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RESUMO  

 
 
 

Atualmente, a geração de lixo produzido pela atividade humana é um grave problema 

enfrentado pela sociedade. O aumento exponencial da quantidade desses resíduos dispostos 

inadequadamente compromete o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Nesse 

contexto, o presente trabalho teve por objetivo geral desenvolver um plano de ação para 

implantar um sistema de coleta seletiva de resíduos na cidade de São Miguel do Oeste. Mais 

especificamente buscou-se analisar e relatar a situação atual da coleta de resíduos e identificar o 

perfil e a quantidade de resíduos gerados no município. Objetivou-se ainda conhecer e descrever 

como é realizada a coleta seletiva de resíduos na cidade de Saudades, bem como propor 

alternativas que viabilizem a implantação da coleta seletiva de resíduos em São Miguel do Oeste. 

Os procedimentos metodológicos adotados na elaboração desse estudo foram a pesquisa 

bibliográfica, descritiva e observação, com abordagem qualitativa e quantitativa. Para a coleta de 

dados, utilizou-se a entrevista semi estruturada, como também observação direta. Constatou-se 

que a produção de lixo está relacionada diretamente com a industrialização e o aumento 

populacional. Diante disso, a coleta seletiva e reciclagem de resíduos surgem com alternativas 

para diminuir a quantidade de matéria-prima retirada da natureza e o volume de resíduos 

dispostos inadequadamente no meio ambiente, contribuindo dessa forma, para equilibrar as 

atividades humanas com a preservação da natureza. Constatou-se também que a Prefeitura de São 

Miguel do Oeste está preocupada com o problema do lixo, tendo em vista que já desenvolve 

muitas atividades nesse sentido. Desse modo, conclui-se que o município possui condições de 

implantar o sistema de coleta seletiva de resíduos focado na melhoria contínua proposto neste 

trabalho, formalizando assim, a integração das questões ambientais à administração municipal. 

Conclui-se ainda que a sustentabilidade não é uma opção, ela tem que ser encarada como o único 

caminho e responsabilidade de todos. 

 

 

Palavras-chave: lixo, resíduos, meio ambiente, coleta seletiva, reciclagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA  

 

 

Durante muito tempo as sociedades tradicionais da era agrícola desenvolveram suas 

atividades mantendo uma relação de harmonia com a natureza. A produção era voltada para o 

consumo próprio e o bem estar dessas comunidades podia ser considerado como reflexo do seu 

equilíbrio com o meio ambiente. 

Com o advento da industrialização, a partir da Revolução Industrial, o trabalho manual 

começa a ser substituído pelas máquinas e a produção passa a focar no progresso econômico e 

consumo intensivo. 

No entanto, acompanhando esse avanço tecnológico vieram os impactos ambientais 

gerados pelo desenvolvimento das atividades industriais. Essa intensidade da industrialização e 

do consumo fez com que o homem transformasse cada vez mais recursos naturais em alimentos e 

bens de consumo, gerando, dessa forma, maiores quantidades de resíduos. 

Para Lima (2004), esses resíduos são resultado da atividade diária do homem em 

sociedade e os fatores que regem sua origem e produção são justamente a industrialização e o 

aumento populacional. 

Atualmente, a geração de lixo produzido pela atividade humana é um grave problema 

enfrentado pela sociedade. O aumento exponencial da quantidade desses resíduos dispostos 

inadequadamente compromete o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. 

Diante dessa realidade, pode-se afirmar que a produção de lixo é praticamente inevitável. 

Entretanto, é possível reduzir a quantidade de resíduos por meio da reutilização e reciclagem dos 

materiais que podem ser reaproveitados. 

Dessa forma, a coleta seletiva de resíduos é uma alternativa ambiental e socialmente 

correta, na medida em que implica uma significativa redução da poluição ambiental e do 

desperdício de recursos naturais, por meio da economia de energia e matérias- primas, além de 

conscientizar a comunidade de sua responsabilidade social.  
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Além disso, considerando-se o princípio da sustentabilidade de não retirar da natureza 

mais do que sua capacidade de reposição e não lançar nela mais do que sua capacidade de 

absorção, a coleta seletiva de resíduos e sua adequada disposição final tornam-se uma 

necessidade cada vez mais urgente no desafio de equilibrar as atividades humanas com a 

preservação ambiental. 

Somando-se a isso, a coleta seletiva também contribui significativamente na melhoria da 

qualidade de vida das famílias que tem como principal fonte de renda a coleta de materiais 

recicláveis. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como problema de estudo a seguinte questão: 

Quais são as ações necessárias para a implantação de um sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos urbanos na cidade de São Miguel do Oeste? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo Magera (2005), a coleta seletiva e reciclagem de resíduos se apresentam como 

uma alternativa social e econômica para a geração e concentração de milhões de toneladas de lixo 

produzidas diariamente pelos grandes centros urbanos espalhados pelo mundo. Contudo, o autor 

destaca que sua maior importância se dá no campo do desenvolvimento sustentável, visto que 

proporciona economia de recursos naturais e diminui os impactos ambientais como poluição da 

água, do ar e do solo. 

De outro modo, Zanin e Mancini (2004), afirmam que, ao contrário da coleta seletiva 

onde cada cidadão separa previamente seus próprios resíduos, a coleta comumente adotada pela 

ampla maioria dos municípios brasileiros ocorre com todos os tipos de resíduos misturados. Esse 

procedimento aumenta o grau de dificuldade de separação e a impregnação de impurezas, 

principalmente restos de alimentos em outros resíduos recicláveis, acabando por desestimular 

todo o processo de reciclagem. 

Nesse contexto, fica evidente a necessidade de se considerar a separação do lixo como 

uma ação de cidadania diária, pois a coleta seletiva e posterior encaminhamento adequado só irão 

ocorrer efetivamente com a colaboração de cada cidadão na seleção dos resíduos em sua origem. 
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Dessa forma, pode-se dizer que todos são responsáveis pelo impacto ambiental gerado por 

suas atividades. Isso permite afirmar que um estudo com o objetivo de desenvolver um plano de 

ação para implantação de um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos na cidade de 

São Miguel do Oeste é de grande importância, na medida em que agrega informações novas, já 

que o município ainda não realiza esse tipo de coleta, e aborda um tema que se torna cada vez 

mais relevante para a sociedade. 

 Do mesmo modo, o estudo torna-se importante também para o pesquisador, uma vez que 

contribui sensivelmente no desenvolvimento de sua formação acadêmica e como cidadão.  

Sendo assim, o trabalho da maneira como está proposto foi desenvolvido, pois contou 

com acadêmico empenhado em realizá-lo e consciente da necessidade de se construir uma 

sociedade sustentável, como também do apoio e cooperação das pessoas e entidades que fizeram 

parte do estudo. Houve também a colaboração imprescindível de orientador especializado na área 

que contribuiu com o suporte acadêmico, bem como, bibliografia suficiente disponível na 

biblioteca da Unoesc. 

  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Desenvolver um plano de ação para implantar um sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos urbanos na cidade de São Miguel do Oeste. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

• Analisar e relatar a situação atual da coleta de resíduos em São Miguel do Oeste. 

• Identificar o perfil e a quantidade de resíduos gerados no município. 
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• Conhecer e descrever como é realizada a coleta seletiva de resíduos na cidade de 

Saudades. 

• Propor alternativas que viabilizem a implantação da coleta seletiva de resíduos em 

São Miguel do Oeste. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MEIO AMBIENTE 

 

 

“Meio ambiente é o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos 

que possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas” (FIGUEIRÓ, 2007, p. 5). 

Este autor afirma ainda que meio ambiente é toda natureza que cerca e envolve o homem, 

inclusive o próprio homem e sua relação com a natureza. 

De outra forma, Fogliatti (2004), descreve meio ambiente como o conjunto de elementos 

composto pelas águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, subsolo, ar, flora, 

fauna e comunidades humanas e seus inter-relacionamentos. Desse modo, o meio ambiente pode 

ser considerado como a união de três subconjuntos: o meio físico, formado pelas águas, o solo e o 

ar; o meio biótico, formado pela flora e fauna; e o meio antrópico, formado pelos seres humanos 

e seus relacionamentos entre si e com os demais elementos. 

Esta autora diz ainda que o meio ambiente também pode ser dividido em meio ambiente 

natural e meio ambiente social. No natural estão incluídos a biosfera, o homem e os elementos 

que atendem às necessidades básicas de nutrição, reprodução e proteção dos seres vivos. 

Enquanto que o social é formado pelos relacionamentos sociais, incluindo as necessidades do 

homem que se traduzem em conforto, padrões estéticos, satisfação de aptidões intelectuais 

resultantes da atividade mental que lhe é peculiar e exclusiva. 

