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RESUMO 

 

 

A difícil situação política do país abalou a economia. Em razão disso, 

advieram ônus para o trabalhador e para a sociedade, tais como: o aumento do 

custo de vida e do número de desempregados, mas também o decorrente 

crescimento do trabalho informal - o qual voltou a ganhar adeptos pelo Brasil. 

Não obstante, as dificuldades também fazem surgir os empreendedores que 

buscam, se não o sustento integral, um complemento para a renda familiar e por 

isso planejam a abertura de um negócio. Nesse contexto, o projeto que se 

apresenta neste texto oportuniza a conscientização sobre a necessidade de reduzir 

a quantidade de material reciclável nos lixões e que, simultaneamente, viabiliza a 
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geração de lucros à empresa Inovar. O projeto, O empreendedorismo sustentável: 

novas oportunidades para as futuras gerações de Teófilo Otoni - MG enseja 

contribuir para a limpeza do meio ambiente da cidade, já que um dos seus 

objetivos é coletar materiais de difícil decomposição - garrafas plásticas e latinhas 

de alumínio -, porém não se podem preterir os outros objetivos: praticar a 

reciclagem e influenciar o desenvolvimento econômico dos trabalhadores. 

Observe-se que, na troca de garrafas plásticas e latinhas de alumínio, a máquina 

de venda reversa emite um comprovante com o valor de que o trabalhador pode 

lançar mão para fazer compras mensais em supermercados. Esses objetivos 

iniciais atingidos, necessariamente, produzem efeitos importantes: a melhoria da 

qualidade de vida da população da cidade, dos próprios trabalhadores envolvidos 

diretamente no projeto, a manutenção, expansão e multiplicação das empresas de 

reciclagem, a geração de novos empregos em outros setores da economia, com o 

benefício de se pouparem recursos naturais. 
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Empreendedorismo, sustentabilidade, meio ambiente, máquina de venda 

reversa 
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 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção”. 

  
Paulo Freire 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

 

O tema da pesquisa que originou esta monografia é Liderança, Atitude e 

Características do Comportamento Empreendedor. A partir dela evidenciou-se que 

o mundo do trabalho carece de profissionais providos de competências, 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


    
                                                                              

13 

 

habilidades e atitudes para enfrentarem os novos desafios impostos pela sociedade 

pós-moderna, dentre eles, a alta produção de lixo.  

Diante desse quadro, a reciclagem precisa tornar-se uma rotina nas cidades 

de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, visto que sejam graves os 

problemas ambientais ocasionados, justamente, por não destinarem o lixo ao local 

correto.  

No Brasil, ainda em expansão, já se pode contar com um número 

considerável de destinos a serem dados para uma parte do lixo não orgânico. 

A Inovar seria uma empresa do setor privado, a sua principal ação seria a 

implantação de máquinas automáticas de venda reversa, que funcionaria como 

coletoras de garrafas PET e latinhas de alumínio e creditam pontos para cada uma 

delas - 10 pontos para PETs e 15 pontos para latinhas -  em uma conta que os 

usuários devem criar pela internet. 

Os pontos seriam trocados no programa fidelidade em diversos locais, 

conforme se sugere, a partir de pesquisa realizada nessa cidade, ao final deste 

texto. O cadastro e o acompanhamento do saldo de pontos poderão então ser feitos 

na própria máquina, no site ou em um aplicativo para celular. Essas máquinas são 

capazes de hospedar programas inovadores, veicularem promoções e fazerem 

captação de recursos que incentivam as reciclagens em todas as camadas sociais, 

graças aos benefícios oferecidos, favorecendo tanto a cidade quanto a população. 

Ao pôr em discussão a reciclagem como forma de empreendedorismo, esta 

pesquisa pretende despertar, na cidade de Teófilo Otoni, a consciência da 

importância que reciclar tem para proporcionar uma vida melhor para as gerações 

futuras, visto que pode contribuir para a existência de um meio ambiente mais 

saudável e para o surgimento de uma oportunidade de negócio sustentável e 

rentável, capaz de incrementar a renda familiar mensal. 

Metodologicamente, este trabalho se funda na pesquisa quantitativa, ou 

seja, questionários sobre o interesse em melhorias em relação ao meio ambiente 

na cidade de Teófilo Otoni. Nesta cidade, o questionário foi respondido por 35 

pessoas de diferentes bairros.  
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1.2 Justificativa 

 

 

Este trabalho justifica-se por apresentar uma pesquisa que pode colaborar 

para a modificação de perspectiva das pessoas comuns sobre a sua capacidade de 

serem empreendedoras e de transformarem sua vida e a vida da comunidade de 

que fazem parte no que diz respeito ao ambiente em que vivem e à situação 

financeira.  Nesse sentido, retoma conceitos de liderança, atitude e características 

do comportamento empreendedor e oferece condições para que se compreenda a 

necessidade de um líder desenvolver as competências essenciais de gerenciamento 

de um dado empreendimento, a fim de que obtenha sucesso.  

Tal visão afasta restrições quanto à classe ou à condição sociocultural para 

que o sujeito interessado e disposto se torne um empreendedor. Não obstante, esse 

empreendedor precisa desenvolver sua criatividade, suas capacidades de 

relacionamento interpessoal, negociação, otimização de resultados, motivação, 

trabalho em equipe e crença no potencial das pessoas e no entendimento de que 

cada um é capaz de ser líder e de ter atitudes comportamentais para modificar 

positivamente o ambiente a sua volta.  

