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O ar não é mais o mesmo 
A água doce está para acabar 

Muitas espécies já estão em extinção  
E o homem promovendo caos e poluição 

 
Na imensidão do mar  

A maré baixa  
Ele não consegue distinguir  

O que é lixo ou bicho 
 

Os carros cada vez mais velozes 
A tecnologia sempre a avançar 

A temperatura global está aumentando 
E a insanidade humana a se propagar 

 
Na imensidão do mar  

A maré baixa  
Ele não consegue distinguir  

O que é lixo ou bicho. 
 
 

Lixo ou bicho (Carlos Mororó) 
 



 

RESUMO 

 

A problemática dos resíduos sólidos é urgente e demanda soluções. Nesse sentido, 
esta dissertação teve como objetivo avaliar como são propostos os Programas 
Ambientais nos EIAs/Rimas de aterros sanitários. Inicialmente, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica acerca da problemática e gestão dos resíduos sólidos e da 
busca por soluções, bem como da Educação Ambiental na perspectiva da gestão 
dos resíduos sólidos. A reflexão sobre esses temas permitiu concluir que a 
participação social é imprescindível para gestão dos resíduos sólidos e que os 
aterros sanitários, através de Programas Ambientais propostos enquanto medidas 
mitigadoras, no seu processo de licenciamento ambiental podem favorecer essa 
participação. Concluiu-se também que a Educação Ambiental transformadora e 
emancipatória seria um processo capaz de aproximar as pessoas desse processo 
de gestão, estimulando a reflexão crítica acerca dos modos de produção e consumo 
incorporados na relação sociedade-natureza. A abordagem desses temas 
fundamentou o desenvolvimento do estudo de caso que analisou os Programas 
Ambientais propostos, enquanto medidas mitigadoras e/ou compensatórias, no 
EIA/Rima do Aterro Sanitário CTR-PE, localizado no município de Igarassu, Região 
Metropolitana do Recife, em Pernambuco. Para isso, foi realizada uma pesquisa 
documental aplicada ao Termo de Referência e às licenças ambientais, bem como 
uma adaptação da análise de conteúdo aplicada aos Programas Ambientais 
propostos no EIA/Rima do referido empreendimento. Foi constatado que, embora a 
Educação Ambiental seja imprescindível para promover a participação social na 
gestão dos resíduos sólidos e que deveria ter espaço garantido enquanto 
condicionante de licença no processo de licenciamento de aterros sanitários, não 
foram propostos quaisquer programas ou ações relacionados a essa temática no 
EIA/Rima do CTR-PE. Por fim, conclui-se ainda que essas constatações são, em 
sua maioria, reflexo da realidade dos órgãos ambientais devido a questões 
conjunturais e estruturais do próprio órgão e do Governo. A partir desses resultados, 
aponta-se a necessidade do processo de licenciamento ambiental desse tipo de 
empreendimento, no âmbito do estado, ser revisto a fim de torná-lo mais 
participativo e capaz de, realmente, contribuir para a minimização da problemática 
ambiental e dos resíduos sólidos. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Licenciamento Ambiental; Aterro Sanitário; 
Participação social. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The issue of solid waste is urgent and requires solutions. In this sense, the aim of 
this dissertation was evaluate how Environmental Programs in EIA/Rimas of landfills 
are proposed.  Initially, was carried a bibliographic research about the issue of solid 
waste management and also for the search of solutions, as well, about the 
Enviromental Education with the approach on solid waste management. The 
reflection on these subjects allowed conclude that the social involvement is essential 
to solid waste management, and these landifills, through the Environmental 
Programs proposed as mitigative solutions in the licensing process, can favor  this 
involvement. Was also concluded that the transformative and emancipatory 
Environmental Education could be a process able to approximate people to this 
management process, stimulating a critic reflection about the modes of production 
and consumption incorporated in the relationship between society and nature. The 
approach of these themes gave support to the development of a study case that 
analyzed how Environmental Programs proposed as mitigative and/or compensatory 
solutions on the EIA/Rima of the CTR-PE landfill, located at Igarassu municipality, 
Metropolitan Region of Recife, at Pernambuco. To develop this study case, was done 
a documental research applied to the Reference Term and environmental licenses, 
as well an adaptation of content analysis applied to how Environmental Programs 
proposed to EIA/Rima of the referred enterprise. Was verified that besides 
Environmental Education be essential to promote social involvement in the 
management of solid residuals, and that should have warranted space while a 
condition of license in the licensing process of landfills, none program or action was 
proposed related to the subject on the EIA/Rima of the CTR-PE. Finally, was 
concluded that mostly of these findings are a reflection of the reality of environmental 
agencies due structural and conjectural questions of the agency and government. 
From these results, was pointed the need of the licensing process of this type of 
enterprise, in the state ambit, be reviewed in order to make it more participatory and 
able to really contribute to minimization the issue of environmental management and 
solid waste. 
 
 
Key-words: Environmental Education; Environmental Licensing; Landfill; Social 

Involvement.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Grande parte das atividades humanas utiliza recursos naturais e origina 

algum tipo de resíduo. É possível considerar que foi a partir da Revolução Industrial, 

no século XVIII, que a exploração dos recursos do ambiente foi intensificada para 

alimentar uma cadeia produtiva industrial de larga escala. Essa cadeia, visando 

incentivar a produção e o consumo, deu origem a uma cultura da descartabilidade 

de objetos e embalagens contribuindo, significativamente, para o aumento do 

volume de resíduos sólidos gerados, sobretudo, nas áreas urbanas onde se 

concentram mais pessoas consumindo e gerando cada vez mais resíduos. Como 

consequência, junto à produção excessiva de resíduos intensificou-se a degradação 

dos ambientes naturais, a instabilidade dos ecossistemas e os danos à saúde 

pública, realidade que até o início do ano de 2016 continua a ameaçar a vida e o 

bem-estar humano e de outras espécies, conferindo-lhe uma relevância a ponto de 

se tornar uma das questões socioambientais mais discutidas no Brasil e no mundo. 

De acordo com o Banco Mundial, a população urbana do planeta está 

produzindo mais de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, volume 

que deverá aumentar para 2,2 bilhões de toneladas em 2025 (WORLD BANK, 

2012). Uma realidade alarmante que permite visualizar essa geração de resíduos, 

influenciada por fatores políticos, sociais, econômicos e culturais, como um 

acelerador do esgotamento das reservas de recursos naturais e da degradação dos 

solos, das águas e dos ecossistemas. 

Outro fato que merece destaque é a destinação e disposição final dos 

resíduos sólidos que vêm evidenciando um contexto de saturação e de contradições, 

como no exemplo do Brasil, em que, sejam por questões culturais, sociais, políticas ou 

econômicas, quase 50% do total de resíduos sólidos urbanos produzidos no país ainda 

não é destinado e/ou tratado de modo ambientalmente viável para evitar impactos 

ambientais adversos. 

Diante disso, nota-se que a problemática dos resíduos sólidos não pode ser 

discutida isoladamente, pois está relacionada com diversas questões (culturais, 

sociais, políticas ou econômicas) interligadas e interdependentes que somente 

poderão ser entendidas e solucionadas através de uma metodologia que reflita as 

possíveis soluções a partir das relações entre essas questões. 
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Na busca por minimizar a degradação ambiental e os impactos ambientais 

adversos provocados pela destinação e disposição inadequada dos resíduos, 

soluções técnicas como os aterros sanitários, também chamados de Central de 

Tratamento de Resíduos (CTR), têm sido implantadas para destinar e tratar os 

resíduos sólidos produzidos. Entretanto, por se tratar de um empreendimento de 

caráter potencialmente poluidor, sua instalação e operação dependem de um 

processo de licenciamento ambiental realizado por órgãos competentes.  

No Brasil, de acordo com as disposições das Resoluções Conama nº 1/1986 

e nº 237/1997, uma das exigências para o licenciamento ambiental de aterros 

sanitários é a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (Rima). O conteúdo desse estudo é baseado nas 

diretrizes e exigências estabelecidas por um Termo de Referência (TR), documento 

formulado e detalhado pela equipe técnica do órgão licenciador, especificamente, 

para cada tipo de empreendimento. 

No EIA/Rima é possível identificar os impactos negativos e positivos, assim 

como propor medidas mitigadoras e programas ambientais para minimizar ou 

potencializar tais impactos do empreendimento. Vale destacar que essas medidas e 

programas são exigências legais, devendo apresentar metodologias elaboradas a 

partir de seus objetivos e metas, por exemplo, os Programas de Educação 

Ambiental. 

Pensando, especificamente, em Programas de Educação Ambiental 

propostos nos EIAs/Rimas dos aterros sanitários, esses deveriam ser elaborados no 

sentido de conduzir as pessoas que, direta e indiretamente, se relacionam com o 

empreendimento a participarem da gestão ambiental dos resíduos gerados. Isso 

porque alguns estudos (LAYRARGUES, 2002; QUINTAS, 2004; WALDMAN, 2010) 

já apontaram que a resolução da problemática dos resíduos sólidos vai mais além 

de ocorrer somente pelo viés do tratamento e destinação, pois corresponde a um 

problema de ordem cultural e não técnica, devendo ser buscada sua solução a partir 

de uma mudança no padrão de produção e consumo. 

Nesse sentido, encontra-se na legislação brasileira a Política Nacional de 

Educação Ambiental, instituída pela Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

apresenta a Educação Ambiental como um instrumento capaz de contribuir nessa 

questão, pois corresponde a processos que conduzem o indivíduo e a coletividade a 
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construírem valores sociais e conhecimentos focados na preservação e conservação 

ambiental. E também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 

Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, que apresenta a Educação Ambiental como 

um de seus instrumentos essenciais para alcançar os objetivos propostos. 

Contudo, estudos (CARVALHO, 2004; LAYRARGUES, 2006; LOUREIRO, 

2006; QUINTAS, 2004) apontam a necessidade da Educação Ambiental ir além e 

apresentar também um conteúdo com abordagem reflexiva que promova a 

emancipação e participação da sociedade na defesa e preservação do meio 

ambiente e, sobretudo, na transformação da realidade. Em outras palavras, que a 

Educação Ambiental seja crítica, transformadora e emancipatória. 

De modo geral, os programas relacionados à Educação Ambiental apresentados 

nos EIAs/Rimas de aterros sanitários e outros empreendimentos aparecem, muitas 

vezes, reduzidos a simples ações educativas sobre coleta seletiva e reciclagem que 

compõem os Programas de Comunicação Social. Diante disso, torna-se comum 

acreditar que essas ações não são elaboradas com o objetivo de promover 

transformações sociais que contribuam para minimizar a problemática dos resíduos 

sólidos na qual os aterros e a própria sociedade estão inseridos. 

Acredita-se que programas e ações de Educação Ambiental focados em 

promover a emancipação, participação e transformação da sociedade na gestão 

ambiental e dos resíduos sólidos, baseados numa reflexão crítica da realidade, 

priorizando a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem desses resíduos 

pode ser um processo que, efetivamente, contribua para minimizar a problemática dos 

resíduos sólidos e potencializar a gestão dos aterros sanitários. 

Diante dessa problemática, esta dissertação pretende responder ao seguinte 

problema: o que falta e por que falta aos programas ambientais apresentados nos 

EIAs/Rimas dos aterros sanitários para que os mesmos conduzam seu público-alvo 

a uma reflexão acerca da problemática dos resíduos sólidos e da necessidade de 

participarem da gestão ambiental desses resíduos? 

Para responder ao problema, foram utilizados como objetos de estudo os 

EIAs/Rimas dos aterros sanitários em operação na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), no estado de Pernambuco. Atualmente, na RMR existem dois aterros 

sanitários licenciados em operação: CTR-Candeias, localizado no município de 

Jaboatão dos Guararapes e CTR-PE, localizado no município de Igarassu. E para 
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atender aos objetivos específicos teve-se como foco a RMR (área de estudo) e o 

CTR-PE (estudo de caso) porque, em Pernambuco, respectivamente, é esta a 

Região de Desenvolvimento que mais produz resíduos sólidos e o Aterro Sanitário 

que recebe resíduos sólidos do maior número de municípios. 

O objetivo principal desta dissertação foi avaliar os programas ambientais 

propostos nos EIAs/Rimas de aterros sanitários de sorte a apontar o que falta a 

esses programas (e por que falta) para que os mesmos promovam a participação 

social na gestão dos resíduos sólidos na RMR.  

Para alcançar o objetivo, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

a) Construir uma reflexão acerca da relação entre Educação Ambiental e 

participação social na gestão dos resíduos sólidos, bem como do lugar 

que cabe aos programas e ações de Educação Ambiental no 

licenciamento ambiental dos aterros sanitários; 

b) Verificar a existência e analisar o conteúdo das ações de Educação 

Ambiental dos Programas Ambientais porpostos no EIA/Rima do aterro 

sanitário CTR-PE, com vistas ao licenciamento ambiental do 

empreendimento; 

c) Avaliar em que medida os programas e ações propostos no EIA/Rima em 

questão abordam a participação social na gestão dos resíduos sólidos; 

d) Identificar o que dificultou a proposição de programas e ações de 

Educação Ambiental para o licenciamento ambiental do aterro sanitário 

CTR-PE e a gestão social dos resíduos sólidos na RMR; 

e) Apresentar recomendações a serem consideradas nos futuros processos 

de licenciamento ambiental de aterros sanitários em Pernambuco, de 

modo a atender à legislação ambiental (federal e estadual) e conduzir à 

gestão sustentável dos resíduos sólidos na RMR. 

A hipótese é de que apesar da problemática dos resíduos sólidos está 

diretamente ligada com a finalidade e gestão dos aterros sanitários, os programas 

ambientais propostos nos respectivos EIAs/Rimas, voltados para minimizar essa 

problemática, não apresentam uma abordagem educativa ambiental crítica, 

transformadora e emancipatória capaz de conduzir seu público-alvo a participar da 

gestão ambiental e a refletir criticamente acerca da não geração, da redução, da 

reutilização e da reciclagem dos resíduos sólidos que produzem diariamente. 
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Nesta dissertação considera-se que, para aterros sanitários, a Educação 

Ambiental deve estar fundamentada numa perspectiva crítica, transformadora e 

emancipatória e, o mais importante, partindo do entendimento da problemática 

ambiental como sendo consequência da relação sociedade-natureza, construída 

histórica e socialmente, por acreditar ser essa Educação Ambiental a que realmente 

busca despertar a autonomia, incentivar a liberdade e participação, e fortalecer o 

espírito de coletividade nos indivíduos no sentido da transformação da realidade e 

emancipação humana. 

Em linhas gerais, esta dissertação busca contribuir para a identificação das 

limitações e contradições existentes na proposição dos Programas Ambientais nos 

EIAs/Rimas dos aterros sanitários. E isso encontra sua relevância quando possibilita 

pensar alternativas de enfrentamento às problemáticas sociais e ecológicas relacionadas 

aos resíduos sólidos, sobretudo, no Brasil, que a partir da regulamentação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, estabeleceu, por meio do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, metas e diretrizes imprescindíveis para o sucesso da gestão de 

resíduos sólidos. Salienta-se que a meta mais expressiva era a eliminação dos lixões até 

2014, mas que ainda não foi alcançada. 

Esta dissertação está dividida em cinco partes, sendo a primeira, uma 

introdução, em que é feita a contextualização e delimitação do tema, apresentação 

do problema, sua justificativa e a relevância da pesquisa.  

A segunda é uma apresentação da problemática e gestão dos resíduos 

sólidos e da busca por soluções, expondo a realidade do Brasil e de Pernambuco, a 

situação dos aterros sanitários e seu processo de licenciamento ambiental no âmbito 

da gestão ambiental pública.  

A terceira é uma análise da Educação Ambiental como proposta para a 

gestão ambiental com foco nos resíduos sólidos, aprofundando o debate presente 

na literatura com ênfase nas abordagens de Educação Ambiental que se mostram 

capazes de contribuir na minimização da problemática dos resíduos sólidos. 

A quarta corresponde a uma caracterização e análise dos Programas 

Ambientais dos aterros sanitários da RMR, tendo como foco o caso do CTR-PE, no 

qual foi realizado um detalhamento e discussão das ações de Educação Ambiental, 

bem como das ações de caráter pedagógico e interativo apresentadas, enquanto 
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medidas mitigadoras e/ou compensatórias, propostas no EIA/Rima desse 

empreendimento. 

Por fim, as considerações finais que reúnem as conclusões dos resultados 

encontrados e relacionam algumas recomendações para futuros processos de 

licenciamento de aterros sanitários, apontando para a necessidade de estudos 

relacionados à Educação Ambiental em processos de licenciamento futuros e em 

andamento. Em seguida, são apresentadas as referências, o apêndice e os anexos 

utilizados para a elaboração desta dissertação. 
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2 RESÍDUOS SÓLIDOS: da problemática à busca de soluções 

 

Este capítulo apresenta a problemática dos resíduos sólidos e seus possíveis 

impactos no meio ambiente com base na perspectiva da relação sociedade-natureza 

e tendo como ponto de partida o volume crescente de resíduos sólidos gerados nos 

centros urbanos, sobretudo, no Brasil, e seus sistemas de destinação e tratamento. 

Em seguida, apresenta as etapas do processo de gestão desses resíduos, com 

ênfase na destinação, tratamento e disposição final, segundo padrões normatizados, 

no sentido da busca por soluções, no âmbito de uma gestão ambiental pública 

voltada para a participação social. 

Este capítulo traz, ainda, considerações acerca das normas, etapas e 

exigências para implantação de aterros sanitários, empreendimentos considerados 

como possíveis soluções técnicas voltadas a contribuir na minimização da 

problemática dos resíduos sólidos, mas, conscientemente, sem pretender esgotar a 

discussão, devido ao caráter complexo da problemática em questão. 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O homem, para realizar suas atividades, necessita dos recursos naturais do 

planeta, e nos processos de produção essas atividades geram, comumente, algum 

tipo de resíduo. Entretanto, essas atividades vêm sofrendo a influência de uma 

cultura de descartabilidade de objetos e embalagens promovida por uma cadeia 

produtiva descompromissada com a utilização dos recursos naturais e com o meio 

ambiente e focada na exploração dos recursos naturais para alimentar a produção 

industrial e intensificar a geração de lucro. Com isso, já é possível notar as 

consequências ligadas ao esgotamento das reservas de recursos naturais, a 

poluição dos solos, das águas e do ar, a instabilidade dos ecossistemas, as 

ameaças à saúde pública, ao bem-estar humano e de outras espécies e, 

obviamente, ao aumento contínuo do volume de resíduos sólidos gerados, 

principalmente, nas áreas urbanas onde se concentram mais pessoas consumindo. 

A população urbana do planeta está produzindo mais de 1,3 bilhões de 

toneladas de resíduos sólidos por ano, volume que deverá aumentar para 2,2 

bilhões de toneladas em 2025, conforme relatório do Banco Mundial (WORLD 
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BANK, 2012). Trata-se de uma realidade alarmante, influenciada por fatores sociais, 

econômicos e culturais, que já indica um contexto de dificuldades ligadas a como 

dispor adequadamente tais resíduos e difundir novos padrões sustentáveis de 

produção e consumo, na tentativa de contrariar as pressões de consumo e acúmulo 

exercidas sobre a sociedade.  

O relatório do Banco Mundial aponta, ainda, que no ranking dos três países 

que mais geram resíduos sólidos no mundo estão os Estados Unidos, em primeiro 

lugar, seguido da China, em segundo, e o Brasil, ocupando o terceiro e deixando 

para traz paises desenvolvidos como o Japão e a Alemanha (WORLD BANK, 2012). 

Como curiosidade, vale lembrar que em Nova York, nos Estados Unidos, está 

localizado o Aterro de Fresh Kills, considerado o maior do mundo. Em Guiyu, na 

China, está localizado o Lixão de Guiyu, considerado a maior área de descarte de 

lixo eletrônico do planeta. E, em São Paulo, no Brasil, é produzido o maior volume 

de lixo por municípios de todos os países em desenvolvimento. 

Analisando a realidade do Brasil, de acordo com o Panorama dos Resíduos 

Sólidos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais, referente ao ano de 2014, foram geradas mais de 78 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos urbanos, representando um aumento de 2,9% em 

relação a 2013 (ABRELPE, 2014). Vale ressaltar que os resíduos sólidos produzidos 

no meio rural não foram contabilizados nesses dados, o que reforça um contexto 

preocupante, porque mais de 1/3 da população brasileira vive em áreas urbanas e, 

conforme os dados, a geração de resíduos nessas áreas está aumentando 

continuamente. A partir disso, seria possível relacionar diretamente o aumento da 

produção de resíduos ao aumento populacional, porém não é só o crescimento da 

população que o determina. O Brasil é um exemplo disso, pois teve um crescimento 

demográfico inferior a 1%, em 2014, mas mostra um aumento do volume de 

resíduos sólidos gerados em 2,9%, em comparação com 2013 (ABRELPE, 2014).  

Nesse sentido, Leff (2007) afirma que a problemática ambiental — a questão 

dos resíduos sólidos, a crise de recursos naturais, a degradação dos ambientes 

naturais — também é resultante da pressão exercida pelo crescimento populacional 

sobre os recursos do planeta, mas influenciada por modos de produção e de 

consumo que induzem ao descompromisso com a preservação e conservação 

ambiental. Em outras palavras, a indústria está produzindo em maior quantidade e 
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com menor qualidade e a sociedade está sendo manipulada e estimulada por 

prazeres fictícios, atendendo a necessidades artificiais forjadas pelo capitalismo, a 

consumir produtos cada vez menos duráveis e cada vez mais descartáveis. 

É interessante esclarecer que esses produtos, projetados com prazo para 

“quebrar”, perderem sua utilidade e serem descartados, escondem as intenções 

“malígnas” da obsolescência que junto à descartabilidade são, hoje, elementos 

essenciais para o fortalecimento do modo de produção capitalista. Segundo 

Layrargues (2002) a obsolescência planejada diz respeito aos bens e produtos 

serem projetados para se tornarem funcionalmente inúteis e obsoletos, em um prazo 

de tempo pré-determinado, logo após saírem das fábricas. E a obsolescência 

planejada simbólica é a indução do indivíduo a ilusão de que o produto não tem mais 

utilidade e já está simbolicamente ultrapassado, mesmo que ele ainda esteja em 

perfeitas condições de uso. 

Contudo, é importante ter clareza de que os resíduos não deixarão de ser 

gerados, até porque os seres humanos precisam consumir (alimentos, roupas, 

higinene etc.) para sobreviver, e, sendo assim, prevalece também a preocupação 

acerca da destinação, tratamento e disposição final desses resíduos da forma e em 

local ambientalmente adequados. 

