
Estudos de caso de advocacy

Garantia de gestão de resíduos no
Brasil

País:
Brasil

Temas:
Sustentabilidade ambiental

Abordagens de advocacy:
Mobilização de igrejas e comunidades; educação dos membros da comunidade; funcionários do

governo: reuniões com; funcionários do governo: lobby; responsabilidade social

A cidade brasileira de Imaculada, localizada no Estado da Paraíba, é muito árida. Por muitos anos, a 

comunidade local sofreu com a má gestão de resíduos, que prejudicava suas terras, o ar, a água e sua 

saúde. A prefeitura não recolhia os resíduos da comunidade devido ao uso ineficiente dos recursos, assim, 

eles apodreciam em um lixão a céu aberto.

Um movimento apoiado pela Tearfund Brasil, a Rede Ambiental Cristã do Sertão, mobilizou as igrejas 
evangélicas da cidade a fim de abordar questões ambientais locais. Os membros das igrejas visitaram o lixão 
de sua cidade e participaram de treinamentos e reuniões da Tearfund sobre gestão de resíduos urbanos. Em 
seguida, os membros das igrejas identificaram o problema da gestão de resíduos da cidade como algo que 
eles queriam resolver por meio do trabalho de advocacy (defesa e promoção de direitos) local.

Como resultado dessa sensibilização e desse treinamento, as igrejas locais criaram o projeto Cidade 
Sustentável. Esse projeto educou os membros da comunidade sobre como separar o lixo doméstico para 
evitar que mais resíduos acabassem no lixão a céu aberto. Além disso, os membros das igrejas e os 
funcionários da Tearfund também se reuniram com os funcionários do governo local, entre eles, o 
procurador do Ministério Público da Paraíba, para pedir que eles resolvessem, com mais eficiência, o 
problema da gestão de resíduos da cidade. Após as reuniões, eles, então, passaram a monitorar as ações do 
governo para garantir a prestação de contas.
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Esse trabalho de advocacy bem-sucedido realizado pelas igrejas resultou na assinatura de um acordo do 
governo local com a cidade de Piancó, garantindo que todos os resíduos da cidade sejam levados para 

um aterro sanitário. Agora, o lixo doméstico é transportado para o local adequado – o aterro sanitário – e 

os resíduos passam por todos os processos de descarte necessários e adequados, o que minimiza os 

impactos ambientais para as pessoas e o meio ambiente.
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