Com relação ao meio ambiente, a referida autora (p.7) afirma ainda: 

 

 

A substituição dos processos naturais por métodos artificiais origina conflitos entre o ser 
humano e o ambiente que ele próprio cria. Se por um lado ele não pode mais abandonar 
a tecnologia que desenvolveu uma vez que se acha adaptado ao meio artificial por ele 
criado, não poderá suportar indefinidamente os subprodutos e o excesso de energia 
introduzidos em seu ambiente natural. Esse estado de coisas o obriga a tentar soluções 
com o desenvolvimento de uma nova “tecnologia de proteção ao meio ambiente”.  
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2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como um modelo econômico capaz de 

satisfazer as necessidades das gerações atuais, levando em consideração as necessidades e 

interesses das futuras gerações, ou seja, promove o desenvolvimento sem deteriorar ou prejudicar 

a base de recursos que lhe dá sustentação (FIGUEIRÓ, 2007). 

De acordo com Cavalcanti (2002), o desenvolvimento sustentável deve ser encarado como 

uma alternativa para o crescimento econômico, o qual está associado ao crescimento material e 

quantitativo da economia. No entanto, isso não significa que como resultado do desenvolvimento 

sustentável, o crescimento econômico deva ser totalmente abandonado. Considerando que a 

natureza é a base necessária e indispensável da economia moderna, bem como das vidas das 

gerações presentes e futuras, desenvolvimento sustentável significa qualificar o crescimento e 

reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

O mesmo autor afirma ainda (p.78): 

 

 

A sustentabilidade necessita ser garantida em quatro domínios: econômico, político, 
social e cultural. A viabilidade econômica depende de um uso de recursos que não os 
esgote irreversivelmente e de um padrão de manejo do lixo resultante da produção que 
não destrua a vida. A sustentabilidade política se baseia em dar a todos os membros da 
sociedade uma responsabilidade na sua sobrevivência: isso não pode ser conseguido, a 
menos que todos gozem de liberdade, direitos pessoais invioláveis, algum nível mínimo 
de segurança econômica e acreditem que o sistema político no qual vivem persegue 
algum bem comum, e não meros interesses particulares. Finalmente, se o 
desenvolvimento é para ser social e culturalmente sustentável, os fundamentos da vida 
comunitária e os sistemas simbólicos devem ser protegidos, e não cozinhados em banho-
maria até o esquecimento sob o pretexto de submissão às exigências de alguma 
“racionalidade” tecnológica impessoal. 

 

 

De outra forma, Lavorato, Marcondes e Ruschel (2007), defendem que a construção do 

desenvolvimento sustentável exige que as organizações desenvolvam suas atividades em um 

ambiente de Economia Circular, que se caracteriza pela extração eficiente de recursos, pela 

produção de mais com menos, pela reciclagem de resíduos, pelo consumo ético e educado e pela 

necessidade de assumir a responsabilidade por seus produtos e serviços no pós-consumo. Dessa 
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forma, o que acontece antes e depois do processo industrial passa a fazer parte deste processo e, 

consequentemente, se torna responsabilidade da empresa e do gestor.  

 

 

2.3 POLUIÇÃO  

 

 

De acordo com Figueiró (2007, p. 18), “poluição é qualquer degradação, deterioração das 

condições ambientais de um habitat. Os poluentes são agentes que provocam a poluição, como 

um gás nocivo na atmosfera, agrotóxicos, detritos e lixo.” 

No mesmo sentido Fogliatti (2004, p. 7), afirma que: 

 

 

Poluição ambiental é a presença, o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no 
solo, de toda e qualquer matéria ou energia, com intensidade, qualidade, concentração ou 
características em desacordo com os padrões de emissão e padrões de qualidade ou que 
tornem ou possam as águas, o ar ou o solo: impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 
inconvenientes ao bem-estar público; nocivos aos materiais, à fauna e à flora; 
prejudiciais à segurança, ao gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.  

 

 

Segundo Barbieri (2004), o controle da poluição deve atender às exigências estabelecidas 

nos instrumentos de comando e controle às quais a empresa está sujeita e às pressões da 

comunidade em que a organização está inserida. As soluções tecnológicas procuram controlar a 

poluição sem alterar significativamente os processos e os produtos que a produziram, podendo 

ser de dois tipos: de remediação e de controle no final do processo. 

O mesmo autor destaca ainda a importância na prevenção da geração de poluição, que tem 

o objetivo de empreender ações com vistas a uma produção mais eficiente e, portanto, poupadora 

de materiais e energia em todas as etapas do processo de produção e comercialização. A 

prevenção da poluição requer mudanças em processos e produtos com a finalidade de reduzir ou 

eliminar os resíduos na fonte, ou seja, antes que sejam produzidos e lançados no meio ambiente. 
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2.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Conforme Santos (2004), impacto ambiental é qualquer modificação ou alteração 

perceptível no meio ambiente que compromete o equilíbrio dos sistemas naturais, podendo 

decorrer tanto das ações humanas, como de fenômenos naturais. 

Do mesmo modo, Fogliatti (2004, p. 8), define impacto ambiental como “qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e/ou biológicas do meio ambiente, provocada direta 

ou indiretamente por atividades humanas podendo afetar a saúde, a segurança e/ou a qualidade 

dos recursos naturais.”  

A referida autora destaca ainda que todas as atividades de um empreendimento podem 

afetar o meio ambiente de duas formas: direta e indiretamente. Em ambas, as modificações 

ambientais, permanentes ou temporárias, provocadas pelo empreendimento introduzem 

elementos que afetam as relações físicas, químicas, biológicas e sociais no ambiente. Essas 

alterações no meio ambiente constituem os impactos ambientais. 

Segundo a mesma autora (p. 10), “o impacto ambiental pode ser caracterizado quanto ao 

seu valor, ao espaço de sua ocorrência, ao seu tempo de ocorrência, à sua reversibilidade, à sua 

chance de ocorrência e quanto a sua incidência.” 

 

 

2.5 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

“Lixo é uma massa heterogênea de resíduos sólidos, resultante das atividades humanas, os 

quais podem ser reciclados e parcialmente utilizados gerando, entre outros benefícios, economia 

de energia e de recursos naturais” (PROJETO VERDE VALE, 1999, p. 59). 

De acordo com Calderoni (apud MAGERA, 2005, p. 36): 

 

 

Na linguagem corrente, o termo resíduo é tido praticamente como sinônimo de lixo. Lixo 
é todo material inútil. Designa todo material descartado posto em lugar público. Lixo é 
tudo aquilo que se “joga fora”. É o objeto ou a substância que se considera inútil ou cuja 
existência em dado meio é tida como nociva. 



 16 

Da mesma forma, Mano, Pacheco e Bonelli (2005), afirmam que os resíduos sólidos são 

costumeiramente definidos como lixo e são considerados pelos geradores como algo inútil, 

indesejável ou descartável; compõe os restos das atividades humanas. 

Esses autores destacam ainda que o problema do acúmulo desses resíduos surgiu quando 

o homem se fixou em um determinado local e a preocupação com a eliminação do lixo gerado 

implicou sua destinação para locais afastados das aglomerações humanas.  

Concordando com os autores já citados, Lima (2004), define lixo como todo e qualquer 

resíduo resultante da atividade diária do homem em sociedade. Esses resíduos são formados 

basicamente de sobras de alimentos, papéis, papelões, plásticos, trapos, couros, madeira, latas, 

gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras substâncias descartadas pelo homem no meio 

ambiente. 

O mesmo autor destaca ainda que o lixo urbano, por ser inesgotável, torna-se um grave 

problema para as entidades responsáveis pela limpeza pública, pois diariamente grandes volumes 

de resíduos de toda natureza são descartados no meio urbano, necessitando um destino final 

adequado. No entanto, a escassez de recursos técnicos e financeiros tem limitado os esforços no 

sentido de ordenar a disposição desses resíduos, que terminam por serem lançados diretamente no 

solo, no ar e nos recursos hídricos.  

 

 

2.5.1 Classificação 

 

 

De acordo com Mano, Pacheco e Bonelli (2005), os resíduos sólidos são classificados 

quanto à origem, a composição química, a presença de umidade e a toxidade. Quanto à origem, o 

lixo pode ser domiciliar, comercial e público, de responsabilidade da prefeitura municipal; pode 

ter ainda procedência hospitalar, industrial, agrícola ou ser entulho, de responsabilidade do 

gerador. 

 Dessa forma, classificam-se os resíduos quanto a sua origem assim: 

• Domiciliar: gerado nas residências (restos de alimentos, jornais, revistas, embalagens, fraldas 

descartáveis); 
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• Comercial: produzido em estabelecimentos comerciais e de serviços (papéis, plásticos e 

embalagens diversas); 

• Público: quando proveniente de serviços públicos (limpeza urbana, limpeza de áreas de feiras 

livres); 

• Hospitalar: no caso de ser descartado em hospitais (resíduos sépticos, como seringas, 

algodões, tecidos removidos, cadáveres de animais usados em testes, sangue, luvas, remédios 

com prazo de validade vencido, resíduos assépticos, que não entram em contato direto com 

pacientes); 

• Industrial: gerado em instalações industriais (cinzas, lodo, escórias, papéis, metais, vidros, 

cerâmicas); 

• Agrícola: quando proveniente de atividades agrícolas (embalagens de adubos, defensivos 

agrícolas, ração, restos de colheitas); 

• Entulho: no caso de resíduos produzidos na construção civil (pedras, tábuas, ladrilhos, 

caixotes). 