O valor acadêmico desta pesquisa está em proporcionar a alunos dos 

cursos de administração e empreendedorismo um exemplo de projeto 

socioambiental de sucesso. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

Objetivo geral 
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Apresentar um projeto de reciclagem, rentável para empreendedores da 

cidade de Teófilo Otoni interessados também na viabilização de uma vida de 

qualidade para a população hodierna e futura. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Diagnosticar a situação por que passa a cidade em relação ao descarte de 

lixo; 

 Descrever o papel e a importância da reciclagem em Teófilo Otoni; 

 Promover a coleta de latinhas de alumínio e garrafas de plástico em 

Teófilo Otoni; 

 Conscientizar a população do quanto é necessária e de grande importância 

a reciclagem para a preservação ambiental. 

 

 

 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

Este é um trabalho de origem quantitativa. Para realizá-lo foram feitas 

pesquisas com a utilização de questionários estruturados que versaram sobre o 

interesse da população da cidade de Teófilo Otoni em relação às melhorias do 

meio ambiente em que vive e da qualidade de vida. As respostas dadas pelos 

entrevistados viabilizaram a propositura de sugestão de oportunidade de 

empreendedorismo. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho está estruturado em introdução, capítulos do corpo do 

trabalho e considerações finais. 

O primeiro capítulo trata-se dos fundamentos teóricos sobre 

empreendedorismo, liderança, características do comportamento empreendedor, 

reciclagem e seus tipos e máquinas de venda reversa. 

O segundo capítulo apresenta lugares, ambientes, problema os quais 

levaram à identificação de oportunidade, em consonância com esses elementos, 

far-se-á uma breve referência ao bairro, a definição do problema como também a 

identificação das oportunidades, público-alvo, a metodologia e resultados da 

pesquisa e o desenvolvimento do projeto “INOVAR”. Por fim são apresentadas as 

conclusões a que se chegou depois do estudo e as referências bibliográficas 

utilizadas. 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 

 

2.1 Empreendedorismo  

 

 

O economista austríaco Joseph A. Schumpeter, autor da obra 

“Capitalismo, socialismo e democracia”, publicada em 1942, associa o 

empreendedor ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista 

tem como característica inerente, uma força que ele denomina de processo de 
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destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento 

de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados; em síntese, 

trata-se de destruir o velho para se criar o novo. (DEGEN, Ronald Jean. O 

empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: Ed. McGraw-

Hill, 1989, p.9.) 

Em visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele 

que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, 

aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação. “Um 

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões” Filion. 

(Apud CHAGAS, Fernando Celso Dolabela. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores 

Associados, 1999,p.28) 

Observe-se que, nesse sentido, o conceito de empreendedor diz respeito a 

características intrínsecas ao indivíduo e não sociais, culturais ou ambientais, o 

que faz menos restritiva a condição de ser empreendedor, negando preconceitos e 

alargando as possibilidades de os sujeitos das mais diversas classes sociais e 

condições econômicas serem vistos como tal. Do que se conclui também que o 

empreendedorismo não conhece fronteiras e não escolhe povos, mas existe nos 

indivíduos em qualquer espaço e tempo.  

 

 

 

 

2.2 Empreendedorismo no Brasil 

 

 

No Brasil, o empreendedorismo também fez e faz História, modificando as 

histórias pessoais e as realidades sociais, econômicas e culturais. 

Segundo Francisco Ferreira, o movimento do empreendedorismo no Brasil 

surgiu em 1.990, quando entidades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 
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às Micro e Pequenas Empresas) e a Softex (Sociedade Brasileira para Exportação 

de Software) foram criadas.  

O ensino universitário de empreendedorismo, da CNI (Confederação 

Nacional das Indústrias) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi) de difusão do 

empreendedorismo nas escolas de ensino superior do país, está presente em mais 

de duzentas instituições do Brasil. 

Entre 1.999 e 2.000, surgiu a explosão do movimento de criação de 

empresas pontocom, motivando o surgimento do start-up de internet, 

desenvolvidas por jovens empreendedores. 

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Index 2016 (GEI), o 

Brasil está em 92º colocado no ranking mundial de empreendedorismo. Realizado 

pela Rede Global de Empreendedorismo e o Instituto GEDI (Global 

Entrepreneurship and Development Institute).   

 

 

2.3 Liderança 

 

 

Segundo Chiavenato (2004), a liderança, na abordagem clássica da 

administração, era definida como uma forma de dominação ou controle, onde a 

função do líder era estabelecer e fazer cumprir critérios de desempenho para 

atingir objetivos organizacionais. Este conceito vem mudando e na Teoria das 

Relações Humanas a liderança passa a ser considerada um elemento vital para o 

sucesso de uma organização, onde os líderes são os agentes de mudanças e sua 

principal função é facilitar o alcance dos objetivos junto a seus liderados e 

proporcionar oportunidades para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal.  

Segundo Ervilha (2008, p.54) “liderar é influenciar e conduzir pessoas nas 

situações em que é identificado um objetivo claro e definido, que busca os 

resultados desejados”. 
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De acordo com Robbins (2007), liderança é a capacidade de influenciar 

pessoas para o alcance das metas, sendo essa liderança atribuída por meio de um 

alto cargo na organização ou emergência informal dentro da estrutura.  

