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Introdução: Estudos têm sido direcionados para aplicação, reaproveitamento e
deposição dos resíduos sólidos. Estes resíduos são gerados em grandes quantidades nos
mais diversos setores da atividade humana destacando-se, em quantidade, os gerados
por cidades com atividades industriais acentuadas. Por isso têm-se ganhado um olhar
especial para que sejam contornados alguns problemas da sociedade moderna.
Segundo Lopes (2006) tudo aquilo que já foi utilizado uma vez e que não pode ser
aproveitado dentro das possibilidades do homem urbano é considerado lixo ou resíduo
sólido. COMLURB (2004) citado por Lopes (2006) diz que a cidade do Rio de Janeiro
produz diariamente 7.800 toneladas de lixo provenientes da coleta domiciliar, desse
total menos de 2% são reaproveitados, através da compostagem ou reciclagem, os
demais 98% são aterrados, porem mais do que coletar tudo e enterrar adequadamente,
é preciso minimizar a geração de resíduos sólidos. Desde 1989 multiplicam-se no
Brasil as experiências de gestão compartilhada de resíduos sólidos através de
programas municipais de coleta seletiva em parceria com catadores de materiais
recicláveis organizados em associações e cooperativas. Tais experiências devem ser
valorizadas, pois geram benefícios econômico, social e ambiental. Jacobi e Viveiros
(2006) apresentam um estudo sobre a gestão de resíduos sólidos domiciliares em São
Paulo. Foram analisados os anos entre 1989 e 2004. Os autores afirmam um aumento
significativo de geração de resíduos dentre estes anos ao mesmo tempo em que
aumenta a preocupação de gerenciar estes resíduos no que concerne à sua deposição e
reutilização. Afirmam ainda que a desorganização e mudanças políticas ao longo
destes anos causaram transtornos impedindo que uma política consistente e sustentável
fosse implementada. Já Dias (2006) estudando os resíduos em Belo Horizonte – MG
conclui que é necessário uma parceria entre a sociedade civil e o governo para que a
política de gestão de resíduos seja implantada com Objetivo: Este trabalho apresenta
estudo sobre a gestão de resíduos sólidos em algumas das regiões brasileiras. Foram
investigadas inicialmente a cidade de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG. Serão
investigadas também as cidades de Porto Alegre -RS e Londrina - PR, por meio de
cartilhas e trabalhos disponíveis na literatura brasileira. Conclusão: Observa-se que é
necessária uma política direcionada à gestão de resíduos sólidos nas diversas regiões
brasileiras. É sabido para a questão dos resíduos, que as condições favoráveis para
estabelecer os vínculos entre a atividade humana e o sistema ecológico é a forma como
a sociedade administra os dejetos que produz.
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