Quanto à composição química, os autores dividem os resíduos em dois grupos: 

• Orgânico: papel, jornais, revistas, plásticos, embalagens, borracha, pneus, luvas, remédios, 

restos de alimentos, restos de colheitas; 

• Inorgânico: metais, vidros, cerâmicas, areis, pedras. 

Quanto à presença de umidade, esses autores separam os resíduos em: 

• Seco: aparentemente sem umidade; 

• Úmido: visivelmente molhado. 

Quanto à toxidade, ou seja, aos riscos potenciais para o meio ambiente, de acordo com a 

Norma NBR 10.004/2004 (apud MANO, PACHECO e BONELLI, 2005), os resíduos sólidos 

podem ser classificados assim: 

� Classe I: perigosos, que podem ser inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e 

patogênicos; 

� Classe II: não perigosos, subdivididos em: 

o Classe II-A: não inertes 

o Classe II-B: inertes 

É importante destacar que os resíduos sólidos urbanos apresentam uma grande variedade 

de componentes. A composição do lixo municipal é influenciada diretamente por fatores como o 
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número de habitantes, o nível educacional, o poder aquisitivo, as condições climáticas, os hábitos 

e costumes da população. Esses componentes que formam o lixo urbano variam em natureza e 

proporção conforme o local e a época do descarte, a natureza do refugo, entre outros fatores 

como o teor de umidade. Os principais materiais que compõem o lixo sólido urbano são: papel, 

plástico, vidro, metal, matéria orgânica e outros como tecido, madeira e borracha (MANO, 

PACHECO E BONELLI, 2005).  

 

 

2.5.2 O metal 

 

 

Segundo Mano, Pacheco e Bonelli (2005), os metais são bens econômicos e não 

renováveis. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo e possui vastas jazidas de 

minérios de alumínio, cromo e manganês, entretanto, o país não é auto-suficiente na produção de 

alguns metais não-ferrosos, como o chumbo, o níquel, o cobre, o magnésio e o zinco. 

Esses autores afirmam ainda que as embalagens produzidas a partir de metais são de 

diversos tipos, destacando-se as embalagens de aço e de alumínio. O laminado de aço revestido 

com estanho é empregado na fabricação de latas de conservas para alimentos, já o laminado de 

aço revestido com cromo é utilizado nas latas para embalagem de óleo. As latas de aço não 

revestidas são empregadas em embalagens de tintas e as latas de alumínio são utilizadas nas 

embalagens de refrigerante e cerveja. 

Na reciclagem dos metais, ou processo secundário, o metal provém da fusão do material 

já usado, com consumo de energia menor que no processo primário, em que o metal resulta da 

redução do minério de ferro a temperaturas muito elevadas, com alto consumo de energia. As 

embalagens metálicas apresentam um alto potencial de reciclagem, uma vez que esse material 

tem a possibilidade de ser processado inúmeras vezes sem perder suas propriedades. Esses 

produtos metálicos reciclados mostram-se tão bons quanto os produtos primários para a maioria 

das aplicações (MANO, PACHECO E BONELLI, 2005).    

No Brasil, em média, 3 % do lixo é constituído por metais. Reciclando-se uma tonelada de 

aço, economiza-se 1.140 kg de minério de ferro, 155 kg de carvão e 18 kg de cal, enquanto que 
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na reciclagem de uma tonelada de alumínio economiza-se 95 % de energia e evita-se a grande 

poluição causada no processo primário (PROJETO VERDE VALE, 1999). 

 

 

2.5.3 O vidro 

 

 

Conforme Mano, Pacheco e Bonelli (2005), o vidro é um material obtido pela fusão de 

compostos inorgânicos, como areia, barrilha, calcário e feldspato. A sílica, encontrada 

abundantemente na natureza sob a forma de areia, é o principal componente do vidro e possui 

elevada temperatura de fusão. Depois de fundido, o vidro é moldado em formas metálicas e 

resfriado, transformando-se em uma extensa linha de vasilhas para alimentos, como garrafas, 

potes e copos, além de utensílios domésticos.   

Os mesmos autores afirmam que a reciclagem do vidro ocorre sem perda de volume ou 

das propriedades, ou seja, 1 kg de cacos de vidro pode ser transformado infinitas vezes em 1 kg 

de vidro. No processo de reciclagem é utilizado cerca de um quarto de cacos de vidro misturados 

à matéria-prima, resultando em economia de energia, pois o material recuperado necessita de 

menos calor para fundir. Além disso, o recipiente reciclado apresenta as mesmas propriedades do 

vidro produzido no processo primário: continua impermeável, puro, inerte, não deixa sabor no 

conteúdo e não sofre restrições quanto ao uso. 

Dessa forma, o vidro reciclado, além de economizar grande quantidade de energia no seu 

processo de fabricação, pode ser utilizado para as mesmas finalidades que o material produzido a 

partir da matéria-prima virgem (MANO, PACHECO E BONELLI, 2005).   

 

 

2.5.4 O papel 

 

 

De acordo com Mano, Pacheco e Bonelli (2005), o papel é composto basicamente por 

fibras celulósicas obtidas da madeira. Essas fibras podem ser secundárias, quando já passaram 

por máquinas de fabricar papel, ou primárias, provenientes de matéria-prima natural. 
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Segundo esses mesmos autores, o processo de reciclagem do papel se inicia pela coleta, 

separação manual, escolha, classificação e enfardamento. Após essa etapa inicial, o papel sofre o 

processo de reciclagem propriamente dito. Os principais tipos de aparas selecionáveis para a 

reciclagem são: papel ondulado, apara mista, papel para impressão e copiadora, papel de jornal e 

papel de sacos de cimento. 

Cada tipo de apara é transformada em um produto final diferente. A mistura do papel 

ondulado e papel de saco de cimento gera caixas para embalagens, enquanto que a mistura do 

papel branco, proveniente da apara mista, e do papel de jornal produz o papel higiênico popular, 

uma vez que o papel higiênico de primeira qualidade é fabricado a partir da celulose (MANO, 

PACHECO E BONELLI 2005).   

Estima-se que no Brasil 18 % do lixo urbano seja constituído de papel e papelão. A 

reciclagem de 1.200 kg de aparas gera uma tonelada de papel e consome 2.000 litros de áqua e de 

1.000 a 2.500 kw/h de energia, enquanto que na produção de uma tonelada de papel novo é 

preciso de 50 a 60 eucaliptos, 100.000 litros de áqua e 5.000 kw/h de energia. Além disso, o 

processo de reciclagem do papel não exige processos químicos, evitando, dessa forma, a poluição 

ambiental gerada no processo tradicional (PROJETO VERDE VALE, 1999). 

 

 

2.5.5 O plástico 

 

 

“Os plásticos, as borrachas e as fibras são constituídos principalmente de polímeros, que 

são moléculas em cuja estrutura se encontram unidades químicas simples repetidas, denominadas 

meros. São moléculas muito grandes, macromoléculas, com peso molecular geralmente entre 

10.000 e 100.000” (MANO, PACHECO E BONELLI, 2005, p.106).   

Segundo Zanin e Mancini (2004, p. 54): 

 

 

O processo de produção dos plásticos ocorre em várias unidades fabris. Nas refinarias 
ocorre a extração da nafta do petróleo a partir de processos de destilação. A nafta, por 
sua vez, é encaminhada a indústrias petroquímicas de primeira geração para a produção 
de derivados. Nas petroquímicas de segunda geração, ocorre a síntese (polimerização) 
dos derivados em plásticos. Nas indústrias de terceira geração ocorre a transformação do 
plástico em produtos finais.  
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Os mesmos autores citam ainda a nomenclatura das principais resinas utilizadas na 

fabricação de produtos plásticos: 

• Poli (tereftalato de etileno) – PET – garrafas de refrigerante, água e óleos comestíveis. 

• Polietileno de alta densidade – PEAD – embalagens de produtos alimentícios, de limpeza, de 

higiene pessoal, automotivos e filmes. 

• Policloreto de vinila – PVC – tubos, conexões, mangueiras, filmes, garrafas de água, vinagre, 

embalagens de óleo, produtos de limpeza, higiene pessoal e potes diversos. 

• Polietileno de baixa densidade – PEBD – filmes, tampas e embalagens de desodorante. 

• Polipropileno – PP – embalagens de água, vinagre, doces, filmes, tampas de refrigerante e 

embalagens de produtos de limpeza e higiene pessoal. 

Esses autores destacam que é preciso amplo conhecimento e experiência para realizar a 

separação dos plásticos, uma vez que as aplicações podem ser as mesmas para mais de um tipo de 

resina. 

