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INTRODUÇÃO

• A gestão pública dos municípios brasileiros na maioria das vezes
realiza as adequações necessárias relacionadas a leis federais e/ou de
outras instâncias por intermédio da coerção.

• . Nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº.
12.305/ 2010 exigiu que todos os municípios brasileiros até 2014
extinguissem os lixões.



LOCALIZAÇÃO 
DA ÁREA DE 

ESTUDO



METODOLOGIA

• pesquisa documental:

• A quantidade de lixo recolhido na cidade (de 2005 a 2015);

• A quantidade de resíduos recicláveis triados pelas 4 associações de
reciclagem da cidade (de 2011 a 2015 – visto que não encontraram-se
dados de 2005 a 2010).

• Informações sobre programas existentes que tratam os aspectos dos
resíduos sólidos;

• Perfil básico das 4 associações de reciclagem.

• Após coleta de dados buscou-se sistematizar/organizar de forma
simplificada as informações para que então fosse possível a análise
dos mesmos, problematizando-as.



REFERENCIAL TEORICO

• A crescente geração de resíduos e sua destinação inadequada são
grandes problemas atuais, e a atuação do catador junto ao poder
público é fundamental para um gerenciamento sustentável e seguro
desses materiais. (LIXO E CIDADANIA, 2013, p. 30)

• Entretanto, mesmo com a obrigatoriedade, a maioria dos municípios
não cumpriu essa exigência até o prazo, e, no ano de 2014 ainda se
tinha 50% dos municípios que destinavam os resíduos em lixões,
conforme informa o site Agência Senado (2015).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

ASSOCIAÇÃO REGIÃO DE 

PONTA GROSSA 

NÚMERO DE 

ASSOCIADOS 

DATA DE 

FUNDAÇÃO

ACAMARO Oficinas 23 14/02/2006 

ACAMARU Nova Rússia 16 22/02/2006 

ARREP Boa Vista 17 06/11/2011 

ACAMARUVA Uvaranas 30 14/02/2006 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• O desenvolvimento de políticas voltadas a preocupação com os

resíduos sólidos urbanos tem favorecido o fortalecimento de
parcerias, editais, investimentos para as associações de reciclagem.

• O programa de Coleta Seletiva, mesmo que ainda de cunho
experimental e inicial demonstra avanços na gestão de RSU de Ponta
Grossa.

• Conclui-se ainda a necessidade de maior estimulo, projetos para as
associações de reciclagem, para que as mesmas cresçam e/ou outras
surjam, para atenderem a demanda do mercado de triagem e
reciclagem – que tende a crescer.

• Nesse sentido, há necessidade de um despertamento do poder
público no auxílio a esses trabalhadores, reconhecendo a importância
social e ambiental desse trabalho que realizam.
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