De acordo com o Panorama da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) de 2014, a destinação final é um 

dos pontos mais deficientes do sistema de gestão de resíduos brasileiro. Seus 

dados revelam que apenas 58,4 % dos resíduos sólidos urbanos coletados tiveram 

destinação final adequada em 2014. E os 41,6% restantes, que correspondem a 

cerca de 29,7 milhões de toneladas por ano, foram encaminhados para lixões ou 

aterros controlados, locais impróprios para destinação devido à ausência das 

medidas para proteção do meio ambiente e da saúde pública (ABRELPE, 2014). 

Ao comparar a realidade brasileira com a de países desenvolvidos, é possível 

perceber que o Brasil ainda precisa investir muito para chegar ao mesmo patamar 

daqueles países. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que produz mais de 

228 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano e encaminha 55% 

desses resíduos para aterros sanitários, 24% para reciclagem, 8% para 

compostagem e 3% para geração de energia, ou seja, um volume de resíduos 
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gerado muito superior, mas com os devidos cuidados em relação a sua destinação 

final (WORLD BANK, 2012).  

Dessa forma, a realidade brasileira evidencia um contexto de saturação e de 

contradições em que, seja por questões culturais, sociais, políticas ou econômicas, 

quase 50% do total de resíduos sólidos urbanos produzidos no país ainda não é 

destinada ou tratada de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 

e a minimizar os impactos ambientais adversos. Portanto, não resta dúvida que a 

problemática dos resíduos sólidos compõe a lista dos principais desafios sociais e 

ambientais do Brasil e do mundo. 

Analisando o estado de Pernambuco, localizado na Região Nordeste do Brasil 

(Figura 1), trata-se do segundo maior gerador de resíduos sólidos dessa Região, só 

perdendo para o estado da Bahia. De acordo com o Panorama da Abrelpe de 2014, 

na Região Nordeste são gerados mais de 20 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por ano, dos quais, aproximadamente, 3,2 milhões de toneladas 

foram geradas em Pernambuco (ABRELPE, 2014). 

  
Figura 1 – Localização geográfica do estado de Pernambuco na Região Nordeste do Brasil 

 
         Fonte: Pernambuco (2012). 

 

O Panorama da Abrelpe de 2014 destaca, ainda, que do volume de resíduos 

gerados em Pernambuco nesse ano, só foram coletadas, aproximadamente, 2,8 
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milhões de toneladas. E no que diz respeito à destinação final, no contexto 

pernambucano apenas 43,6% dos resíduos sólidos urbanos coletados tiveram a 

destinação final adequada, sendo os 56,4% restantes destinados a aterros 

controlados e lixões. 

O estado de Pernambuco tem seu território subdividido politicamente em 12 

Regiões de Desenvolvimento (RDs) (Figura 2), conforme suas características 

ambientais, socioeconômicas, culturais e geográficas, o que facilita o planejamento e 

a implantação de políticas públicas. Dentre as RDs, a RD Metropolitana ou RMR, 

como também é chamada, composta por quatorze (14) municípios e o distrito de 

Fernando de Noronha (Figura 2), é a que possui a maior concentração populacional, 

representando 53,4% da população urbana do estado (PERNAMBUCO, 2012). 

  
Figura 2 – Localização da RD Metropolitana no estado de Pernambuco 

 
Fonte: Construir conhecendo a geografia (2015). Adaptado pelo autor. 

 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, conforme o Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos de Pernambuco de 2012, a RMR é a RD que produz o maior 

volume de resíduos sólidos, sendo este volume superior a 1,8 milhões de toneladas 

por ano, podendo chegar a mais de 1,9 milhões de toneladas em 2020 

(PERNAMBUCO, 2012). E no quesito destinação final, o mesmo documento aponta 

que a RMR destinou corretamente mais de 90% do volume de resíduos gerado, 

entretanto, essa realidade não é predominante nas outras RDs do estado, pois 
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existem casos em que 100% dos resíduos gerados foram destinados a lixões, como 

é o caso da RD Sertão do Pajeú (PERNAMBUCO, 2012). 

Avaliando, especificamente, os exemplos do Brasil, do Nordeste, de 

Pernambuco e da RMR citados acima em relação ao volume de resíduos gerados e 

a destinação final que vem sendo dada a esses resíduos (Figura 3), é possível 

perceber que se trata de uma realidade que reforça a necessidade global de ir além 

da quantificação dos volumes de resíduos gerados, para buscar as possíveis 

soluções que contribuam para a gestão desses resíduos, estimulando a participação 

da coletividade nesse processo, desde a geração, repensando os padrões de 

produção e consumo, até a busca de soluções para a destinação final e tratamento 

desses resíduos. 

 
 Figura 3 – Percentual comparativo referente à destinação final dos resíduos sólidos coletados no 

Brasil, Região Nordeste, Pernambuco e RMR 

 
    Fonte: Abrelpe (2014); Pernambuco (2012). Elaborado pelo autor. 

 

Para aprofundar essa discussão acerca da gestão dos resíduos sólidos, com 

foco nos modos de intervenção nesse processo, é importante conhecer os 

conceitos, definições e como essa gestão é tratada pela legislação ambiental 

brasileira, iniciando pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos que, embora seja 

um marco para esse assunto no país, demorou vinte anos até ser aprovada e 

regulamentada, e ainda não foi efetivada, apontando muitos caminhos a serem 

seguidos para que isso ocorra.  
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De acordo com as definições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, em seu art. 3°, inciso XVI, entende-se 

por resíduos sólidos: 

 
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 
(BRASIL, 2010). 

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados a partir de sua composição 

(“seco” e “úmido”) ou sua origem. Os resíduos secos são os materiais 

potencialmente recicláveis (papel, vidro, lata, plástico etc.) e os resíduos úmidos são 

os resíduos orgânicos (cascas de frutas, restos de alimentos etc.). Quanto à origem 

os resíduos podem ser de origem/procedência domiciliar (proveniente das atividades 

domésticas), comercial (originados das atividades comerciais e de serviços), público 

(resultantes dos serviços de limpeza urbana), de serviço de saúde (gerados a partir 

dos serviços de saúde), industrial (provenientes dos processos de produção 

industrial), agrícola (gerados nas atividades da agropecuária) e de construção civil 

(restos das construções e reformas) (BRASIL, 2005). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entidade privada e sem 

fins lucrativos, responsável pela publicação das Normas Brasileiras (NBRs), faz uma 

importante classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao 

meio ambiente e à saúde pública, envolvendo desde a identificação do processo ou 

atividade que originou tais resíduos até suas características e potencial poluidor, 

para que possam ser gerenciados adequadamente.  

De acordo com a NBR-10004: Resíduos Sólidos – Classificação (2004), os 

resíduos sólidos podem ser classificados em:  

 Classe I – Perigosos (apresentam periculosidade ou características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade);  

 Classe II A – Não perigosos não inertes – aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos classe I ou classe II B, podendo ter 
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propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água.  

 Classe II B – Não perigosos inertes – quaisquer resíduos que, quando 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor. 

Entretanto, o “lixo” produzido, diariamente, em todo o mundo não é composto 

só de resíduos, mas também de rejeitos que são entendidos, conforme o art. 3°, 

inciso XV, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como: 

 
Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010). 
 

O grande problema é que os resíduos sólidos e os rejeitos dispostos ao ar 

livre e sem tratamento podem provocar: contaminação do solo, água e ar; 

proliferação de doenças; enchentes urbanas; assoreamento de rios e lagos etc., o 

que evidencia questões relacionadas com a produção, coleta, destinação e 

tratamento dos resíduos devido a sua influência negativa para o meio ambiente 

(BRASIL, 2005). Portanto, são questões que não devem ser negligenciadas, pois 

estão relacionadas, diretamente, com qualidade de vida e conservação dos 

ambientes naturais, ou seja, aspectos que interferem na sustentação da vida na 

Terra. 

Diante dessa problemática, fica evidente que, da mesma forma que é 

necessário buscar soluções para os problemas provocados pela ausência de uma 

gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e rejeitos, é necessário 

também buscar soluções para promover a gestão diferenciada desses materiais. Ou 

seja, é necessária uma gestão que promova a participação social, desde a geração 

até a disposição final, focando na transformação da realidade, sobretudo, nos 

centros urbanos, onde se propaga com mais força a cultura inconsequente da 

descartabilidade. 
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2.2 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Como já apresentado, a problemática dos resíduos sólidos impõe um dos 

maiores desafios para a sociedade e o Poder Público que é realizar uma gestão 

ambientalmente adequada desses resíduos, desde a geração até a disposição final. 

Para Xavier (2014) a gestão dos resíduos está inserida em um contexto de 

significativa complexidade, pois abrange aspectos relacionados à infraestrutura e 

saneamento das localidades, ao desenvolvimento econômico das populações, aos 

padrões sociais e culturais estabelecidos historicamente, ao nível de educação, 

assim como aos impactos ambientais, sociais e econômicos resultantes das 

interações. Desse modo, fica evidente que investimentos são imprescindíveis para 

transformação dessa realidade, prezando, obviamente, pela participação de toda a 

sociedade no processo, até porque os seres humanos precisam consumir 

(alimentos, roupas, higinene etc.) para sobreviver, prevalecendo a preocupação 

acerca do tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados 

a partir disso. 

Segundo Godecke, Naime e Figueiredo (2012), a transformação da realidade 

brasileira precisa acompanhar a evolução da gestão dos resíduos sólidos, 

principalmente dos países desenvolvidos, que vem buscando alicerce numa visão 

sistêmica e integrada dessa problemática, focando na efetividade de uma gestão 

integrada de resíduos sólidos.  

Um exemplo desses países é a Alemanha, líder mundial em reciclagem e 

reaproveitamento de resíduos sólidos. A Revista Em Discussão! (2014), do Senado 

Federal brasileiro, com base em dados da Eurostat, órgão de estatísticas da União 

Europeia, revelou que a Alemanha tinha cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários, e 

agora são menos de 200, pois o país vem reduzindo gradativamente a geração de 

resíduos sólidos urbanos e já consegue reciclar 63% (46% por reciclagem e 17% por 

compostagem) de todos ainda gerados (a média continental é de 25%), chegando a 

eliminar a necessidade de encaminhar para aterros. 

Desse modo, pode-se afirmar que corresponde a uma visão mais abrangente, 

no qual diferentes atores sociais (sociedade, governos, organizações não 

governamentais etc.) interagem nas etapas da gestão (desde a geração até a 
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disposição final) sob diversos aspectos: técnicos, ambientais, econômicos, sociais, 

culturais, estratégicos, políticos e legais.  

É importante esclarecer que existe diferença entre gerenciamento e gestão de 

resíduos sólidos. Conforme as definições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

em seu art. 3°, entende-se por: 

 
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010). 

 

Diante disso, é possível afimar que o gerenciamento está contido no processo 

de gestão dos resíduos, pois o primeiro tem relação com aspectos operacionais e o 

segundo com aspectos institucionais e administrativos, envolvendo desde 

instrumentos legais até mecanismos de sustentabilidade, ou seja, a gestão consiste 

no planejamento e decisão para o gerenciamento.  

Com isso, é possível afirmar que quando prevalece uma gestão deficiente dos 

resíduos sólidos, também prevalecerão os impactos ambientais que contribuem para 

a degradação dos ambientes naturais. Porém, é preciso atentar para a 

impossibilidade de se estabelecer um modelo fechado de gestão e querer aplicá-lo 

em todas as situações, pois cada realidade possui suas especificidades, logo exige 

ser pensada e definida a partir dessas particularidades. 

No Brasil, o governo criou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, considerado 

um marco regulatório para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos e um dos 

principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse Plano 

apresenta conceitos e propostas que refletem a interface entre diversos setores da 

economia, assim como possíveis iniciativas públicas com relação aos resíduos 

sólidos envolvendo a União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade 

civil, na busca de soluções para a problemática dos resíduos (BRASIL, 2011). 

Ainda sobre a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos afirma, em seu art. 9°, que deve ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
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reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. A refrida lei, focada nessa ordem de prioridade, considera a 

coleta seletiva como um instrumento que pode contribuir na destinação adequada 

desses resíduos e rejeitos, pois consiste na coleta dos resíduos e rejeitos após uma 

separação basada na sua constituição ou composição.  

A coleta seletiva faz parte da fase de tratamento que está entre as fases de 

destinação e disposição final dos resíduos e rejeitos. A realização desse tipo de 

coleta deve estar alinhada e complementando um processo mais amplo de 

internalização de novos hábitos e de atitudes voltados para redução do consumo 

descontrolado e, consequentemente, da geração excessiva de resíduos, ou seja, um 

processo educativo ambiental que priorize a não geração e a redução de resíduos. 

A fase de tratamento, diretamente relacionada com a destinação dos 

resíduos, consiste em ações voltadas para a minimização da geração de resíduos e 

a diminuição da sua periculosidade, ou seja, diminuir seu volume e torná-los menos 

agressivos para a posterior disposição final (BRASIL, 2005). É possível afirmar que 

a fase de tratamento determina os impactos que os resíduos irão provocar no 

ambiente, mas ela é dependente da eficiência da fase anterior de destinação, pois 

caso contrário o destino dos resíduos pode ser o descarte aleatório e sem 

tratamento no ambiente.  

Conforme Brasil (2005), os principais processos de tratamento dos resíduos 

são os seguintes: 

 Compostagem: processo no qual a matéria orgânica putrecível é 

degradada biologicamente resultando em um produto que pode ser 

utilizado como adubo;  

 Incineração: processo de queima dos resíduos em altas temperaturas, por 

um período pré-determinado, transformando-os em gases e material 

inerte, diminuindo sua massa e volume. Esse processo não deve ser 

confundido com a simples queima dos resíduos, pois os incineradores 

geralmente são dotados de filtros, evitando que gases tóxicos sejam 

lançados na atmosfera;  

 Pirólise: diferente da incineração, é a queima dos resíduos em ambiente 

fechado e com ausência de oxigênio;  
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 Digestão Anaeróbica: processo baseado na degradação biológica, só que 

com ausência de oxigênio e ambiente redutor;  

 Reciclagem: processo baseiado no reaproveitamento dos componentes 

presentes nos resíduos de forma a resguardar as fontes naturais e utilizá-

los na fabricação de novos produtos. 

É importante destacar que, devido a aspectos técnicos, a incineração pode 

não ser o tratamento mais indicado para a maioria dos resíduos gerados, pois 

envolve milhares de interações físicas e reações químicas. E que, de qualquer 

forma, todo processo de tratamento produz um rejeito, isto é, um material que não 

pode ser utilizado, sendo necessária igual atenção também para a disposição final. 

A disposição final está relacionada com a distribuição e disposição definitiva 

dos resíduos em solo ou em locais previamente preparados para recebê-los 

(BRASIL, 2005). Essa fase é definitiva e determinante para evitar que os rejeitos e 

possíveis resíduos causem impactos significativos no ambiente, estando diretamente 

relacionada com a eficiência das fases anteriores (Figura 4). 

 
Figura 4 – Fluxograma das etapas básicas do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 

 
    Fonte: Brasil (2005). Elaborado pelo autor. 

 

Souza (2010) afirma que não só a geração e destinação, mas também a 

disposição final dos resíduos sólidos e rejeitos se tornaram um dos grandes desafios 

sociais e ecológicos, pois esses materiais devem ser depositados em locais 

controlados e isolados dos centros urbanos na perspectiva de não afetar a saúde 

pública e causar menos impactos ao meio ambiente. Nesse sentido, soluções 

técnicas vêm sendo desenvolvidas e lentamente implementadas nas cidades para 
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tratamento e diposição final adequada dos resíduos sólidos e rejeitos produzidos, 

sendo o principal exemplo os aterros sanitários. 

Entretanto, o referido autor, no mesmo estudo, reforça que, na atual 

conjuntura, principalmente em território brasileiro, grande parte dos resíduos e 

rejeitos ainda é depositada de forma equivocada em lixões sem nenhum tratamento 

ou controle ambiental, quando, na verdade, deveriam ser definitivamente 

depositados nos aterros sanitários. 

A partir disso, é possível perceber que essa realidade dos lixões deriva de um 

distanciamento da sociedade em relação à gestão dos resíduos e rejeitos por 

prevalecer no inconsciente coletivo o pensamento equivocado de que isso é 

responsabilidade somente do Poder Público, o que, na verdade, é dever de todos. 

Trata-se é um indicativo da necessidade de se promover um processo educativo 

ambiental transformador e emancipatório focado no despertar da sociedade para a 

participação nesse e em outros processos ligados à gestão ambiental. 

É importante esclarecer que o lixão é considerado inadequado para a 

disposição final de resíduos e rejeitos, pois corresponde a uma área desprovida de 

critérios técnicos ou medidas voltadas para proteção ambiental, sendo a descarga 

desses materiais realizada diretamente sobre o solo, sem qualquer tratamento 

prévio, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública (FEAM, 2006), pelo 

fato de terem elementos contaminantes. Desse modo, esses locais acabam 

provocando diversos impactos para o meio ambiente, como a poluição do ar, do solo 

e, sobretudo, das águas, devido ao escoamento e penetração do líquido de elevado 

potencial poluidor, resultante da decomposição da matéria orgânica contida nos 

resíduos e rejeitos, denomidado chorume (FEAM, 2006). 

No que diz respeito aos aterros, estes podem ser classificados como aterros 

controlados ou sanitários.  De acordo com a NBR 8849: Apresentação de projetos 

de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos (1985), o aterro controlado é 

uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo em que os mesmos são 

confinados e cobertos com uma camada de material inerte, seguindo principios de 

engenharia. Entretanto, conforme Brasil (2005), este tipo de aterro não é 

considerado uma forma adequada de disposição de resíduos, pois os problemas 

ambientais de contaminação da água, do ar e do solo não são evitados, justamente 

porque não são utilizados todos os recursos de engenharia e saneamento capazes 
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de evitar a contaminação do ambiente. No caso do Brasil, por exemplo, Souza 

(2010) afirma que o aterro controlado ainda é muito utilizado por representar uma 

alternativa melhor do que os lixões, por ter menos custos e menos exigências, 

servindo de solução emergencial. 

Já no que diz respeito ao aterro sanitário, de acordo com a NBR-8419: 

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (1992), 

também se trata de uma técnica de disposição final de resíduos sólidos e rejeitos no 

solo em que os mesmos são confinados e cobertos à menor área possível e ao 

menor volume permissível, seguindo princípios de engenharia, porém sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os possíveis impactos 

ambientais (Figura 5). São essas caracterísitcas que o diferenciam do outro tipo de 

aterro, colocando-o como a melhor opção de disposição final. 

 
Figura 5 – Características de um aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos 

 
       Fonte: Alagoas (2016). 

 

O aterro sanitário, também chamado de Central de Tratamento de Resíduos 

(CTR), é tido como uma alternativa ambientalmente viável devido às seguintes 

caracteristicas: o solo é protegido por uma manta isolante que impede a infiltração 

dos líquidos poluentes, lixiviados ou chorume; possui dutos captadores de gases 

que impedem explosões e combustões espontâneas, causadas pela decomposição 

da matéria orgânica, e evita o lançamento direto na atmosfera; possui um sistema de 

captação e tratamento do chorume; o lixo é compactado em camadas por trator de 
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esteira e coberto com solo para diminuir o volume e impedir a exalação de odores e 

a atração de animais; e o acesso local é controlado (BRASIL, 2005). Desse modo, 

nota-se que a disposição final em aterros sanitários é imprescindível para todo tipo 

de tratamento, porém envolve, ao mesmo tempo, a grandes desafios. 

Um dos principais desafios relacionados aos aterros sanitários diz respeito a 

sua vida útil que está vinculada a quantidade de resíduos recebidos e que, ao se 

esgotar, indica que outra grande área terá de ser disponibilizada para construção de 

um novo aterro. No caso brasileiro, os aterros sanitários muitas vezes terminam 

recebendo resíduos que não deveriam receber, provocando sua saturação em 

menos tempo. Esse fato pode estar relacionado com uma gestão pública de 

resíduos sólidos pouco eficiente e com a desarticulação entre políticas públicas, a 

exemplo de políticas públicas relacionadas à Educação Ambiental integradas com a 

gestão dos resíduos sólidos, o que poderia contribuir, significativamente, para 

prolongar a vida útil dos aterros sanitários do país. 

O Brasil, como já foi apresentado anteriormente, enfrenta um problema 

gravíssimo em relação à destinação e disposição final dos resíduos sólidos gerados 

em seu território, chegando a ter 64% dos seus municípios despejando todo o seu 

volume de resíduos indevida e irregularmente em lixões. 

No caso do estado de Pernambuco, de acordo com os dados disponíveis no 

Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco (SIG Caburé) 

(PERNAMBUCO, 2016) sobre a realidade da destinação final dos resíduos sólidos 

nesse estado, foram identificados que existem 99 lixões ativos, 7 lixões desativados 

e apenas 19 aterros sanitários, totalizando 125 unidades de destinação final de 

resíduos sólidos (Figura 6 e Quadro 1). Esses números evidenciam uma realidade 

preocupante, uma vez que quase 80% das unidades de destinação final do estado 

ainda são lixões, representando danos ao meio ambiente e riscos à saúde pública. 

