
 

FICHA TÉCNICA 

Projeto Reciclar e Crescer 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Promover a Defesa do 
Meio Ambiente 

Aperfeiçoar e estruturar a 
atuação do MP/BA na Defesa 

do Meio Ambiente 

 
Promover medidas extrajudiciais ou 
judiciais visando à elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos 
em 100% dos municípios do estado 

da Bahia. 
 

GESTÃO DO PROJETO 

Projeto estratégico por adesão: SIM 

EMENTA DO PROJETO 

 

O Projeto Reciclar e Crescer visa promover o fortalecimento da gestão integrada dos 

resíduos Sólidos urbanos nos municípios baianos, com atenção especial para os 

instrumentos da coleta seletiva, Cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 

sistemas de logística reversa.  

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

Os problemas associados à má gestão de resíduos sólidos são antigos e estão presentes 

em Praticamente todos os municípios baianos, em maior ou menor grau. 

 

Estes problemas vão desde a disposição final inadequada – os famosos lixões, como a 

queima de lixo a céu aberto, a catação em condições insalubres, a contaminação do 

ambiente com o chorume, entre muitos outros. 

 

Ao contrário do que poderia se concluir numa análise apenas superficial, a solução para o 

problema dos resíduos não está, exclusivamente, na construção de aterros sanitários. Este 

equipamento é de suma importância, mas sem a segregação de resíduos na fonte, a coleta 

seletiva, a triagem de recicláveis e responsabilização de certos fabricantes, nenhum aterro 

sanitário é sustentável. 

 



 

O CEAMA vem trabalhando na busca pela melhor gestão de resíduos nos municípios 

baianos, por meio de diferentes estratégias, há mais de 10 anos. Inicialmente, com o projeto 

“Desafio do lixo”, com foco na questão dos lixões; posteriormente, com o projeto “Resíduos: 

do lixão à gestão sustentável”, com foco na elaboração de planos municipais de gestão 

integrada de resíduos sólidos”; agora, o presente projeto – sem olvidar dos demais aspectos 

da gestão integrada – voltará sua atenção para a coleta seletiva, a logística reversa e o 

fortalecimento do trabalho dos catadores. 

 

Assim, o presente projeto segue buscando a adequação da gestão dos resíduos nos 

municípios, atento à questão dos lixões, do planejamento, da responsabilização dos 

geradores, da integração desta política com o saneamento básico como um todo e com a 

gestão ambiental, mas, com foco destacado para a promoção e fortalecimento da coleta 

seletiva, da implementação da logística reversa e no reconhecimento e valorização do 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis, especialmente por meio de cooperativas. 

Com estas estratégias, buscas e avançar na diretriz estabelecida na política nacional de 

resíduos sólidos de que sejam destinados apenas rejeitos para os aterros sanitários. 

 

 

 
 
 
 


