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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho realiza um breve levantamento da situação atual da gestão de resíduos sólidos 

urbanos no município sergipano de Estância, com a finalidade de elaborar uma proposta 

empreendedora inovadora à problemática. Para tanto, observou-se junto à Secretaria municipal 

de Meio Ambiente como é tratada a questão da destinação dos resíduos sólidos. O município 

não possui o serviço de coleta seletiva, contando apenas com uma cooperativa de reciclagem, 

denominada Cooperativa de Reciclagem de Estância (COOPERE). Via de regra, empreender 

significa transformar uma realidade em que se está inserido ou trabalhar com seu próprio 

empreendimento e tentar alcançar o sucesso com ele. Contudo, nem toda vez que for empregada 

a palavra “empreender”, necessariamente virá acompanhada a palavra “lucro” ou “ganhos 

financeiros”, os objetivos podem ser outros, como, por exemplo, ajudar um certo grupo de 

pessoas ou uma comunidade, sem visar o lucro financeiro, mas sim algo de valor muito maior, 

um auxílio e com isso conseguir tornar as pessoas e a comunidade melhor. Este trabalho 

apresenta uma proposta de intervenção cuja essência é a proposição de elaboração de um plano 

municipal de resíduos sólidos, o qual orienta que seja desenvolvida uma parceria com a 

iniciativa privada, afim de tornar a execução da coleta mais acessível. 

 
 

PALAVRAS CHAVES: Coleta seletiva. Educação Ambiental. Empreendedorismo Social. 

Resíduos Sólidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Os resíduos sólidos de uma cidade podem sofrer processo de coleta seletiva 

viabilizando, dessa forma, as ações de triagem dos resíduos sólidos recicláveis. A partir da 

proposta de empreendedorismo inovador sugerida como uma etapa necessária à conclusão do 

curso de Especialização em Educação Empreendedora é feito um levantamento da situação dos 

resíduos sólidos no município de Estância, o qual fica localizado na região Centro-Sul de 

Sergipe. O município não executa coleta seletiva dos resíduos, depositando-os a céu aberto sem 

nenhum controle. 

Haja vista a necessidade de desenvolver uma proposta de intervenção empreendedora e 

inovadora, capaz de expressar a habilidade em relacionar o empreendedorismo para apontar 

caminhos viáveis à solução de desafios locais justifica o desenvolvimento desse trabalho. Além 

disso, a necessidade de compreender de forma mais profunda o impacto da aplicação da 

proposta, para resolver a questão da destinação adequada dos resíduos sólidos, bem como seus 

impactos na qualidade de vida do povo estanciano, também foi fator determinante à escolha 

desse tema para o trabalho de conclusão de curso. 

Este trabalho tem como objeto da proposta de intervenção empreendedora a cidade de 

Estância, o qual recebeu o „status‟ de município no dia quatro de maio de 1848. Durante boa 

parte do século XX foi a segunda maior cidade de Sergipe, perdendo essa posição a partir dos 

anos 1970 quando outras cidades do interior começam a ter forte desenvolvimento. Segundo 

dados do IBGE, o total de habitantes era de 64.409 pessoas, em 2010, e a economia do 

município, no setor primário destaca-se a cultura de coco e a criação de bovinos e ovinos; no 

setor secundário apresentam-se indústrias alimentícias, têxteis, metalúrgicas, cerveja, sucos, 

químicas, perfumarias, etc; já no setor terciário tem o comércio, bancos, turismo e setor público. 

A grande metamorfose pela qual o mundo passou no último século, sem sombra de 

dúvidas introduziu grandes mudanças na sociedade. Nesse sentido, com o desenvolvimento e 

aprimoramento de técnicas de gestão as empresas ampliaram significativamente a 

produtividade, passando a alcançar uma produção jamais vista. Além do aprimoramento das 

técnicas de gestão que possibilitou às empresas resultados espetaculares, a integração com 

maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela 

conexão entre as diferentes partes do globo terrestre, também, foi um marco na história do 

desenvolvimento econômico. Pedro Jacobia, no artigo sobre “Educação Ambiental: o desafio 
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da construção de um pensamento crítico, complexo e reflexivo” traz uma discussão sobre a 

multiplicação dos riscos, em especial os ambientais e tecnológicos de graves consequências, 

como elemento chave para se entender as características, os limites e as transformações da nossa 

modernidade. Segundo o autor “as tensões entre desenvolvimento e conservação do meio 

ambiente é uma temática recorrente, e o forte viés economicista é um dos fatores de 

questionamento feito, sobretudo pelas organizações ambientalistas”. 