Além disso, evidencia claramente os desafios que ainda existem para a efetivação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente, no que diz respeito a sua 

determinação relacionada com a eliminação dos lixões em todos os municípios 

brasileiros até 2014, que ainda não foi alcançada, sendo prorrogada para o período 

entre 2018 e 2021, de acordo com o município. Vale assinalar que nos dados 

disponíveis no SIG Caburé, não foi feita distinção entre unidades que eram aterros 

sanitários e as que eram aterros controlados. 
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             Figura 6 – Localização das unidades de destinação final de resíduos sólidos no estado de Pernambuco 

           
                   Fonte: Pernambuco (2016). Elaborado pelo autor. 
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Quadro 1 – Relação das unidades de destinação final de resíduos sólidos no estado de Pernambuco 

Número Nome Descrição Município 

1 Lixão - Sede Lixão Ativo Afogados da Ingazeira 

2 Local de deposição do lixo de Arizona Lixão Ativo Afrânio 

3 Aterro clandestino de entulhos Lixão Ativo Afrânio 

4 Lixão de Afranio Lixão Ativo Afrânio 

5 Lixão Sede Lixão Ativo Águas Belas 

6 Antigo Lixão I (10 anos) Lixão Desativado Alagoinha 

7 Antigo Lixão II (15 anos, desativado) Lixão Desativado Alagoinha 

8 Aterro Sanitário de Altinho Aterro Sanitário Altinho 

9 Aterro de Araripina Aterro Sanitário Araripina 

10 Aterro Sanitário Aterro Sanitário Arcoverde 

11 Lixão (Caraíbas) Lixão Ativo Arcoverde 

12 Lixão (Sede, Academia das Cidades) Lixão Ativo Arcoverde 

13 Lixão de Belém do São Francisco Lixão Ativo Belém do São Francisco 

14 Aterro Sanitário Municipal Belo Jardim Aterro Sanitário Belo Jardim 

15 Lixão - Sede Lixão Ativo Betânia 

16 Lixão - São Caetano Lixão Ativo Betânia 

17 Lixão de Bodocó Lixão Ativo Bodocó 

18 
Lixão - Sede 2,2km (0,8km estrada de 
barro) 

Lixão Ativo Bom Conselho 

19 Lixão - 2 Distrito 0,5 km Lixão Ativo Brejinho 

20 Lixão - Placa de Piedade 1km Lixão Ativo Brejinho 

21 Lixão - Sede 2,8km Lixão Ativo Brejinho 

22 Lixão - Sede 2 Km Lixão Ativo Buíque 

23 Antigo Lixão - Buíque Lixão Desativado Buíque 

24 Lixão de Cabrobó Lixão Ativo Cabrobó 

25 Lixão - Sede Lixão Ativo Caetés 

26 Área do Lixão Lixão Ativo Calumbi 

27 Lixão - Sede Lixão Ativo Carnaíba 

28 Lixão - Dist de It. Lixão Ativo Carnaíba 

29 Lixão de Carnaubeira Lixão Ativo Carnaubeira da Penha 

30 Aterro Sanitário Municipal de Caruaru Aterro Sanitário Caruaru 

31 Lixão do Distrito de Pena Forte (Ceará) Lixão Ativo Cedro 

32 Lixão da cidade Lixão Ativo Cedro 

33 Lixão - Dist de Quintbu Lixão Ativo Custódia 

34 Lixão - Sede Lixão Ativo Custódia 

35 Lixão - Samambaia Lixão Ativo Custódia 

36 Lixão de Dormentes Lixão Ativo Dormentes 

37 Local de despejo do lixo de Lagoas Lixão Ativo Dormentes 

38 Aterro Sanitário de Escada Aterro Sanitário Escada 

39 Lixão de Exu Lixão Ativo Exu 

40 Lixão Dist de Sítio dos Nunes Lixão Ativo Flores 

41 Lixão Dist de Fátima Lixão Ativo Flores 

42 Lixão - Sede Lixão Ativo Flores 
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Número Nome Descrição Município 

43 Lixão do Distrito de Nazaré do Pico Lixão Ativo Floresta 

44 Lixão de Floresta Lixão Ativo Floresta 

45 Lixão de Granito Lixão Ativo Granito 

46 Aterro Sanitário de Gravatá Aterro Sanitário Gravatá 

47 Aterro Sanitário - Sede Aterro Sanitário Iati 

48 Lixão de Iati Lixão Ativo Iati 

49 Aterro Sanitário - Sede Aterro Sanitário Ibimirim 

50 Lixão - Sede Lixão Ativo Ibimirim 

51 CTR - PE Aterro Sanitário Igarassu 

52 Lixão - Sede Lixão Ativo Inajá 

53 Lixão - Ingazaeira /1,7 km da sede Lixão Ativo Ingazeira 

54 Eleonoro Farias (Empresa) Lixão Ativo Inguaracy 

55 Antigo Lixão - Irajaí Lixão Desativado Iguaracy 

56 Aterro Sanitário de ipojuca Lixão Ativo Ipojuca 

57 Lixão de Ipubi Lixão Ativo Ipubi 

58 Lixão de Itacuruba Lixão Ativo Itacuruba 

59 Lixão I - Negras 0,9km Lixão Ativo Itaíba 

60 Lixão -Sede 3,8km Lixão Ativo Itaíba 

61 Lixão II - Negras 0,5km Lixão Ativo Itaíba 

62 Lixão - São Vicente Lixão Ativo Itapetim 

63 Lixão- Sede 2 km Lixão Ativo Itapetim 

64 CTR - Candeias Aterro Sanitário Jaboatão dos Guararapes 

65 Lixão - Volta do Moxotó Lixão Ativo Jatobá 

66 Lixão - Sede Lixão Ativo Jatobá 

67 Lixão do Distrito de Jutaí Lixão Ativo Lagoa Gande 

68 Entrada de Lixão Lixão Ativo Lagoa Gande 

69 Lixão de Lagoa Grande Lixão Ativo Lagoa Gande 

70 Lixão do Distrito de Vermelhos Lixão Ativo Lagoa Gande 

71 Aterro Sanitário de Lajedo Aterro Sanitário Lajedo 

72 Lixão - Sede 1,6km Lixão Ativo Manari 

73 Lixão (Cercadinho) 0,5km Lixão Ativo Manari 

74 Lixão de Mirandiba Lixão Ativo Mirandiba 

75 Lixão de Moreilândia Lixão Ativo Moreilândia 

76 Aterro de Aguazinha Aterro Sanitário Olinda 

77 Lixão de Orocó Lixão Ativo Orocó 

78 Lixão de Ouricuri Lixão Ativo Ouricuri 

79 Entrada do Distrito de Santa Rita Lixão Ativo Ouricuri 

80 Lixão de Santa Rita Lixão Ativo Ouricuri 

81 Lixão do Distrito de Barra de São Pedro Lixão Ativo Ouricuri 

82 Lixão - Sede 2km Lixão Ativo Paranatama 

83 Lixão de Parnamirim Lixão Ativo Parnamirim 

84 Lixão de Paulista Lixão Desativado Paulista 

85 Lixão Lixão Ativo Pedra 
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Número Nome Descrição Município 

86 Aterro Sanitário - 4 km Aterro Sanitário Pesqueira 

87 Lixão - Mimoso 0,8km Lixão Ativo Pesqueira 

88 Entrada do Aterro Aterro Sanitário Petrolândia 

89 CTR Petrolina Aterro Sanitário Petrolina 

90 Lixão clandestino Lixão Ativo Petrolina 

91 Lixão - Lagoa da Cruz Lixão Ativo Quixaba 

92 Lixão - Sede Lixão Ativo Quixaba 

93 Aterro Sanitário de Rio Formoso - CTR Aterro Sanitário Rio Formoso 

94 Unidade Triagem e Compostagem Sairé Aterro Sanitário Sairé 

95 Aterro Sanitário de Salgueiro Aterro Sanitário Salgueiro 

96 Lixão (Iatecá) 0,3km Lixão Ativo Saloá 

97 Lixão - Sede 7,0km Lixão Ativo Saloá 

98 Lixão de Santa Cruz Lixão Ativo Santa Cruz 

99 Lixão de Santa Cruz da Baixa Verde Lixão Ativo Santa Cruz da Baixa Verde 

100 Lixão de Santa Filomena Lixão Ativo Santa Filomena 

101 Lixão de Santa Maria da Boa Vista Lixão Ativo Santa Maria da Boa Vista 

102 Lixão - Sede 3,5 km Lixão Ativo Santa Teresinha 

103 Lixão de São José do Belmonte Lixão Ativo São José do Belmonte 

104 Lixão do Distrito Bom Nome Lixão Ativo São José do Belmonte 

105 Lixão - Sede - Galpão Lixão Ativo São José do Egito 

106 Lixão - Sede 7,5km Lixão Ativo São José do Egito 

107 Lixão de Varzinha Lixão Ativo Serra Talhada 

108 Lixão de Serra Talhada Lixão Ativo Serra Talhada 

109 Lixão de Serrita Lixão Ativo Serrita 

110 Lixão - Sede 4,7km Lixão Ativo Sertânia 

111 Lixão - Cruzeiro do Nordeste 1km Lixão Ativo Sertânia 

112 Lixão - sede Lixão Ativo Solidão 

113 Lixão - Sede/ 6 km da sede Lixão Ativo Tabira 

114 Lixão - Caraibeiras Lixão Ativo Tacaratu 

115 Lixão Sede Lixão Ativo Tacaratu 

116 Lixão do Município de Terra Nova Lixão Ativo Terra Nova 

117 Lixão do Distrito de Guarany Lixão Ativo Terra Nova 

118 Antigo Lixão da cidade (desativado) Lixão Desativado Trindade 

119 Lixão de Triunfo Lixão Ativo Triunfo 

120 Antigo Lixão de Triunfo Lixão Desativado Triunfo 

121 Lixão (Cabo do Campo) Lixão Ativo Tupanatinga 

122 Lixão - Sede 0,5km Lixão Ativo Tupanatinga 

123 Lixão - Santa Rita 2,4km Lixão Ativo Tuparetama 

124 Lixão - Sede 2 km Lixão Ativo Tuparetama 

125 Lixão de Verdejante Lixão Ativo Verdejante 

Fonte: Pernambuco (2016). Elaborado pelo autor. 
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Em relação à RMR, que tem a maior concentração populacional e, 

consequentemente, a maior geração de resíduos sólidos, em comparação às demais 

RDs do estado de Pernambuco, existem três (3) aterros sanitários, mas somente 

dois (2) estão em operação (CTR-PE e CTR-Candeias), recebendo os resíduos de 

onze (11) municípios, dentre os quatorze (14) que compõem a região (Figura 7). 

 
Figura 7 – Localização dos aterros sanitários na RMR e dos seus municípios depositantes 

 
              Fonte: Pernambuco (2016). Elaborado pelo autor. 
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O aterro sanitário é um tipo de empreendimento que apresenta diversas 

garantias do ponto de vista sanitário, mas também apresenta desvantagens e 

desafios devido a sua implantação necessitar de grandes áreas para essa finalidade, 

requerer grandes investimentos, ter altos custos de operação e gerar diversos 

conflitos sociambientais no entorno do seu local de instalação (SANTOS et al., 

2011). Os referidos autores afirmam ainda que, além dessas desvantagens e 

desafios, existe um grave problema, numa perspectiva de médio e longo prazo, 

relacionado com a ocupação sucessiva de locais para deposição dos resíduos à 

medida que os mais antigos vão-se esgotando, pois não é comum encontrar locais 

que reúnam todas as condições necessárias para comportar esse tipo de 

empreendimento.  

É importante evidenciar que a implantação de um aterro sanitário causa 

também muitos conflitos entre a população local e o empreendedor, o que aponta 

para o papel fundamental da gestão ambiental pública na mediação desses conflitos, 

e da Educação Ambiental na qualificação da participação desses grupos sociais nas 

discussões e na tomada de decisão sobre o destino dos locais em questão. 

Portanto, na busca por soluções para a problemática dos resíduos sólidos 

vários caminhos levam a enxergar o aterro sanitário como ambientalmente viável e 

possível de contribuir nessa direção. Todavia, não se pode esquecer que essa 

problemática começa bem antes da disposição final, ou seja, no momento da 

produção dos resíduos, e a vida útil dos aterros está atrelada diretamente ao volume 

de resíduos recebidos por ele, mas produzidos pelas pessoas. 

Diante disso, fica evidente que a transformação da realidade deve partir 

também da própria sociedade, buscando e ocupando os espaços de participação no 

processo de gestão ambiental e dos resíduos sólidos. Mas para isso, ela necessita 

passar por um processo educativo, com valorização da dimensão ambiental e 

focado na reflexão para ação, cabendo ao Poder Público, reponsável pela gestão 

ambiental pública, promover e cobrar essa abertura que, no caso dos aterros, deve 

ocorrer desde a sua implantação, ou seja, ainda no processo de licenciamento 

ambiental. 
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2.3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATERROS SANITÁRIOS NO BRASIL 

 

Como mostrado no item anterior, a problemática dos resíduos sólidos vem 

assumindo protagonismo mundial quando o assunto é exploração de recursos e a 

degradação dos ambientes naturais, perpassando os viéses político, econômico, 

social, cultural e, principalmente, ambiental. Com isso, torna-se urgente debater e 

buscar soluções para resolvê-la ou pelo menos minimizá-la no sentido de garantir 

que seus possíveis impactos ambientais adversos sejam evitados.     

Nesse sentido, os diversos setores da sociedade precisam assumir 

responsabilidades, desenvolvendo suas atividades com foco em contribuir para a 

transformação dessa realidade, a começar pelo Poder Público, através de uma 

gestão ambiental pública efetiva, voltada para a defesa, conservação e preservação 

do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, como prevê, por exemplo, o 

art. 225 da Constituição Federal brasileira de 1988 (BRASIL, 1988). 

É importante lembrar que a Constituição Federal brasileira, no mencionado 

art. 225, visando assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, atribui ao Poder Público, dentre outras obrigações, 

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”, ou seja, todo empreendimento com essas 

características precisa atender a essa exigência legal. É o caso, por exemplo, dos 

aterros sanitários, já apresentados como uma possível solução técnica para a 

minimização da problemática dos resíduos sólidos. 

De acordo com a Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, 

que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental, em seu anexo I, o aterro sanitário é 

enquadrado como sendo uma atividade potencialmente poluidora, utilizadora de 

recursos ambientais, incluso na categoria de empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental e voltados a serviços de utilidade, descrito como 

“tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos; disposição de 

resíduos especiais; destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos 

sólidos urbanos”. (BRASIL, 1997). 
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Sendo assim, o aterro sanitário, devido as suas características e 

enquadramento, não pode ser implantado aleatoriamente e sem as medidas 

necessárias para minimizar esses possíveis danos ambientais. Em outras palavras, 

é um tipo de empreendimento que só pode ser instalado e entrar em operação 

depois de ser submetido a um processo prévio de licenciamento ambiental para 

obter a autorização. 

Essa exigência do licenciamento ambiental está na Política Nacional do Meio 

Ambiente e no Decreto que a regulamenta, assim como na Resolução Conama nº 

237/1997, condicionando a construção, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, capazes de causar degradação ambiental, ao 

prévio licenciamento realizado por órgão ambiental competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 

O licenciamento ambiental é um dos prinicipais instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente e corresponde, de acordo com Resolução Conama nº 

237/97, ao processo pelo qual o órgão ambiental competente, com base na 

legislação ambiental e normas técnicas pertinentes, concede a licença ambiental 

autorizando a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, capazes de causar degradação ambiental (BRASIL, 1997). Assim, nesse 

processo seria possível estabelecer restrições e limites a determinadas atividades, 

servindo também como um mecanismo de controle ambiental, assim como promover 

a participação social visando contribuir para a minimização de problemáticas sociais 

e ambientais, como a problemática dos resíduos sólidos que estamos abordando. 

O processo de licenciamento se dá em etapas, por meio da concessão de 

licenças ambientais, expedidas de acordo com a fase (da instalação a operação) do 

empreendimento ou atividade, e pelo acompanhamento das consequências 

ambientais desse empreendimento ou atividade após ser licenciado. 

As licenças ambientais, conforme a Resolução Conama nº 237/1997, 

correpondem a um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece todas as exigências e medidas de controle ambiental a serem atendidas 

pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica responsável pelo empreendimento ou 

atividade a ser licenciado. 
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A sequência das licenças segue uma lógica: a Licença Prévia (LP) é solicitada 

durante a preparação do projeto técnico, situação em que o empreendedor ainda 

não investiu no aprofundamento do projeto, podendo ainda avaliar a localização e 

analisar as alternativas tecnológicas mais viáveis. A Licença de Instalação (LI), na 

qual o projeto técnico é aprofundado atendendo às condições estipuladas na LP, 

consequentemente, só poderá ser solicitada após a conceção da mesma. E por fim, 

a Licença de Operação (LO), condicionada à costatação de que o projeto foi 

instalado conforme as condições estabelecidas na LI, sendo concedida depois que o 

empreendimento é construido e está em condições de operar (SANCHES, 2008). 

A concessão das licenças segue os seguites procedimentos: para concessão 

da LP, pelo órgão licenciador, na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, serão estabelecidas as condicionantes que deverão 

ser cumpridas pelo empreendedor antes de sua validade expirar ou apresentadas e 

aprovadas antes da entrega da solicitação da LI; para concessão da LI, o 

empreendedor fará um detalhamento do empreendimento ou atividade, bem como 

dos planos, programas e projetos ambientais estabelecidos nos estudos ambientais 

aprovados, além de atender às condicionantes da LP, que serão analisados pelo 

órgão licenciador; e, por fim, para concessão da LO, o empreendedor, mediante 

formulário próprio, faz a solicitação apresentando um relatório sobre o atendimento 

às condicionantes da LI (BRASIL, 2009). 

É importane destacar que essa última etapa evidencia a necessidade do 

monitoramento da instalação do empreendimento e da implantação dos programas e 

medidas ambientais pelo órgão licenciador, pois com isso será possível, se 

necessário, realizar alterações nas condicionantes da LI em tempo hábil. Trata-se de 

uma etapa relacionada ao monitoramento no processo de licenciamento ambiental 

focada no controle permanente do empreendimento, desde o início até a instalação, 

e da implantação dos programas de monitoramento e das medidas mitigadoras. 

O principal motivo do licenciamento ambiental ser uma exigência para aterros 

sanitários é a prevenção dos possíveis impactos adversos que esse tipo de 

empreendimento pode causar ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, 

pois ao ocupar grandes áreas destinadas a dispor os resíduos, caso não sejam 

tomadas as devidas providências preventivas, consequências como a proliferação 

de vetores de doenças, produção de chorume, gases poluentes, odeores 
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indesejáveis etc. ocorrerão promovendo sérios danos aos ambientes naturais e para 

as populações. Diante disso, é que se tornou imprescindível o licenciamento 

ambiental como mecanismo de controle ambiental para esse tipo de intervenção. 

Porém, esse mecanismo depende da realização da avaliação detalhada do 

empreendimento em todas as suas fases. Essa avaliação, de acordo com Brasil 

(2009), é um processo preventivo que examina os aspectos e impactos ambientais 

dos empreendimentos em suas diferentes fases — concepção/planejamento, 

instalação e operação, denominado Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).  

No Brasil, a AIA está vinculada ao licenciamento ambiental que, devido à sua 

regulamentação, passou a ser conduzido, essencialmente, pelos órgãos estaduais 

de meio ambiente que tiveram que se adequar frente à crescente demanda por 

emissões de licenças ambientais no país (SANCHES, 2008). No caso do estado de 

Pernambuco, o órgão estadual de meio ambiente é a Agência CPRH. 

A AIA também é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e sua 

finalidade é considerar e avaliar, previamente, os aspectos e impactos ambientais 

relacionados a qualquer interevenção que possa provocar significativa degradação 

da qualidade ambiental (SANCHES, 2008). Trata-se de um processo voltado para a 

análise da viabilidade ambiental de projetos, planos e programas com possíveis 

interferências no meio ambiente, servindo para subsidiar uma decisão a respeito, 

sendo capaz de prevenir possíveis impactos ambientais. 

De acordo com a Resolução Conama nº 1, de 23 de janeiro de 1986, que 

dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a AIA, em seu art. 1°, é 

considerado impacto ambiental: 

 
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

O processo de AIA consiste em um conjunto de procedimentos e atividades 

sequenciais, é regido por lei ou regulamentação específica; é documentado; envolve 

diversos participantes; e é voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma 

proposta (SANCHES, 2008). A AIA deve ser contínua (antes e depois das decisões), 

bem como revisada e atualizada periodicamente, mesmo após a operação da 
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atividade ou empreendimento (BRASIL, 2009). Trata-se de uma etapa essencial no 

processo de licenciamento, pois sem ela esse processo talvez não passasse de um 

simples registro das intervenções ambientais sem muitas exigências e restrições. 

Além disso, quando se trata do licenciamento de empreendimentos como os aterros 

sanitários, essa avaliação pode apontar medidas preventivas imprescindíveis para 

garantir a qualidade ambiental nos locais definidos para a instalação dos mesmos. 

Segundo Sanches (2008), foi a partir da Resolução Conama nº 1/1986 que 

ficou estabelecido, dentro do processo de AIA, que o proponente deveria apresentar 

dois documentos, elaborados por uma equipe técnica multidisciplinar independente, 

denominados: Estudo de Impacto ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(Rima) — resumo do EIA, mas escrito em linguagem não técnica. Vale destacar que 

a partir dessa Resolução foram estabelecidas as diretrizes gerais para os EIAs e 

eles começaram a ser, efetivamente, realizados no Brasil. 

O EIA é um documento técnico referente à identificação e avaliação dos 

impactos ambientais oriundos de atividades e/ou empreendimentos potencialmente 

poluidores ou capazes de causar degradação ambiental, devendo apresentar as 

propostas de medidas mitigadoras e de controle ambiental, a fim de garantir o uso 

sustentável dos recursos e a qualidade dos ambientes naturais (BRASIL, 2009). 

Desse modo, o EIA/Rima se constitui como um relevante instrumento direcionado a 

prevenção de danos ambientais, sendo, portanto, um documento que subsidia o 

processo de licenciamento ambiental de diversos tipos de empreendimentos, por 

exemplo, os aterros sanitários. 

Entretanto, o EIA não é o único documento que pode ser considerado no 

processo de licenciamento ambiental. De acordo com Brasil (2009), outros estudos, 

com abordagens semelhantes, também podem se configurar como subsídio à 

análise de uma licença requerida, por exemplo, o Plano de Controle Ambiental 

(PCA), Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Relatório Ambiental Preliminar 

(RAP), dentre outros, a depender do tipo de projeto e de suas dimensões. Contudo, 

devido aos objetivos propostos, esses outros estudos não serão aprofundados nesta 

dissertação e no caso do licenciamento de aterros sanitários é obrigatório e 

essencial o EIA/Rima. 

 Vale salientar, aqui, que a lista de atividades consideradas modificadoras do 

meio ambiente e que, por isso, têm seu licenciamento ambiental condicionado à 
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elaboração de EIA/Rima, é apresentada no art. 2° da Resolução Conama nº 1/1986. 

E no caso do aterro sanitário, trata-se de uma atividade ou empreendimento incluso 

no inciso X desse artigo, ou seja, para sua implantação é obrigatória a realização de 

um EIA/Rima, como já foi dito acima. 

De acordo com o art. 5° da Resolução Conama nº 1/1986, o EIA, além de 

atender à legislação e aos princípios e objetivos expressos na Política Nacional do 

Meio Ambiente, deve obedecer às seguintes diretrizes gerais: 

 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do 
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados 
nas fases de implantação e operação da atividade;  
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 

A referida Resolução estabelece, ainda, que para elaboração do EIA devem 

ser desenvolvidas, no mínimo, atividades técnicas de diagnóstico ambiental da área 

de influência do empreendimento; análise dos impactos ambientais do projeto e suas 

alternativas; definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos; e 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos. 

No processo de licenciamento o Rima também é muito importante, pois é o 

documento que resume o conteúdo do EIA e tem como objetivo informar à 

sociedade sobre os impactos, medidas mitigadoras e programas de monitoramento 

do empreendimento ou atividade (BRASIL, 2009). Conforme a Resolução Conama 

nº 1/1986, em seu art. 9°, o Rima “deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão e refletir todas as conclusões do EIA”. Assim, é 

através desse documento que a sociedade toma conhecimento, na maioria das 

vezes superficialmente, do processo de licenciamento ambiental de grandes 

emprendimentos, mas fica evidente, pela relevância desse processo, que essa 

interação com a sociedade deveria ser maior. 