 

 

2.5.6 A borracha 

 

 

De acordo com Mano, Pacheco e Bonelli (2005), os pneus são fabricados a partir de 

borrachas natural e sintética vulcanizada, que são polímeros termorrígidos. Uma vez descartados 

de forma inadequada, os pneus servem como local de procriação para mosquitos e outros vetores 

de doenças. Além disso, os pneus representam um risco constante de incêndio, o que contamina o 

ar com uma fumaça negra altamente tóxica com presença de um óleo que se infiltra no solo, 

acabando por contaminar o lençol freático. 

Segundo esses autores, os pneus descartados podem ser reutilizados de diversas maneiras, 

destacando-se a incorporação em pedaços ou em pó ao asfalto empregado na pavimentação de 

rodovias. Apesar de apresentar um custo maior, esse processo tem a vantagem de duplicar a vida 

útil das estradas, pois confere ao pavimento propriedade de maior elasticidade diante das 

mudanças de temperatura, além de diminuir o ruído dos veículos que se deslocam nas rodovias. 
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2.5.7 A matéria orgânica 

 

 

O lixo brasileiro é composto por cerca de 60% de matéria orgânica. Esse tipo de resíduo 

contém essencialmente restos de alimentos como feijão, arroz, batata, mandioca, carne, peixe, 

ovos, gorduras, frutas e verduras. Nas áreas rurais, a matéria orgânica é formada ainda por grama, 

resíduos de animais, palhas e folhas secas (MANO, PACHECO E BONELLI, 2005). 

Os mesmos autores destacam que a matéria orgânica decorrente dos restos de alimentos é 

um material rico em nutrientes para microorganismos, que se desenvolvem com facilidade e 

provocam fermentação. Esse processo, denominado compostagem, estabiliza biologicamente a 

matéria orgânica para transformá-la em um excelente fertilizante orgânico. 

 

 

2.6 COLETA SELETIVA 

 

 

“A coleta seletiva, ou diferenciada, é feita mediante um processo prévio de separação de 

dois ou vários tipos de resíduos da massa de lixo, objetivando seu reaproveitamento ou 

reciclagem” (PROJETO VERDE VALE, 1999, p. 59). 

Segundo Legaspe (apud MAGERA, 2005, p. 103): 

 

 

Coleta seletiva significa separar os resíduos orgânicos dos inorgânicos, colocando-os em 
recipientes diferentes, realizando esta atividade em casa, facilitando, assim, a coleta pela 
prefeitura ou cooperativas. Em um entendimento mais educacional, temos que “a 
concepção do sistema de Coleta Seletiva baseia-se no princípio de minimizar a 
quantidade de resíduos, restos da atividade de consumo da população, enviados aos 
Aterros Sanitários, Usinas de Compostagem ou Incineradores, as formas de tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos recolhidos nas cidades... A Coleta Seletiva de lixo 
contribui com a sociedade no sentido de se repensar o consumismo e desperdício de 
materiais recicláveis”. 

 

 

Da mesma forma, Mano, Pacheco e Bonelli (2005), afirmam que a coleta seletiva 

caracteriza-se pela separação dos resíduos na fonte, pela população, e posterior coleta e envio a 
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usinas de triagem, cooperativas, sucateiros e recicladores. A coleta seletiva dos resíduos sólidos 

torna-se a principal ação para o desenvolvimento da reciclagem e da reutilização desses 

materiais. 

Esses autores destacam que um programa de coleta seletiva pode ser realizado de duas 

formas: 

• Coleta de porta em porta – realizada por caminhão que coleta os materiais secos 

separadamente ou todos juntos, dependendo do objetivo do programa implantado. 

• Pontos de entrega voluntária – instalados geralmente em pontos estratégicos, onde a 

população pode levar os resíduos para posterior coleta. 

 

 

A implantação de programas de coleta seletiva passa necessariamente pela educação 
ambiental, peça fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Esse sistema visa a 
ensinar ao cidadão o seu papel como gerador de lixo, e precisa ser cultivado desde cedo, 
principalmente em escolas de ensino fundamental, sem deixar, no entanto, de envolver a 
comunidade inteira (MANO, PACHECO E BONELLI, 2005, p. 115). 

 

 

2.7 RECICLAGEM 

 

 

“A reciclagem é uma necessidade imposta pela própria dinâmica das sociedades nos dias 

atuais, não havendo outra saída para equacionar o problema da quantidade, sempre crescente, de 

lixo gerado senão através das medidas que visem à minimização de resíduos, a qual pode ser 

conseguida pela maximização da reciclagem” (PROJETO VERDE VALE, 1999, p. 59). 

Para Mano, Pacheco e Bonelli (2005), antes de descartar o lixo, deve-se avaliar o seu 

potencial de redução, reutilização e reciclagem. O ideal seria reduzir o consumo, passando por 

uma mudança de atitude e evitando, principalmente, o desperdício. Posteriormente, deve-se 

reutilizar a embalagem ao máximo, seja como recipiente, pote, garrafa, frasco ou alguma outra 

utilização caseira. Como última opção, caso não seja possível reduzir ou reutilizar, deve-se 

encaminhar os resíduos para reciclagem. 
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2.8 AS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM 

 

 

De acordo com Magera (2005, p. 39): 

 

 

As cooperativas de reciclagem de lixo são associações de pessoas que se unem, 
voluntariamente, para alcançar objetivos na área econômica, social e cultural. A criação 
desta sociedade democrática e coletiva dá-se de modo informal por parte de seus 
agregados e acaba recebendo o apoio das instituições sociais e governamentais. São 
catadores de lixo de rua que acabam sentindo a necessidade de se organizar para obterem 
mais força ou poder de barganha para negociar seus produtos com sucateiros e indústrias 
do segmento de reciclagem de lixo. A cooperativa busca satisfazer não somente a 
necessidade de consumo por um bem ou serviço, mas também necessidades sociais e 
educativas.  

 

 

Segundo Singer (apud MAGERA, 2005, p. 132): 

 

 

A cooperativa possibilita compras em comum a preços menores e vendas em comum a 
preços maiores. Sendo entidade econômica e política, a cooperativa representa os 
catadores perante o poder público e dele reivindica espaço protegido para armazenar e 
separar o material recolhido e financiamento para processar parte do material separado, 
agregando-lhe valor. A cooperativa é uma oportunidade de resgate da dignidade humana 
do catador e desenvolvimento da auto-ajuda e ajuda mútua, que permite constituir a 
comunidade dos catadores. 
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3 MÉTODO 

 

 

Para Gil (2008), o principal objetivo da ciência é chegar à veracidade dos fatos. Nesse 

sentido, a ciência não se difere de outras formas de conhecimento, o que distingue o 

conhecimento científico dos demais é sua característica fundamental de verificabilidade. 

O referido autor afirma ainda que para considerar um conhecimento como científico, 

torna-se necessário identificar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento, ou seja, é 

preciso identificar as operações mentais e as técnicas utilizadas na sua verificação. 

Dessa forma, o autor define étodo como o caminho adotado para se atingir um 

determinado fim e método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

utilizados para se chegar ao conhecimento. 

Segundo Rey (1993), o método científico tem como base a observação rigorosa e 

imparcial dos fatos. Essa observação deve ser capaz de distinguir, dentre os muitos fenômenos 

que possam ocorrer em determinadas situações, aqueles que são importantes para o estudo do 

problema em questão.  

Guedes (2000) identifica três tipos de método: método indutivo, método dedutivo e 

método hipotético-dedutivo. O autor descreve a indução como um processo lógico que possibilita 

a generalização de uma proposição a partir de dados e observações particulares. 

O método dedutivo é o oposto do método indutivo. De acordo com Guedes (2000), o 

método dedutivo parte de uma premissa ou conhecimento geral e, por dedução, atribui ao 

particular as mesmas propriedades encontradas na premissa. 

Já no método hipotético-dedutivo, segundo Kaplan (apud GIL, 2008, p. 12): 

 

 

O cientista, através de uma combinação de observação cuidadosa, hábeis antecipações e 
intuição científica, alcança um conjunto de postulados que governam os fenômenos 
pelos quais está interessado, daí deduz ele as conseqüências por meio de experimentação 
e, dessa maneira, refuta os postulados, substituindo-os, quando necessário, por outros, e 
assim prossegue. 
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3.1 DELIMITAÇÃO 

 

 

A pesquisa foi realizada com base nos dados coletados nos municípios de São Miguel do 

Oeste e Saudades com o objetivo de identificar a situação atual da coleta de resíduos sólidos 

nesses municípios e propor ações para viabilizar a implantação da coleta seletiva de resíduos em 

São Miguel do Oeste. 

Os dados foram coletados na Prefeitura de São Miguel do Oeste, na ACOMAR 

(Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de São Miguel do Oeste), na Cooperativa de 

Reciclagem Sagrada Família e na Prefeitura de Saudades. 

 

 

3.2 DELINEAMENTO 

 

 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa é um processo formal e sistemático que, utilizando 

a metodologia científica, permite descobrir respostas para problemas e a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social. 