Assim, pode-se entender que o empreendedorismo, embora seja inato a 

todo ser humano, evidencia-se nos líderes capazes de influenciar pessoas e 

agenciar mudanças, objetivando alcançar objetivos e metas em qualquer área, na 

liderança para se alcançarem objetivos relativos ao meio ambiente e à melhoria 

socioambiental, inclusive. 

 

 

2.4 Reciclagem 

 

 

Em consonância com o Ministério do Meio Ambiente, a reciclagem é um 

conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, 

reintroduzindo-os no ciclo produtivo. É uma das alternativas de tratamento de 

resíduos sólidos (lixo) mais vantajosas, tanto do ponto de vista ambiental quanto 

do social: ela reduz o consumo de recursos naturais, poupa energia e água, 

diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares de pessoas. 

É um processo industrial que começa em casa. A correta separação desses 

materiais em nossas casas e o encaminhamento para catadores ou empresas 

recicladoras permite que eles retornem para o processo produtivo e diminui o 

volume de lixo acumulado em aterros e lixões. É uma questão de hábito e de 

percepção: precisamos modificar nosso olhar sobre o que chamamos de "lixo". 

Cerca de 30% de todo o "lixo" é composto de materiais recicláveis como papel, 

vidro, plástico e latas, e todos esses materiais têm valor de mercado, pois são 

reaproveitados como matéria-prima no processo de fabricação de novos produtos. 

Interessa a esta pesquisa uma noção mais aprofundada sobre a reciclagem 

de latinhas, o que faz buscar um exemplo de processo de reciclagem válido para 

este texto. 
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O processo de reciclagem, segundo Moreira (2002, p.4), segue o seguinte 

fluxo: 

 

As latas de alumínio são recolhidas pelos chamados “catadores” e destinadas às 

empresas recicladoras. Ao chegarem, as latas são encaminhadas para os 

processadores que utilizando seus equipamentos eliminam algumas impurezas 

presentes nas latas de alumínio, como por exemplo: areia, papel, palitos, cinza de 

cigarros. Após esta limpeza as latas são compactadas em fardos e encaminhadas 

para a indústria responsável que continuará o processo. Na indústria, os blocos 

são desenfardados e passam por duas etapas de remoção eletromagnética de 

metais ferrosos, encerrando-se com a retirada de resíduos: remoção de terra e 

areia por peneiração e separação pneumática de papéis e plásticos. Após a 

remoção de tintas e vernizes das latas em forno rotativo, os cavacos são 

transportados para o forno de fusão, onde são submersos em banho de metal 

líquido. O material é então colocado em cadinhos, de onde são tiradas amostras 

para análise da composição química. Segue-se a laminação de chapas e bobinas 

para a produção de novas latas. 

 

Segundo o site Sobiologia, algumas das vantagens da reciclagem em 

relação ao meio ambiente são: 

 

 Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que 

uma árvore seja cortada. Pense na quantidade de papel que você já jogou 

fora até hoje e imagine quantas árvores você poderia ter ajudado a 

preservar. 

 Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do 

solo cerca de 5.000 quilos de minério, a bauxita. Quantas latinhas de 

refrigerantes você já jogou no lixo comum até hoje? 

 Com um quilo de vidro quebrado, faz-se exatamente um quilo de vidro 

novo. E a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas 

vezes.  

 Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e 

do solo. 

 Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de 

separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas. 
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 Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício. 

 Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da 

Prefeitura. 

 Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma 

concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram. 

 

 

2.5 Tipos de Produtos Recicláveis 

 

 

De acordo com o site Sobiologia, alguns dos tipos de produtos recicláveis 

são: 

 Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão, etc.), garrafas, 

frascos de medicamentos, cacos de vidro. 

 Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel. 

 Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, tubos de pasta, 

cobre, alumínio. 

 Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens e 

sacolas de supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Reciclagem ao Longo do Tempo 
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A reciclagem tornou-se, ao longo do tempo, necessária e uma ação, 

absolutamente, inteligente, tanto do ponto de vista da preservação dos recursos do 

planeta, quanto do ponto de vista econômico.  

“Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, em uma 

época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo 

torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo 

tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos 

reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de 

vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino 

comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global 

baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça 

econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que, 

nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os 

outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.” (Carta da 

Terra, ONU, 2002) 

Segundo Luiz António Abdalla Moura (2011, p.66), a degradação 

ambiental tornou-se evidente desde 1952, na Inglaterra, quando o fenômeno da 

Revolução Industrial e o crescente uso do carvão liberavam partículas o suficiente 

para causar o efeito nevoeiro em toda a cidade de Londres e levando poucos dias 

depois a mais de 8000 mortes, ocasionadas pela dificuldade ao respirar. 

Porém, só a partir de 1960, passaram a buscar soluções para evitar o 

evento de 1952 e também para descontaminar o Rio Tamisa, transformado em 

esgoto a céu aberto até então.  

Em 1972, ocorreu em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, com a presença de 113 países, ficando clara a diferença entre 

países desenvolvidos, que acreditavam que deveria existir um controle para 

reduzir a poluição e os em desenvolvimento, que se negaram a fechar o acordo, 

tomando como um empecilho ao seu desenvolvimento. 

“Essa foi, por sinal, a posição inicial do Brasil, cujos representantes 

entraram na conferência acreditando que os países ricos atingiram elevados níveis 
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industriais com o uso predatório dos recursos naturais e tentariam impedir os 

outros de fazê-lo.” (MOURA, 2014, p.5).  