O EIA e a sua elaboração são, respectivamente, o documento e a atividade 

mais importantes de todo o processo de AIA, exigindo mais tempo e recursos 

financeiros (SANCHES, 2008). É a partir dele que serão tomadas as decisões e 

definidas as ações quanto à viabilidade ambiental de um empreendimento, à 
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necessidade de medidas mitigadoras ou compensatórias, bem como quanto ao tipo 

e ao alcance dessas medidas e programas ambientais. 

No caso do aterro sanitário, o EIA deve apresentar uma avaliação focada nos 

riscos e os impactos ambientais antes da ocorrência de danos, a fim de preveni-los, 

corrigi-los, mitigá-los e/ou compensá-los durante a instalação, a operação e o 

encerramento das atividades do mesmo (SOUZA, 2010). Nesse sentido, o objetivo 

de submeter o aterro sanitário ao estudo é possibilitar a avaliação prévia dos 

possíveis danos que esse empreendimento poderá causar, sejam relacionados à 

saúde, à segurança e ao bem-estar da população, bem como à qualidade dos 

recursos naturais. 

Tomando como exemplo os EIAs/Rimas dos aterros sanitários em operação 

na RMR, foram identificados impactos negativos e positivos para a implantação e 

operação desses empreendimentos. Para implantação e operação do CTR-

Candeias foram identificados 21 impactos negativos, 03 positivos e 01 classificado 

como indeterminado (AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, 2005). Já para a 

implantação e operação do CTR-PE foram identificados 25 impactos negativos e 08 

positivos (ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005). Esses exemplos mostram 

que é indispensável considerar as particularidades (localização, dimensão, 

funcionamento etc.) de qualquer empreedimento que esteja em processo de 

licenciamento, pois mesmo sendo de igual tipologia esses aterros apresentaram 

quantidade e qualificação dos impactos ambientais diferentes. 

Para elaboração do EIA, além das diretrizes gerais estabelecidas na 

Resolução Conama n° 1/1986, devem ser atendidas, rigorosamente, as diretrizes 

específicas estabelecidas pelo Termo de Referência (TR), documento formulado e 

detalhado pela equipe técnica do órgão ambiental licenciador, especificamente, para 

cada tipo de empreendimento e suas particularidades. 

Segundo Sanches (2008) o TR é um documento que apresenta as diretrizes 

para a preparação e elaboração de um EIA, definindo seu conteúdo, abrangência, 

métodos e estrutura. No caso da CPRH, em Pernambuco, por exemplo, o Núcleo de 

Avaliação de Impacto Ambiental (NAIA) possui um TR previamente elaborado com 

as diretrizes genéricas para cada tipo de empreendimento. Entretanto, após a 

manifestação formal de um empreendedor interessado em construir um determinado 

empreendimento, esse documento é reformulado inserindo diretrizes que possam 
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contemplar as particularidades do empreendimento em questão e as caracerísticas 

da área pretendida para a sua instalação. 

A análise do EIA é realizada pela equipe técnica do órgão ambiental 

licenciador, correspondendo à etapa de verificação e análise da conformidade do 

documento em relação ao TR (SANCHES, 2008). É nessa etapa que são 

analisados, por exemplo, o grau de detalhamento do diagnostico ambiental, os 

métodos utilizados, os impactos do empreendimento e se as medidas mitigadoras e 

programas ambientais propostos são capazes de atenuar ou potencializar 

suficientemente esses impactos. Sendo assim, é possível afirmar que a estrutura e o 

conteúdo dos EIAs, assim como sua posterior análise e aprovação dependerão, 

diretamente, da equipe técnica responsável pela elaboração dos TRs no órgão 

ambiental licenciador. 

Em outras palavras, as diretrizes e exigências para o EIA que podem de 

alguma forma, impor a priorização das especificidades sociais, econômicas, culturais 

e ecológicas de uma localidade, assim como promover espaços de participação 

social no processo de licenciamento, só existirão no documento dependendo das 

condições de trabalho, do nível de conhecimento e, sobretudo, dos paradigmas 

norteadores desse conhecimento (visão de mundo) da equipe técnica responsável 

pela elaboração dos TRs no órgão ambiental licenciador.  

Acerca dos conteúdos exigidos no EIA/Rima para empreendimentos 

potencialmente poluidores, como é o caso dos aterros sanitários, as medidas 

mitigadoras estão entre os que têm maior relevância. São medidas com finalidades 

específicas, propostas para prevenir, atenuar ou compensar impactos negativos e 

riscos ambientais, bem como para potencializar os impactos positivos, ou seja, 

podem ser mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras (SANCHES, 2008).  

As medidas mitigadoras são aquelas voltadas para a correção ou anulação 

dos impactos negativos ou a redução de sua magnitude (BRASIL, 2009). As 

medidas compensatórias têm a finalidade de contrabalancear uma perda ou um 

inconveniente atual ou futuro, compensando impactos não mitigáveis (ANELLO e 

WALTER, 2012). E as medidas potencializadoras são aquelas que visam aperfeiçoar 

ou maximizar o efeito de um impacto positivo (SANCHES, 2008). 

No caso dos aterros sanitários em operação na RMR, por exemplo, foram 

propostas nos EIAs/Rimas medidas mitigadoras para as diferentes fases do 
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empreendimento. No estudo do CTR-Candeias foram propostas medidas para as 

fases de implantação, operação e global do empreendimento (AMS CONSULTORIA 

E ASSESSORIA LTDA, 2005). Já no estudo do CTR-PE foram propostas medidas 

apenas para as fases de implantação e operação do empreendimento (ACQUA 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005). Esses exemplos demonstram que, apesar de 

ser o mesmo tipo de empreendimento, as medidas mitigadoras propostas podem ser 

diferentes devido às especificidades do empreendimento. 

A Resolução Conama nº 1/1986 exige que as medidas sejam definidas de 

acordo com o processo de AIA e sejam apresentadas no EIA/Rima, devendo ter 

metodologias elaboradas a partir de seus objetivos e metas. Segundo Sanches 

(2008) essas medidas, individualmente ou agrupadas, podem constituir projetos ou 

programas de ação que devem ser descritos no próprio EIA ou em documentos 

específicos como o Plano de Controle Ambiental (PCA) ou o Projeto Básico 

Ambiental (PBA).  

O PCA é um documento elaborado para a concessão da LI, mas corresponde 

a uma exigência adicional ao EIA/Rima, sendo apresentado na fase anterior à 

concessão da LP (BRASIL, 2009), devendo conter os projetos executivos de 

minimização dos impactos ambientais avaliados nesta fase (SANCHES, 2008). Já o 

PBA é um dos documentos-base para a obtenção da LI e atende às condicionantes 

da LP, devendo apresentar um detalhamento de todos os programas e projetos 

ambientais previstos no EIA/Rima já aprovado, bem como os considerados 

pertinentes pelo órgão ambiental licenciador (BRASIL, 2009).  

De acordo com Brasil (2009), os PCAs e PBAs foram, inicialmente, 

concebidos para setor de mineração e energia, respectivamente, entretanto, esses 

documentos vêm sendo exigidos atualmente pelos órgãos ambientais para o 

licenciamento de outros tipos de empreendimentos e atividades, por exemplo, os 

aterros sanitários.  

No caso dos EIAs/Rimas dos aterros sanitários em operação na RMR, foram 

apresentados Planos Ambientais resultantes do agrupamento das medidas 

mitigadoras propostas. O estudo do CTR-Candeias apresentou os Planos de 

Comunicação Social, Controle Ambiental e Monitoramento de Impactos (AMS 

CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, 2005). E o estudo do CTR-PE apresentou 

os Planos de Comunicação Social, Manejo Ambiental, Monitoramento de Impactos e 
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de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da área de influência direta (ACQUA 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005). Esses exemplos mostram que podem ocorrer 

diferentes nomenclaturas para os PBAs e que, apesar de ser o mesmo tipo de 

empreendimento, nem sempre são elaborados programas iguais, bem como 

programas específicos para cada medida mitigadora proposta. 

Segundo Serrão (s.d), em sua análise do licenciamento ambiental federal das 

atividades marítimas de exploração e produção de petróleo no Brasil, existe a 

possibilidade dos PCAs e PBAs também apresentarem projetos e/ou ações 

específicas demandadas pela população ou quando o órgão ambiental licenciador 

achar necessário. Entretanto, para isso ocorrer é imprescindível que existam 

espaços no processo de licenciamento ambiental para a participação social, indo 

além da Audiência Pública, como Programas de Comunicação Social e Educação 

Ambiental. 

É importante esclarecer que a Audiência Pública, de acordo com a Resolução 

Conama n° 9, de 3 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a realização de 

Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental, é uma reunião 

realizada com o objetivo de expor aos interessados o conteúdo do EIA e do seu 

respectivo Rima, dirimindo as dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e 

sugestões a respeito do empreendimento em processo de licenciamento. 

Dado o caráter público do processo de AIA, o EIA/Rima pode servir como 

documento-base para as possíveis negociações entre o empreendedor, Poder 

Público e partes interessadas (SANCHES, 2008), pois são estudos que podem 

contemplar alternativas de ações ou projetos, pressupondo a participação social no 

processo, ou seja, não representa somente um instrumento de decisão em si, mas 

um instrumento de propagação do conhecimento a serviço da melhor decisão 

(BRASIL, 2009). Em outras palavras, o EIA/Rima é um documento que possui 

conteúdos de caráter não somente informativo, mas também educativo no sentido 

de poder estimular e possibilitar a efetiva participação da sociedade na tomada de 

decisão e atuação acerca das questões socioambientais. 

No caso do aterro sanitário, as partes interessadas podem envolver, além do 

empreendedor e do Poder Público, catadores e suas cooperativas, empresas de 

reciclagem, proprietários de terras e comunidades das áreas de influência direta e 

indireta do empreendimento, trabalhadores de áreas diversas, dentre outros. Esse 
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exemplo mostra como podem ser diversos os interessados, com interesses também 

diversos, que não podem ser desconsiderados, o que aponta para a necessária 

interação e inclusão desses grupos no processo de licenciamento, assim como, 

numa perspectiva mais ampla, na gestão e busca de soluções para a problemática 

dos resíduos sólidos.  

Nesse sentido, Anello & Walter (2012) afirmam que a exigência de programas 

e ações de Educação Ambiental, enquanto medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias, seria um mecanismo capaz de estimular a negociação e 

participação social para mediação de interesses, na tomada de decisão no processo 

de licenciamento e, ainda, contribuir para a minimização da problemática ambiental 

e dos resíduos sólidos. 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela 

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de 

junho de 2002, que dispõe sobre a Educação Ambiental e dá outras providências, 

aponta a Educação Ambiental como um instrumento que pode conduzir o indivíduo e 

a coletividade a construírem valores sociais e conhecimentos focados na 

preservação e conservação ambiental. E, a respeito da problemática dos resíduos 

sólidos, especificamente, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta 

a Educação Ambiental como um de seus instrumentos essenciais para alcançar os 

objetivos propostos. 

Portanto, os aterros sanitários são elementos importantes na gestão dos 

resíduos sólidos, embora não sejam totalmente isentos de danos ambientais e 

necessitem de grandes áreas para instalação, e a gestão dos resíduos sólidos, com 

responsabilidade e participação da sociedade, é indispensável para a minimização 

da problemática ambiental e dos resíduos. Sendo assim, é imprescindível que 

programas e ações de Educação Ambiental, enquanto medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias, sejam cada vez mais exigidos e, sobretudo, atendidos no processo 

de licenciamento ambiental de aterros e outros empreendimentos potencialmente 

poluidores. 
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3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PROPOSTA PARA A GESTÃO 

AMBIENTAL COM FOCO NOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

O objetivo deste capítulo é tecer algumas reflexões acerca da Educação 

Ambiental como proposta para a gestão ambiental com foco nos resíduos sólidos. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre Educação Ambiental como 

um instrumento de gestão ambiental inserida no processo de licenciamento 

ambiental de aterros sanitários, tentando entender seu campo de atuação e suas 

potencialidades frente à problemática dos resíduos sólidos.  

Assim, são apresentadas considerações referentes as abordagens, leis, 

princípios e diretrizes da Educação Ambiental, bem como seu papel na 

transformação e emancipação social e suas implicações na minimização da 

problemática dos resíduos sólidos, porém sem pretender esgotar a discussão, visto 

seu caráter complexo e multiforme. 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Educação Ambiental é hoje considerada peça-chave quando o assunto é 

meio ambiente, pois serve de estratégia para transformação social da realidade pela 

própria sociedade. É esse potencial que a coloca como sendo imprescindível na 

redefinição das relações sociedade-natureza imposta pela problemática ambiental e 

sua complexidade. Da mesma forma, no que se refere ao processo de gestão 

ambiental, a Educação Ambiental conquistou relevância e possui um papel 

estratégico para a interação e participação dos grupos sociais, tornando-a uma 

exigência no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos. 

É possível afirmar que a evolução do conceito de Educação Ambiental se 

deu, principalmente, em eventos internacionais relacionados ao tema. Dentre esses 

eventos, o que é tido como referência é a Conferência de Tbilisi (Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental), realizada em 1977, na Geórgia 

(DIAS, 2004). Nessa Conferência, a Educação Ambiental ficou definida como um 

processo, para todas as idades, focado no desenvolvimento de habilidades e 

transformação de atitudes acerca do meio ambiente, de reconhecimento de valores 
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e aprimoramento de conceitos que torna possível problematizar a realidade, assim 

como entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e 

seus meios biofísicos (LOUREIRO, 2006). Assim, a Educação Ambiental poderia 

desenvolver no ser humano a capacidade de refletir criticamente o contexto e as 

dinâmicas de relações no qual ele se insere, dotando-o de potencial para uma 

prática consciente e responsável para com o meio ambiente e nas relações sociais. 

No Brasil, Dias (2004) afirma que um momento histórico que representou a 

seriedade e o respeito do país em relação à Educação Ambiental foi a publicação da 

nova Constituição brasileira, em 1988, trazendo em seu art. 225, § 1°, inciso VI, o 

efetivo direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 

incumbência do Poder Público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 

A partir disso, a discussão sobre Educação Ambiental no país teve vários 

desdobramentos, mas seu aprofundamento mais significativo se deu na Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), realizada 

com grande participação da sociedade civil, no Rio de Janeiro, em 1992.  

Segundo Dias (2004) esse evento foi muito significativo para a Educação 

Ambiental porque fortaleceu as proposições de Tbilisi e foi palco para realização do 

Fórum Internacional das Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais. 

Nessa ocasião, foi elaborado e aprovado o Tratado das ONGs, documento 

composto de 36 planos de ação reunidos em 4 grupos temáticos (Cooperação, 

Econômico, Meio Ambiente e Movimentos Sociais).  

Dentre os Tratados relacionados ao Meio Ambiente, o destaque é para o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global. Nele, a Educação é tida como um direito coletivo, devendo estar alinhada a 

uma perspectiva transformadora que propicie a reflexão e estimule o debate. E a 

Educação Ambiental como um processo permanente de aprendizagem individual e 

coletiva, baseado no pensamento crítico e inovador, devendo tratar as questões 

globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica 

contextualizada (FORUM INTERNACIONAL DE ONGs, 1992). Esse Tratado se 

tornou referência para o tema, pois foi resultado de discussões promovidas pela 

sociedade civil organizada em entidades ambientalistas, reforçou os princípios 

norteadores da Educação Ambiental, já estabelecidos durante encontros 
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internacionais anteriores, e ressaltou a necessidade de a Educação Ambiental ser 

holística e ter um caráter ideológico (PELICIONI, 2005). 

Dias (2004) afirma que no quesito Educação Ambiental, o Brasil avançou um 

pouco mais, em relação aos outros países, após elaborar a Política Nacional de 

Educação Ambiental, instituída pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe 

sobre a Educação Ambiental e dá outras providências, sendo regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281, em 25 de junho de 2002. Essa Política apresenta, em seu art. 1°, a 

definição de Educação Ambiental como sendo um processo que conduz o indivíduo 

e a coletividade a construírem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências direcionadas para a conservação do meio ambiente. Diante disso, 

nota-se que, historicamente, a Educação Ambiental foi conquistando espaço e 

relevância para fomentar e aprofundar as discussões relacionadas às questões 

ambientais no Brasil e no mundo inteiro. 

É importante destacar que nas recomendações da Conferência de Tbilisi 

também foi apresentada a estruturação da Educação Ambiental. Nessas 

recomendações, a Educação Ambiental foi estruturada nas modalidades formal e 

não formal, sendo considerada para todas as idades e níveis, sem fazer distinção de 

público-alvo (LOUREIRO, 2006). Entretanto, no Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, da Rio-92, a Educação 

Ambiental foi estruturada nas modalidades formal, não formal e informal, para todas 

as idades e nações, promovendo a cooperação e o diálogo entre indivíduos e 

instituições, estimulando e potencializando o poder das diversas populações e 

integrando conhecimento, aptidões, valores, atitudes e ações (FORUM 

INTERNACIONAL DE ONGs, 1992). 

Segundo Tozoni-Reis (2004) a educação formal apresenta sistematização 

metodológica e acontece nas instituições de ensino, dentro da sala de aula, nos 

diferentes níveis; a educação não formal também apresenta sistematização 

metodológica, porém acontece fora do ambiente escolar (ONGs, instituições 

privadas, Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal etc.); e a educação 

informal não apresenta sistematização metodológica e é voltada para um público 

indeterminado, sem espaço limite para suas ações (nas relações cotidianas, 

veículos de comunicação etc.). 
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Pensando, especificamente, na problemática dos resíduos sólidos, é possível 

trabalhar a Educação Ambiental em todas as suas modalidades, o que amplia a 

possibilidade de sua contribuição para a redução do consumo e da geração de 

resíduos sólidos, bem como para uma destinação final adequada desses resíduos. 

Porém, essas ações de Educação Ambiental só terão êxito com uma sistematização 

metodológica adequada a cada contexto. No caso dos aterros sanitários, por 

exemplo, as ações de Educação Ambiental, incluídas nos Programas de Educação 

Ambiental propostos nos EIAs/Rimas, devem ser estruturadas na modalidade não 

formal por se tratar de um contexto fora da escola e de interação social diversa.  

Sobre a Educação Ambiental não formal, Berna (2001, p. 59) afirma que essa 

“deve buscar a integração escola-comunidade-governo-empresa, envolvendo todos 

em seu processo educativo”. Vale destacar que na Política Nacional de Educação 

Ambiental, em seu art. 13, a modalidade não formal é entendida como ações e 

práticas educativas direcionadas à sensibilização da coletividade a respeito das 

questões ambientais e à sua organização e participação na preservação ambiental, 

devendo o Poder Público, em todas as esferas, incentivar a participação de 

empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de Educação 

Ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não 

governamentais. Sendo assim, a Educação Ambiental não formal indica um caminho 

diferente da formal, se apresentando como sendo mais abrangente e com diversas 

possibilidades de realização, entretanto, é imprescindível que seja planejada a partir 

dos seus objetivos e das particularidades do seu público-alvo. 

Seja qual for a modalidade da Educação Ambiental, é notável a evolução dos 

seus princípios, critérios e linhas teóricas, resultando na publicação de vários 

estudos relacionados à necessidade de compreensão da problemática ambiental e 

de avançar a Educação Ambiental para uma perspectiva mais ampla de atuação e 

ação. Nesse sentido, Sauvé (2005) afirma ser comum às modalidades de Educação 

Ambiental uma preocupação com as questões ambientais e o reconhecimento da 

contribuição da educação na relação sociedade-natureza, entretanto, com diferentes 

abordagens acerca da Educação Ambiental e diferentes formas de conceber e 

praticar a sua ação educativa, ou seja, com diferentes “correntes” em Educação 

Ambiental. 
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A noção de “corrente” está relacionada com uma maneira direcionada de 

conceber e praticar a Educação Ambiental (SAUVÉ, 2005), ou seja, cada “corrente” 

apresenta um conjunto de características específicas que as diferenciam uma das 

outras. Contudo, as “correntes” não são mutuamente excludentes em todos os 

planos, pois podem compartilhar de características semelhantes.  

Da mesma forma que existe uma variedade de temas para a ação educativa 

ambiental atuar, também existe uma variedade de abordagens/correntes que irão 

guiar essa atuação. E o modo que os temas são abordados em um programa de 

Educação Ambiental, por exemplo, define tanto a concepção pedagógica quanto o 

entendimento sobre a questão ambiental assumidos na proposta, apontando para a 

necessidade de se distinguir as práticas educativas dialógicas e emancipadoras de 

práticas impositivas e domesticadoras (QUINTAS, 2006). 

Diante disso, é imprescindível identificar a abordagem/corrente adotada na 

análise desta dissertação no sentido de contribuir para o processo de transformação 

social e na minimização da problemática ambiental e dos resíduos sólidos. Vale 

salientar que devido às limitações desta dissertação não é imperativo descrever 

todas as abordagens em profundidade, mas descrever, brevemente, as principais 

características da abordagem defendida em seu contexto, entendida como mais 

pertinente para contribuir no enfrentamento da problemática dos resíduos sólidos. 

Para tanto, tomou-se como base a distinção das abordagens de Educação 

Ambiental apresentada por Layrargues (2006) em seu estudo sobre a crise 

ambiental e suas implicações na educação, no qual a partir de uma tipologia 

ideológica foram destacadas as abordagens hegemônica (convencional) e contra-

hegemônica (crítica). 

A Educação Ambiental convencional é pragmática e entende a problemática 

ambiental como o resultado da ausência de conhecimento acerca do funcionamento 

dos sistemas ecológicos, sendo voltada ao ensino da ecologia, promovendo a 

mudança de comportamento e apontando soluções de ordem moral e técnica, o que 

a aproxima da educação conservacionista que visa, dentre outras coisas, manter e 

reproduzir o status quo (LAYRARGUES, 2006). Na mesma perspectiva, Loureiro 

(2004) afirma que a Educação Ambiental convencional é centrada no indivíduo, no 

alcançar a condição de ser humano integral e harmônico, pressupondo a existência 

de finalidades previamente estabelecidas na natureza e de relações ideais que 
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fundamentam a pedagogia do consenso. Dessa forma, a ação educativa ambiental 

convencional está focada na reprodução de comportamentos dentro de um padrão 

determinado e idealizado de relações corretas com a natureza, mas que não 

interfere e nem transforma a realidade.  

No caso da problemática dos resíduos sólidos, por exemplo, a Educação 

Ambiental convencional não busca promover uma reflexão para a ação nos 

indivíduos em relação aos seus hábitos e aos modos de produção e consumo, o que 

acaba reproduzindo na sociedade moderna um padrão de consumo exacerbado que 

intensifica a geração e descarte descontrolado de resíduos sólidos, resultando na 

necessidade da construção de mais aterros sanitários para destinar esses resíduos, 

e ainda sem possibilitar críticas e questionamentos por parte dos indivíduos.  

