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Introdução
A auditoria ambiental, no tocante ao cumprimento da legislação aplicável em empreendimentos, envolverá entre outros, a identificação da legislação ambiental federal, estadual e municipal, bem como das normas ambientais vigentes aplicáveis à instalação da
organização auditada conforme descrito na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 381/2006.
Para a identificação do cumprimento a legislação é imprescindível à definição dos
quesitos ambientais a serem avaliados no empreendimento a ser auditado, e dentre os empreendimentos que poderão passar por este processo, as centrais de classificação/seleção de
resíduos sólidos têm sido consideradas como local de potencial impacto ambiental negativo, conforme preconizado na Resolução CONAMA n° 237/1997, que em seu Art. 2º estabelece que “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental”.
Quando o levantamento dos quesitos ambientais avaliados é realizado de forma eficaz, o profissional responsável pela gestão ambiental consegue elencar uma série de medidas e procedimentos que, se aplicados, reduzem e controlam os impactos negativos oriundos da atividade, especialmente no tocante a gestão dos resíduos sólidos, a qual pode ser
considerada um problema ambiental quando não executada adequadamente e possui im1
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pacto direto na qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, o objetivo deste estudo, vinculado a um Projeto de Extensão4, consistiu no levantamento de quesitos ambientais legais
de conformidade ambiental da Cooperativa de Catadores Unidos pela Natureza (COOPERCAUN).
Metodologia
O público-alvo da ação de extensão foi a COOPERCAUN, localizada no Município
de Cerro Largo/RS, a qual conta com aproximadamente 21 cooperados e atua em propriedade do governo municipal, cedida para fins de atuação na segregação/classificação de resíduos sólidos recicláveis. A metodologia aplicada para fins de implementação das ações
de extensão vinculada ao projeto de extensão foi baseada em relatório de auditoria, conforme preconizado na Resolução CONAMA n° 237/1997, onde foi realizado “in loco”, por
um período de três meses no ano de 2018, o levantamento dos quesitos legais de conformidade ambiental considerou: funções, atividades; legislação aplicável; geração e gerenciamento de resíduos; realização de treinamentos e; monitoramento ambiental.
Desenvolvimento e processos avaliativos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída por meio da Lei Federal
n° 12.305/2010, traz uma nova perspectiva para a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos no Brasil. A referida lei, traz em sua concepção a importância da relação entre Catadores e a PNRS. Isso é o que evidencia a essência do desenvolvimento econômico sustentável por meio do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da preservação ambiental.
Assim considerando a PNRS, bem como as demais legislações ambientais vigentes
no país foi considerada a avaliação da COOPERCAUN considerando os seguintes quesitos: i) Funções: Planejamento, Administrativo, Financeiro, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Operação e Manutenção; ii) Atividades: Controle de poluição do ar, Gestão de resíduos sólidos, Controle de efluentes, Saúde e Segurança, Processo de avaliação ambiental,
Prevenção e controle de emergência; iii) Legislação aplicável: Federal, estadual e municipal, Normas e regulamentos, Licenças ambientais, Planos de contingência, Planos de emergência, Inventário de resíduos, Análises de caracterização de resíduos, Vistorias, Auditori4 Projeto de extensão denominado “Ações técnicas para a gestão de resíduos sólidos urbanos e promoção da
inclusão social no município de Cerro Largo/RS institucionalizado junto a Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS).
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as, Relatórios de incidentes, Reclamações públicas, Inventários de emissão; iv) Geração e
gerenciamento de resíduos: Processo documental quanto à quantificação e qualificação dos
resíduos gerados, quanto aos parâmetros e diretrizes dos efluentes líquidos, antes de serem
lançados nos corpos hídricos, quanto ao monitoramento da área de estocagem dos resíduos
sólidos, quanto aos padrões de emissão e critérios de poluentes atmosféricos; v) Realização
de treinamentos: Referente a utilização e estocagem, manuseio e disposição de resíduos;
vi) Monitoramento ambiental: quanto a Emissões atmosféricas, Efluentes líquidos, Resíduos Sólidos, Ruído e vibrações, Odores e Ventilação.
Considerações Finais
Embora a COOPERCAUN efetue as atividades de seleção/classificação de resíduos
sólidos, contribua de maneira significativa para a redução dos impactos ambientais resultantes do descarte incorreto desses resíduos, incentive a reciclagem e o reaproveitamento
de diversos materiais como matérias primas em diversos processos produtivos, e sirva
como fonte de trabalho e renda para diversas famílias, contribuindo desse modo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, não foi possível afirmar que todos os quesitos legais ambientais estão sendo atendidos. Tal fato ocorre devido especialmente a: necessidades construtivas no local; contínua troca de cooperados e, portanto os treinamentos sobre o cuidado ambiental deverão ser contínuos e falta de corpo técnico com presença contínua no local. Mas destacamos que a sua contribuição do ponto de vista social, de economia
solidária e de cuidado ambiental é inestimável, fundamental e extremamente relevante para
a gestão de resíduos sólidos no Município de Cerro Largo/RS.
Neste contexto, a Cooperativa de Catadores Unidos pela Natureza (COOPERCAUN) contribui para a redução do volume de lixo a ser disposto em aterros , a redução
dos gastos públicos com o tratamento e a disposição final do lixo, a redução do consumo
de energia e de matérias primas nos processos industriais, a redução do risco de degradação
dos recursos naturais e a proliferação de vetores, fazendo desta alternativa uma grande aliada frente à crescente geração de resíduos.
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