Alguns países tentam demonstrar preocupação em relação ao paradoxo de necessitarem 

manter a produção sempre numa constante para atender a uma demanda cada vez mais crescente 

e, ao mesmo tempo, tentarem frear a rapidez com que o meio ambiente é agredido. Nessa 

perspectiva, emerge o discurso de que é preciso dar atenção não somente a práticas que reduzam 

a agressão ao meio ambiente, durante o processo produtivo, a exemplo da criação de meios de 

transporte menos poluentes. Mas também, a necessidade em dar um destino correto ao lixo que 

as cidades produzem. Neste trabalho é feito um levantamento da situação dos resíduos sólidos 

no município de Estância, região centro-sul do estado de Sergipe. O município não pratica a 

coleta seletiva, o que faz com que os resíduos sejam encaminhados a um local denominado 

lixão de Estância. 

A implantação da coleta seletiva não é um processo tão simples, haja vista demandar 

recursos financeiros e sociais, pois lida diretamente com a conscientização da população. De 

acordo com a Pesquisa Ciclosoft 2016, realizada pela CEMPRE foi constatado que a coleta 

seletiva é feita pela Administração Municipal em 51% dos municípios brasileiros; empresas 

particulares são contratadas para executar a coleta em 67%; e praticamente metade (44%) apoia 

ou mantém cooperativas de catadores como agentes executores da coleta seletiva municipal. A 

pesquisa realizada pela instituição aponta que o custo médio da coleta seletiva, por tonelada, 

foi de US$ 102,49 (ou R$ 389,46)*. A CEMPRE afirma, também, que o custo da coleta seletiva 

ainda está 4,10 vezes maior que o custo da coleta convencional. (CEMPRE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*US$ 1,00 = R$ 3,80 
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CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE 

 

 
Desde o processo de industrialização, o mundo assistiu a uma enorme transformação 

que se mostrou, principalmente, na utilização desenfreada de recursos naturais, para atender a 

um consumismo exagerado. Nesse contexto, verifica-se que existe uma nítida falta de harmonia 

entre os sistemas econômicos e ecológicos, que se manifesta num ritmo de trabalho da máquina 

sobre o ritmo de funcionamento da natureza. 

Entretanto, algumas práticas originárias de pessoas mais sensibilizadas com a questão 

ambiental, deram força a outra perspectiva: a economia ecológica, a qual é entendida como 

prática interdisciplinar que examina as relações existentes entre os sistemas ecológicos e 

econômicos, na tentativa de criar uma harmonização entre ambos. 

Nesse sentido, é preciso dar atenção a práticas que reduzam a agressão ao meio 

ambiente, durante o processo produtivo, bem como a necessidade em dar um destino correto ao 

lixo que as cidades produzem. Sobre isso, Naime (2005) afirma que: 

Existe praticamente um consenso na sociedade de que o caminho a seguir na questão 

dos resíduos sólidos, tanto urbanos domésticos quanto industriais ou específicos do 

setor de saúde ou postos de combustíveis, é adotar práticas que reduzam a produção 

de resíduos e estimulem a reutilização e a reciclagem, com vistas a atingir um estágio 

de sustentabilidade tanto econômica, quanto social e ambiental (NAIME, 2005). 

 

 

De acordo com a Pesquisa Ciclosoft 2016, um total de 1055 municípios brasileiros 

operam programas de coleta seletiva. A figura 1 mostra essa evolução: 

 

Figura 1. Evolução da Coleta Seletiva no Brasil (Fonte: CEMPRE, 2016) 

 

Na figura 1 é possível ver que os dados do primeiro levantamento mostram o pequeno 

número 7,68% (81) de municípios que realizavam a coleta seletiva. 
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Muitos gestores ao saberem que a coleta seletiva num primeiro momento terá um custo 

maior que a convencional, desistem de levar o projeto adiante, que certamente precisará de todo 

um aparato administrativo, para poder viabilizar a implantação do projeto. Nesse contexto, 

como conseguir um tratamento adequado aos resíduos sólidos produzidos no âmbito do 

município, já que muitas vezes essa ação não é vista como “vantajosa” por parte dos gestores? 

Surge, então, a possibilidade de apresentar uma proposta empreendedora à solução da questão. 

É de grande importância para a sociedade que existam iniciativas sociais com o objetivo de 

promover o empreendedorismo, para criar valores na sociedade. 

Segundo (Oliveira, 2004), o empreendedorismo social, antes de tudo, trata-se de uma 

ação inovadora voltada para o campo social cujo processo se inicia com a observação de 

determinada situação-problema local, para a qual se procura, em seguida, elaborar uma 

alternativa de enfrentamento. O empreendedor social, portanto, visa à maximização do capital 

social (relações de confiança e respeito) existente para realizar mais iniciativas, programas e 

ações que permitam para uma comunidade, cidade ou região se desenvolverem de maneira 

sustentável. 