Já a Educação Ambiental crítica é um processo educativo, eminentemente 

político, que entende a problemática ambiental como sendo resultado do 

agravamento dos conflitos relacionados à lógica de apropriação privada dos 

recursos humanos e naturais (LAYRARGUES, 2006). Trata-se de um processo que 

busca desenvolver nos educandos uma consciência crítica acerca das instituições, 

atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais, 

tendo sua prática pedagógica voltada à reflexão do funcionamento dos sistemas 

sociais, além dos sistemas ecológicos, e ao desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento dos conflitos a partir de meios coletivos de exercício da cidadania e 

participação social (LAYRARGUES, 2006).  

Retomando o exemplo da problemática dos resíduos sólidos, a Educação 

Ambiental crítica é bem diferente da convencional, pois enxerga essa problemática 

como consequência de uma relação sociedade-natureza inadequada, buscando 

analisar os modos de produção e consumo, bem como o processo de geração e 

descarte dos resíduos sólidos desde as suas fontes e, ainda, busca a participação e 

reflexão coletiva na busca por entendimento e transformação de uma dada 

realidade. 

A abordagem crítica da Educação Ambiental é focada, sobretudo, nas 

preocupações socioambientais que surgiram recentemente (SAUVÉ, 2005), como a 

problemática dos resíduos sólidos que é o foco desta dissertação. Sendo assim, é 

indispensável reforçar a aproximação desta abordagem crítica com o contexto em 
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análise nesta dissertação, a começar pela concepção de Educação Ambiental crítica 

defendida pelos principais autores que trabalham nessa perspectiva. 

Para Sauvé (2005), a abordagem crítica da Educação Ambiental se inspira no 

campo da “teoria crítica” e visa analisar as dinâmicas sociais que alicerçam as 

realidades e problemáticas ambientais (intenções, posições, argumentos, valores 

explícitos e implícitos, decisões e ações dos diferentes atores de uma situação), o 

que corresponde a uma pedagogia voltada para o desenvolvimento de um saber-

ação para transformação de realidades por meio da ação na perspectiva de 

emancipação e de libertação das alienações. 

Berna (2001) defende que a Educação Ambiental crítica é uma pedagogia da 

ação, deve estimular a ação transformadora e contribuir para o exercício da 

cidadania, visando à formação de indivíduos conscientes e que atuem coletivamente 

sobre os problemas ambientais, reconhecendo que a degradação ambiental não é 

apenas resultado da relação do homem com o planeta, mas da forma como essa 

relação ocorre com ela mesma. 

É importante esclarecer que cidadania não tem sido notadamente uma 

condição para os indivíduos nas médias e grandes cidades brasileiras onde a 

degradação ambiental resultante dos resíduos sólidos ainda representa um grande 

problema social. Em muitas cidades os resíduos ainda são depositados em lixões 

sem nenhum tratamento, principalmente, porque a quantidade de aterros sanitários 

é insuficiente. Além disso, muitos indivíduos ainda vivem nesses ambientes, 

comendo e sobrevivendo desses resíduos, diariamente, por falta de políticas 

assistenciais coerentes e transformadoras. Essa realidade reforça a necessidade de 

efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobretudo, quando determina a 

eliminação dos lixões até 2014, mas agora prorrogada para prazos entre 2018 e 

2021, de acordo com o município. 

De acordo com Guimarães (2004), a Educação Ambiental crítica visa construir 

ambientes educativos que instiguem práticas de intervenção sobre a realidade e 

seus problemas socioambientais, permitindo a superação das armadilhas 

paradigmáticas e propiciando um processo educativo que contribui para o exercício 

de uma cidadania ativa e a transformação da problemática ambiental. 

Para Loureiro (2006), a Educação Ambiental crítica deve apresentar um 

conteúdo que promova a emancipação humana, com abordagem reflexiva e 
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transformadora da realidade, assim como conter um aprofundamento do debate 

teórico-prático, sendo, deste modo, capaz de formar uma ampla consciência das 

possibilidades para agir na construção de uma nova sociedade que garanta 

qualidade de vida para todas as gerações.  

E, finalmente, Quintas (2004) que defende o processo de Gestão Ambiental 

como um dos principais campos de atuação para a Educação Ambiental, afirma que 

além de crítica, essa abordagem de Educação Ambiental também deve ser 

transformadora e emancipatória, buscando discutir as contradições do modelo 

civilizacional vigente, seu processo civilizatório e suas relações sociais e 

socioambientais estabelecidas, e instigar a capacidade humana de edificar outro 

futuro a partir de outro presente em que predominem novas relações dos seres 

humanos entre si e com a natureza, tendo a liberdade como valor fundamental para 

despertar a autonomia dos grupos subalternos, oprimidos e excluídos. Vale reforçar 

que no contexto da gestão ambiental com ênfase nos resíduos sólidos, infelizmente, 

ainda se observam no Brasil grupos excluídos socialmente, em condições 

subumanas, explorando e convivendo com resíduos sólidos sem condições ideais 

para se manterem na sociedade, por exemplo, os catadores de resíduos que, muitas 

vezes, vivem nos lixões e se alimentam de resíduos que encontram durante a 

catação. 

Portanto, é possível identificar que a Educação Ambiental evoluiu, 

efetivamente, ao longo dos anos, mantendo as ideias de conservação, mas 

incorporada, significativamente, de novas discussões relacionadas à sensibilização e 

conscientização individual e coletiva, à reflexão crítica da realidade, ao exercício da 

cidadania e, sobretudo, à transformação social e emancipação humana. Desse 

modo, as abordagens de Educação Ambiental tornam-se, estrategicamente, 

relevantes para o processo de transformação social necessário para qualificar a 

gestão de resíduos sólidos, principalmente, a vertente crítica, transformadora e 

emancipatória, por ser a que prioriza uma ação que vai além de mudança de 

comportamento para buscar transformações mais amplas nos planos econômico, 

social, político e cultural. É nesse contexto que se adotou uma abordagem de 

Educação Ambiental transformadora e emancipatória, como base teórica para 

subsidiar as análises desta dissertação. 
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3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL TRANSFORMADORA E EMANCIPATÓRIA 

 

Como foi visto no tópico anterior, uma Educação Ambiental crítica se 

diferencia em vários aspectos de uma Educação Ambiental convencional, 

principalmente, por ser uma prática duplamente política, ao integrar o processo 

educativo com a questão ambiental. A adjetivação “crítica”, que caracteriza essa 

abordagem da Educação Ambiental, está inserida no campo libertário desse fazer 

educativo tendo um entendimento diferenciado da educação e da inserção da 

espécie humana em sociedade, no qual se inscrevem outras abordagens que são 

similares, por exemplo, a “transformadora” e “emancipatória” (LOUREIRO, 2004). 

A abordagem transformadora da Educação Ambiental é focada nas 

pedagogias problematizadoras que buscam redefinir o modo como nos relacionamos 

conosco, com as demais espécies e com o planeta, por isso é vista como um 

processo de politização e publicização da problemática ambiental por meio do qual o 

indivíduo, em grupos sociais, se transforma e transforma a realidade (LOUREIRO, 

2004). Nesse sentido, a educação é tida enquanto processo permanente, cotidiano e 

coletivo pelo qual agimos e refletimos, transformando a realidade e se 

transformando. 

Na abordagem transformadora o modelo de sociedade praticado é visto como 

insatisfatório porque é orientado por um paradigma injusto, antidemocrático, 

economicista, utilitário, unidimensional e insustentável, por isso o foco é transformar, 

embora sejam diversas as propostas de transformação (LIMA, 2004). Educar na 

perspectiva da transformação social significa romper com as práticas sociais 

contrárias ao bem-estar público, à equidade e à solidariedade, buscando fortalecer 

os sujeitos, no exercício da cidadania, para a superação das formas de dominação, 

compreendendo o mundo em sua complexidade como totalidade (LOUREIRO, 

2004).  

Portanto, nota-se que a abordagem educativa ambiental transformadora tem a 

complexidade como referência e se origina no escopo das pedagogias críticas e 

emancipatórias, especialmente dialéticas, visando um novo paradigma para uma 

nova sociedade. Isso permite uma identificação dessa abordagem com a abordagem 

emancipatória por entenderem o contexto e as especificidades como constituintes do 
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princípio de toda ação educativa e as bases para construção de novas relações 

sociais e ambientais. 

Na abordagem emancipatória, a Educação Ambiental é tida como um 

instrumento de mudança social e cultural de sentido libertador e segue alinhada com 

a complexificação e politização do fazer educativo, introduzindo no debate 

perspectivas sociológicas e políticas, focando na ampliação dos espaços de 

liberdade de indivíduos e grupos que dela participam, instigando-os à tomada de 

consciência de seus direitos e do potencial de recriação de novas relações em 

sociedade, com o ambiente e consigo próprio (LIMA, 2004). 

Educar é emancipar (LOUREIRO, 2004). Nesse sentido, Ambrosini (2012) em 

seu estudo que aborda a relação do conceito de emancipação humana com a 

educação, afirma que a educação para a emancipação pressupõe uma trajetória que 

vai além do saber formal e científico, devendo preparar o ser humano para intervir 

na realidade concreta e não numa realidade de mundo alienada.  

Desse modo, as adjetivações “transformadora” e “emancipatória” não 

correspondem, simplesmente, a uma variedade de abordagens críticas de Educação 

Ambiental, mas são uma complementação, uma da outra, dentro de uma mesma 

corrente que enfatiza o envolvimento dos indivíduos, a construção coletiva e o 

controle social sobre as decisões públicas do presente e do futuro. Ou seja, estão 

relacionadas diretamente com discussões que permeiam a relação sociedade-

natureza e se apresentam como essenciais para promover a formação social em 

harmonia com o ambiente, cujas diretrizes podem ser observadas no Quadro 2. 

  
Quadro 2 – Diretrizes da abordagem de Educação Ambiental transformadora e emancipatória 

Educação Ambiental Transformadora e Emancipatória 

1. Ação pedagógica voltada á reflexão do funcionamento dos sistemas sociais 

2. Aponta soluções de ordem cultural e política 

3. Aponta soluções no âmbito do coletivo 

4. Promove uma leitura crítica da realidade 

5. Concepção complexa da problemática ambiental e dos resíduos sólidos 

6. Voltada para a transformação social da realidade e emancipação humana 

7. É dialógica e problematizadora 

8. Estimula a reflexão para a ação 

9. Estimula a participação social no controle social sobre as decisões públicas 

     Fonte: Layrargues (2006). Elaborado pelo autor. 
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As diretrizes da abordagem de Educação Ambiental transformadora e 

emancipatória apresentadas no Quadro 2 representam o alicerce de uma ação 

educativa ambiental que busca a transformação social da realidade, assim como 

criar condições para coletividade cumprir o seu dever de participar, intervir e atuar 

na defesa e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E 

acerca da problemática dos resíduos sólidos, essas diretrizes são essenciais no 

sentido de promover a participação e atuação individual e coletiva no processo de 

gestão desses resíduos, bem como buscar o desenvolvimento de capacidades e a 

formação da cidadania para uma participação e atuação qualificada da sociedade na 

gestão ambiental pública. 

De fato, é latente a necessidade de uma transformação social da realidade, 

sobretudo, com relação à problemática dos resíduos sólidos. Nesse sentido, Lima 

(2004) destaca que essa necessidade é resultado de uma insatisfação com o mundo 

atual, com as relações sociais estabelecidas entre os indivíduos, com eles próprios e 

com o meio ambiente, partindo da concepção de que essas relações são injustas, 

insustentáveis, deterministas, utilitárias e não democráticas, mas que podem ser 

transformadas na direção contrária. Entretanto, essa transformação só é possível a 

partir de uma tomada de consciência da sociedade para uma ação individual e 

coletiva, social e política, com esse objetivo, pautada no diálogo, na solidariedade e, 

sobretudo, na participação social. 

A participação social é um elemento essencial para se alcançar a 

transformação social da realidade, mas que só é possível a partir do 

desenvolvimento de capacidades nos indivíduos para atuarem de forma consciente 

nos processos decisórios. O acesso à informação para a tomada de decisão é ponto 

chave no processo de reeducação ambiental, pois permite uma mudança de postura 

diante da realidade, despertando a compreensão dos direitos e deveres de cada 

cidadão (PEREIRA e MAIA, 2012). Sendo assim, essa participação corresponde à 

ideia de partilha, envolvimento e responsabilidade individual e coletiva. 

Como existem muitas interpretações sobre o que é participação, é pertinente 

esclarecer que a interpretação de participação social apontada nesta dissertação é a 

mesma apresentada por Sorrentino (2006) em seu estudo que trata da crise 

ambiental e educação. Para esse autor, a participação social é composta de cinco 

dimensões principais: 
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a) Infraestrutura básica para participação – não é possível acontecer a 

participação se não existem as condições básicas de infraestrutura para 

viabilizá-la; 

b) Disponibilização de informações – as pessoas só terão condições de 

debater os assuntos se elas tiverem acesso às informações relacionadas; 

c) Existência de espaços de locução – além de disponibilizar a informação, é 

necessário espaço para que as pessoas possam dialogar e debater sobre 

essas informações; 

d) Tomada de decisão – é necessário criar mecanismo de 

representatividade e definir limites de decisão para cada assunto e para 

cada grupo; 

e) Subjetividade – a participação só ocorre se as pessoas estiverem 

envolvidas e comprometidas com a situação, ou seja, é necessário 

pertencimento a causa. 

Desse modo, a participação social deve ser prioridade para o processo de 

transformação da realidade, incorporando essas cinco dimensões e a Educação 

Ambiental como peça-chave para despertar os indivíduos. Até porque, a mesma 

coletividade que tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, também é 

responsável por sua defesa e preservação, e não somente o Poder Público, o que 

revela mais uma vez a necessidade de sensibilização e participação de toda a 

sociedade no processo de gestão ambiental (QUINTAS, 2004). 

Pensando, por exemplo, na relação entre participação social e o processo de 

gestão dos resíduos sólidos, Pereira e Maia (2012), ao analisarem o grau de 

contribuição da integração entre gerenciamento de resíduos aliado à Educação 

Ambiental, afirmam que a participação social praticada a partir de uma ação 

educativa ambiental pode contribuir, significativamente, para redução dos resíduos 

gerados nos centros urbanos e, consequentemente, para o aumento da vida útil de 

aterros sanitários, desde que toda a coletividade (sociedade, Estado, iniciativa 

privada etc.) esteja envolvida no processo assumindo suas respectivas 

responsabilidades. Isso aponta que é possível a Educação Ambiental contribuir para 

minimização da problemática dos resíduos sólidos. 

Portanto, nota-se a necessidade de despertar o compromisso de participação 

e atuação coletiva na gestão do meio ambiente e, sobretudo, dos resíduos sólidos, 
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pois somente assim será possível uma transformação da realidade e a garantia de 

mais qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. E, nesse sentido, 

práticas educativas transformadoras e emancipatórias inseridas no processo de 

gestão ambiental com foco nos resíduos sólidos, voltadas para uma nova relação 

com o meio ambiente, bem como para o despertar da autonomia, liberdade e  

fortalecimento do espirito de coletividade na sociedade com foco na construção de 

uma nova realidade presente e futura, são imprescindíveis. 

 

3.3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL E DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

É possível afirmar que as definições e os planos de ação relacionados à 

Educação Ambiental, historicamente, vêm sofrendo variações que são influenciadas 

pelas discussões e recomendações dos eventos e pela própria relação do homem 

com a natureza a qual ela se propõe a conduzir. 

Nesse sentido, destaca-se a concepção da Educação Ambiental enquanto 

instrumento no processo de gestão ambiental que carrega consigo a prioridade de 

criação de espaços democráticos para o exercício desse poder de gestão pela 

sociedade. Segundo Pereira e Maia (2012) uma concepção como tal implica na 

disponibilidade e compartilhamento de informações necessárias à compreensão da 

complexidade dessas questões com as populações locais envolvidas nas questões 

ambientais, bem como a criação de espaços de decisão quanto às políticas públicas 

a serem adotadas.  

A Educação Ambiental inserida no processo de gestão ambiental, por 

exigência legal, deve partir da iniciativa dos diversos setores da sociedade, mas com 

o objetivo de ampliar a integração desses próprios setores no processo. Segundo 

Quintas (2006) a Educação Ambiental no processo de gestão ambiental deve 

proporcionar condições para produção e aquisição de conhecimentos e habilidades, 

bem como o desenvolvimento de atitudes focadas em promover a participação social 

na gestão do uso dos recursos ambientais; e na concepção e aplicação das 

decisões que afetam a qualidade dos meios físico, natural e sociocultural. 

É importante salientar que a definição sobre gestão ambiental adotada em 

seu planejamento pode exprimir as visões de mundo de quem a estabelece, o que 
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está relacionado com a questão do paradigma. Segundo Morin (2003) um paradigma 

predomina sobre as mentes porque institui os conceitos intocáveis que governam, 

ocultamente, as concepções e noções da realidade, bem como sua relação lógica 

(disjunção, conjunção, implicação). Sendo assim, ao analisar um processo de gestão 

ambiental é de suma importância analisar também que paradigma fundamenta-o. 

Nesse sentido, o entendimento sobre gestão ambiental adotado nesta 

dissertação é o mesmo apresentado por Gomes (2006), em seu estudo sobre a 

gestão ambiental na esfera do estado e do mercado, que corresponde a um 

processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que interferem 

nos meios físico, natural e construído do ambiente, definindo e redefinindo o modo 

como esses atores sociais, através de suas práticas, alteram a qualidade do meio 

ambiente. 

Em relação ao processo de gestão ambiental, a Educação Ambiental tem 

conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento, sobretudo, por sua 

importância estratégica para a socialização de informações e conhecimentos, a 

autonomia dos grupos sociais, a participação popular e a democratização das 

decisões (LOUREIRO, 2010). Até porque, a gestão ambiental é uma atividade que 

deve ser conduzida e realizada por um conjunto de atores sociais (órgãos 

ambientais, órgãos governamentais, empresas, entidades não governamentais e 

sociedade de maneira geral) (GOMES, 2006), logo é fundamental uma participação 

social qualificada no processo. 

Em relação à problemática dos resíduos sólidos, essa participação social na 

gestão ambiental é cada vez mais necessária, pois não adianta a ação e o 

estabelecimento de leis e normas pelo órgão ambiental se a sociedade não atuar em 

conjunto para potencializá-las e efetivá-las, respectivamente. Quando se institui uma 

Política de Resíduos Sólidos, por exemplo, é preciso que todos os atores sociais 

participem na sua efetivação, podendo resultar, dentre outras coisas, no 

prolongamento da vida útil dos aterros sanitários que têm uma implantação propícia 

a gerar muitos impactos no ambiente e para as pessoas. E é por isso que esse tipo 

de empreendimento precisa passar por um processo de licenciamento ambiental que 

também deve ser realizado envolvendo as pessoas na tomada de decisão e na 

prática de ações voltadas para uma redução da geração e descarte de resíduos 

sólidos diariamente. 
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Loureiro (2006) afirma que umas das atividades de maior destaque nessa 

inserção da Educação Ambiental no processo de gestão ambiental, foi o 

licenciamento ambiental. O referido autor afirma, ainda, que o licenciamento 

corresponde a um instrumento prioritariamente de comando e controle utilizado pelo 

Estado para regular as atividades produtivas e econômicas em geral, estabelecendo 

os limites e as normas na relação público-privado.  

Devido às características do processo de licenciamento, compete à Educação 

Ambiental estar estruturada na ação educativa não formal no qual se torna possível 

a interação com um público mais amplo e diverso. Assim, nota-se que um dos 

aspectos que pode fortalecer a Educação Ambiental nesse processo seria a 

existência de uma base legal que a impusesse enquanto condicionante para 

obtenção das licenças ambientais, podendo assim se tornar um meio de exercício de 

participação e controle social em cada empreendimento licenciado. 

De fato, existe o espaço da Audiência Pública para participação da sociedade 

no processo de licenciamento, porém na forma como é proposto, esse espaço se 

configura apenas como um momento informativo, pois a sociedade somente toma 

conhecimento, na maioria das vezes, no final do processo, ou seja, quando já não se 

apresentam possibilidades de alteração dos projetos (ANELLO, 2011). Diante disso, 

é necessário que esses espaços de participação social sejam garantidos e 

ampliados no processo de licenciamento para que ocorra a apropriação do debate e 

do conhecimento por parte da coletividade. 

O licenciamento ambiental é um processo institucionalizado e de realização 

exclusiva do Estado que, muitas vezes, é influenciado por motivações políticas e 

econômicas e parâmetros oriundos do conhecimento científico, o que amplia a 

função da Educação Ambiental nesse processo visando dar respostas efetivas aos 

desafios contemporâneos (LOUREIRO, 2010). Nesse sentido, a proposta 

pedagógica emancipatória, no espaço de gestão do meio ambiente, poderia 

estimular a construção do conhecimento sobre a realidade para reflexão e ação, 

sempre de modo dialógico com todos os envolvidos no processo, no sentido da 

transformação da realidade (QUINTAS, 2006). 

Loureiro (2010), em seu estudo ligado à caracterização da Educação 

Ambiental no licenciamento, afirma que a Educação Ambiental no licenciamento 

atua, principalmente, na gestão dos conflitos provocados por um empreendimento, 
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objetivando garantir a apropriação pública de informações; a produção de 

conhecimentos para uma atuação responsável e qualificada; a ampla participação e 

mobilização dos grupos sociais afetados em todas as etapas; e apoio a movimentos 

de reversão dos processos de uso e apropriação da natureza. Diante disso, a 

Educação Ambiental se mostra como indispensável no processo de licenciamento 

ambiental, cabendo ao Estado, através de seus instrumentos de gestão ambiental 

pública, sobretudo, o licenciamento ambiental, garantir as condições necessárias 

para tornar esse processo plenamente público, criando meios para a efetiva 

participação social na tomada de decisão e na gestão dos empreendimentos. 

No caso dos aterros sanitários, por exemplo, o licenciamento ambiental é um 

processo obrigatório, adquirindo nesse aspecto o seu potencial para contribuir para 

a minimização da problemática dos resíduos sólidos, pois serve como um 

mecanismo de controle ambiental no qual é possível se estabelecer diretrizes e 

condicionantes ao projeto dos aterros. Assim, além de prevenir possíveis impactos 

adversos que esse tipo de empreendimento pode causar ao meio ambiente e à 

qualidade de vida das pessoas, pode também garantir uma efetiva gestão ambiental 

pública com a promoção da participação da sociedade na tomada de decisão e na 

gestão dos conflitos acerca do meio ambiente. Dentre as condicionantes para o 

licenciamento dos aterros, voltadas para a participação e controle social, estão, por 

exemplo, os Programas de Educação Ambiental e os Programas de Comunicação 

Social que podem ser exigidos nos TRs e, consequentemente, propostos nos 

EIAs/Rimas dos empreendimentos a serem licenciados. 