A pesquisa científica abrange diversos níveis. Utilizou-se na elaboração do relatório de 

monografia a pesquisa bibliográfica, descritiva e observação com abordagem qualitativa e 

quantitativa. 

Segundo Guedes (2000), a pesquisa bibliográfica é decorrente da busca de conhecimentos 

já formados e serve de inspiração para o surgimento de novos fatos que não foram observados. 

Também tem o objetivo de agrupar os conhecimentos dentro de uma determinada temática. 

Gil (2008), afirma que a pesquisa bibliográfica se utiliza de material já elaborado, 

constituído, principalmente, de livros e artigos científicos. Uma grande vantagem desse tipo de 

pesquisa está no fato de permitir ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

“A pesquisa descritiva é aquela que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada 

para identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão” (COLLINS e HUSSEY, 2005, p. 24). 
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Lakatos (1991, p. 190), descreve observação como “uma técnica de coleta de dados para 

conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 

Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 

desejam estudar.” 

Enquanto que para Rey (1993), a observação precisa ser inteligente e sagaz, de maneira 

que permita clara distinção entre os fatos que são importantes para o estudo em questão. Dessa 

forma, deve ser atenta, precisa e metódica. Precisa ser pertinaz e completa, porém, analítica. 

De acordo com Richardson (1999), a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas formas de coletas de dados, quanto no tratamento das informações por 

meio de técnicas estatísticas. O método quantitativo representa a intenção de garantir a precisão 

dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação. 

Para o referido autor (p.80): 

 

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 
processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.   

 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados obtidos para realização da pesquisa em questão foram coletados por meio de 

entrevistas semi estruturadas e também se utilizou a técnica da observação direta. 

Conforme Gil (2008, p. 109): 

 

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 
investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 
interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mas 
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 
coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 
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 “Na entrevista semi estruturada o pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o 

tema estudado, mas permite, e às vezes até incentiva que o entrevistado fale livremente sobre 

assuntos que vão surgindo como desdobramento do tema principal” (PÁDUA, 2000, p. 70). 

Para Gil (2008, p. 100): 

 

 

A observação constitui elemento fundamental para a pesquisa. Desde a formulação do 
problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos 
dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa. É, 
todavia, na fase de coleta de dados que o seu papel se torna mais evidente. A observação 
é sempre utilizada nessa etapa, conjugada a outras técnicas ou utilizada de forma 
exclusiva. Por ser utilizada, exclusivamente, para a obtenção de dados em muitas 
pesquisas, e por estar presente também em outros momentos da pesquisa, a observação 
chega mesmo a ser considerada como método de investigação.  
 

 

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados coletados foram agrupados e organizados com o objetivo de identificar a 

situação atual da coleta de resíduos sólidos nos municípios de São Miguel do Oeste e Saudades e 

propor ações para viabilizar a implantação da coleta seletiva de resíduos em São Miguel do 

Oeste. 

Segundo Gil (2008, p. 156): 

 

 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é a de análise e interpretação. Estes 
dois processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre estreitamente 
relacionados. A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 
que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que 
é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

4.1 SÃO MIGUEL DO OESTE 

 

 

São Miguel do Oeste é um município localizado na região Extremo Oeste de Santa 

Catarina, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Limita-se ao sul com o município de Descanso, 

ao norte com a cidade de Guaraciaba, ao leste com os municípios de Barra Bonita, Romelândia e 

Flor do Sertão e ao oeste com as cidades de Paraíso e Bandeirante. Está localizado a 730 

kilômetros da capital catarinense Florianópolis. 

São Miguel do Oeste foi fundado em 15 de fevereiro de 1954. Sua população é formada 

na grande maioria por gaúchos, descendentes de italianos e alemães. O nome do município é uma 

junção do nome de seu padroeiro São Miguel Arcanjo com o nome do distrito que deu origem a 

cidade, Vila Oeste. 

A população de São Miguel do Oeste, segundo dados do IBGE (2010), é de 36.306 

habitantes, com densidade demográfica de 154,89 habitantes por quilômetro quadrado. 

 
Imagem 1 – São Miguel do Oeste 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste (2011).  
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4.1.1 Situação atual da coleta de resíduos em São Miguel do Oeste 
 

 

Atualmente, a coleta do lixo urbano em São Miguel do Oeste é realizada pela empresa 

Tucano que é contratada pela Prefeitura. A Tucano é responsável pela coleta, transporte e destino 

final dos resíduos gerados no município. Além disso, a empresa também realiza a limpeza das 

ruas da cidade. 

Em outras palavras, a Tucano tem como objetivos básicos remover o lixo de maneira 

rápida e segura, transportá-lo e dar um destino final adequado para os resíduos, bem como, 

manter a cidade limpa. 

A coleta do lixo é realizada em todo o perímetro urbano de São Miguel do Oeste em dias 

e horários pré-estabelecidos pela Tucano. No centro da cidade a coleta ocorre de segunda à 

sábado e nos bairros é realizada três vezes por semana em dias alternados. 

Essa coleta ocorre da seguinte forma: em um caminhão da Tucano, o motorista e outros 

dois funcionários, que trabalham na traseira do veículo, realizam a recolha dos resíduos. O lixo 

precisa estar devidamente embalado em sacos plásticos de no máximo 50 litros e depositado em 

local de fácil acesso para os coletores, observando os dias e horários de coleta para que o lixo não 

permaneça nas vias públicas. 

Após a coleta, todo o lixo recolhido é transportado até o município de Anchieta, distante à 

aproximadamente 45 quilômetros de São Miguel do Oeste. Em Anchieta, a Tucano mantém um 

aterro sanitário onde dá o destino final adequado para o lixo. A empresa recebe um pagamento 

mensal da Prefeitura por tonelada de material recolhido. 

Há em São Miguel do Oeste um local chamado Ecoponto, como se pode observar na 

Imagem  2. O Ecoponto é utilizado pelo município e por outras cidades da região da AMEOSC 

(Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina) e AMERIOS (Associação dos 

Municípios do Entre Rios) como local para armazenamento de pneus recolhidos nessas cidades. 

Na Imagem  3 observam-se os pneus armazenados no Ecoponto. O destino final desses 

pneus é a cidade de Curitiba – PR, onde são reaproveitados, principalmente na mistura ao asfalto 

empregado na pavimentação de rodovias.  
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Imagem 2 – Ecoponto 
Fonte: o autor (2011). 

 

 
Imagem 3 – Pneus armazenados  
Fonte: o autor (2011). 
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Na Imagem 4 observa-se a quantidade de pneus que cada município recolheu e armazenou 

no Ecoponto nos anos de 2009 e 2010. 

 

 
Imagem 4 – Quantidade de pneus recolhidos 
Fonte: o autor (2011). 
 
 
Além do Ecoponto, a Prefeitura de São Miguel do Oeste mantém outros projetos com o 

objetivo de aumentar o volume de resíduos que é encaminhado para reciclagem. Estima-se que 

apenas 5% do lixo gerado no município seja reciclado atualmente. 
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A Prefeitura instalou em locais estratégicos da cidade pontos de coleta onde a comunidade 

deposita o resíduo reciclável. Outra ação é o trabalho com as crianças. Em algumas escolas, os 

alunos são incentivados a levar para o colégio o lixo reciclável que separam em suas casas. Tanto 

o material recolhido nos pontos de coleta, como nas escolas, é doado para a ACOMAR 

(Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de São Miguel do Oeste). 

Outro projeto da Prefeitura é a campanha de coleta de materiais recicláveis no interior de 

São Miguel do Oeste. Essa campanha teve início com as Agentes Comunitárias que visitaram as 

famílias e divulgaram os objetivos do projeto utilizando como material de apoio um folder 

explicativo (ANEXO A) para orientar as pessoas. 

Dessa forma, as famílias separam os resíduos e depositam em pontos determinados da 

Comunidade. O caminhão da Prefeitura passa nesses pontos e recolhe o material depositado. 

Esses resíduos são repassados para a ACOMAR, que ajuda na coleta do material. Em futuras 

coletas, os resíduos também serão doados para a Cooperativa de Reciclagem Sagrada Família. 

A Prefeitura também instalou no centro da cidade lixeiras para separação do lixo, como se 

pode observar na Imagem 5. Foram instaladas 100 em 2008, 100 em 2009 e 100 em 2010. A 

previsão é que sejam instaladas mais 200 lixeiras em 2011.  

 

 
Imagem 5 – Lixeiras 
Fonte: o autor (2011). 



 34 

Além de todas essas ações, a Prefeitura mantém um local na ACOMAR onde a população 

pode depositar vidros, uma vez que esse tipo de resíduo não é recolhido pelos catadores. O 

destino desse material é a cidade de Campo Bom – RS, onde é reciclado. 

