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RESUMO

Em 2010 a legislação ambiental brasileira foi acrescida de uma importante lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305, que traz o conceito da Logística

Reversa (LR). A LR é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação. Os resíduos que são foco deste

trabalho e objetos da LR são pilhas e baterias de celulares, considerados perigosos pela NBR 10.004/04.Na maioria dos municípios brasileiros o descarte destes resíduos ocorre

de forma inadequada, podendo afetar o ambiente e a saúde humana. O objetivo geral do trabalho é planejar e executar ações para promover o manejo correto de pilhas e

baterias de celular. Os objetivos específicos são: elaborar campanha educativa e instalar coletores em 05 escolas públicas de nível fundamental de João Monlevade; informar aos

comerciantes da Av. Wilson Alvarenga, centro da cidade, sobre a PNRS e a LR e instalar coletores em 05 pontos comerciais; quantificar o material recolhido e devidamente

descartado no final do projeto. Foi elaborado material educativo, cartilha contendo informações sobre o assunto e elaboradas palestras para divulgação do projeto nas 05 escolas

escolhidas (E.E.Santana, E.M.Germin Loureiro, E.E.Eugênia Scharlê, E.E.Dona Jenny Faria e E.E.Louis Ensch). Foram confeccionados os coletores com material reciclável

(baldes) e cartazes para exposição nos pontos comerciais escolhidos. Está em negociação parcerias para o recolhimento e destinação correta dos resíduos em foco. O projeto

vem estimulando a responsabilidade da sociedade para a problemática Resíduos Sólidos, principalmente nas escolas, levando os alunos a participarem e levarem adiante a ideia

do trabalho de forma educativa.
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