No Brasil, constata-se que a preservação ambiental é ignorada em alguns 

setores, tendo efeitos negativos no nível mundial. O aumento da indústria agrícola 

foi um dos principais fatores para o impacto sobre regiões inclusive intocadas, 

juntamente com obras básicas como saneamento básico para impedir a 

contaminação dos rios colocada em segundo plano. Desde então o Brasil vem 

buscando medidas para diminuir os seus níveis de emissão de gás, porém tudo 

indica que piore, especialmente pela falta de fiscalização. 

Segundo a BBC Brasil o país não se encontra em um estado tão crítico, 

graças às suas energias renováveis, políticas de controle e investimentos no 

transporte público. Porém, tudo indica a caída no ranking, já que os dados foram 

coletados em 2012, e atualmente outros países vêm dando mais importância ao 

assunto. 

E é justamente com a frase “O Brasil não é dos piores, mas ainda poderia 

melhorar bastante", que apresento mais uma proposta sustentável, visando atingir 

toda a população, independentemente, de sua classe social. 

A professora do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, Maria 

Andrade explica que o Brasil implementou entre os anos 1980 para 1990, um 

programa nacional de controle de emissões de gases por veículos - o Proconve. 

"Nas áreas urbanas houve, depois do Proconve, uma redução na poluição 

significativa, apesar do aumento da frota. O que se precisa agora é controlar a 

queima de biomassa, a queima de florestas", diz ela. 

Maria Andrade ainda lembra que os controles nas indústrias e o 

desenvolvimento de tecnologias de combustíveis, para a redução das emissões de 

enxofre, também foram fatores importantes para melhora nas últimas décadas, 

ressaltando que as principais fontes de poluição do ar no Brasil são as queimadas 

no campo, as emissões de veículos nas áreas urbanas e as indústrias. 

2.7 Cenário do Brasil na Reciclagem 
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Outro tema apontado no desenvolvimento foi o cenário do Brasil na 

reciclagem mundial, muito discutido e falado por empresas nos dias atuais, que 

buscam cada vez mais a diminuição da poluição e uma sustentabilidade cada vez 

maior. 

De acordo com os dados da Ciclosoft, o Brasil é líder mundial de 

reciclagem de latas de alumínio, dados que, por sua vez, orgulham os órgãos 

públicos responsáveis, porém apenas 14% dos municípios oferecem serviço de 

coleta seletiva para os cidadãos. 

Não é tarefa fácil separar o lixo orgânico do lixo reciclável em nossa casa, 

mas demanda responsabilidade e disciplina fazer com que estes resíduos tenham o 

destino de reciclagem. 

Um dos principais erros do nosso país em relação à reciclagem e à 

sustentabilidade é a falta de investimento na educação, uma vez que a melhor 

forma de obter um país mais sustentável é educando desde cedo, tendo em vista 

que os países mais limpos e sustentáveis do mundo têm um forte investimento 

nesse setor. 

Nada obstante, parece fundamental, neste ponto, lembrar que há, no Brasil, 

uma lei para descarte de resíduos sólidos. 

 

 

2.8 Lei dos Resíduos Sólidos  

 

 

A população brasileira aumentou desproporcionalmente a produção de lixo 

nos últimos dez anos, em relação ao seu aumento demográfico, sendo que a 

diferença foi de 9,65% na produção de lixo para 21%. Depois de mais de um ano, 

após o fim do prazo para o encerramento dos lixões no país, 41% dos resíduos 

gerados pela população ainda continuam sendo despejados indevidamente. 
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Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2015, mais de 41% dos 78,6 milhões 

de toneladas de resíduos sólidos tiveram o seu fim em um dos 3000 lixões ou 334 

aterros distribuídos pelos 5.570 municípios brasileiros, causando inúmeros danos 

ambientais, dentre os quais: contaminação do ar, da água, do solo, da fauna e da 

flora por substâncias tóxicas e cancerígenas. Um estudo recente calculou o 

impacto do problema no sistema de saúde para a nação em cerca de R$ 1,5 bilhão 

por ano.   

Pensando nisso, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 

12.305/10) regulamentada então pelo Decreto 7.404/10, que incentiva a 

sustentabilidade, a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos a fim de 

prevenir danos maiores ao meio ambiente, levando em conta a redução de lixo 

gerado, juntamente com a coleta seletiva, inclusão dos catadores e a eliminação 

dos lixões. 

Além disso, prevê a implantação de aterros sanitários que receberão 

apenas dejetos, ou seja, o que não pode ser aproveitado. 

 

 

2.9 Máquinas de Venda Reversa: Estratégia no Projeto de Reciclagem em 

Teófilo Otoni 

 

 

As máquinas de Venda Reversa, são máquinas capazes de aceitar milhares 

de recipientes (vidro, plástico / pet e alumínio / latas), identificá-los pela sua 

silhueta / imagem, peso, tipo de recipiente e respectivo código de barras, para 

posterior separação e eventual trituração ou compactação, em diversas formas. 

Essas máquinas são adaptáveis ao negócio pretendido, face aos recipientes que se 

pretende aceitar. 
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Elas são instrumento fundamental para o projeto de sustentabilidade que se 

pretende implementar em T. Otoni, cuja proposta de desenvolvimento da cidade, 

tem como foco estratégico a criação de uma empresa de reciclagem 

Uma empresa desse nível tecnológico, ao mesmo tempo que pode ser um 

empreendimento significativo no sentido de movimentar a economia da cidade, 

também pode ser uma alavanca para o processo de educação da população, no 

sentido de oferecer a essa população o contato com práticas inovadoras e hábitos 

permanentes no que tange a sua conduta em relação ao lixo sólido que produz. 

