
1 Graduando em Engenharia Biotecnológica na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, UNESP – UNESP Assis 

(diogolimabsilva@gmail.com) 
2 Graduanda em Engenharia Biotecnológica na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, UNESP – UNESP Assis 

(dianabfbueno@gmail.com) 
3 Graduanda em Engenharia Biotecnológica na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, UNESP – UNESP Assis 

(beefraga@gmail.com) 
4 Graduanda em Psicologia na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, UNESP – UNESP Assis 

(tomazonisouzale@gmail.com) 
5 Professor Assistente Doutor na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, UNESP – UNESP Assis 

(ramon@assis.unesp.br) 

 

PROJETO ARACÊ: UMA ABORDAGEM DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE TARUMÃ- SP 

 

Diogo Lima Bezerra da Silva1 

 Diana Beatriz Ferreira Bueno2 

 Beatriz Fraga3 

Letícia Tomazoni de Souza4 

 Ramon Juliano Rodrigues5 

 

Resumo 

Após a industrialização, o padrão de consumo se alterou e intensificou largamente, resultando 

na deterioração dos ecossistemas naturais. A fim de mitigar esses danos o processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, que envolve práticas de coleta seletiva e reciclagem, é 

uma alternativa. Para que esses programas tenham sucesso, é necessário que os cidadãos 

tenham consciência de que o lixo gerado desenfreadamente e descartado de forma incorreta 

provoca a degradação ambiental e causa riscos à saúde pública. Considerando essas 

problemáticas, o time Enactus UNESP Assis iniciou atividades de conscientização ambiental 

para crianças na cidade de Tarumã-SP e pretende dar continuidade ao projeto não somente nas 

escolas, mas conscientizando a população como um todo. 
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Abstract 

After industrialization, the pattern of consumption has changed and intensified widely, 

resulting in the deterioration of natural ecosystems. In order to mitigate such damages the 

solid waste management process, which involves selective collection and recycling practices, 

is an alternative. For these programs to succeed, it is necessary for citizens to be aware that 

garbage generated rampant and discarded incorrectly causes environmental degradation and 

poses risks to public health. Considering these problems, the Enactus UNESP Assis team 

started environmental awareness activities for children in the city of Tarumã-SP and intends 

to continue the project not only in schools, but also to raise awareness of the population as a 

whole. 
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1.INTRODUÇÃO 

Com o advento da industrialização sobreveio também a intensificação do êxodo rural 

para as áreas de urbanização, refletindo no modelo de vida da população. O padrão de 

consumo foi sendo modificado e impulsionado de modo a gerar até os dias atuais diversos 

problemas ambientais, resultando em um processo constante de degradação devido ao excesso 

de resíduos lançados a natureza (LEAL et. al, 2008). 

A degradação ambiental está diretamente relacionada à qualidade de vida da 

sociedade, principalmente em países em desenvolvimento, nos quais há poucas políticas 

públicas envolvendo a preservação e recuperação do meio ambiente ou quando existente, não 

são corretamente aplicadas e fiscalizadas (GRIMBERG; BLAUTH, 1998). 

 Uma das práticas governamentais adotadas no intuito de possibilitar o 

desenvolvimento sustentável, reduzir os impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida 

da população, diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos. No entanto, ela também se 

mostra como um sério problema enfrentado pelas prefeituras, podendo chegar a consumir            
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junto com os outros serviços de  limpeza urbana mais de 70% das despesas com o manejo de 

resíduos sólidos urbanos (OLIVEIRA, 2011). 

 Segundo a lei nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), 2014 era o ano estabelecido para o fim dos lixões no Brasil e substituição dos 

mesmos para aterros sanitários, porém na prática isso não ocorreu e o prazo foi prorrogado 

para 2 de agosto de 2024. Os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) corroboram esse fato, mostrando que em 2015 cerca 

de 42,6 milhões de toneladas dos resíduos sólidos urbanos (58,7% do que é coletado) 

seguiram para aterros sanitários, sendo assim, metade dos resíduos coletados ainda vão para 

descarte em lixões ou locais inapropriados. 

 Ainda segundo a PNRS de 2010, a reciclagem, a coleta seletiva e os sistemas de 

logística reversa são ferramentas necessárias para o gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos. Para que esse sistema funcione, a criação de associações ou cooperativas de catadores 

de lixo, responsáveis por receber o material coletado, separá-lo e vendê-lo para empresas 

recicladoras se mostra como uma alternativa crucial em todo o processo. No entanto, as 

condições de trabalho e saúde dos catadores, a marginalidade social e econômica a qual são 

submetidos, fazem com que se tornem uma comunidade de risco (FERREIRA, 2002).    