Somando-se a isso, a Prefeitura repassa ainda um recurso mensal para ajudar na gestão da 

ACOMAR e já se comprometeu em fornecer um imóvel com um galpão de 378 metros quadrados 

para ser utilizado pela Associação. 

 

 

4.1.1.1 ACOMAR (Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de São Miguel do Oeste) 

 

 

A ACOMAR é uma associação de coletores de materiais recicláveis composta por 37 

associados que realizam a coleta dos resíduos e por mais 7 sócios que trabalham na sede da 

associação e efetuam a triagem e embalam o material para ser comercializado. 

Na ACOMAR, o processo de coleta, transporte e separação dos resíduos recicláveis 

ocorre da seguinte maneira: os catadores recolhem o material pela cidade e transportam em seus 

carrinhos até a sede da Associação. O resíduo (Imagem 6) trazido por cada sócio é pesado 

misturado e o associado recebe por quilo de resíduo coletado. Após a pesagem, o material é 

separado pelos sócios que trabalham na triagem dos resíduos. Esse material, depois de 

classificado, é prensado e embalado em fardos (Imagens 7 e 8) que são vendidos para uma 

empresa de São Lourenço do Oeste – SC. 
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Imagem 6 – Resíduos misturados 
Fonte: o autor (2011). 
 

 
Imagem 7 – Fardos de papel e papelão 
Fonte: o autor (2011). 
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Imagem 8 – Fardos de plástico e papelão 
Fonte: o autor (2011). 
 
 
Muitas foram as dificuldades observadas e também citadas pelos associados da 

ACOMAR: 

• Condições de trabalho – faltam EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); precariedade do 

galpão (Imagem 9) atualmente utilizado (o telhado está em mau estado de conservação, o que 

dificulta o trabalho em dias de chuva) e falta espaço para o armazenamento dos resíduos 

como se pode observar nas Imagens 10 e 11. 

• Horário de trabalho – os sócios da ACOMAR trabalham até 10 horas por dia. 

• Preço pago pelos resíduos – o valor pago pelos materiais recicláveis é baixo, o que gera uma 

renda pequena para os associados. 

• Distância – a distância entre os pontos de coleta e a ACOMAR é relativamente grande, o que 

dificulta o transporte dos resíduos, uma vez que todo o material é conduzido em carrinhos 

empurrados pelos catadores. 

• Falta de cooperação de algumas entidades – de acordo com os sócios da ACOMAR, algumas 

empresas e, até mesmo escolas, chegam ao ponto de cobrar dos catadores pelos resíduos 

recicláveis. 
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• Empresa coletora do lixo – outra dificuldade citada pelos associados da ACOMAR é que, 

muitas vezes, a empresa contratada pela Prefeitura para realizar a coleta do lixo na cidade 

também recolhe o material reciclável. 

 
Imagem 9 – Galpão da ACOMAR 
Fonte: o autor (2011). 

 
Imagem 10 – Sacos de cimento 
Fonte: o autor (2011). 
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Imagem 11 – Garrafas pet 
Fonte: o autor (2011). 
 
 
 

4.1.1.2 Cooperativa de Reciclagem Sagrada Família 

 

 

A Cooperativa de Reciclagem Sagrada Família é formada por 28 cooperados que realizam 

a coleta dos resíduos recicláveis e por mais um cooperado que trabalha no galpão alugado pela 

Cooperativa, onde o material é depositado.  

Na Cooperativa, o processo de coleta, transporte e separação do material reciclável ocorre 

da seguinte forma: os catadores recolhem os resíduos pela cidade e transportam em seus 

carrinhos até o galpão da Cooperativa. Cada cooperado separa o seu próprio material e recebe por 

quilo e tipo de resíduo que coletou. Como o resíduo já é pesado separadamente, apenas uma 

pessoa trabalha no galpão picotando o papel, prensando o material, embalando em fardos e 

armazenando (Imagem 12). 
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Imagem 12 – Fardos de resíduos armazenados na Cooperativa 
Fonte: o autor (2011). 
 
 
A prensa, o picotador de papel e os carrinhos utilizados pelos catadores foram adquiridos 

com recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil. 

 
Imagem 13 – Prensa 
Fonte: o autor (2011).  
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Imagem 14 – Picotador de papel 
Fonte: o autor (2011).  

 
Imagem 15 – Carrinho adquirido com recursos do Banco do Brasil 
Fonte: o autor (2011).  
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As dificuldades citadas pelos cooperados são muito parecidas com as mencionadas pelos 

sócios da ACOMAR, com ênfase na afirmação de que a empresa contratada pela Prefeitura para 

coletar o lixo na cidade está recolhendo também os resíduos recicláveis, dificultando ainda mais o 

trabalho dos catadores. 

Com relação à comercialização do material reciclável, existem atravessadores que 

exploram o trabalho dos catadores. Sendo assim, a Cooperativa tem o objetivo de unir-se a 

ACOMAR para negociar diretamente com as fábricas, aumentando dessa forma, a renda dos 

catadores.  

 

 

4.1.2 Quantidade e tipo de resíduo 

 

 

Relativo ao volume e perfil do lixo gerado em São Miguel do Oeste pouco se pode 

afirmar com certo grau de certeza. Conforme a Prefeitura, a empresa contratada para realizar a 

coleta dos resíduos e a limpeza das ruas da cidade recolhe, em média, 600 toneladas de material 

por mês. Como o lixo é não é separado, não é possível definir o perfil dos resíduos coletados pela 

Tucano em São Miguel do Oeste. 

Como já foi mencionado, o destino do lixo recolhido em São Miguel do Oeste é o aterro 

sanitário localizado na cidade de Anchieta. A Tucano mantém uma equipe de funcionários no 

local que realizam a separação de alguns materiais recicláveis. Segundo a empresa, das 600 

toneladas de resíduos coletados mensalmente em São Miguel do Oeste, em média, 20 toneladas 

de material reciclável são separadas do restante do lixo. 

Dessa forma, pode-se afirmar que pouco mais de 3% dos resíduos recolhidos pela Tucano 

na cidade são encaminhados para reciclagem. De acordo com a empresa, esse material é 

composto basicamente de metal, papel, papelão, embalagens do tipo longa vida e grande 

variedade de embalagens plásticas, principalmente garrafas pet. 

Ao contrário do que acontece com os resíduos recolhidos pela Tucano, na ACOMAR é 

possível definir com mais clareza a quantidade e o perfil do material reciclável coletado, pois 

essas informações são registradas em planilhas. 
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Os catadores da ACOMAR recolhem uma média de 10 toneladas de resíduos recicláveis 

por mês. O resíduo que aparece em destaque na composição desse material é o papelão. Das 10 

toneladas de resíduos recolhidas mensalmente pela Associação, cerca de 50% é composto por 

esse tipo de resíduo. 

Com um volume também considerável, o papel compõe 30% do material, o plástico e o 

metal, em menor quantidade, completam o perfil dos resíduos coletados pela ACOMAR.  

De outra forma, na Cooperativa de Reciclagem Sagrada Família o material que se destaca 

é o metal. Das cerca de 8 toneladas de resíduos recolhidas em média por mês pela Cooperativa, 

metade é composta por metais de diversos tipos. 

O papel e o papelão compõem grande parte do restante do volume de material coletado 

pela Cooperativa e o plástico aparece em pequena quantidade.  

Sendo assim, pode-se dizer que cerca de 38 toneladas do lixo que é produzido 

mensalmente em São Miguel do Oeste é encaminhado para reciclagem. Destacando-se o papelão, 

o papel, os metais e o plástico. 

 

 

4.2 SAUDADES 

 

 

Localizado na região Oeste de Santa Catarina, o município de Saudades foi colonizado 

por imigrantes, na maioria alemães, vindos do Rio Grande do Sul. Diz-se que o nome da cidade é 

devido à saudade que esses colonizadores sentiam de seus parentes e amigos. 

Grande parte da população de Saudades fala, além do português, alemão, vestígio deixado 

pelos imigrantes e que até hoje está presente na cultura local. 

No dia 30 de dezembro de 1961 o município foi emancipado. Cortado pelo Rio com o 

mesmo nome da cidade, Saudades limita-se com os municípios de Cunha Porã, Nova Erechim e 

Pinhalzinho e está localizado a 650 quilômetros da capital catarinense Florianópolis. 

A população de Saudades, segundo dados do IBGE (2010), é de 9.016 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 43,86 habitantes por quilômetro quadrado. 
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Imagem 16 – Portal de Saudades 
Fonte: Prefeitura Municipal de Saudades (2011).  
 

 

4.2.1 Coleta seletiva de resíduos 

 

 

A coleta seletiva de resíduos no município de Saudades foi uma iniciativa da Prefeitura 

Municipal com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Sanitária e 

Ambiental e da Comissão Municipal de Meio Ambiente. 

A campanha teve início em 2007 com o treinamento das Agentes Comunitárias de Saúde, 

que foram responsáveis por divulgar o programa de coleta seletiva de casa em casa. As Agentes 

distribuíram um folder (ANEXO B) para os cidadãos, explicando os objetivos da campanha e de 

que forma seria realizado todo o processo de coleta seletiva de resíduos, informando inclusive, a 

data prevista para o início do projeto. 

