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 O gerenciamento dos resíduos sólidos é um dos principais problemas enfrentados pelo 

poder público municipal, chegando a consumir até metade do seu orçamento (GRIMBERG; 

BLAUTH, 1998). O papel das prefeituras envolve desde a coleta até a destinação tanto do lixo 

reciclável quanto do lixo orgânico. Contudo o destino do lixo nem sempre é o mais adequado 

se considerarmos que, segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de realizada pelo 

IBGE (2008), cerca de 50,8% dos resíduos sólidos do país é descartado em lixões a céu aberto. 

 Para reverter esse quadro é responsabilidade da sociedade e do governo desenvolver 

estratégias mais eficientes de gerenciamento de resíduos (GRIMBERG; BLAUTH, 1998). Uma 

dessas iniciativas é a coleta seletiva de lixo, que não encontra um panorama muito favorável no 

Brasil, já que somente 2% do volume do lixo produzido no país é coletado seletivamente (IBGE, 

2002). 

 O desafio do gerenciamento de resíduos municipais não se concentra apenas em torno 

do lixo reciclável, o lixo orgânico, que corresponde a cerca de 65% do lixo domiciliar brasileiro, 

representa um grave problema. Além de corresponder à maior parte da massa de lixo produzida, 

a decomposição do lixo orgânico provoca contaminação de águas e solos, atrai animais vetores 

de doenças e produz o gás metano, que possui um potencial de efeito estufa cerca de 21 vezes 

maior que o do CO2 (OLIVEIRA, 2014). Os destinos mais adequados ao lixo orgânico são a 
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compostagem e a biodigestão, contudo essas técnicas ainda não são amplamente utilizadas 

(VESPA, 2005). 

 Para solucionar os problemas de gerenciamento de resíduos sólidos nas prefeituras a 

criação de associações de catadores de lixo se mostra uma abordagem interessante. Essas 

associações são responsáveis pela separação, limpeza, venda e muitas vezes a coleta do lixo 

municipal. Entretanto, as iniciativas brasileiras de coleta seletiva são poucas, o estado de São 

Paulo, que apresenta a maior porcentagem, possui apenas 100 de seus 645 municípios 

desenvolvendo este tipo de atividade (RODRIGUES, 1998). As condições de trabalho e saúde 

dos catadores são geralmente precárias (a incidência de acidentes com cortes, perfurações, 

dermatite de contato, intoxicação alimentar, doenças parasitárias e infectocontagiosas são 

comuns), além disso, são submetidos a marginalidade social e econômica, constituindo uma 

comunidade de risco (FERREIRA, 2002). 

 

O MUNICÍPIO DE TARUMÃ 

 O município de Tarumã, está localizado no estado de são Paulo e possui 14205 

habitantes segundo o senso do IBGE (2015) e IDH de 0,753 segundo o PNUD (2013). 

 O lixo produzido na cidade é destinado a uma associação de reciclagem local onde o 

material reciclável é separado prensado e vendido. Os materiais orgânicos e os que não puderem 

ser reciclados são destinados ao aterro que se localiza ao lado da associação onde os materiais 

são enterrados. Grande parte do material reciclável produzido na cidade não pode ser reutilizado 

devido a descarte inadequado do lixo pela população. Esse panorama mostra que a população 

carece de uma educação e consciência ambiental completas, sendo esse um importante ponto a 

ser trabalhado nas futuras políticas públicas do município.  

  

Objetivo 

 O objetivo do projeto é desenvolver, em parceria coma prefeitura e associação de 

reciclagem locais, práticas que auxiliem o município de Tarumã localizado no estado de São 

Paulo a destinar melhor os resíduos sólidos produzidos pela população da cidade.  

 

Metodologia 

 Para solucionar o problema do descarte inadequado de lixo, o projeto planeja promover 

em escolas do município campanhas de conscientização e educação ensinando a como realizar 

a separação do lixo e importância de faze-la. O material será elaborado em conjunto com a 
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prefeitura e contará com participação dos associados com depoimentos e vídeos para serem 

reproduzidos durante a campanha. 

 Além de conscientizar a população planeja-se, em conjunto com a empresa Casa Di 

Conti, com sede em Candido Mota, SP, instalar PEVs (pontos de entrega voluntária) em locais 

públicos de Tarumã. Os PEVs serão feitos com latões reutilizados e a estrutura montada pela 

empresa. Cada ponto receberá dois latões, um para lixo orgânico e outro para reciclável. 

 Com intuito de melhor destinar os resíduos orgânicos produzidos na cidade, planeja-se 

de acordo com a quantidade e natureza do lixo orgânico de Tarumã instalar na associação uma 

composteira ou um biodigestor. O fundo para construção da infraestrutura necessária virá em 

parte da prefeitura e em parte do dinheiro adquirido pelo projeto no edital Ford College 

Community Challenge de 2015. 

 

Conclusão 

Com o desenvolvimento sustentável se tronando cada vez mais relevante no contexto 

global, a importância do manejo correto de resíduos sólidos municipais se trona cada vez maior, 

já que as prefeituras se mostram como grandes responsáveis por trabalhar com o lixo produzido 

pela população. Nesse contexto, técnicas como reciclagem, compostagem e biodigestão de 

resíduos se mostram como estratégias que devem ser tomadas para fim de melhor destinar os 

resíduos municipais. A adoção dessas tecnologias evita danos ambientais maiores e permite que 

o material descartado se torne fonte de renda para cidadãos que trabalham com a logística 

reversa de resíduos.  
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