1.1 Coleta Seletiva e Reciclagem 

Para que a reciclagem seja feita, é necessário que os resíduos produzidos pela 

população sejam recolhidos de maneira a permitir sua segregação, para isso os municípios 

têm adotado a coleta seletiva. Essa ferramenta consiste no recolhimento diferenciado dos 

materiais para serem reciclados ou reutilizados já separados nas fontes geradoras, por 

catadores, sucateiros, prefeituras, etc. Na reciclagem, os materiais são recuperados ao 

modificar suas características físicas, diferenciando-se do reuso, no qual os materiais tem seus 

atributos e aparência mantidos (GRIMBERG; BLAUTH, 1998). 

A ineficiência ou até mesmo a inexistência de programas de coletas seletivas com 

locais apropriados para o descarte dos materiais dificulta e impossibilita a reciclagem 

(NEIVA, 2001). Outro grande obstáculo nesse processo, é a contaminação presente nos 

materiais, devido à separação inadequada do lixo ou a falta dela pela sociedade (MUCELIN; 

BELLINI, 2008). 
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1.2 Associações de Catadores  

 Para implantar sistemas municipais de coleta e separação do lixo reciclável, as 

prefeituras contam com a possibilidade de se associar a cooperativas e associações de 

catadores. 

 Em 2010, o governo federal lançou o programa Pró-Catador, nos termos do Decreto 

Federal n° 7.405. Este programa de âmbito nacional se destina a apoiar e promover a 

organização dos catadores informais, de modo a melhorar as suas condições de trabalho, 

aumentar as oportunidades de inclusão econômica e social, e ampliar os serviços de coleta 

seletiva no país por meio de cooperativas ou grupos informais. Estima-se que há cerca de 20 

mil catadores (as) na região metropolitana de São Paulo (FUNASA, 2010; GRIMBERG, 

2007) e 600 mil em todo o Brasil. O estudo Situação social das catadoras e dos catadores de 

material reciclável e reutilizável – Brasil, realizado pelo Ipea, é uma rica fonte descrevendo os 

diversos cenários de vida e o trabalho deste segmento da população (SILVA et al, 2013). 

Segundo o IBGE, existem 387.910 catadores, a grande maioria residente em áreas urbanas, 

sendo quase metade do valor estimado. Do total, 31,1% são mulheres, 66,1% se declararam 

negros (pretos e pardos) e apenas 38,6% trabalham de forma organizada. O rendimento médio 

do trabalho dos catadores foi de R$ 571,56, conforme o Censo Demográfico de 2010 (SILVA 

et al, 2013). 

 A conjuntura ambiental e social atual, aliada a expansão dos serviços de coleta 

seletiva, bem como o quadro jurídico, o apoio político, e os recursos financeiros e físicos já 

investidos pelos governos federal e municipais, propiciam que associações de catadores se 

tornem parceiras essenciais no tratamento de resíduos sólidos municipais. 

1.3 Conscientização Ambiental 

Para o sucesso da gestão de resíduos de uma cidade, a população é um fator essencial, 

pois mesmo com o trabalho do governo municipal e associação de catadores, é necessário que 

os cidadãos tenham consciência de que resíduos urbanos gerados desenfreadamente e 

descartados de forma incorreta provocam a degradação ambiental e causam riscos à saúde 

pública (SIQUEIRA; MORAES, 2009). Nesse contexto, percebe-se a necessidade de 

campanhas de conscientização informativas (quais datas e horários da coleta seletiva, como 

realizar a separação de materiais, etc.) e também educativas (centradas na educação dos 

indivíduos de forma que criem consciência e se motivem a separar\reduzir o lixo que 
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produzem). Trabalhos educativos e de conscientização ambiental bem estruturados causam a 

otimização dos processos de coleta e triagem dos materiais (GRIMBERG; BLAUTH, 1998). 

