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Introdução: Uma das grandes problemáticas urbanas atuais é a questão do gerenciamento
e gestão dos resíduos sólidos urbanos que, com o modelo atual de produção capitalista,
sobretudo, pelo consumismo exacerbado, gera-se muito lixo que são dispostos em aterros,
sem qualquer cuidado com a degradação do meio ambiente. Também há o importante
papel do trabalhador catador de materiais recicláveis, que sobrevive da comercialização dos
materiais recicláveis descartados pela população e que necessitam de melhores condições
de trabalho, menos precárias. Diante dessas questões de destinação dos resíduos sólidos,
valorização e dignidade de trabalho aos catadores, busca-se nesse trabalho analisar como
ocorre o processo de produção, coleta e destinação final dos resíduos no município de
Santo Anastácio/SP, e contribuir para o planejamento ambiental e o gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos urbanos na Unidade de Gerenciamento Recursos Hídricos
do Pontal do Paranapanema. Metodologia/ Desenvolvimento: A metodologia consistiu
em revisões bibliográficas sobre os diversos temas que norteiam o trabalho, aplicação de
questionários e entrevistas com trabalhadores e responsáveis do serviço de limpeza e os
catadores de materiais recicláveis, para a obtenção de dados referentes às formas de
produção, tratamento e destinação final dos resíduos, e trabalho de campo ao local do
aterro, para averiguar as informações coletadas. Considerações finais: Diante das ações já
realizadas, podemos sintetizar esta análise preliminar da situação dos resíduos sólidos no
município, com os seguintes resultados: a falta de Coleta Seletiva ao longo do período
histórico (de 1997 a 2012) demonstra o descaso do Poder Público municipal com a
problemática do lixo, a falta de conscientização da população, falta de documentos e
controle sobre o tratamento dado aos resíduos sólidos no município. Além disso, tanto o
aterro atual quanto o antigo, tem sofrido com diversos problemas, como presença de
trabalhadores catando os materiais recicláveis diretamente no aterro, pequenas explosões de
gás metano. Por fim, essas questões remetem a importância dos resíduos sólidos para
complementação e geração de renda para esses trabalhadores e suas famílias e a elaboração
de um programa de coleta seletiva para o município que vise a conservação e preservação
do ambiente.
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