Convém, a este ponto, perfilar a cidade de Teófilo Otoni, lugar para que se 

pensou o projeto de sustentabilidade e reciclagem. 
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3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA: 

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL - NOVAS 

OPORTUNIDADES PARA AS FUTURAS GERAÇÕES DE 

TEÓFILO OTONI- MG 

 

 

3.1 Breve Referência de Teófilo Otoni-MG 

 

 

Segundo informações no portal da transparência de Teófilo Otoni - um 

pertinaz pesquisador de nosso passado, o Dr. Reynaldo Ottoni Porto relata que: 

A região que compreende o território do município de Teófilo Otoni, 

começou a despertar a atenção dos portugueses, logo após o descobrimento do 

Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500. 

Com a procura do ouro e do diamante, os portugueses depois de 

descobrirem o Brasil, em 1.500, deixaram seu foco no Nordeste, por terem 

notícias das riquezas locais. 

Em 1847, Theophilo Benedito Ottoni organizou a campanha de comércio e 

navegação do Mucuri, reunindo o nordeste mineiro ao litoral brasileiro. A 

campanha promoveu o desenvolvimento que se deu com o desbravamento de 

florestas, chapadas e serras que cercam do norte ao sul do Brasil. 

No ano de 1852, Theophilo B. Ottoni chega ao Vale do Mucuri e toma 

posse daquelas terras. Seguindo seu plano, nomeia o centro das terras do Mucuri 

como Filadélfia, em 7 de setembro de 1853, nesse tempo, abre o espaço, no qual 

se tem o centro da cidade instalado e/ou a sua primeira rua direita – hoje, Avenida 

Getúlio Vargas. O próximo passo foi receber colonos suíços e alemães por conta 

de anúncios e jornais do próprio Theophilo B. Ottoni convidando-os, em 27 de 
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julho de 1856. Em 1858, Filadélfia já possuía 600 habitantes. Não obstante as 

várias dificuldades como doenças a assolarem a população e ataques de índios, 

Filadélfia continuou evoluindo até se tornar distrito e freguesia da comarca de 

Minas Novas. 

Filadélfia foi emancipada no dia de 9 de novembro de 1878, recebeu o 

título de cidade, com o nome de Teófilo Otoni – clara homenagem ao seu 

fundador. A posse oficial do título se deu em 25 de março de 1881. 

Hoje, Teófilo Otoni, que se localizada na região Nordeste do Estado de 

Minas Gerais, no Vale do Mucuri, a uma distância de 450 km da capital Belo 

Horizonte, possui uma área de 3.242,27 km². O município é composto por cinco 

distritos: Pedro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, Mucuri e Topázio.  

É considerada a maior província gemológica do mundo.  Por sua vez, a 

cidade de Teófilo Otoni é o destino obrigatório de todas as pedras preciosas e 

semi-preciosas produzidas neste território. Contudo a cidade de Teófilo Otoni 

também desenvolveu-se tendo como principais atividades econômicas a 

agricultura, a pecuária e tornou-se polo comercial, jurídico, de saúde e 

educacional da região dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Nada obstante, 

seus parques fabril e industrial são ainda muito rudimentares e restritos.  

Quanto aos aspectos mais gerais, a cidade pode ser caracterizada como 

provinciana. Uma das marcas da necessidade de desenvolvimento dessa cidade 

são os problemas de saneamento básico bastante evidentes: ainda se vê, com 

frequência, esgoto a céu aberto em muito bairros da cidade e lixo que se acumula 

em muitos lotes vagos. A população ainda sofre consequência de enchentes em 

alguns pontos da cidade que também enfrenta longos períodos de estiagem. Nesse 

cenário, o lixo é, com certeza, um problema a ser considerado. 

 

 

3.2 Definição do Problema e Identificação de Oportunidades  
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A destinação incorreta do lixo é um problema em diversas cidades do 

Brasil. Em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri esse problema não é diferente. A 

questão do lixão foi caso de jurisdição. Há 24 anos, todo o lixo produzido em 

Teófilo Otoni é levado para um terreno de 72 mil metros quadrados a 5 km da 

Cidade, onde os materiais ficam a céu aberto, poluindo o ar, a água e o solo. De 

modo geral, o lixo é colocado em sacolas e dispostos nos locais de coleta, sem a 

devida separação do mesmo. 

O lixão está localizado às margens da BR-116 e consta nas proximidades 

dele uma placa informando sobre a existência desse aterro sanitário, porém o 

mesmo não existe. É nesse ambiente que diversos catadores, sem nenhum tipo de 

proteção, revolvem o lixo catando produtos recicláveis, mas também para em 

busca de alimentos. Em consequência disso, a prefeitura da cidade, por ordem 

judicial, terá que transformar o lixão em um aterro sanitário. 

Pode-se perceber que a cidade está passando por um problema 

significativo relativo ao meio ambiente e à segurança dos catadores. Nesse sentido 

a proposta de um projeto de reciclagem parece fundamental para fomentar uma 

revisão da forma como a cidade entende o lixo e o que é possível realizar com a 

reciclagem desse. 

