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1. RESUMO  

A destinação dos resíduos sólidos compreende um problema atual que afeta todas 
as cidades. Grande parte dos municípios brasileiros é de pequeno porte e gera uma 
quantidade de lixo que, em princípio, não justifica grandes instalações. Porém o 
descarte inadequado destes resíduos produzidos em pequenos municípios podem 
causar inúmeros impactos ambientais e consequentemente na saúde da população. 
Dados mostram que apesar de ser considerado um município pequeno o número 
populacional pode refletir em um potencial gerador de RSU. Esta pesquisa buscará 
identificar como o município de Poá descarta seus resíduos, seus impactos 
ambientais e sociais traçando estratégias de melhoria para a região e assim 
promovendo uma gestão adequada das áreas de disposição de resíduos, no intuito 
de prevenir ou reduzir os possíveis efeitos negativos ao meio ambiente ou à saúde 
pública. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizado o levantamento do 
perfil demográfico do município Poá (SP); as formas de descarte dos resíduos tanto 
pela população quanto pelos responsáveis pelo município e os impactos ambientais 
e sociais. Pretendemos ainda realizar visitas técnicas na região de estudo para 
aplicação de questionários estruturados e registros fotográficos da área. Os dados 
serão tratados e analisados estatisticamente no intuito de descrever e resumir 
dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de 
interesse. A cidade de Poá produziu em média 22.393,68 toneladas de lixo no 
primeiro semestre de 2015. Os dados coletados até o momento mostram que a 
coleta seletiva está em fase de ampliação. Por enquanto, 140 toneladas são 
recolhidas mensalmente, o que representa 17,5% do lixo reciclável da cidade. Os 
dados até o momento levantados mostram que a cidade de Poá, por ser um 
município populoso e com uma circuvizinhança composta por municípios que 
agregam renda a região, possui um alto potencial de implantação de programas de 
gerenciamento de resíduos que podem ser refletidos, como um laboratório, em 
outros municípios como um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos. 
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2. INTRODUÇÃO  

Devido ao grande volume de lixo produzido pela população em grandes 

quantidades, a destinação final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

atualmente, é considerada como um dos principais problemas de qualidade 

ambiental das áreas urbanas no Brasil. 

A busca de soluções para a destinação dos RSU tem envolvido, sobretudo, a 

recuperação técnica, social e ambiental de áreas de depósitos de RSU inadequadas. 

Metodologias de recuperação de lixões e aterros são desenvolvidas devido à 

necessidade de implantação de mecanismos de inertização da massa de lixo 

objetivando o fechamento do lixão e/ou aterro ou o prolongamento da vida útil dos 

mesmos. 



De acordo com dados do IBAM (2004), 59% dos municípios brasileiros 

destinam seus resíduos sólidos urbanos em lixões o que mostra as dificuldades 

enfrentadas pelos gestores municipais responsáveis por retirar e dar um destino final 

ambientalmente e sanitariamente adequado aos resíduos.  

Ressalta-se ainda que parte dos municípios brasileiros é de pequeno porte e 

gera uma quantidade de lixo que, em princípio, não justifica grandes instalações. 

Porém o descarte inadequado destes resíduos produzidos em pequenos municípios 

podem causar inúmeros impactos ambientais e consequentemente na saúde da 

população. 

Dados do IBGE (2015) baseado no último censo demográfico realizado em 

2010 mostram que Poá possui atualmente uma população estimada 2014 de 

112.917 habitantes (População de 2010 era 106.013 habitantes); em uma Área da 

unidade territorial (km²) 17,264 perfazendo uma densidade demográfica (hab/km²) 

6.141,05. Estes dados mostram que apesar de ser considerado um município 

pequeno o número populacional pode refletir em um potencial gerador de RSU. 

 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa busca identificar como o município de Poá descarta seus 

resíduos sólidos, seus impactos ambientais e sociais traçando estratégias de 

melhoria para a região e assim promovendo um modelo de gestão de resíduos 

sólidos não só para Poá, mas para os municípios da circunvizinhança. 

