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RESUMO

O lixo pode ser definido como sendo uma massa heterogênea de resíduos sólidos resultante das atividades humanas, que podem ser reciclados e parcialmente utilizados,

gerando, entre outros benefícios, proteção à saúde pública e economia de energia e de recursos naturais. Diante da progressiva geração de resíduos sólidos no Brasil, políticas

de gestão de resíduos sólidos se fazem necessárias a fim de minimizar a degradação ambiental causada pela disposição final inadequada destes resíduos, bem como a

marginalização social dos cidadãos que sobrevivem de recursos provenientes dos lixões. A cidade de Itaúna – MG implantou um sistema de coleta seletiva e um aterro sanitário,

sendo estas duas medidas fundamentais para minimizar os problemas socioambientais que envolvem o lixo do município. Tendo-se em vista a necessidade de se avaliar os

impactos deste processo, o presente trabalho teve como objetivo analisar aspectos socioambientais da implantação da coleta seletiva e do aterro sanitário do município de Itaúna

– MG a partir da percepção dos cooperados da Cooperativa de Reciclagem e Trabalho de Itaúna/MG (COOPERT) e dos moradores do bairro Parque Jardim Santanense, bairro

em que se localizava o lixão da cidade antes da implantação do aterro sanitário. Para isso, estão sendo entrevistados catadores da COOPERT e moradores da área próxima ao

antigo lixão. A pesquisa encontra-se em andamento e até o momento foram entrevistados, com auxílio de um gravador, seis moradores do bairro, todos residentes no local há

mais de oito anos. Após a transcrição das gravações constatou-se que todos os entrevistados possuem uma percepção positiva da eliminação do lixão presente no bairro. No

entanto, 33% dos entrevistados disseram que não eram prejudicados pelo lixão, pois moram distante do local onde ficava o lixão.
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