Convém lembrar que a reciclagem de plástico e de metais é muito 

importante, pois ao serem depositados no solo ou jogados nos rios esses 

elementos demoram anos para se decomporem, e uma vantagem é que ambos 

podem ser sempre transformados em produtos de valor considerável – vassouras, 

brinquedos, por exemplo. 

O que esta pesquisa propõe, como uma das soluções para o problema do 

lixo na cidade de Teófilo Otoni, é um projeto de abertura de uma empresa de 

reciclagem de metais e plásticos que utilize para a coleta de matéria prima 

máquinas de venda reversa a serem postas em pontos estratégicos da cidade - no 

centro e nos bairros – e em cidades vizinhas, fomentando, dessa forma, a entrega 

de materiais para reciclagem. Tal empresa visará obviamente à geração de renda e 

terá como benefício subsequente a  preservação ambiental. 
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3.3 Público-Alvo da Pesquisa 

 

 

O público-alvo deste estudo é a população em geral da cidade de Teófilo 

Otoni-MG e cidades vizinhas - Pedro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, 

Mucuri e Topázio. Visto que esses últimos também podem se beneficiar do 

projeto, trazendo de suas cidades material para a reciclagem. Convém lembrar, 

neste ponto que, em geral, essas pessoas fazem compras nos supermercados e 

lojas de Teófilo Otoni. 

 

 

3.4 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada no bairro Centro, que está localizado na cidade de 

Teófilo Otoni / MG, com o intuito de coletar dados de pessoas que desejam 

melhorias nas suas localidades no referente à coleta de lixo, seus efeitos no meio 

ambiente e a oportunidade de colocação de máquinas para reciclagem. A coleta de 

dados teve como objetivos específicos: 

 Identificar as pessoas interessadas em melhorias em suas localidades; 

 Identificar a frequência da coleta no bairro e se é realizado com qualidade; 

 Buscar saber se existe tendência na colaboração com o meio ambiente; 

 Identificar locais para implantação da proposta (maquina recicladora). 

Após a identificação do público-alvo que são a população em geral da 

cidade de Teófilo Otoni-MG e cidades vizinhas - Pedro Versiani, Crispim 
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Jacques, Rio Pretinho, Mucuri e Topázio, o próximo passo é convidar estas 

pessoas para responderem um questionário buscando-se obter uma visão 

generalista da possibilidade de implantação do projeto. 

 

 

3.5 Resultados da Pesquisa 

 

 

Este é um trabalho de origem quantitativa. Assim sendo, trinta e cinco (35) 

moradores dos mais diversos bairros de Teófilo Otoni/MG responderam questões 

que avaliavam o seu nível de interesse sobre a implantação de uma empresa de 

reciclagem com vistas à melhoria em relação ao meio ambiente. 

Os resultados obtidos são os elencados abaixo.  

Na figura 1 apresenta-se a localidade da residência das pessoas 

interessadas em melhorias, observa-se que, na sua maioria, são residentes de 

Teófilo Otoni. 
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Figura 1: Quantidade de pessoas interessadas em melhorias por localidades por origem 

Fonte: Própria 

 

 

A figura 2 revela o número de dias por semana em que há coleta de lixo 

nos bairros onde residem os participantes, observa-se que a frequência média de 

coleta é de 3 vezes por semana (para 21 participantes). 

 

Figura 2: Frequência da coleta de lixo no bairro (por número de dias por semana) 

Fonte: Própria 

 

Também foi questionado sobre a qualidade da coleta de lixo, na figura 3 

podemos observar que 71.4 % dos entrevistados (25 pessoas) responderam que a 

coleta está sendo realizada de forma devida. 
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Figura 3: Se a coleta de lixo está sendo realizada com qualidade 

Fonte: Própria 

 

Quando questionados se se consideram colaboradores para o meio 

ambiente, 28 pessoas afirmaram que colaboram na preservação do meio ambiente, 

como se pode observar a continuação na figura 4. 
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Figura 4: Se considera um colaborador do meio ambiente 

Fonte: Própria 

Quando questionados sobre a possibilidade de haver algum retorno 

financeiro pelo material reciclado, os entrevistados responderam, na sua maioria, 

que colaborariam (23 pessoas), note-se também que esta questão não foi 

respondida por todos como mostra a continuação na figura 5.  

 

 

Figura 5: Caso tivesse uma máquina de reciclagem de garrafas pet e latinhas de alumínio 

e houvesse um retorno financeiro desse material reciclado, se os moradores a utilizariam 
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Fonte: Própria 

 

Quando os entrevistados foram levados a pensar nos impactos causados 

pela máquina na cidade, todos afirmaram que ela mudaria o comportamento dos 

moradores em relação ao meio ambiente e com isso a cidade, evoluiria, como se 

observa na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Se a inclusão da máquina mudaria algo na cidade 

Fonte: Própria 

 

Foi feita então uma pesquisa sobre os melhores locais para a implantação 

das máquinas, tendo em vista o fluxo de pessoas. Sendo que os 35 entrevistados 

puderam escolher mais de uma opção, dos melhores lugares para colocação das 

maquinas foram: supermercados, praças e escolas como pode se observar na 

figura 7. 
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Figura 7: Os locais viáveis para a implantação da máquina 

Fonte: Própria 

 

Outra questão importante foi o interesse em produtos reciclados, na figura 

8 se observa como a maioria de pessoas tem interesse na compra de produtos 

reciclados. 