 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizado o levantamento do perfil 

demográfico do município Poá (SP); as formas de descarte dos resíduos tanto pela 

população quanto pelos responsáveis pelo município e os impactos ambientais e 

sociais.  

Pretendemos ainda realizar visitas técnicas na região de estudo para 

aplicação de questionários estruturados e registros fotográficos da área. Os dados 

serão tratados e analisados estatisticamente no intuito de descrever e resumir 

dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de 

interesse. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  



A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n.º 

12.305/2010, trouxe profundas alterações no gerenciamento dos resíduos sólidos no 

Brasil, como: a obrigatoriedade de desativação dos “lixões” até 2014; a implantação 

da logística reversa; o estímulo à coleta seletiva; o desenvolvimento dos Planos de 

Gestão de Resíduos Sólidos até agosto de 2012; a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos; o estímulo à formalização e capacitação das 

cooperativas de catadores de resíduos; a adoção de projetos tais como a construção 

de aterros sanitários, uso da biorremediação de lixões ou mesmo a mineração de 

lixões já desativados; o estímulo à reciclagem e aos processos de reutilização, 

dentre outros. 

A maior preocupação é com a erradicação dos lixões, viabilização de 

infraestrutura para a implementação de ações que possam atingir as metas 

estipuladas, planos de reciclagem com a participação da sociedade e catadores e o 

monitoramento da efetividade do plano. 

Porém, embora o artigo 7º, inciso VIII, da PNRS estabeleça como um de seus 

objetivos mais destacados a articulação entre as diferentes esferas do poder público, 

e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para 

a gestão integrada de resíduos sólidos, não podemos desconsiderar que os 

municípios ainda arcam com responsabilidade considerável. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O antigo distrito policial de Poá, no município de Mogi das Cruzes, foi fundado 

em 1890 e elevado a município em 1948. Os dados demográficos fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Poá mostram que o município possui atualmente 112.015 

habitantes sendo o nono município populoso no Estado de São Paulo. 

Dados iniciais revelaram que os resíduos gerados são destinados ao Aterro 

Sanitário CDR de Guarulhos pela empresa Pioneira soluções ambientais de Suzano 

– SP a um custo de R$ 139,80 por tonelada de lixo totalizando um gasto de 

R$1.110.455,95 no primeiro semestre de 2015 pela prefeitura para a Destinação do 

lixo.  Segundo a empresa este valor já inclui coleta e destinação do lixo. Destaca-se 

ainda um gasto no mesmo período de R$2.020.181,26 pela limpeza pública 

domiciliar da cidade. 

A cidade de Poá produziu em média 22.393,68 toneladas de lixo no primeiro 

semestre de 2015. Os dados coletados até o momento mostram que a coleta 



seletiva está em fase de ampliação. Por enquanto, 140 toneladas são recolhidas 

mensalmente, o que representa 17,5% do lixo reciclável da cidade. A coleta conta 

com uma equipe de seis pessoas, dividas em dois grupos. 

Além da coleta porta à porta, os moradores podem encaminhar o lixo 

reciclado para a Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (CRUMA) 

que conta com a participação de 45 cooperados que conseguem retirar 

aproximadamente o valor de um salário mínimo. A cooperativa ainda faz a coleta de 

óleo vegetal. 

Destaca-se que esta pesquisa teve início em julho de 2015 como parte do 

programa de iniciação científica do Centro Universitário Estácio Uniradial de São 

Paulo. A próxima fase deste estudo tem como objetivo detectar se existem resíduos 

industriais ou de outros municípios que estejam sendo descartados de forma 

clandestina na região e o levantamento qualitativo destes resíduos para que um 

programa de gestão detalhado e pautado na PNRSU (2010) possa proposto e 

implantado no município. 

Os dados até o momento levantados mostram que a cidade de Poá, por ser 

um município populoso e com uma circuvizinhança composta por municípios que 

agregam renda a região, possui um alto potencial de implantação de programas de 

gerenciamento de resíduos que podem ser refletidos, como um laboratório, em 

outros municípios como um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos. 
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