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RESUMO
Inegavelmente as cidades sempre foram locais de fascínio humano. Desde a década de 1960, a população brasileira superou a população rural 
trazendo grandes impactos sociais, econômicos e culturais. Logo, a forma de vida que outrora era rural passou a ter mais dinamicidade e seus 
processos se tornaram mais acelerados nas cidades. Porém, a rapidez das novas formas de vida inviabilizou um planejamento mais reflexo e 
condizente com as necessidades dos citadinos, que viram no ambiente urbano um espaço problemático, principalmente em relação aos resíduos 
sólidos. Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos constitucionais e internacionais relativos à destinação 
adequada dos resíduos sólidos e, posteriormente, partir do aspecto global para o local, a fim de compreender como as normas urbanas, 
principalmente, as municipais contribuem para a melhora do ambiente citadino. Visando a aplicação dos aspectos teóricos com os reais, esta 
pesquisa delimitou como área de estudo o município de Guanambi localizado no sudoeste da Bahia. O município objeto do estudo apresenta 
78.833 habitantes, distribuídos numa área de unidade territorial de 1.296,654 Km² e com densidade demográfica de 60,80 hab/Km² (IBGE, 2010). 
Este município possui grande expressividade local, atendendo aos municípios circunvizinhos nos setores de saúde, educação, lazer, segurança, 
entre outros. Sendo assim, a área de estudo é de suma importância para o desenvolvimento de pesquisas que visem à conservação e melhora do 
ambiente urbano. Vale ressaltar que o presente estudo possui abordagem interdisciplinar, abarcando principalmente aspectos jurídicos, 
sociológicos, culturais e econômicos. A metodologia previamente estabelecida para a elaboração deste projeto foi estabelecida em etapas, a 
saber: a) levantamento das políticas públicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Guanambi; b) Pesquisa de campo, na busca de compatibilizar 
os dados teóricos e práticos referentes à destinação dos resíduos sólidos, através de visitas a outras instituições pertencentes à sociedade civil, 
que de alguma forma participam da destinação dada aos resíduos sólidos produzidos pela população do município em estudo; c) Elaboração de 
um diagnóstico acerca da destinação e tratamento dados aos resíduos sólidos gerados pelo município; d) Sugestões de projetos para que haja a 
destinação adequada dos resíduos sólidos que possam ser implementados no município em questão. Vale ressaltar que a presente pesquisa está 
em fase de inicial e que até o presente momento, observou-se que o município não tem nenhuma normatividade que refere à coleta, seleção e 
tratamento dos resíduos sólidos, há somente uma empresa privada que reaproveita os resíduos municipais, mas sem uma contribuição e 
vinculação efetiva do município. Observou-se também que a população pouco se preocupa com o tratamento, inexistindo participação popular 
para instigar a adoção de medidas nesse aspecto. Logo, a pesquisa da presente temática é premente pela necessidade latente da atenção 
científica e prática ao ambiente urbano, do qual faz parte a política e gestão adequada dos resíduos sólidos, tornando a vida citadina mais 
saudável para as presentes e futuras gerações.
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