 
Figura 8: Se possuem interesse em comprar produtos recicláveis 

Fonte: Própria 
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Quando se perguntou se os entrevistados possuem produtos reciclados em 

casa, 20 dos entrevistados disseram que possuem produtos reciclados em casa, 

como pode se observar na figura 9. 

 

 

Figura 9: Se tem em casa algum produto feito de material reciclado 

Fonte: Própria 

Pode-se constatar, pelos resultados obtidos com a aplicação desses 

questionários, a importância deste projeto para a cidade, como também a escolha 

pelos entrevistados dos pontos onde poderiam ser instaladas as máquinas. 

 

 

3.6 Desenvolvimento do Projeto “INOVAR” 

 

 

Após o resultado da coleta de dados, obtidos através do questionário 

aplicado aos moradores de Teófilo Otoni e cidades vizinhas, chega-se à conclusão 

que implantar, na cidade uma empresa de reciclagem é viável. Pensou-se então no 

nome da empresa Inovar. 

A Inovar, a princípio, distribuirá na cidade 3 máquinas de venda reversa, 

as quais ficarão dispostas para a troca de garrafas pet e latinhas de alumínio. 
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O consumidor poderá trocar os pontos obtidos pelo depósito das latinhas 

por descontos em compras mensais em supermercados, isso o motivará a fidelizar-

se ao projeto e viabilizará a sua fidelização a um comportamento ecologicamente 

correto. Este último, objetivo subsequente da Inovar. 

O prazo estimado para a implantação do negócio é de, em torno de seis 

meses, devido à questão da burocracia e à parte de contratação de pessoal, 

aquisição de matérias entre outros.  

E os custos das máquinas correspondem a um valor de, aproximadamente, 

quarenta mil dólares cada equipamento. Elas são fabricadas na China, pela 

empresa Beijing Incom Resources Recovery Recycling Co., Ltd. 

Os demais custos para abertura do negócio são estimados em trinta mil 

reais para a compra de material de escritório e reforma do galpão em que se 

depositará o material recolhido para venda posterior às empresas de reciclagem. 

O material recolhido será vendido para a empresa Aparas São José, situada 

na Rua Aurora Rodrigues da Silva, 135 – JD. GUANÇÃ, essa empresa compra 

alumínio, PET, papel, papelão, jornal e isopor (doação) sempre em quantidade 

igual ou superior a 1 tonelada. 

Máquinas de venda automática inversa (Rvms) identificarão os recipientes 

de bebidas usadas e emitirão um reembolso - recebimento ou dinheiro - por meio 

de Cartões inteligentes ou cartões de fidelidade. Segundo à empresa Beijing 

Incom Resources Recovery Recycling Co., Ltd. os recipientes de bebidas (latas 

e/pet) usados são recolhidos, classificados e reduzidos em volume. Uma vez que 

um cliente deposita o recipiente, a máquina o comprime, é feita a leitura de um 

código de barras para determinar o tipo de material do recipiente. E a capacidade 

varia por modelo, por exemplo, o Stand Alone segura 500 a 700 latas e/ou 

garrafas PET antes da necessidade de ser esvaziado. 

Ao depositarem os recipientes para a reciclagem na máquina, como pode 

se observar na figura 10 - as garrafas plásticas ou latas de alumínio com tamanhos 

de 350 ml a 2,5 L - o equipamento então lê o código de barras do produto e emite 

um comprovante para ser trocado em alimentos em supermercados na cidade. 

https://portuguese.alibaba.com/supplier_wc4BAAI0QYghb%5BNRuCSygXsWTOmq
https://portuguese.alibaba.com/supplier_wc4BAAI0QYghb%5BNRuCSygXsWTOmq
https://portuguese.alibaba.com/supplier_wc4BAAI0QYghb%5BNRuCSygXsWTOmq
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Quando a máquina atingir o seu limite, é então esvaziada, e o seu conteúdo 

enviado para o galpão para então ser separado e vendido a empresas de 

reciclagem, iniciando assim um ciclo de utilização de todo o material muito mais 

duradouro.  

 

 
Figura10. Máquina de Venda Reversa 

Fonte: Incomrecycle 

Inicialmente, serão instaladas três máquinas situadas no São Jacinto 

(“Pracinha do Batalhão”), Praça Tiradentes (Centro) e Bairro Bela Vista (ao lado 

da Farmácia Indiana), por serem locais com um grande fluxo de pessoas durante 

todo o dia. 
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Figura 11. Local da implantação da máquina no bairro São Jacinto 

Fonte: Própria 
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Figura 12. Local da implantação na Praça Tiradentes, Centro 

Fonte: Própria 

 

 
Figura 13. Local da implantação no bairro Bela Vista 

Fonte: Própria 

 

Após o depósito alcançar seu conteúdo máximo, será descarregado e todo 

o material reciclável será enviado para o galpão, situado no Corredor Gazzinelli, 

Vila São João, e então direcionado às empresas de reciclagem específicas, dentre 

as quais: 

•    RCR Ambiental: Tem a frota própria e monitorada por satélite, escolta 

armada e gestão de riscos. Rua Rafael de Março, 300 - Parque Industrial das 

Oliveiras, Taboão da Serra - SP, 06765-350. 
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•    Companhia Paulista De Reciclagem: Compra e retira materiais 

recicláveis acima de duzentos e cinquenta quilos. Rua João de Laet, 814, Vila 

Aurora – SP. Contato: recicle.rcp@ig.com.br 

 

 
Figura 14. Galpão de funcionamento da empresa 

Fonte: Própria. 