A Prefeitura também distribuiu pela cidade panfletos educativos (ANEXO C) com a 

maneira correta de separar e armazenar o lixo, e os dias e horários em que cada tipo de resíduo 

seria recolhido. 
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Houve divulgação em programas de rádio, em jornais, nas festas em Comunidades do 

interior do município, palestras educativas nas escolas, clubes de mães e de idosos. A campanha 

de coleta seletiva de resíduos foi amplamente divulgada em toda a cidade. 

No dia primeiro de agosto de 2008, data previamente estabelecida para o início da 

campanha, a Prefeitura iniciou a coleta seletiva do lixo. O processo de recolha, transporte e 

destinação dos resíduos ocorreu da seguinte maneira: o departamento de obras e infraestrutura 

ficou incumbido da coleta e transporte do material. Houve treinamento para os colaboradores que 

foram orientados a recolher somente os resíduos devidamente separados e embalados. 

Ficou definido que o lixo seria separado em três categorias: lixo orgânico ou molhado, 

rejeito e lixo seco ou reciclável. Foi estabelecido ainda que o lixo orgânico ou molhado e o rejeito 

seriam recolhidos nas segundas, quartas e sextas e o resíduo reciclável nas terças e quintas. 

Dessa forma, funcionários do setor de obras e infraestrutura iniciaram a coleta dos 

resíduos separadamente nos dias e horários estabelecidos na campanha. Em um caminhão da 

Prefeitura, o lixo orgânico ou molhado e o rejeito eram transportados até o aterro sanitário 

mantido pela empresa Tucano no próprio município. Enquanto que o lixo seco ou reciclável era 

entregue para uma empresa de Saudades. Essa empresa realizava a triagem e embalagem do 

material que posteriormente era encaminhado para reciclagem. 

Os cidadãos foram orientados também a armazenar em casa o lixo produzido após o 

recolhimento até duas horas antes da próxima coleta. Dessa forma, os resíduos não ficariam 

acumulados em frente às casas e as lixeiras (Imagem 17) instaladas pela Prefeitura no centro da 

cidade seriam somente para uso do público que transita pelas ruas. 

De acordo com a Prefeitura, a principal dificuldade enfrentada no início do programa de 

coleta seletiva de resíduos no município foi a resistência de algumas pessoas em separar o lixo 

conforme a orientação da campanha. Coube às Agentes Comunitárias de Saúde a tarefa de 

identificar esses moradores e repassar as informações ao setor responsável da Prefeitura que 

realizou visitas nessas residências.  

Segundo funcionária do setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, desde o início da coleta 

seletiva, demorou quatro meses para que todos os cidadãos se adequassem ao projeto. Após esse 

período, a separação do lixo tornou-se um hábito para os moradores de Saudades.  
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Imagem 17 – Lixeiras no centro de Saudades 
Fonte: o autor (2011). 
 

 

A Prefeitura desenvolveu também uma campanha de coleta de materiais recicláveis no 

interior do município. Da mesma forma que na cidade, as Agentes Comunitárias de Saúde 

divulgaram o projeto para as famílias da área rural. 

Dessa maneira, o resíduo reciclável era separado pelas famílias e depositado em locais 

definidos da Comunidade e recolhido pela mesma empresa que recebia o material reciclável da 

Prefeitura na cidade. Foi estabelecido que a recolha no interior aconteceria três vezes por ano em 

datas pré-determinadas.  

No decorrer do ano de 2009 aconteceram algumas mudanças no sistema de coleta seletiva 

de resíduos. O material continua sendo separado da mesma forma e o destino final é o mesmo, 

mas agora o lixo é recolhido somente nas segundas, quartas e sextas. A Prefeitura terceirizou a 

coleta e o transporte do material. Atualmente o lixo é recolhido e transportado em um caminhão 

com separação pela empresa que antes apenas recebia e triava os resíduos. 
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Essas mudanças também foram amplamente divulgadas. A Prefeitura desenvolveu um 

novo folder (ANEXO D) e distribuiu nas escolas adesivos (ANEXO E) indicando as categorias 

para a separação do lixo. 

Conforme a funcionária do setor de Vigilância Sanitária e Ambiental de Saudades, o 

sucesso da campanha de coleta seletiva de resíduos no município depende principalmente da 

persistência das pessoas e entidades envolvidas no projeto. Outro fator fundamental é o contínuo 

trabalho de educação ambiental com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância 

da separação e destinação correta do lixo produzido diariamente. 

 

 

4.3 AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM SÃO MIGUEL DO OESTE 

 

 

A ação inicial para implantar a coleta seletiva de resíduos em São Miguel do Oeste 

precisa ser o planejamento detalhado da campanha. Nessa etapa é necessário definir a forma de 

separação do lixo, bem como, a maneira que os resíduos serão coletados, transportados e o seu 

destino final. Além disso, deve ser estabelecida uma data para o início do projeto. 

Sugere-se que, a princípio, seja separado apenas o material reciclável dos demais 

componentes do lixo da seguinte forma: resíduo reciclável ou seco (papel, metal, plástico e 

vidro), coletado pela Prefeitura, e resíduo orgânico ou molhado (restos de alimentos em geral, 

cascas de frutas, legumes, folhas e cinzas) e rejeito (papel higiênico, fraldas descartáveis, 

absorventes, roupas, calçados, artigos de couro, isopor, louças e objetos de porcelana, gesso, 

esponjas e espuma) recolhidos pela empresa Tucano, que atualmente coleta todo o lixo da cidade. 

Considerando que houve reclamações tanto da ACOMAR quanto da Cooperativa de 

Reciclagem Sagrada Família de que a Tucano muitas vezes recolhe também o material reciclável, 

é preciso que a Prefeitura trabalhe essa situação para que a empresa colete somente os resíduos 

não recicláveis (lixo orgânico ou molhado e rejeito). 

O destino dos resíduos recicláveis será justamente a ACOMAR e a Cooperativa de 

Reciclagem Sagrada Família. Nessas duas entidades os catadores terão a função de separar, 

embalar e armazenar o material que posteriormente será encaminhado para reciclagem. 
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Para os resíduos não recicláveis será mantido o destino atual, ou seja, o aterro sanitário da 

Tucano localizado no município de Anchieta. 

Os dias e horários da coleta seletiva poderão ser os mesmos da coleta que atualmente é 

realizada: de segunda a sábado no centro da cidade e em dias alternados nos bairros. 

Uma ação fundamental nessa fase inicial é o treinamento dos funcionários da Prefeitura 

que realizarão a coleta e o transporte dos resíduos recicláveis. É necessário deixar claro que será 

recolhido somente o lixo reciclável, devidamente separado e embalado conforme for estabelecido 

no planejamento da campanha. Dessa forma, é preciso que esses colaboradores estejam aptos 

para identificar o material que irão coletar. 

Após definir a forma de separação do lixo, a maneira como os resíduos serão recolhidos, 

estabelecer uma data para o início da coleta e treinar todos os envolvidos no projeto, é necessário 

divulgar amplamente a campanha de coleta seletiva em toda a cidade. 

Essa divulgação pode ser realizada em programas de rádio, em jornais, nas festas em 

Comunidades dos bairros e do interior do município, palestras educativas nas escolas, clubes de 

mães e de idosos.  

Além disso, propõe-se que, da mesma maneira como ocorreu em Saudades e em São 

Miguel do Oeste na campanha de coleta de materiais recicláveis no interior do município, as 

Agentes Comunitárias de Saúde sejam as responsáveis por divulgar o programa de coleta seletiva 

de casa em casa, explicando os objetivos da campanha e de que forma será realizado todo o 

processo de coleta seletiva de resíduos, informando inclusive, a data prevista para o início do 

projeto. 

A Prefeitura também pode distribuir pela cidade panfletos educativos com a maneira 

correta de separar e armazenar o lixo e os dias e horários em que cada tipo de resíduo será 

recolhido. Os cidadãos devem ser orientados a armazenar em casa o lixo produzido após o 

recolhimento até duas horas antes da próxima coleta. Dessa forma, os resíduos não ficarão 

acumulados em frente às casas e as lixeiras instaladas pela Prefeitura no centro da cidade serão 

somente para uso do público que transita pelas ruas. 

Conforme se verificou em Saudades, a principal dificuldade enfrentada no início do 

programa de coleta seletiva de resíduos no município foi a resistência de algumas pessoas em 

separar o lixo conforme a orientação da campanha. Nesse sentido, é preciso que as Agentes 
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Comunitárias de Saúde sejam preparadas para identificar esses moradores e repassar as 

informações ao setor responsável da Prefeitura que fará visitas nessas residências.  

