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O vilarejo de Conceição de Ibitipoca, distrito de Lima Duarte- MG, abriga o
Parque Estadual do Ibitipoca, uma reserva que é reconhecida pelas inúmeras
belezas naturais que abriga uma rica biodiversidade, fazendo com que o local seja
um dos mais visitados de Minas Gerais e do Brasil. Além disso é palco de vários
eventos durante o ano, concentrando um número excessivo de pessoas e gerando
vários problemas ambientais entre eles se destaca o acúmulo de resíduos gerados
pelos visitantes. Diante desse contexto foi realizada uma pesquisa que teve como
objetivos: analisar a problemática dos resíduos sólidos no vilarejo de Conceição de
Ibitipoca procurando conhecer o processo de gestão de resíduos, suas dificuldades,
desafios, além de identificar como os moradores, turistas, comerciantes lidam e
percebem esta problemática.
O estudo realizado foi feito através de pesquisa bibliográfica, documental e de
campo. Na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas com os moradores de
Ibitipoca que vivenciam o dia-a-dia local, assim como moradores esporádicos, que
possuem residência, mas não vivem diariamente no vilarejo. Foram entrevistados
ainda, donos de hotéis e pousadas, comerciantes e turistas.
A pesquisa possibilitou verificar que apesar de todos os esforços da Prefeitura
de Lima Duarte, responsável pela gestão do lixo no arrail de Ibitipoca este processo
ainda conta com vários desafios, entre eles se destaca: o excesso de lixo produzido
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em tempo de alta temporada ou quando acontecem eventos. A não separação
efetiva do lixo por parte da comunidade, envolvendo os moradores e pousadas e
turistas. A falta de um trabalho de educação ambiental eficaz com todos os sujeitos
envolvidos.
A partir da pesquisa realizada pode-se dizer que para a melhoria do processo
de gestão de resíduos no vilarejo será necessária a implementação de um projeto de
educação ambiental efetivo com todos os moradores, donos das pousadas,
comerciantes procurando incentivar a pedagogia dos Três erres, ou seja a redução,
o reaproveitamento e por fim a separação com fins na reciclagem. Além disso é
necessário a realização de um trabalho educação ambiental específico com os
turistas e moradores temporários incentivando-os a usarem menos descartáveis,
separarem o lixo e destiná-los nos locais adequados no arraial.
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