Analisando, por exemplo, o processo de licenciamento dos aterros sanitários 

em operação na RMR, tanto para o CTR-PE quanto para o CTR-Candeias, foram 

exigidos nos TRs Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental, 

entretanto, como sendo programas similares e ainda passíveis de contemplação na 

busca pela mitigação/compensação de um ou mais impactos, ou seja, que poderiam 

ser ou não apresentados. E no caso dos EIAs/Rimas desses aterros, como já era de 

se esperar devido às constatações dos TRs, só foram propostos, nos dois estudos, 

Programas de Comunicação Social, não sendo nem propostos ou pelo menos 

citados programas, ações ou atividades relacionadas diretamente com Educação 

Ambiental. Essa realidade aponta para as contradições ocorridas nesses processos, 

pois diante da relevância da comunicação e da educação para promover a 
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fundamental participação e atuação da sociedade na gestão ambiental e dos 

resíduos sólidos, bem como para sua contribuição frente à problemática dos 

resíduos sólidos, já é um equivoco simplesmente cogitar a possibilidade deles não 

serem apresentados. 

O diagnóstico e o prognóstico realizados no processo de licenciamento 

ambiental são fundamentais para o desencadeamento do processo educativo no 

licenciamento ambiental, tanto no sentido da produção do conhecimento como no 

sentido da apropriação desse conhecimento por parte da comunidade envolvida, 

bem como o apreender da comunidade pelo Poder Público no espectro do 

licenciamento (ANELLO, 2011). Nessa perspectiva inclui-se, por exemplo, os 

Programas de Educação Ambiental exigidos em TRs e propostos em EIAs/Rimas de 

empreendimentos a serem licenciados. 

A contribuição desses programas e planos é significativa, justamente, porque 

são exigidos como parte dos mecanismos de negociação e participação social para 

mediação de interesses e tomada de decisão no processo de licenciamento 

ambiental de atividades potencialmente poluidoras, podendo também estar 

relacionados a questões ambientais mais amplas (ANELLO e WALTER, 2012). 

Dessa forma, esses programas acabam adquirindo uma função esclarecedora para 

o público direta e indiretamente atingido pelo empreendimento em questão. 

Retomando a problemática dos resíduos sólidos, Pereira e Maia (2012) 

afirmam que para promover uma transformação relacionada à produção, consumo e 

gestão dos resíduos é de suma importância despertar o interesse da sociedade, 

incluindo quem elabora os TRs e os EIAs/Rimas, os envolvidos no licenciamento e 

na gestão, ou seja, todos os atores sociais, para que se compreenda enquanto parte 

dessa problemática que é ampla e complexa. Segundo Morin (2003) essa 

complexidade está relacionada com a impossibilidade de separação dos 

componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, 

o psicológico, o afetivo, o mitológico) e existência de um tecido interdependente, 

interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes. 

Em outras palavras, tudo está conectado e relacionado, pois o todo interfere 

nas partes e as partes interferem no todo, tornando-os indissociáveis. E nessa 

perspectiva, para buscar a solução da problemática dos resíduos sólidos é preciso ir 

além do viés do tratamento e destinação, buscando uma transformação nos padrões 
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de produção e consumo que influenciam diretamente para fortalecimento dessa 

problemática. 

Berna (2001) defende que investir na Educação Ambiental seria uma possível 

alternativa para conduzir a coletividade a uma reflexão crítica acerca das questões 

ambientais, dos padrões de produção e consumo e, especificamente, dos resíduos 

sólidos, na direção de uma construção coletiva de novos valores para a 

compreensão e superação destas questões. Nesse sentido, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabelece, em seu art. 5°, a necessidade de articulação com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, apresentando em seu art.8º, inciso VIII, a 

Educação Ambiental como um de seus instrumentos essenciais para alcançar os 

objetivos propostos. 

Segundo Quintas (2004) a problemática dos resíduos pode ser trabalhada em 

atividades de Educação Ambiental sob duas perspectivas, desde a centrada na 

contestação do consumismo e do desperdício, com ênfase na ação individual por 

meio da pedagogia dos 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), até a que adota essa 

problemática como consequência da relação sociedade-natureza, construída 

histórica e socialmente, analisando desde as causas da sua existência até a 

destinação final do resíduo e visando uma construção coletiva da compreensão e 

superação dessa problemática. 

Na primeira perspectiva, existe implicitamente uma ideia de que prevenir e 

solucionar os problemas ambientais depende, essencialmente, de “cada um fazer 

sua parte”, cabendo à Educação Ambiental promover a mudança de comportamento 

e a formação de hábitos responsáveis do indivíduo em suas relações cotidianas e 

individualizadas com o meio ambiente e com os recursos naturais (QUINTAS, 2004). 

Esta seria uma perspectiva que evidencia uma leitura acrítica e ingênua da 

problemática ambiental, apontando para uma prática pedagógica prescritiva e 

reprodutiva, pois a transformação da sociedade e a sustentabilidade seriam 

atingidas quando todos, individualmente, adotassem práticas sustentáveis na sua 

esfera de ação. Assim, a Pedagogia dos 3 Rs estaria limitada a uma prática 

comportamentalista, ao invés de reflexiva, porque não está alinhada a um eixo de 

formação da cidadania enquanto atuação coletiva na esfera pública 

Layrargues (2006) reforça que uma prática educativa ambiental inserida na 

lógica da metodologia da resolução de problemas ambientais de modo pragmático 
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tendo, por exemplo, a reciclagem do lixo como uma atividade-fim, ao invés de 

considerá-la como um tema-gerador para diversos questionamentos acerca das 

causas e consequências da questão do lixo, coloca os indivíduos de maneira 

alienada na discussão, unicamente, dos aspectos técnicos da reciclagem, evadindo-

se da dimensão política. Ou seja, seria uma visão unilateral da problemática na qual 

predomina a fragmentação da realidade tentando explicar sua totalidade através de 

uma de suas partes. 

Entretanto, mesmo numa perspectiva individual, a pedagogia dos 3 Rs — 

Reduzir: buscar consumir menos produtos; Reutilizar: dar uma nova utilidade aos 

produtos e às embalagens; e, Reciclar: transformar os materiais em nova matéria-

prima para produção de novos produtos — pode ser uma grande aliada na inclusão 

da sociedade na gestão dos resíduos sólidos (BRASIL, 2005). Para isso, essa 

pedagogia deve ser trabalhada na perspectiva de priorizar o primeiro “R” (reduzir), 

pois assim poderia contribuir para minimizar os problemas dos resíduos por buscar a 

redução da extração de recursos naturais e a redução do desperdício, associados a 

fatores que tratam da prevenção e não geração de resíduos, assim como dos níveis 

e estilo de consumo.  

Diante disso, a segunda perspectiva (crítica) reforça o fato de que “cada um 

fazer sua parte” não assegura a prevenção e superação dos problemas ambientais, 

pois em uma sociedade complexa, diversas vezes, o indivíduo é obrigado a ser 

incoerente com as práticas de proteção ambiental por situações que estão fora do 

seu controle, ou seja, é considerada a ótica da complexidade do meio social na 

análise das problemáticas (QUINTAS, 2004). Nessa perspectiva, a Educação 

Ambiental deve estimular a compreensão e a superação das causas estruturais dos 

problemas ambientais através da ação coletiva e organizada, assim como deve se 

fundamentar em um caráter dialógico, emancipador e problematizador, empenhado 

com transformações estruturais da sociedade (QUINTAS, 2004). Desse modo, seria 

possível o indivíduo também se transformar ao participar do processo coletivo de 

transformação da sociedade e a sustentabilidade seria decorrente de um processo 

de construção coletiva de “um outro mundo” socialmente justo, democrático e 

ambientalmente seguro. 

Nesse sentido, o esforço da Educação Ambiental deve estar direcionado para 

a compreensão e busca de superação das causas estruturais dos problemas 
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ambientais por meio da ação coletiva e organizada. Esta concepção enxerga a 

problemática ambiental enquanto realidade complexa do meio social, no qual o 

processo educativo deve pautar-se por uma postura dialógica, problematizadora e 

comprometida com transformações estruturais da sociedade, de cunho 

emancipatório. É nesse contexto que a Educação Ambiental proposta nos 

EIAs/Rimas precisa ser trabalhada, possibilitando aos indivíduos se perceberem 

enquanto pessoas inseridas em uma sociedade, que participam dela, que são 

capazes de visualizar os problemas ambientais em seu entorno e que neles podem 

intervir.   

Trata-se de uma transformação resultante do transformar com foco na 

emancipação, o que evidencia a pertinência da abordagem transformadora e 

emancipatória da Educação ambiental para o contexto de intervenção desta 

dissertação, sobretudo, no que diz respeito ao processo de licenciamento ambiental 

e a gestão ambiental e dos resíduos sólidos. 

Portanto, nota-se que a problemática dos resíduos sólidos demanda novas 

metodologias capazes de gerar um processo de reconstrução do saber e suas 

possíveis soluções apontam para a necessidade de uma mudança radical de 

comportamento, de percepções e, sobretudo, de valores, por parte de toda a 

coletividade. E a Educação Ambiental transformadora e emancipatória seria um 

processo capaz de intervir nesse contexto, estimulando a reflexão crítica acerca dos 

modos de produção e consumo na relação sociedade-natureza, estabelecida 

historicamente, assim como das relações que os influenciam, em outras palavras 

promover uma verdadeira transformação cultural voltada para a preservação e 

sustentabilidade ambiental. 
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4 ANÁLISE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS PARA ATERROS SANITÁRIOS: o 

caso do CTR-PE 

 

A problemática dos resíduos sólidos evidencia uma realidade alarmante em 

termos da degradação ambiental e escassez dos recursos naturais do planeta. Essa 

realidade é consequência de um modo de produção e consumo subserviente ao capital 

que estimula a geração de um volume, cada vez maior, de resíduos e distancia a 

sociedade de uma gestão adequada desses resíduos. Esse distanciamento social da 

gestão ambiental e dos resíduos sólidos provém de um modelo de sociedade negligente 

com a causa ambiental e descompromissado com a participação social nos processos 

de tomada de decisão sobre a coisa pública. 

Diante disso, a problemática dos resíduos demanda soluções para uma gestão 

adequada desses resíduos e novas metodologias e soluções técnicas que possibilitem 

na sociedade um processo de reconstrução do saber focado na reflexão crítica 

acerca dos modos de produção e consumo incorporados, historicamente, na relação 

sociedade-natureza, assim como focado na promoção da transformação e 

participação social nos processos de gestão ambiental e dos resíduos sólidos. 

Os aterros sanitários são possíveis soluções técnicas que podem contribuir 

para a gestão dos resíduos sólidos, porém a problemática dos resíduos sólidos é, 

sobretudo, um problema de ordem cultural que carece da responsabilidade e 

participação da sociedade. Nesse sentido, encontra-se a Educação Ambiental 

transformadora e emancipatória como sendo um processo capaz de intervir nessa 

problemática, promovendo uma mudança de valores alinhados à preservação e 

sustentabilidade do meio ambiente. 

Nesse contexto, o objetivo deste capítulo é apresentar uma análise dos 

Programas Ambientais propostos, enquanto medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias, no EIA/Rima do CTR-PE, localizado em Igarassu, na RMR, em 

Pernambuco, procurando-se nesta análise identificar, caracterizar e discutir as ações 

de Educação Ambiental, bem como as ações de caráter pedagógico e interativo 

apresentadas nesses Programas. Essa análise foi resultado de uma pesquisa 

exploratória (GIL, 2005) com abordagem qualitativa (MINAYO, 2003). Espera-se que 

os resultados obtidos nessa análise possam apontar contribuições para a elaboração 

de futuros Programas Ambientais propostos em EIAs/Rimas de aterros sanitários. 
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4.1 ÁREA E OBJETO DO ESTUDO 

 

Essa análise teve como referência geográfica a Região Metropolitana do 

Recife (RMR) que é a Região de Desenvolvimento que mais produz resíduos sólidos 

no estado de Pernambuco. O objeto empírico do estudo foi o EIA/Rima do aterro 

sanitário CTR-PE que foi elaborado atendendo às exigências do Termo de 

Referência (TR) GT/AIA nº 02/04, como parte do processo de licenciamento 

ambiental nº 1922/04, referente a esse empreendimento. 

O aterro sanitário CTR-PE está localizado na RMR em terrenos da Usina São 

José, zona rural do município de Igarassu (Figura 7), próximo da divisa com o 

município de Itapissuma e ocupa uma área de 85,31 ha (ACQUA ENGENHARIA 

AMBIENTAL, 2005). É importante justificar que o CTR-PE foi selecionado, 

especificamente, porque é o aterro sanitário em operação, no estado de 

Pernambuco, que recebe resíduos do maior número de municípios e está localizado 

na Região de Desenvolvimento que mais produz resíduos sólidos. 

O projeto do CTR-PE foi proposto pela empresa SERQUIP – Tratamento de 

Resíduos e o seu EIA/Rima elaborado, coordenado e executado pela ACQUA 

Engenharia Ambiental, em 2005. É um empreendimento privado, projetado para 

receber resíduos sólidos urbanos e industriais classe II e resíduos classe I (ACQUA 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005) (Figura 8). 

 
Figura 8 – Instalações da Estação de Tratamento de Efluentes do CTR-PE no ano de 2012 

 
   Fonte: ACQUA Engenharia Ambiental (2012). 
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No projeto inicial do CTR-PE, o objetivo era atender aos municípios da porção 

norte da RMR (Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Abreu e Lima, Paulista e 

Olinda) para disposição de seus resíduos sólidos urbanos, podendo chegar a 

receber também resíduos da zona norte da cidade do Recife. Entretanto, 

atualmente, de acordo com um diagnóstico do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, realizado no ano 2015, sobre a realidade da destinação final dos 

resíduos sólidos no estado, esse aterro passou a receber resíduos de nove (9) 

municípios do estado: Olinda, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, 

Araçoiaba, Paulista, Condado e Goiana (Figura 7), recebendo um volume médio de 

1700 t/dia (PERNAMBUCO, 2015). 

De acordo com o EIA/Rima do CTR-PE, a área de influência do 

empreendimento não é fixa, pois varia em função das fases do seu projeto. Nesse 

caso, as áreas de influência (direta e indireta) foram diferentes para as duas fases 

principais (implantação e operação) do projeto (Figura 9 e Quadro 3). A área de 

influência indireta é aquela ameaçada, real ou potencialmente, pelos impactos do 

empreendimento, em virtude dos impactos ocorridos na área de influência direta. 

 
Figura 9 – Áreas de Influência direta e indireta do Aterro Sanitário CTR-PE 

 
                          Fonte: ACQUA Engenharia Ambiental (2005). Adaptado pelo autor. 
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Quadro 3 – Áreas de Influência do Aterro Sanitário CTR-PE em relação às fases do projeto 

Fase Meio Área de Influência Direta Área de Influência Indireta 
Im

p
la

n
ta

ç
ã
o

 

Meio 
físico-
biótico 

Compreende os 88,0 ha da 
área de intervenção do 

empreendimento 

Compreende uma área de 750 ha, 
abrangida em um raio de 3,0 km, 
aproximadamente, incluindo as microbacias 
(a jusante do aterro) dos riachos Água 
Branca (do Urubu) e Jaguaré (riachos 
laterais, no interior da mata) e do rio 
Arataca até a estação elevatória da 
Compesa. Igualmente foi considerado o 
trecho da BR-101 localizado na frente da 
área de intervenção. 

Meio 
Antrópico 

Comunidade assentada nas 
vizinhanças do aterro 

(assentamento Ubu) e os 
catadores do lixão 

 

Pela avaliação das relações econômicas, 
do peso do comércio e do perfil social da 
população do município de Igarassu, em 
relação ao seu vizinho Itapissuma, foi 
decidido considerá-lo como receptor 
potencial dos impactos antrópicos indiretos 
na fase de implantação. 

O
p

e
ra

ç
ã
o

 

Meio 
físico-
biótico 

Compreende os 88,0 ha da 
área de intervenção do 

empreendimento 

Compreende uma área de 750 ha, 
abrangida em um raio de 3,0 km 
aproximadamente, incluindo as microbacias 
(a jusante do aterro) dos riachos Água 
Branca (do Urubu) e Jaguaré (riachos 
laterais, no interior da mata) e do rio 
Arataca até a estação elevatória da 
Compesa. Igualmente foi considerado o 
trecho da BR-101 localizado na frente da 
área de intervenção. 

Meio 
Antrópico 

Comunidade assentada nas 
vizinhanças do aterro 

(assentamento Ubu) e os 
Municípios de Itamaracá, 

Igarassu, Araçoiaba, 
Paulista, Itapissuma, Abreu e 

Lima e Olinda. 

Municípios pertencentes à RMR, sem 
descartar a possibilidade de que os efeitos 
benéficos da operação do Aterro venham 
extrapolar os limites definidos. 

  Fonte: ACQUA Engenharia Ambiental (2005). Adaptado pelo autor. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa documental (GIL, 

1999) para analisar o TR emitido para a elaboração do EIA/Rima do empreendimento e 

identificar e selecionar os programas e ações relacionados à Educação Ambiental 

propostos no EIA/Rima (coleta de dados). Nessa etapa de identificação, também 

foram considerados os outros Programas Ambientais propostos, bem como as ações 

e/ou atividades de caráter pedagógico e interativo apresentadas nos mesmos, pois 

comumente essas ações e/ou atividades têm relação com Educação Ambiental, mas 

são incluídas em programas e ações com denominações e títulos diferentes.  
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Em seguida, foi feita uma adaptação da Análise de Conteúdo (FONSECA 

JÚNIOR, 2010) para caracterizar os programas e ações selecionados na pesquisa 

documental. Essa análise é uma técnica estruturada em cinco etapas: organização 

da análise; codificação de resultados; categorização; inferência; e tratamento 

informático (opcional) (FONSECA JÚNIOR, 2010). A partir dessa análise foi possível 

constituir o corpus (conteúdo dos programas e ações de Educação Ambiental e 

outras atividades de caráter pedagógico e interativo) a ser submetido à análise na 

pesquisa, permitindo inferir conhecimentos no sentido de uma compreensão global e 

crítica das propostas. 

Na análise de conteúdo, os Programas selecionados foram categorizados 

(corpus) e caracterizados por meio de um formulário de codificação (Apêndice A) a 

fim de identificar palavras-chaves (educação, transformação, emancipação, reflexão, 

ação, sensibilização, conscientização interação, informação, divulgação, 

participação, coletividade, gestão) e outros elementos relacionados com o conceito, 

os fundamentos e as diretrizes da Educação Ambiental transformadora e 

emancipatória (LOUREIRO, 2004; QUINTAS, 2004) voltada para a participação da 

sociedade no processo de gestão ambiental. E, a partir disso, foram realizadas 

inferências acerca da elaboração e proposição desses conteúdos, assim como do 

seu potencial para contribuir para a minimização da problemática dos resíduos 

sólidos. 

O acesso ao EIA/Rima do CTR-PE se deu por meio de consultas ao arquivo 

da biblioteca da CPRH (Anexo A). O acesso ao TR, emitido para o empreendimento, 

se deu após solicitação junto ao NAIA da CPRH (Anexo B). E o acesso às licenças 

ambientais, concedidas ao empreendimento, se deu através de solicitação junto à 

Unidade de Licenciamento Ambiental (ULIA), também da CPRH (Anexos C e D). 

Vale destacar, aqui, que foi solicitado à administração do CTR-PE o 

detalhamento dos Programas Ambientais propostos no EIA/Rima do 

empreendimento, possivelmente, apresentados à CPRH por ocasião da solicitação 

da Licença de Instalação, porém, por motivo não informado, até a conclusão desta 

dissertação o documento não foi disponibilizado, nem foi dado um retorno do contato 

realizado.  
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o verificado no EIA/Rima, os impactos ambientais 

relacionados às principais fases (implantação, operação e fechamento) do aterro 

sanitário CTR-PE foram avaliados com base nas suas características e nas suas 

ações causadoras de modificações ambientais. A partir dessa avaliação dos 

impactos ambientais do CTR-PE, foram identificados 33 potenciais impactos, sendo 

25 de caráter negativo, podendo ocasionar a diminuição da qualidade ambiental na 

área de influência do empreendimento, e 08 de caráter positivo, podendo causar um 

efeito contrário nessa área. A importância desses impactos foi associada a uma 

escala de Risco Ambiental constituída por 4 níveis, sendo o IV o de maior 

severidade. Assim, dos 25 impactos negativos, 10 impactos foram classificados 

como de Risco l (baixo), 9 como de Risco ll (moderado), 6 como de Risco lll (grave) 

e nenhum dentro da categoria de Risco IV (Severo ou catastrófico) (ACQUA 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005). 

A partir disso, no EIA/Rima foi proposta no mínimo uma medida mitigadora, 

compensatória ou maximizadora para cada impacto adverso ou benéfico 

identificado, sendo a maioria das medidas mitigadoras de caráter preventivo, ou 

seja, foi a partir dos impactos mais significativos de cada fase (os que obtiveram o 

maior nível de risco) que foram propostas as respectivas medidas. Em seguida, foi 

utilizado o procedimento de agrupar uma ou varias dessas medidas em uma única 

de caráter mais complexo (Programas Ambientais), compartilhando uma 

metodologia particular de trabalho, com a justificativa de que esse tipo de 

agrupamento constitui uma ferramenta sinérgica muito mais eficiente no controle de 

impactos ambientais que a aplicação individual das medidas envolvidas.  

Com isso, as medidas mitigadoras, compensatórias ou maximizadoras 

propostas para o empreendimento foram agrupadas conformando quatro (4) 

Programas Ambientais que, conforme apresentado no EIA/Rima, deveriam ser 

implementados de forma contextualizada, observando os objetivos, justificativa, 

metas, definição de procedimentos, competência técnica, infraestrutura, estimativa 

de custos, até chegar à fase do cronograma de execução e itens para 

monitoramento, quando for o caso (Quadro 4).  
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Quadro 4 - Programas Ambientais propostos no EIA do CTR-PE e suas respectivas medidas 

Programa 
Ambiental 
Proposto 

Medidas Mitigadoras e Maximizadoras inclusas em 
cada programa 

Área de 
abrangência/ 
público-alvo 

Plano de 
Comunicação 

Social 

1. Mecanismos para manter um relacionamento direto 
e permanente com a comunidade principalmente 
do Assentamento Ubu. 

2. Valoração dos benefícios da recuperação do lixão. 
3. Cadastramento dos catadores do lixão. 
4. Ordenamento da circulação de pedestres com 

segurança nas imediações do aterro. 
5. Divulgação aos assentados sobre possíveis 

incômodos, esclarecimentos, dúvidas, previsão e 
cronograma de obras e de operação.   