 

O valor adquirido pela venda do material reciclável será investido em 

máquinas que serão colocadas em outros pontos da cidade, considerados 

importantes para coleta de mais recicláveis. 

O projeto também inclui palestras em escolas, empresas para a 

conscientização da necessidade de aderência da população a ele. Anúncios nas 

mídias sociais também serão feitos a fim de conscientizar a população sobre a 

utilização da máquina que trará benefícios direcionados a todos os envolvidos 

nessa ação ambiental de reciclagem e de sustentabilidade.  

Em um projeto como esse, outros investimentos são necessários. A figura 

15 versa sobre os valores gastos na reforma do galpão. Serão gastos R$14.5552,00 

mailto:recicle.rcp@ig.com.br
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proporcionais aos salários de pedreiro e ajudante, além de compra de materiais 

para a reforma.  

 

 

Figura 15.  Valores da Reforma do Galpão 

Fonte: Própria 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Já existem diversos métodos e projetos de reciclagem no Brasil, com a 

intenção de reduzir a quantidade de material reciclável nos lixões. Esses projetos 

têm gerado lucros às empresas que se alinham e aliam a eles. 

A produção dessas empresas é de produtos conhecidos como produtos 

verdes pelo fato de agredirem menos o meio ambiente e, por serem assim 

descritos, são também reconhecidos no mercado, onde recebem destaque e a 

preferência dos consumidores. 

O projeto Inovar alinha-se às necessidades da cidade tanto no que diz 

respeito aos ganhos financeiros que dele advêm como dos ganhos para os 

cidadãos que precisam se educar sob os princípios da sustentabilidade enquanto se 

envolvem em ações de reciclagem que visam a proteção e preservação ambiental. 

 

 

4.1 Conclusões 

 

 

Foi apresentado o projeto Empreendedorismo Sustentável: Novas 

Oportunidades Para as Futuras Gerações de Teófilo Otoni - MG, que tenta 

melhorar a situação ambiental e motivar a reciclagem e empreender ao mesmo 

tempo, visto que a situação por que passa a cidade de Teófilo Otoni em relação ao 

descarte de lixo, essa colaboração, ajudará na limpeza da cidade, já que retira do 

meio ambiente materiais de difícil decomposição, como garrafas plásticas e 

latinhas de alumínio. 

Além disso, descreve o papel e a importância da reciclagem em Teófilo 

Otoni, o mais interessante é que o material reciclável voltará às prateleiras dos 

supermercados com um custo muito mais baixo para as empresas de reciclagem e 

confecção de produtos reciclados para o planeta. 
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O projeto inclui a preservação do meio ambiente sustentável, é 

economicamente, viável e lucrativo, já que, é feita a coleta de garrafas plásticas e 

latinhas de alumínio retirando das ruas, e realizada a troca dessas garrafas 

plásticas e latinhas de alumínio com tamanhos de 250ml a 2,5L, a máquina emite 

um comprovante de valor que representará desconto na compra mensal em 

supermercados, assim  

Para detectar a necessidade da implantação desse projeto, foi feito um 

diagnóstico da situação ambiental de alguns bairros, da cidade de Teófilo Otoni, 

mediante pesquisa quantitativa, com aplicação de questionários sobre o interesse 

em melhorias em relação ao meio ambiente  e constatou a precisão de por meio 

desse projeto, apresentar  ações práticas, que pode colaborar para a melhoria 

econômica da população do Vale do Mucuri, ao mesmo tempo em que insere o 

cidadão em ações que o educam e lhe ensinam a executar ações sustentáveis de 

proteção ao meio ambiente, de respeito ao planeta e à vida, assim conscientizando 

a população do quanto é necessária e de grande importância é a reciclagem para a 

preservação ambiental, com isso cumprindo o objetivo desse trabalho. 
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Apêndice A: Questionário aplicado aos moradores da cidade de 

Teófilo Otoni e cidades vizinhas. 

QUESTIONÁRIO 
Nome: 
___________________________________________________________ 

Sexo: M (    )      F (    )                
  

Cidade:_____________________________________ 
  

1- Com qual frequência é feita a coleta de lixo no seu bairro? 

(  ) 1            (  ) 2            (  ) 3            (  ) 4            (  ) 5            (  ) 6           ( 
 )7   
  

2- Está sendo feita da forma devida?  
SIM (  )             NÃO (  ) 
  

3-  Você se considera um colaborador para o meio ambiente? 

SIM (  )            NÃO(  ) 
  

4- Caso tenha na sua cidade, uma máquina de reciclagem de garrafas pet 
e latinhas de alumínio, você a utilizaria? 

SIM (  )            NÃO (  ) 
  

5- Caso a resposta anterior seja não, se houvesse um retorno financeiro 
de material reciclado? 

SIM (  )             NÃO (  ) 
  

6- A inclusão desta máquina mudaria algo na sua cidade? 

SIM (  )            NÃO (  ) 
  

7- Em quais locais da sua cidade, seria mais viável a implantação da 
máquina? 
   

SUPERMERCADOS (  )               
FARMACIAS (  )            
PRAÇAS (  )                
PONTOS DE ÔNIBUS (  )     
ESTACIONAMENTOS (  )                
POSTOS DE GASOLINA (  )                
ESCOLAS (  ) 
 

8- Você possui na sua casa algum produto feito de material reciclável?     
SIM  (  )            NÃO (  ) 


