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RESUMO

A cidade de Poá está localizada na RMSP e gera em média 2500t de resíduos sólidos urbanos/mês, a um custo de R$610550,00 com serviços de 
coleta, transporte e disposição dos resíduos: domiciliar, comercial e público. 99% do lixo é coletado e levado para o aterro sanitário CDR Pedreira. 
Este estudo teve como principal objetivo analisar e propor técnicas de melhoria na gestão de resíduos domiciliares no município de Poá no intuito 
de mitigar impactos ambientais através de processos de logística verde e projetos de educação ambiental (EA) além de ser um instrumento de 
geração renda e empregos. Para realização deste estudo, inicialmente elaboramos um questionário estruturado visando levantar o 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. Foram aplicadas 100 entrevistas em dias e horários diferentes (12/12/2015 a 20/12/2015) em bairros e locais 
diferentes do município. Realizamos registros fotográficos da área. Os dados levantados foram tratados e analisados estatisticamente no intuito 
de obtermos dados para elaboração de propostas de melhoria para o tratamento de resíduos na região. Dada uma pesquisa de aprimoramento 
da gestão de resíduos sólidos urbanos da cidade, é de extrema necessidade analisar o conhecimento dos moradores já que estes são os principais 
geradores de resíduos na região. No início das entrevistas o entrevistador sempre deixou claro qual era o objetivo da pesquisa para os 
entrevistados. Optamos neste estudo por questões dicotômicas abertas e fechadas e buscamos objetividade na análise dos resultados obtidos. Os 
resultados mostram que 53% dos entrevistados realizam a separação de seus resíduos para a reciclagem (papelão e garrafas) sendo que apenas 
29 bairros ao centro da cidade recebem coleta seletiva e apenas 5 destes bairros foram contemplados nesta pesquisa; 95,33% conhecem os 
benefícios sociais da reciclagem como o fato da reciclagem poder gerar renda e diminuir impactos ambientais; 80% dos entrevistados 
desconhecem a empresa responsável pela coleta do lixo; 98% desconhecem o local de disposição final dos resíduos gerados no município; em 
relação ao tratamento de matéria orgânica gerada 82% afirmaram não saber o que é compostagem ou como fazer; 96% dos entrevistados tem 
consciência de que a reciclagem pode diminuir os gastos de coleta da prefeitura; 85% dos entrevistados que afirmaram não realizar a reciclagem 
garantem que se a prefeitura da cidade oferecesse uma forma de coleta seletiva, eles participariam e destes 75% preferem a coleta seletiva de 
porta; 58% dos entrevistados acham que a prefeitura faz um bom serviço de coleta e tratamento do lixo domiciliar; 55% dos entrevistados eram 
do sexo feminino; em média os entrevistados possuíam 39,4 anos de idade; 38% concluiu o ensino médio 7% ensino superior e 5% não 
frequentou a escola; 35% encontram-se atualmente desempregados, 17% aposentados e 37% com emprego fixo; em média cada residência 
possuía 4 moradores e quando indagados sobre a quantidade de lixo gerado diariamente pela residência todos demonstraram dúvidas e inseguros 
em responder porém, 88% estipulou cerca de 500g de lixo gerado por pessoa/dia. Os resultados mostram que a população entrevistada possui 
conhecimento sobre os benefícios gerados pela gestão adequada de resíduos, porém não se mostra estimulada a mudança de posturas quanto ao 
tema devido a inexistência de programas de EA específicos para cada perfil (idade, sexo e anos de estudo) e a gestão (redução, reutilização e 
reciclagem) de resíduos. Sugerimos a criação de programas de EA específicos para cada perfil populacional além da criação de hortas 
comunitárias, incentivos fiscais, participação dos representantes municipais, propagandas, gincanas e outras atividades de conscientização que se 
apliquem de forma contínua no intuito de tornar a cidade modelo em gestão de resíduos sólidos para os municípios ao seu entor
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