Prefeitura Municipal 
de Igarassu, 

municípios clientes, 
comunidade externa 

e funcionários 

Plano de 
Manejo 

ambiental 

1. Definir procedimentos de estocagem de 
embalagens para prevenir contaminação dos 
recursos hídricos e do solo.  

2. Definir Procedimentos para lavagem de veículos e 
equipa mentos, evitando a alteração do meio 
físico–biótico.   

Não especificado 

Plano de 
Monitorament
o de Impactos 

1. Monitoramento do aqüífero Barreiras, através de 
poços localizados a jusante do aterro. 

2. Monitoramento da estação de tratamento de 
efluentes. 

3. Inclusão do Assentamento Ubu no plano de 
Monitoramento do aterro, visando detectar a 
ocorrência de possíveis incômodos.   

Não especificado 

PGIRS para 
os municípios 

da AID 

1. Redução do volume de lixo transportado através 
de programas de coleta seletiva e incentivo à 
reciclagem. 

2. Fechamento dos atuais lixões. 
3. Cadastramento dos catadores do lixão. 
4. Requalificação de Catadores e inserção dos 

mesmos em programas de coleta seletiva e 
reciclagem. 

Não especificado 

   Fonte: ACQUA Engenharia Ambiental (2005). Adaptado pelo autor. 

 

Como apresentado no quadro acima, na busca por atender os resultados da 

avaliação de impacto ambiental do CTR-PE foram considerados como necessários 

ao controle ambiental do empreendimento os Programas Ambientais Básicos 

relacionados ao Plano de Comunicação Social; Plano de Manejo Ambiental do 

Empreendimento; Plano de Monitoramento de Impactos; e Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos para as prefeituras envolvidas. Esses Programas 

foram detalhados em termos da justificativa, dos objetivos, dos agentes 

implementadores, do período de implantação, do público-alvo e das diretrizes para 

elaboração do mesmo. 

Na etapa de identificação e seleção dos programas e ações de Educação 

Ambiental propostos no EIA/Rima do CTR-PE, não foram identificados quaisquer 

programa ou ação relacionada, especificamente, com essa temática. É possível 
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afirmar que essa ausência de programas e ações específicas de Educação 

Ambiental se deu, sobretudo, porque tais programas e ações não foram exigidos no 

TR elaborado pelo órgão licenciador, neste caso a CPRH. 

Para o processo de licenciamento ambiental do CTR-PE, o NAIA da CPRH 

elaborou e emitiu o TR GT/AIA nº 02/04 com o objetivo de orientar a elaboração do 

EIA/Rima desse empreendimento. Esse TR serviu como referência para a equipe 

executora do projeto realizar os estudos e propor as medidas mitigadoras dos 

impactos provocados pelo mesmo, tendo preservada a liberdade e capacidade de 

inovação para algumas das etapas, caso fosse necessário. 

A aprovação do licenciamento ambiental do CTR-PE, que incluiu as Licenças 

Prévia, de Instalação e de Operação, dependeu do cumprimento dos requisitos 

exigidos pela CPRH através do TR, ou seja, o que fosse exigido nesse documento 

teria que ser atendido pelo empreendedor. E no caso do CTR-PE, não foram 

exigidos no TR programas e ações de Educação Ambiental, o que abriu precedentes 

para, obviamente, não serem propostos. 

No que diz respeito à proposição de medidas mitigadoras, no TR do CTR-PE 

foi recomendada a apresentação de medidas de conservação (factíveis) que 

objetivassem, notadamente, minimizar, eliminar ou compensar as alterações 

adversas ao meio ambiente provenientes da implantação do projeto em suas 

diversas fases. Dentre essas medidas, foram enfatizadas aquelas de caráter 

complexo que envolvessem uma metodologia particular de trabalho (geralmente 

consolidadas em programas) com a finalidade de alcançar a 

mitigação/compensação de um ou mais impactos. E como exemplo desses 

programas foi citado o “Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental” 

(PERNAMBUCO, 2004). Vale salientar que essa foi aúnica vez que a expressão 

“Educação Ambiental” foi citada no conteúdo inteiro do documento. 

Diante disso, foi constatado que não foi exigido um Programa específico de 

Educação Ambiental e no único trecho em que a expressão “Educação Ambiental” 

aparece, é como complemento do Programa de Comunicação Social que, além 

disso, não seria uma exigência, mas sim um exemplo de Programa Ambiental 

passível de proposição. E, desse modo, sem nenhuma ênfase e detalhamento, a 

Educação Ambiental acabou se tornando irrelevante na elaboração do EIA/Rima. 
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Essa ausência da Educação Ambiental no TR é, no mínimo, injustificável, pois 

o próprio documento exigia que na elaboração do EIA/Rima fosse contemplado o 

conjunto de leis e regulamentos, nos diversos níveis (federal, estadual e municipal), 

que regessem os empreendimentos econômicos e a proteção ao meio ambiente na 

área de influência e que tivessem relação direta com o empreendimento proposto 

(PERNAMBUCO, 2004).  

Na época da solicitação para o licenciamento ambiental do CTR-PE, não 

existia em Pernambuco uma política e/ou programa estadual de Educação 

Ambiental que pudesse servir de referência, porém já existia, dentre outras leis, a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA), bem como também a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (PERS). Esses documentos eram legítimos para esse fim, pois as ações de 

Educação Ambiental em Pernambuco, nessa época, eram orientadas pelas 

referências nacionais, pois não existia nenhuma referência de Educação Ambiental 

no estado, embora o Programa Estadual de Educação Ambiental já tivesse sido 

elaborado, desde 2002, mas estivesse pendente de publicação, e uma PERS já 

tivesse sido instituída, desde 2001, apontando a Educação Ambiental como sendo 

um de seus principais instrumentos. 

Na PNEA, instituída pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, em seu art. 13, 

parágrafo único, é apresentado como dever do Poder Público, em níveis federal, 

estadual e municipal, incentivar a participação de empresas públicas e privadas no 

desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a 

universidade e as organizações não-governamentais. E, em seu art. 16, torna 

obrigação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na esfera de sua 

competência e nas áreas de sua jurisdição, definir as diretrizes, normas e critérios 

para a educação ambiental, respeitando os seus princípios e objetivos. 

No ProNEA, em sua 2º edição de 2004, a Educação Ambiental é considerada 

como um dos elementos fundamentais da gestão ambiental. Esse Programa foi 

elaborado para servir de orientação aos agentes públicos e privados na reflexão e 

construção de alternativas voltadas para a sustentabilidade. Seus objetivos foram 

estabelecidos em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental e 

são voltados para estimular a ampliação e aprofundamento da Educação Ambiental 
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em todos os municípios, setores do país e sistemas de ensino, bem como contribuir 

para construção de territórios sustentáveis e pessoas atuantes. 

E a antiga PERS, instituída pela Lei n° 12.008, de 1 de junho de 2001, que foi 

revogada recentemente pela Lei 14.236, de 13 de dezembro de 2010, que institui a 

atual PERS, já apresentava, em seu art. 1º, a garantia de acesso da população à 

Educação Ambiental como um dos seus princípios e pressupostos. Apresentava 

também, no seu art. 3º, como uma de suas diretrizes para orientar a ação do Poder 

Público na implementação dos seus objetivos, o incentivo à parceria entre Estado, 

Municípios e sociedade civil para implantação do programa de educação ambiental, 

com enfoque específico para a área de resíduos sólidos. Apresentava ainda, em seu 

capítulo IV, a Educação Ambiental como um de seus principais instrumentos, e, no 

seu art. 17, o incentivo à educação ambiental como uma das prioridades dos seus 

programas. 

Diante disso, nota-se que a Educação Ambiental deveria ter espaço garantido 

no processo de licenciamento ambiental de aterros sanitários enquanto 

condicionante de licença, porém na gestão ambiental pública de Pernambuco, 

sobretudo, na CPRH, prevaleceu uma desarticulação das informações acerca da 

legislação ambiental vigente no país (PNEA, ProNEA etc.) e pertinente para 

aplicação aos diversos tipos de empreendimento em processo de licenciamento no 

estado de Pernambuco. Da mesma forma, pode-se afirmar que durante esse 

processo de licenciamento não ocorreram discussões internas, entre os diversos 

setores da CPRH, e externas, com outros setores especializados (Universidades, 

laboratórios etc.), acerca de novas pesquisas e conteúdos que poderiam subsidiar a 

elaboração e emissão de TRs mais completos e bem fundamentados. 

É possível associar essa realidade dos órgãos ambientais ao que também 

acontece nas instituições de educação. Para Morin (2003), como as pessoas, em 

sua maioria, se formam a partir de um modelo da especialização fechada, a 

possibilidade de um conhecimento fora dessa especialização parece-lhes impróprio. 

Com isso, o predomínio disciplinar instituído provoca uma hiperespecialização do 

profissional, estimulando o rompimento e o desprezo das possíveis ligações e 

solidariedades do seu objeto com outros objetos estudados por outros profissionais, 

ou seja, o profissional acaba por não considerar contribuições de outras áreas de 

conhecimento nas atividades por ele exercidas, o que empobrece e limita o poder de 
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abrangência de suas atividades. Essa é uma realidade que não favorece o processo 

de gestão ambiental, pois como afirma Leff (2011), a problemática ambiental é 

complexa e caracterizada por múltiplos processos, atestando a incapacidade da 

fragmentação e compartimentalização do conhecimento de explicá-la e resolvê-la. 

Para Morin (2003), existe uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e 

grave entre os saberes separados, fragmentados e compartimentados das áreas de 

conhecimento específicas. E os contextos ou problemas são cada vez mais 

polidisciplinares, transversais, multidimensionais e globais. Ou seja, quanto mais 

isolado e fragmentado for um trabalho ou atividade, menos será capaz de 

contemplar o contexto e resolver o problema a que se propõe. 

Outro detalhe importante que merece destaque em relação a esse processo 

de licenciamento ambiental da gestão ambiental pública estadual é que com essa 

ausência da Educação Ambiental se perdeu uma oportunidade significativa de 

proporcionar à sociedade condições para produção e aquisição de conhecimentos e 

habilidades, bem como de estimular a participação individual e coletiva no sentido de 

exercerem o controle social nesse processo e na preservação do meio ambiente 

(QUINTAS, 2004). Até porque, no processo de licenciamento ambiental a Educação 

Ambiental vai além de ser apenas um instrumento desse processo, podendo 

viabilizar o empreendimento nos contextos social e econômico, assim como, no caso 

de licenciamento de aterros sanitários, também ser uma aliada na minimização da 

problemática dos resíduos sólidos, pois corresponde a um processo que visa, dentre 

outras coisas, à emancipação humana e transformação social. 

Portanto, é necessário que os TRs continuem sendo elaborados e emitidos 

especificamente para cada empreendimento em processo de licenciamento, porém 

considerando sempre o seu contexto de inserção. Além disso, é necessária ainda 

uma articulação de conhecimentos entre os diversos setores dos órgãos ambientais 

e com outras instituições especializadas para pensar esse empreendimento a partir 

de outras experiências já consolidadas, como de técnicos e analistas ambientais 

mais experientes e de outras áreas de atuação, pois assim será possível a 

elaboração e emissão de TRs mais completos. E, finalmente, é imprescindível que a 

Educação Ambiental seja apresentada como exigência nesses TRs, com a devida 

relevância que lhe é dada na legislação ambiental do país, para estimular a 

participação social no processo. 
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Após a constatação de que não foram propostos programas e ações 

específicas de Educação Ambiental no EIA/Rima do CTR-PE, foram então 

selecionados e caracterizados os quatro (4) Programas/Planos Ambientais que 

foram propostos no EIA/Rima para o empreendimento (Plano de Comunicação 

Social; Plano de Manejo Ambiental do Empreendimento; Plano de Monitoramento de 

Impactos; e Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos dos Municípios 

da Área de Influência Direta) com a finalidade de identificar a presença de ações 

e/ou atividades de Educação Ambiental transformadora e emancipatória propostas 

em seus respectivos conteúdos. Entretanto, igualmente à primeira etapa da análise, 

em nenhum dos Programas Ambientais propostos para o CTR-PE foram 

identificadas ações e/ou atividades relacionadas, especificamente, com a Educação 

Ambiental transformadora e emancipatória, bem como com nenhuma outra 

abordagem de Educação Ambiental. 

Essa segunda constatação evidencia mais um fator preocupante relacionado 

à gestão ambiental pública estadual, pois além de não ser propor programas e 

ações específicas de Educação Ambiental, também não foi proposta nenhuma ação 

e/ou atividade de Educação Ambiental nos Programas Ambientais apresentados no 

EIA/Rima como medidas mitigadoras para o empreendimento. Essa ausência de 

ações educativas ambientais no processo de licenciamento ambiental, sendo neste 

caso de um aterro sanitário, representa um prejuízo para a sociedade e, sobretudo, 

para o meio ambiente, pois a Educação Ambiental inserida nesse processo seria um 

instrumento relevante e estratégico que poderia contribuir para a transformação 

social necessária para qualificar a gestão de resíduos sólidos em Pernambuco, 

principalmente, porque prioriza uma ação coletiva que vai além de mudança de 

comportamento, buscando transformações mais amplas nos planos econômicos, 

sociais, políticos e culturais. 

Gomes (2006) afirma que para o Brasil adotar um estilo de desenvolvimento 

socialmente justo e ambientalmente equilibrado são necessárias profundas 

mudanças na sua estrutura social, bem como nos valores e atitudes predominantes 

e aceitos como corretos pela sociedade, ou seja, é preciso que uma nova ética, um 

novo conceito de vida e de gestão ambiental sejam construídos e vivenciados no 

país. Nesse sentido, torna-se imprescindível que os diferentes segmentos sociais 

despertem para seus respectivos papéis e tenham condições efetivas para 
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intervirem no processo de gestão ambiental, sendo essencial, para isso, uma prática 

educativa ambiental fundamentada na promoção da transformação e emancipação 

social para resolução dos conflitos presentes nos diferentes setores da sociedade. 

Ao falar em Educação Ambiental no processo de gestão ambiental, concorda-

se com Quintas (2004) quando se refere a uma concepção de educação que toma o 

espaço da gestão ambiental como elemento estruturante na organização do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo construído com os sujeitos nele 

envolvidos e proporcionando-os o controle social sobre as decisões relacionadas ao 

futuro das presentes e futuras gerações. Entretanto, essa ação educativa ambiental 

é sempre colocada em segundo plano pelos grupos sociais dominantes (políticos, 

empresários, juízes, bancários, fazendeiros etc.) devido a sua capacidade de 

interferir nas estratégias de dominação desses grupos, talvez seja por isso que ela 

ainda não conquistou, na prática, seu espaço permanente no processo. 

Um exemplo desse descaso com a Educação Ambiental foi constatado por 

Santos et al. (2011) ao analisarem em que medida a implantação e funcionamento 

de um aterro sanitário na cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE proporcionou a 

geração de uma conscientização ambiental junto a comunidade local. Nesse estudo, 

os autores puderam concluir que o Aterro Sanitário de Santa Cruz do Capibaribe/PE, 

que foi licenciado pela CPRH, não obedeceu ao plano inicial de implementação 

proposto, que algumas normas técnicas obrigatórias na operacionalização e 

funcionamento para esse tipo de empreendimento não foram consideradas e que, 

por conta de interesses da gestão pública municipal, só foi realizado um processo 

descontinuado e insuficiente de conscientização ambiental com a comunidade, para 

não atrapalhar esses interesses. 

É importante destacar que outro fator que fragiliza a Educação Ambiental no 

processo de gestão ambiental está relacionado com as dificuldades de participação 

das comunidades no enfrentamento de problemas ambientais que lhes afetam 

diretamente (como a instalação de um aterro sanitário). Essas dificuldades são, 

muitas vezes, ampliadas pela sensação de impotência dessas comunidades frente à 

magnitude dos problemas e à desfavorável correlação de forças dessas 

comunidades com os grupos economicamente fortes e dominantes (QUINTAS, 

2004). Diante disso, a ação educativa ambiental a ser desenvolvida no processo de 

licenciamento ambiental deve defender o poder de decisão sobre a coisa pública nas 
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mãos da coletividade e se desenvolver na perspectiva da mudança, cumprindo um 

papel essencial de questionar e enfrentar os agentes dominantes da sociedade que 

se utilizam de sua posição privilegiada para atender seus próprios interesses. 

Na visão de Layrargues (2006), a Educação Ambiental corresponde a um 

processo educativo que vai de encontro com a acomodação social, buscando 

desenvolver nos educandos uma consciência crítica acerca das instituições, atores e 

fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais, tendo 

sua prática pedagógica voltada à reflexão para ação, assim como ao exercício da 

cidadania e participação social. 

Portanto, a Educação Ambiental permanecendo ausente no processo de 

licenciamento ambiental, sobretudo, de aterros sanitários, como foi o caso do CTR-

PE, só irá reforçar a sensação de impotência, por parte da sociedade, para intervir 

no processo de gestão ambiental pública, favorecendo os interesses de grupos 

sociais dominantes para os quais, muitas vezes, a gestão ambiental pública, 

enquanto principal mediadora desse processo e detentora de poderes estabelecidos 

na legislação vigente, contraditoriamente, está a atender e servir, ao invés de 

defender dos interesses coletivos. 

No caso do CTR-PE, é possível afirmar que prevaleceu um descaso com a 

problemática ambiental e dos resíduos sólidos, pois a Educação Ambiental seria 

imprescindível para promover a emancipação social e minimizar essa problemática, 

devendo ser um Programa Ambiental exigido no TR e estar inserida, 

permanentemente, no processo de licenciamento do aterro sanitário. Porém, como a 

elaboração dos programas ambientais ficou a cargo do empreendedor ou empresa 

de consultoria, foram atendidas, somente, as necessidades pontuais e de curto 

prazo que lhes foram impostas, como cumprir a legislação e atender as exigências 

do TR. E como no TR não foi exigida a Educação Ambiental, foi mais conveniente 

para o empreendedor não a inserir no EIA/Rima, bem como não promover a 

participação das pessoas na gestão e na tomada de decisão, pois possivelmente 

elas iriam contrariar seus interesses particulares. 

Após a constatação da ausência da Educação Ambiental também em todos 

os programas ambientais propostos no EIA/Rima do CTR-PE, foi então analisado o 

conteúdo desses quatro Programas/Planos Ambientais a fim de identificar e 

selecionar ações e/ou atividades de caráter pedagógico e interativo apresentadas 
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nessas propostas. Entretanto, apenas no Programa de Comunicação Social foram 

identificados conteúdos de caráter, somente, interativo, voltados para o público 

interno e externo em relação ao empreendimento, ou seja, também não foram 

identificados conteúdos de caráter pedagógico. 

Essa terceira constatação já era esperada pelo próprio título do 

Programa/Plano de Comunicação Social, mas não era esperada a ausência desses 

conteúdos de caráter pedagógico e interativo nos outros três Programas/Planos 

Ambientais propostos. Trata-se de uma realidade que evidencia outra contradição no 

processo, pois é pouco provável que programas ambientais dessa abrangência se 

efetivem sem uma constante comunicação de seus executores com seu respectivo 

público-alvo.  

O Plano de Manejo Ambiental teve como objetivo: 

 
Definir procedimentos específicos para as fases de Implantação e Operação 
do Aterro nas atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Aterro 
durante Construção, Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Aterro durante 
Operação, Manutenção de equipamentos e maquinaria nas duas fases, 
Manutenção do aterro durante operação e Manejo de contingências no 
aterro nas duas fases. (ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005, p. 243). 

 

Nesse Plano, não foi especificado seu público-alvo e não foi apresentado 

nenhum conteúdo de caráter pedagógico e interativo, apesar de ser um Plano 

diretamente ligado à eficiência das medidas mitigadoras frente aos impactos do 

empreendimento. 

É evidente a necessidade de um conteúdo de caráter pedagógico e interativo 

nesse Plano, pois o mesmo é voltado para o gerenciamento de todos os resíduos 

gerados no empreendimento e a manutenção dos equipamentos que garantem a 

execução do projeto, ou seja, é um Plano que depende da atuação capacitada e 

consciente da equipe responsável, da colaboração de todos envolvidos no 

empreendimento, bem como necessita de discussões com o público interno acerca 

dos melhores procedimentos a serem adotados para o empreendimento. 

O Plano de Monitoramento de Impactos teve como objetivos: 

 
Monitorar a qualidade da água do aquífero Barreiras, através da instalação 
de poços a jusante do Aterro; Monitoramento da Estação de tratamento de 
efluentes em toda sua sequência, para evitar o lançamento de efluentes no 
Rio Jaguaré, com padrões fora da classe do rio; e Monitoramento do 
assentamento Ubu, visando detectar a ocorrência de possíveis incômodos, 
doenças, vetores ou qualquer outro tipo de impacto decorrente da presença 
do aterro. (ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005, p. 247). 
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Nesse Plano, o público-alvo não foi especificado e também não foi 

apresentado nenhum conteúdo de caráter pedagógico e interativo, embora seja um 

Plano diretamente relacionado com os procedimentos de monitoramento ambiental 

do empreendimento. 

É evidente, também, a necessidade de um conteúdo de caráter pedagógico e 

interativo, pois o êxito desse Plano demanda conhecimentos, treinamentos e 

capacitação da equipe responsável, bem como envolvimento e colaboração do 

público interno e externo no monitoramento em todas as fases do empreendimento, 

o que não é nem citado no Plano proposto. 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos dos Municípios 

inseridos na Área de Influência Direta teve como objetivos: 

 
Redução do volume de lixo transportado para o aterro sanitário, através de 
programas de coleta seletiva e incentivo à reciclagem; Fechamento dos 
locais atuais de disposição inadequada de Resíduos Sólidos (lixões) em 
cada um dos municípios, recuperando ambientalmente as áreas e seu 
entorno; Cadastramento dos catadores dos lixões, requalificação dos 
mesmos e inserção em programas de Coleta seletiva e Reciclagem. 
(ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005, p. 249). 

 

 Nesse Plano, a situação é ainda mais complicada, pois não foi especificado 

seu público-alvo, não foi apresentado nenhum conteúdo de caráter pedagógico e 

interativo e a responsabilidade pela sua realização foi transferida aos municípios 

depositantes do Aterro. 

A justificativa para essa transferência de responsabilidade foi a de que esse 

Plano seria uma exigência da Política Estadual de Resíduos Sólidos e a implantação 

do CTR-PE já seria o maior benefício que o empreendedor estaria fazendo aos 

municípios. O CTR-PE foi considerado como a etapa final de um conjunto de 

processos que deveria ser iniciado com preparação da organização municipal, para 

administrar a responsabilidade adquirida com a comunidade e justificar o esforço 

econômico realizado com a adoção de um empreendimento como esse, ou seja, 

todas as ações deveriam ser voltadas para favorecer e potencializar os serviços dos 

aterros (ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005). 

Nesse Plano, é notável a necessidade da responsabilidade ser compartilhada 

e que o empreendimento assuma sua parte na execução, pois a vida útil desse 

aterro está relacionada com os resíduos oriundos desses municípios. Da mesma 

forma, é clara a necessidade de um conteúdo de caráter pedagógico e interativo, 
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pois o êxito desse Plano demanda interação e envolvimento do empreendimento 

junto ao Poder Público municipal e os munícipes na execução do Plano proposto, 

bem como outros planos semelhantes de menores dimensões. 