1.3 Tarumã 

A conscientização ambiental é um dos focos do projeto desenvolvido pelo time da 

ENACTUS UNESP Assis na cidade de Tarumã-SP. O município tem área territorial de 

303,184 Km² com 12.885 habitantes (IBGE 2010), constituído por biomas do Cerrado e Mata 

Atlântica segundo o IGBE. Localiza-se a oeste do Estado de São de Paulo, distante 460 km da 

Capital. A Prefeitura Municipal da cidade está atualmente desenvolvendo um projeto 

chamado Tarumã 100 anos, no qual objetiva chegar entre os 10 melhores IDHs do Brasil até 

2027, quando comemora seu centenário, para isso o tratamento do lixo produzido pela 

população é um processo essencial. O município realiza a coleta seletiva desde 2011 e em 

2013 foi firmado contrato com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Tarumã – ACATAR (Figura 1), conforme Lei1.065/2013 de 30 de abril de 2013.  

Após o primeiro semestre de 2017 a Associação passou a trabalhar também com os 

resíduos orgânicos do município. Assim, os associados não possuem estrutura para atender 

toda a demanda do lixo produzido pela população (Figura 1), visto que a cidade se encontra 

atualmente sem um local adequado para o tratamento do material. Além disso, a população 

não possui uma educação ambiental formada e adequada, tornando a triagem do lixo um 

processo extremamente demorado e trabalhoso para a associação pela mistura dos materiais, 

acarretando em perda de boa parte deles. Tendo em vista essa problemática o presente projeto 

tem como objetivo promover a educação ambiental nas escolas e residências do município. 

 

Figura 1 – Imagens da ACATAR – Associação dos Catadores de Material Reciclável de Tarumã 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Atividades realizadas 
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Com o intuito de melhorar a recepção do lixo na ACATAR, no ano de 2017 iniciou-se 

a elaboração e o desenvolvimento de atividades de conscientização nas escolas públicas do 

município. O cronograma de desenvolvimento foi formulado com base nas principais 

atividades a serem aplicadas: elaboração teórica de brincadeiras e palestras, realização de 

atividades e aplicação desse material produzido. As escolas em que o projeto aconteceu 

foram:  Escola Municipal José Osório de Oliveira e Escola Municipal Gilberto Lex, nas 

turmas de quarto e quinto ano.  

 O conteúdo da palestra é composto por diversos temas de conscientização, como as 

consequências dos lixos descartados em lugares errados e a importância de o fazer 

corretamente, assuntos relacionados à coleta seletiva, entre outros. As palestras foram 

realizadas na sala de informática (Figura 2), em apresentação dinâmica com a participação 

dos alunos respondendo algumas perguntas no decorrer. O conteúdo foi apresentado por meio 

de vídeos educativos, slides e materiais levados pelo time, como cartazes demonstrativos. As 

crianças foram divididas em pequenos grupos para participarem dos jogos (Figura 3), sendo 

que cada brincadeira tinha membros do time para explicar, auxiliar e observar os alunos. 

 

 

Figura 2 – Palestra sobre conscientização ambiental sendo apresentada na escola, utilizando a sala de informática 
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Figura 3 – Crianças brincando com os jogos educativos desenvolvidos nas escolas 

 

2.2 Atividades a serem realizadas 

Após observado o bom desempenho das atividades iniciais desenvolvidas nas escolas, 

o intuito é replicar as ações em 100% das escolas do município. Serão necessárias algumas 

adaptações para idades diferenciadas, mas o material desenvolvido permite essa abordagem.  

A conscientização para os adultos será feita de duas maneiras. A primeira envolve a 

aplicação de cartazes de conscientização pelos locais públicos da cidade (posto de saúde, 

escolas, etc.) e locais com grande movimentação (como mercados e padarias). A segunda - 

será testada em um bairro modelo – onde será feita a entrega de panfletos nas residências e a 

explicação do que é reciclagem, como fazer, porque fazer. Para cada casa será disponibilizado 

uma certa quantidade de adesivos identificatórios dos tipos de resíduos (Figura 4) para serem 

colocados nos sacos de lixo. Simultaneamente, um questionário montado para entender 

melhor como funciona a dinâmica de descarte de lixo deles, será aplicado para auxiliar em 

como o projeto seguirá, visto que eles que aplicarão as ações de fato. 
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    Figura 4 –Modelo de adesivos identificatórios para serem afixados aos sacos de lixo pelos moradores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a inclusão de práticas de conscientização ambiental como estratégia 

complementar a criação das associações e cooperativas de reciclagem, apresentam um 

panorama futuro promissor para melhoria e ampliação das políticas de resíduos sólidos 

municipais. 

Espera-se que os resultados futuros obtidos pelo prosseguimento do projeto venham a 

confirmar esse panorama.  
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