De acordo com os autores estudados e a funcionária do setor de Vigilância Sanitária e 

Ambiental de Saudades, que foi uma das responsáveis pela implantação da coleta seletiva de 

resíduos naquele município, o sucesso de um projeto dessa natureza passa fundamentalmente pela 

persistência e dedicação das pessoas e entidades envolvidas na campanha. 

Somando-se a isso, outra ação imprescindível para que o projeto de coleta seletiva 

obtenha êxito é o trabalho de educação ambiental, com o objetivo de conscientizar as pessoas 

sobre o seu papel como gerador de lixo e a importância da separação e destinação adequada dos 

resíduos que cada cidadão produz diariamente.  

Após a implantação da coleta seletiva de resíduos, sugere-se que a Prefeitura realize 

revisões periódicas do programa para que consiga analisar os resultados, verificar quais foram as 

ações que contribuíram de maneira positiva na campanha e quais precisam de ajustes. Isso 

permite avaliar se os objetivos do programa estão sendo alcançados e a adoção de possíveis 

mudanças, garantindo dessa forma, uma melhoria contínua no processo. 
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5 CONSTATAÇÕES E CONCLUSÃO 

 

 

Desde o início da Revolução Industrial, que transformou a agricultura, a indústria e o 

ritmo de vida das pessoas, a natureza passou a ser explorada de maneira que os impactos 

ambientais foram tornando-se gradativamente mais nítidos e preocupantes. Parece ficar cada vez 

mais evidente que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global são uma resposta 

do planeta a essas agressões ao ambiente.  

Nesse contexto, constata-se que um dos principais problemas ambientais enfrentados 

atualmente pela sociedade, relacionado diretamente com a industrialização e o aumento 

populacional, é a produção do lixo. Diante disso, a coleta seletiva e reciclagem de resíduos 

surgem com alternativas para diminuir a quantidade de matéria-prima retirada da natureza e o 

volume de resíduos dispostos inadequadamente no meio ambiente, contribuindo dessa forma, 

para equilibrar as atividades humanas com a preservação da natureza. 

A análise da situação atual da coleta de resíduos em São Miguel do Oeste mostrou que o 

lixo gerado no município é recolhido pela empresa Tucano, que também é responsável pela 

limpeza das ruas da cidade. Essa análise revelou ainda que existem duas entidades que recolhem 

o material reciclável em São Miguel do Oeste: a ACOMAR e a Cooperativa de Reciclagem 

Sagrada Família. 

Além disso, constatou-se também que o município está preocupado com o problema do 

lixo, tendo em vista que já desenvolve muitas atividades nesse sentido, como instalação do 

Ecoponto para armazenagem de pneus, locais onde a população pode depositar os resíduos 

recicláveis, instalação de lixeiras no centro da cidade e campanha de coleta de materiais 

recicláveis no interior do município.  

Com relação ao volume e perfil dos resíduos produzidos em São Miguel do Oeste, 

constatou-se que, em média, são geradas 618 toneladas de lixo por mês. Desse total, cerca de 38 

toneladas são encaminhas para reciclagem, destacando-se entre esses materiais o papel, o 

papelão, os metais e o plástico.  

Já em relação a coleta de resíduos na cidade de Saudades, verificou-se que esse município 

realiza a coleta seletiva de resíduos desde agosto de 2008. A campanha foi implantada pela 
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Prefeitura Municipal com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Sanitária e 

Ambiental e da Comissão Municipal de Meio Ambiente. 

Uma vez verificada a situação atual da coleta de resíduos em São Miguel do Oeste e 

conhecida com é realizada a coleta seletiva de resíduos em Saudades, foi possível sugerir ações 

para que o município de São Miguel do Oeste também implante um sistema de coleta seletiva de 

resíduos. 

Dessa forma, foi proposto que sejam separados os resíduos recicláveis dos demais 

componentes do lixo e que a Prefeitura realize a coleta e o transporte do material reciclável, 

enquanto que a Tucano recolha o rejeito e a matéria orgânica. Todas essas mudanças têm como 

objetivo a melhoria contínua do processo. Uma das principais ações para o sucesso desse projeto 

é a ampla divulgação da campanha com a finalidade de conscientizar cada pessoa de sua 

responsabilidade como gerador de lixo e a importância da separação correta dos resíduos. 

Constatou-se ainda que a implantação da coleta seletiva pode melhorar significativamente 

a qualidade de vida das famílias que trabalham na ACOMAR e na Cooperativa de Reciclagem 

Sagrada Família, uma vez não que não será mais preciso recolher o material reciclável pelas ruas 

da cidade e um maior volume de resíduos contribui no aumento da renda dessas pessoas 

Sendo assim, pode-se concluir que a coleta seletiva de resíduos é de fundamental 

importância para diminuir o impacto ambiental causado pela geração do lixo e melhorar as 

condições de trabalho dos catadores de material reciclável. Conclui-se ainda que a preocupação 

com o problema do lixo é uma realidade na Prefeitura de São Miguel do Oeste e o município 

possui condições de implantar o sistema de coleta seletiva de resíduos focado na melhoria 

contínua proposto neste trabalho, formalizando assim, a integração das questões ambientais à 

administração municipal. 

Entretanto, a solução para os problemas ambientais não deve exigida apenas da 

administração pública. A sustentabilidade não é uma opção, ela tem que ser encarada como o 

único caminho e responsabilidade de todos. Além de cobrar das autoridades atitudes em prol do 

meio ambiente e optar por produtos ecologicamente corretos, cada um precisa cuidar do seu 

próprio quintal. Consumir conscientemente, não desperdiçar água e energia elétrica, separar o 

lixo, plantar árvores, são atitudes simples, mas que fazem muita diferença.  

Portanto, conclui-se que todos podem e devem dar a sua contribuição para a construção de 

uma sociedade sustentável. O planeta dá sinais claros que não suporta mais o consumismo 
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intensivo pregado pelo capitalismo que degrada o meio ambiente. Cresce a necessidade de 

preservação dos recursos naturais. É preciso, mais do que nunca, que o homem desenvolva suas 

atividades em harmonia com a natureza, afinal, é desse equilíbrio com o meio ambiente que 

depende o bem estar da humanidade.  

 



 52 

REFERÊNCIAS 

 

 
BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 
São Paulo: Saraiva, 2004.  
 
 
CAVALCANTI, Clóvis. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4 
ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 
 
 
COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de 
graduação e pós-graduação. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
 
FIGUEIRÓ, Nelso. O que é, o que é meio ambiente? Florianópolis: Epagri/Ciram, 2007. 
 
 
FOGLIATTI, Maria Cristina. Avaliação de impactos ambientais: aplicação aos sistemas de 
transporte. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 
 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
 
GUEDES, Enildo Marinho. Curso de metodologia científica. 2 ed. HD Livros: Curitiba, 2000. 
 
 
IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 11 ago. 
2011. 
 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
 
LAVORATO, Marilena L. de A.; MARCONDES, Adalberto W.; RUSCHEL, Rogerio Raupp. 
BenchMais: as 85 melhores práticas em gestão socioambiental do Brasil. São Paulo: Mais 
Projetos, 2007.  
 
 
LIMA, Luiz Mário Queiroz. Lixo: tratamento e biorremediação. 3 ed. Brasil: Hemus, 2004. 
 
 
LÜCKMANN, Luiz Carlos; ROVER, Ardinete; VARGAS, Marisa. Diretrizes para elaboração 
de trabalhos científicos. 3 ed. Joaçaba: Unoesc, 2009. 

 



 53 

MAGERA, Marcio Conceição. Os empresários do lixo: um paradoxo da modernidade. 2 ed. 
Campinas: Átomo, 2005. 
 
 
MANO, Eloísa Biasotto; PACHECO, Élen Beatriz Acordi Vasques; BONELLI, Cláudia Maria 
Chagas. Meio ambiente, poluição e reciclagem. São Paulo: Blucher, 2005. 
 
 
PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica-
prática. 6 ed. rev. e ampl. Campinas: Papirus, 2000. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE. Disponível em: 
<http://www.saomiguel.sc.gov.br/>. Acesso em: 11 ago. 2011. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES. Disponível em: 
<http:.saudades.sc.gov.br/home/índex.php?#>. Acesso em: 11 ago. 2011. 
 
 
PROJETO VERDE VALE. Quanto vale nosso lixo. Belo Horizonte: Ação e Promoção, 1999. 
 
 
REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2 ed. ver. e ampl. Edgar Blücher: São 
Paulo, 1993. 
 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 
 
SANTOS, Rosely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2004. 
 
 
ZANIN, Maria. MANCINI, Sandro Donnini; Resíduos plásticos e reciclagem: aspetos gerais e 
tecnologia. São Carlos: EdUFSCar, 2004. 
 
 
 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – Folder - Campanha de coleta de materiais recicláveis no interior de São Miguel do 

Oeste 
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ANEXO B – Folder - Uma grande idéia 
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ANEXO C – Folder - Reciclagem 
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ANEXO D – Folder - Vamos reciclar juntos 

 

 

 



 64 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 



 67 

 

 



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – Cartela de adesivos 
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