Portanto, nota-se que seria essencial incluir ações e/ou atividades de caráter 

pedagógico e interativo nesses Programas Ambientais propostos para o CTR-PE, 

mas isso não foi feito. Vale salientar que essa relevância se dá porque a 

comunicação e educação são princípios básicos para promover a participação e 

atuação social na gestão ambiental, bem como para estimular as pessoas a 

entenderem seus respectivos papeis na minimização da problemática dos resíduos 

sólidos. 

Essa ausência de conteúdo de caráter pedagógico e interativo em três dos 

quatro Programas/Planos propostos no CTR-PE aponta para um possível insucesso 

desses programas do ponto de vista da eficiência e alcance dos resultados 

esperados, pois sem conhecimento e informação as pessoas envolvidas direta e 

indiretamente nas ações/atividades não poderiam estar aptas a atuarem, bem como 

a contribuírem da melhor forma para o sucesso desses programas. 

Com isso, pode-se inferir que a gestão ambiental pública estadual, 

novamente, não demonstra o reconhecimento da formação e interação da sociedade 

como sendo essencial no processo de licenciamento ambiental, pois nenhuma 

exigência voltada para isso foi inserida no TR do CTR-PE. Ou seja, mais uma vez, a 

gestão ambiental pública não exigiu e, consequentemente, o empreendedor não 

apresentou uma perspectiva de inclusão e promoção da participação social no 

processo. 

Por fim, o Plano de Comunicação Social, que teve como objetivo geral 

“Difundir o empreendimento, precisando suas dimensões e impactos para a 

população e o ambiente, informando dos programas para mitigação ou maximização 

desses impactos” (ACQUA ENGENHARIA AMBIENTAL, 2005, p.241) e como 

público-alvo a Prefeitura Municipal de Igarassu (como cumprimento da legislação), 

demais municípios clientes (como relações comerciais), a comunidade externa e os 

funcionários. Esse foi o único programa em que foi mostrado o interesse do 

empreendimento em interagir e envolver a sociedade e o público interno nas ações 

do empreendimento. Entretanto, esse envolvimento teve uma relação direta com os 

objetivos organizacionais que beneficiam inteiramente o empreendedor, como o 
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cumprimento da legislação e a promoção das ações do empreendimento, e não no 

sentido de envolver as pessoas para que possam atuar e decidir acerca das ações e 

do desenvolvimento do programa. 

Através do formulário de codificação (Apêndice A), foi possível identificar 

somente conteúdos de caráter interativo no Plano de Comunicação Social. Nesse 

programa foram identificadas palavras relacionadas com “interação”, “informação”, 

“divulgação”, “participação” e “motivação”. Essas palavras estavam inseridas nos 

conteúdos da justificativa, diretrizes e objetivos específicos do Programa. A 

interação seria entre a comunidade e o empreendimento. A divulgação seria sobre a 

gestão do aterro e suas ações. A informação e motivação seriam para induzir a 

comunidade a participar das ações e essa participação seria apenas para consolidar 

a comunidade nos e para os objetivos organizacionais.  

A partir disso, é possível afirmar que esse conteúdo de caráter interativo 

encontrado no Programa/Plano de Comunicação Social proposto para o CTR-PE 

não foi elaborado com o objetivo de conduzir seu público-alvo a uma participação 

efetiva no processo de gestão ambiental e na minimização da problemática dos 

resíduos sólidos, pois está voltado apenas para difundir o empreendimento, como já 

é indicado no seu objetivo geral, bem como atender, também, um objetivo 

mascarado de divulgar informações sobre o empreendimento no sentido do 

cumprimento das leis e de promoção de suas ações enquanto responsabilidade 

social. 

Essas afirmações sobre os “reais” objetivos do Plano de Comunicação Social 

proposto para o CTR-PE são corroboradas pelas constatações de Silva (2013), que 

estudou o processo de instalação do CTR-PE em Igarassu – PE. Em seu estudo, o 

autor afirma que a instalação desse empreendimento foi bastante conflituosa, pois o 

empreendedor tentou manter a comunidade local desinformada sobre o que estava 

sendo construído na região, a fim de evitar quaisquer formas de resistência ao 

projeto. Quando os moradores da localidade descobriram que se tratava da 

construção de um aterro sanitário, se iniciou, para muitos moradores, um processo 

de luta que se orientava pelo que aquele empreendimento significaria para eles 

enquanto meio para expulsá-los de suas terras. Diante disso, o CTR-PE realizou 

estratégias, apoiadas no seu Plano de Comunicação Social, para desmobilizar o 

movimento dos moradores e promover uma imagem positiva do aterro. Foram 
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realizadas atividades de visitas de grupos da cidade de Igarassu para conhecerem o 

funcionamento da empresa, contratação de trabalhadores do assentamento para 

trabalhar no aterro, doação de cestas básicas para entidades do município; 

realização de alguns patrocínios de festas e times de futebol em Igarassu, dentre 

outras ações. 

Diante disso, nota-se que se a participação social, composta de suas cinco 

dimensões principais (infraestrutura básica para participação; disponibilização de 

informações; existência de espaços de locução; tomada de decisão; e subjetividade) 

(SORRENTINO, 2006), princípio básico da Educação Ambiental transformadora e 

emancipatória, fosse priorizada no processo de licenciamento ambiental do CTR-PE, 

a implantação desse empreendimento poderia ser mais coerente e satisfatória para 

as comunidades locais, pois essas pessoas poderiam contribuir na gestão ambiental 

da região, sendo também responsáveis pelos resultados desse processo, ou seja, a 

possibilidade de geração de conflitos poderia ser reduzida. 

A participação social é um elemento essencial para um processo de 

licenciamento e gestão ambiental coerente, eficaz e satisfatório, assim como para 

uma transformação social da realidade. Todavia, segundo Pereira & Maia (2012), 

esse elemento depende do acesso à informação para resultar, posteriormente, no 

desenvolvimento de capacidades para uma atuação consciente nos processos 

decisórios. Em outras palavras, o envolvimento social no processo de licenciamento 

ambiental e, de forma mais ampla, no processo de gestão ambiental pública, torna-

se imprescindível para se alcançar uma transformação da realidade, sendo a 

comunicação social elemento principal para estimular esse envolvimento e iniciar um 

processo educativo ambiental transformador e emancipatório. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu art. 5°, 

um dos objetivos fundamentais da educação ambiental é incentivar a participação 

individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do 

meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania (BRASIL, 1999). Nesse sentido, a capacitação 

desses indivíduos, derivação do processo formativo da Educação Ambiental, 

desempenha um papel fundamental que atende a um dos princípios necessários 

para a promoção das transformações sociais que é o acesso adequado à 

informação de qualidade. Desta forma, os indivíduos fariam parte de um processo 
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transformador providos de consciência, proveniente da reflexão e de ação, 

consequência dessa tomada de consciência acerca da realidade. 

É importante salientar que diante da complexidade da problemática ambiental 

e dos resíduos sólidos o processo de capacitação dos indivíduos deve priorizar a 

construção de um saber ambiental para intervir nesses contextos. Segundo Leff 

(2011) é através de um saber ambiental que se torna possível problematizar o 

conhecimento fragmentado em disciplinas para construir um campo de 

conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações 

sociedade-natureza. Isso remete às palavras de Quintas (2004), ao afirmar que a 

problemática ambiental e dos resíduos sólidos não pode ser compreendida a partir 

de uma visão fragmentada da realidade e de uma única ciência, colocando o ato de 

conhecer como fundamental para se praticar a gestão ambiental. 

De fato, no EIA/Rima do CTR-PE não foram apresentadas ações de Educação 

Ambiental em nenhum dos Programas/Planos Ambientais propostos. Mas é importante 

destacar aqui que, comumente, equivocadamente e infelizmente, ações como essas até 

são apresentadas em EIAs/Rimas de outros tipos empreendimentos (indústrias, 

rodovias, mineradoras etc.), porém reduzidas a simples campanhas educativas sobre 

coleta seletiva e reciclagem que não se articulam com os possíveis impactos e riscos 

socioambientais decorrentes da atividade do empreendimento, que não são 

elaboradas com a participação do público-alvo (interno e externo) e que só 

acontecem na fase de implantação do empreendimento, ou seja, não apresentam 

um plano de continuidade após a fase de operação. Nesses casos, essas ações 

dificilmente se efetivam e conseguem promover transformações sociais que 

contribuam para minimizar a problemática ambiental e dos resíduos sólidos. Isso 

reflete uma realidade preocupante que pode ser revertida a partir do momento em 

que a legislação ambiental vigente seja respeitada e aplicada, bem como o espaço 

dos Programas de Educação Ambiental seja garantido no processo de licenciamento 

ambiental enquanto condicionante de licença. 

No caso do estado de Pernambuco, ainda não foi publicado nenhum 

instrumento legal específico para orientar a elaboração de Programas de Educação 

Ambiental como medida mitigadora no processo de licenciamento ambiental 

estadual. Entretanto, o planejamento e realização desses Programas podem ser 

baseados em instrumentos legais que são referências nacionais para a ação 
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educativa ambiental, por exemplo, a já citada Política Nacional de Educação 

Ambiental, que dispõe sobre a Educação Ambiental, a Resolução Conama nº 422, 

de 23 de março de 2010, que estabelece as diretrizes para elaboração de 

campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental (BRASIL, 2010) e a Instrução 

Normativa (IN) n° 2, de 27 de março de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que estabelece as bases 

técnicas para programas de Educação Ambiental apresentados como medidas 

mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças 

ambientais emitidas no âmbito federal (BRASIL, 2012). 

Esses instrumentos legais, embora sejam da esfera federal, servem como 

referência para estabelecer as exigências de Programas de Educação Ambiental no 

processo de licenciamento ambiental em todas as esferas (federal, estadual e 

municipal), seja para aterros sanitários ou qualquer tipo de empreendimento. 

Contudo, não deve ser descartada a possibilidade dos órgãos ambientais estaduais, 

inclusive a CPRH, elaborarem seus próprios instrumentos legais para nortearem 

seus respectivos processos de licenciamento ambiental considerando as 

particularidades do seu território estadual. Da mesma forma, deve ser levada em 

consideração a importância de se elaborar instrumentos legais que orientem a 

elaboração de Programas de Educação Ambiental específicos para determinados 

tipos empreendimentos, sobretudo, os potencialmente poluidores, como é o caso 

dos aterros sanitários, contemplando, assim, suas especificidades. 

Um exemplo desses instrumentos legais elaborados, especificamente, para 

determinados tipos de empreendimentos potencialmente poluidores é a Nota 

Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 1/10 que estabelece as diretrizes para a 

elaboração, execução e divulgação dos programas de educação ambiental 

desenvolvidos regionalmente, nos processos de licenciamento ambiental dos 

empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás (BRASIL, 

2010). O objetivo dessa Nota Técnica concentra-se, principalmente, no 

direcionamento dos programas regionais de educação ambiental a partir da 

exigência de um conjunto mínimo de ações que deverão compor tal programa, 

garantindo maior especificidade às diretrizes, em resposta a desafios encontrados 

no processo de licenciamento ambiental das atividades relacionadas à extração de 

petróleo e gás natural. De acordo com esse documento, as proposições neles 
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estabelecidas buscam, na prática, fortalecer o conteúdo teórico-conceitual em que 

se baseiam as diretrizes pedagógicas exigidas pela Coordenação Geral de Petróleo 

e Gás (CGPEG) do Ibama, entendendo o processo educativo como meio 

indispensável para a democratização do licenciamento ambiental e para a sua 

articulação com outros instrumentos de gestão ambiental pública. 

Alguns estudos já apontaram os resultados positivos para a sociedade e o 

meio ambiente alcançados a partir da publicação dessa Nota Técnica, por exemplo, 

o estudo de Magalhães e Machado (2013) que buscou inventariar e analisar os 

projetos de educação ambiental implementados no licenciamento off-shore de 

petróleo na Bacia de Campos, constatando uma ênfase no fortalecimento da 

participação dos diferentes grupos sociais vulneráveis no processo de gestão 

ambiental pública e no envolvimento do maior número dos tipos de grupos 

vulneráveis (quilombolas, marisqueiras e mulheres ligadas à atividade pesqueira, 

jovens e educadores da região etc) nos Projetos de Educação Ambiental 

desenvolvidos pelos empreendimentos na região. Esse exemplo mostra que é 

possível alcançar resultados satisfatórios para a ação educativa ambiental quando 

se tem um instrumento legal orientando o processo no sentido da seriedade e 

comprometimento com a transformação social e a emancipação humana, visando 

sempre contribuir na minimização da problemática ambiental e, no caso aqui 

analisado dos aterros sanitários, dos resíduos sólidos.  

Contudo, é preciso considerar que, em alguns casos, a elaboração de 

instrumentos legais para subsidiar as atividades nos órgãos ambientais realmente 

fica em segundo plano, mas por causa de questões conjunturais e estruturais que 

impossibilitam a realização dos trabalhos e pesquisas por parte do corpo técnico das 

instituições. São exemplos dessas questões, cortes de investimentos na área 

ambiental, gestores descompromissados com a causa ambiental, políticas de 

governo contraditórias, setores com infraestrutura deficiente, baixos salários, falta de 

capacitações, dentre outros. 

Diante das constatações desta análise do EIA/Rima do CTR-PE, conclui-se 

que no processo de licenciamento ambiental desse empreendimento, prevaleceu 

certo descaso com a problemática ambiental e dos resíduos sólidos, pois a 

Educação Ambiental que seria imprescindível para promover a participação social no 

processo de gestão ambiental e contribuir para a minimização dessas problemáticas, 
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não foi apresentada em nenhum dos Programas Ambientais propostos para esse 

empreendimento. Da mesma forma, as diretrizes para as propostas de Educação 

Ambiental, sobretudo, com uma abordagem transformadora e emancipatória, que 

deveriam ter espaço garantido, enquanto condicionante de licença, no processo de 

licenciamento do CTR-PE, não foram apresentadas, principalmente, devido à falta 

dessa exigência no TR elaborado e emitido pela CPRH. E, por fim, conclui-se 

também que essas constatações são, em sua maioria, reflexo da realidade dos 

órgãos ambientais que são prejudicados e, consequentemente, desarticulados por 

questões conjunturais de governo e estruturais dos próprios órgãos, fragilizando-os 

e, muitas vezes, mantendo-os sem autonomia, a serviço dos interesses dos grupos 

sociais dominantes e sem credibilidade perante a sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os aterros sanitários são empreendimentos importantes para a gestão dos 

resíduos sólidos, pois representam uma possível solução técnica que possibilita uma 

destinação e disposição ambientalmente adequada desses resíduos, contribuindo, 

significativamente, para a minimização das problemáticas sociais e ecológicas 

provocadas pela geração e descarte desses resíduos no meio ambiente. Entretanto, 

os aterros sanitários não são totalmente isentos de danos ambientais e necessitam 

de grandes áreas para suas instalações, e somente a construção desses 

empreendimentos não resolve essas problemáticas, pois elas são muito mais 

amplas e complexas, precisando envolver vários setores da sociedade (Poder 

Público, Empresas, ONGs, população etc.). 

A problemática ambiental e dos resíduos sólidos demanda novas 

metodologias, capazes de gerar um processo de reconstrução do saber, e suas 

possíveis soluções apontam para a necessidade de uma mudança radical de 

comportamento, de percepções e, sobretudo, de valores, por parte de toda a 

coletividade. Nesse sentido, a Educação Ambiental transformadora e emancipatória 

inserida no processo de licenciamento ambiental de aterros sanitários, enquanto 

medidas mitigadoras, poderia estimular a reflexão crítica acerca dos modos de 

produção e consumo incorporados na relação sociedade-natureza, bem como a 

participação social no processo gestão dos resíduos sólidos com foco na 

minimização da problemática. 

Com a avaliação dos programas e ações propostos nos EIAs/Rimas de 

aterros sanitários, com ênfase no Aterro Sanitário CTR-PE, localizado em Igarassu-

PE, foi confirmada a hipótese de que apesar da problemática dos resíduos sólidos 

está diretamente ligada com a finalidade dos aterros sanitários, os programas e 

ações propostos nos seus respectivos EIAs/Rimas, voltados para minimizar essa 

problemática, não apresentam uma abordagem educativa ambiental, muito menos, 

numa perspectiva transformadora e emancipatória capaz de conduzir seu público-

alvo a participar da gestão ambiental e a refletir criticamente acerca da não geração, 

da redução, da reutilização e da reciclagem dos resíduos sólidos que produzem 

diariamente.  
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A partir disso, é possível identificar que existem limitações e contradições na 

proposição dos Programas Ambientais nos EIAs/Rimas dos aterros sanitários, bem 

como a necessidade do processo de licenciamento ambiental desse tipo de 

empreendimento, realizado pelo órgão ambiental estadual, no caso a CPRH, ser 

revisto a fim de torná-lo mais participativo e voltado para realmente contribuir para a 

minimização da problemática ambiental e dos resíduos sólidos. 

Nesse sentido, são apresentadas a seguir algumas recomendações que 

podem ser consideradas na realização de futuros processos de licenciamento 

ambiental de aterros sanitários em Pernambuco: 

 A Educação Ambiental deve ter espaço garantido no processo de 

licenciamento ambiental de aterros sanitários, enquanto condicionante de 

licença e fundamentada numa abordagem transformadora e emancipatória; 

 A Educação Ambiental transformadora e emancipatória deve ser uma 

exigência dos Termos de Referência (TRs) de aterros sanitários com a devida 

importância que lhe é dada na legislação ambiental do país; 

 Os conteúdos dos TRs a serem elaborados e emitidos pelo órgão ambiental 

devem ser discutidos interna e externamente, entre os diversos setores do 

órgão e outros setores especializados, para torná-los mais completos, 

contemplando as especificidades dos empreendimentos; 

 Os Programas de Educação Ambiental devem ser exigidos permanentemente 

nos TRs de aterros sanitários com a finalidade de estimular a participação 

social no processo de gestão ambiental pública; 

 A participação social, sendo um princípio básico da Educação Ambiental 

transformadora e emancipatória, também deve ser priorizada no processo de 

licenciamento ambiental de aterros sanitários; 

 O público-alvo prioritário dos Programas de Educação Ambiental, no contexto 

do licenciamento ambiental de aterros sanitários, deve ser os grupos afetados 

direta e indiretamente pelo empreendimento, mas sem desconsiderar as 

populações dos municípios depositantes no aterro; 

 O órgão ambiental deve elaborar Instrumentos legais (Notas Técnicas, 

Instruções Normativas ou até mesmo Termos de Referência) que orientem a 

elaboração e proposição de Programas de Educação Ambiental e esses 
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instrumentos devem ser anexados aos TRs dos empreendimentos como uma 

referência a ser seguida obrigatoriamente nos EIAs/Rimas; 

 Para os empreendimentos potencialmente poluidores, como os aterros 

sanitários, o órgão ambiental deve elaborar Instrumentos legais específicos, 

considerando suas particularidades, para orientar a elaboração e proposição 

de Programas de Educação Ambiental e esses instrumentos devem ser 

anexados aos TRs desses empreendimentos como uma referência a ser 

seguida obrigatoriamente nos EIAs/Rimas; 

 É necessário mais investimentos nos órgãos ambientais e políticas de 

governo coerentes com a causa ambiental e que representem/priorizem os 

interesses da coletividade. 

Desse modo, o órgão ambiental através do processo de licenciamento 

ambiental estaria, dentre outras contribuições, interferindo diretamente na gestão 

dos aterros sanitários e dos resíduos sólidos, o que pode resultar em benefícios 

sociais e ecológicos para toda a coletividade. Vale destacar que a função de um 

aterro sanitário deve ir além de apenas receber resíduos e rejeitos descartados 

pelas pessoas e se tornar um prestador de serviços que promova a saúde pública e 

o bem-estar social com a participação da própria sociedade. 

Diante disso, aponta-se para a necessidade de novos estudos relacionados à 

Educação Ambiental em processos de licenciamento futuros e em andamento, a fim 

de essa prática contribuir para a melhoria do processo da gestão ambiental pública 

com uma efetiva participação social. 
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APÊNDICE A – Formulário de codificação para a análise de conteúdo 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

FORMULÁRIO DE CODIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Foram exigidos Programa ou ações de Educação Ambiental?      Sim      Não 

2. A Educação Ambiental é exigida enquanto condicionante de licença?       Sim      Não 

ANÁLISE GERAL DO PROGRAMA AMBIENTAL 

Grupo Codificador 

Programas e ações 
     Educação 

     Ambiental 

     Comunicação 

     Social 

     Outros.  

Qual? 
_____________________ 3. Presença de abordagem Educativa Ambiental      Sim      Não 

4. Diretrizes da Educação Ambiental transformadora e emancipatória identificadas no Programa: 

    Ação pedagógica voltada á reflexão do funcionamento dos sistemas sociais 

    Aponta soluções de ordem cultural e política 

    Aponta soluções no âmbito do coletivo 

    Promove uma leitura crítica da realidade 

    Concepção complexa da problemática ambiental e dos resíduos sólidos 

    Voltada para a transformação social da realidade e emancipação humana 

ANÁLISE DO TEXTO 

5. Presença de conteúdo educativo        Sim                  Não 

5.1. Palavras-chaves identificadas no texto (selecionar): 

    Educação     Transformação     Emancipação     Reflexão 

    Ação     Sensibilização     Conscientização      

5.2. As palavras foram identificadas em que partes do Programa? 

   Justificativa    Objetivo geral    Objetivo específico    Diretrizes 

6. Presença de conteúdo interativo       Sim                  Não 

6.1 Palavras-chaves identificadas no texto (selecionar): 

    Interação     Informação     Divulgação     Participação 

    Coletividade     Gestão     Motivação  

6.2. As palavras foram identificadas em que partes do Programa? 

   Justificativa    Objetivo geral    Objetivo específico    Diretrizes 

7. Os objetivos do Programa apresentam um potencial transformador?       Sim         Não 

7.1 O que caracteriza o potencial transformador do programa? _____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

8. Público-alvo:     Trabalhadores     Comunidade AID    Comunidade AII      Público geral 

9. Agente executor:     Consultoria contratada     Empreendedor 

10. Período:    Instalação    Operação     Encerramento    Todos  

11. O Programa atende as exigências do Termo de Referência       Sim                 Não 

12. Observações sobre o Programa: 
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ANEXO A – Carta de apresentação ao Centro de Documentação e Informações 
Ambientais (Biblioteca) da CPRH 
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ANEXO B – Carta de apresentação ao Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental 
(NAIA) da CPRH 
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ANEXO C – Carta de apresentação à Unidade de Licenciamento Ambiental  
(ULIA) da CPRH 
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ANEXO D – Protocolo de solicitação das licenças ambientais do CTR-PE junto à 

Unidade de Licenciamento Ambiental (ULIA) da CPRH 

 

 

 

 

 

 