Muitas vezes o setor público se mostra incapaz de atender às demandas que emergem 

do discurso de que é preciso adotar práticas sustentáveis. De acordo com (Santos 2011): 

O crescimento das estatais aconteceu de maneira pouco articulada e planejada, o que 

gerou uma limitação nas possibilidades de realizações de estratégias conjuntas, não 

apenas entre as distintas esferas federal, estadual e municipal, como entre órgãos da 

administração direta e indireta, diminuindo, assim, a eficácia das políticas 

macroeconômicas. 

 

 
O empreendedorismo social surgiu a partir do aumento de diversos fatores que afetam 

a sociedade, a exemplo das crises humanitárias e ambientais, e com a dificuldade do Estado em 

conseguir atender às necessidades sociais cada vez mais crescentes. Para (SCHMITT 2011) Os 

empreendedores sociais atuam na criação de valores sociais através da inovação e da força de 

recursos financeiros, independente da sua origem, visando o desenvolvimento social, 

econômico e comunitário, na busca de melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas. 

Este artigo tem como objetivo elaborar uma proposta empreendedora inovadora, 

para a questão dos resíduos sólidos urbanos no município sergipano de Estância. Para tanto, 

usou-se a pesquisa bibliográfica, a fim de obter informações sobre a temática da coleta seletiva. 

Posteriormente, verificar junto aos órgãos competentes como é tratada a questão do lixo no 

município, além de identificar sob qual perspectiva é vista a destinação dos resíduos sólidos. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

 
 

Foi feita uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, buscando analisar por meio 

de perguntas abertas e fechadas, os dados dos resíduos sólidos do município, realizada no 

período de 16 a 19 de maio de 2017. 

A coleta de dados aconteceu no município de Estância, o qual está situado no sudeste 

do Estado de Sergipe, a 56 km em linha reta e 70 km por Rodovia Federal da capital do estado, 

ocupando uma extensão territorial de 649.6 km² de, ou seja, 2.94% da área do estado. Faz parte 

da microrregião do litoral Sul sergipano. Limita-se ao Norte e Nordeste com o município de 

Itaporanga d'Ajuda; ao Leste e Sudeste com o Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado da Bahia, 

ao Sudeste com os municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi; ao Oeste com o município 

de Arauá e ao Nordeste com o município de Salgado. 

A coleta dos dados foi realizada através de questionários, aplicados ao prefeito 

municipal senhor Gilson Andrade e do Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente Romualdo 

Vieira Santos. Os entrevistados responderam aos questionamentos de forma objetiva e 

explicando diretamente ao entrevistador. Os dados foram analisados de maneira descritiva, em 

forma de tabelas, e posteriormente discutidos e comparados com dados de outros estudos e 

confrontados com a literatura utilizada. Para analisar a viabilidade da proposta de intervenção 

empreendedora, primeiramente é importante saber se é viável financeiramente ao município e 

posteriormente analisar as vantagens e desvantagens que essa implantação pode trazer. A 

proposta foi elaborada entre os meses de maio e junho de 2017. 
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CAPÍTULO 3 – CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO 

INOVADORA 

 

O objeto da proposta de intervenção empreendedora é o município de Estância, o qual 

está localizado à Praça Barão do Rio Branco, 76 - Centro, Estância - SE. Em 1848 o município 

de Estância foi elevado à categoria de cidade, com a economia voltada para a criação do gado 

e a cana de açúcar. Em 1891, com a fundação de uma fábrica de tecidos uma “outra” cidade é 

criada. O crescimento econômico de Estância foi possibilitado, entre outros motivos, por se 

constituir como porto de intercâmbio entre a Europa (na exportação de cana-de-açúcar, algodão 

e gado) e cidades brasileiras. A partir da década de setenta iniciou-se um período de 

intensificação da industrialização e a consequente urbanização da cidade de Estância, com a 

implantação em 1974 do Distrito Industrial nesse município. Atualmente, a indústria ainda se 

apresenta como a principal atividade econômica, sendo, portanto, a maior fonte de arrecadação 

de impostos, vindo em seguida o setor comercial e de serviços. 

O aumento da população e a capacidade de produção das empresas possibilitou o 

aumento significativo do consumo, atingindo níveis alarmantes. Esse fato trouxe consigo um 

grande problema nos dias atuais no Brasil, o aumento da quantidade de lixo produzido e a 

disposição incorreta dos resíduos sólidos. Sobre o exposto Mota afirma que: 

O problema da geração de resíduos e sua destinação incorreta ainda 

trazem problemas ao meio ambiente, que sofre com a contaminação 

provocada pelos resíduos e pode gerar consequências graves à saúde da 

população. Para evitar os impactos ambientais, os resíduos sólidos são 

reaproveitados através da coleta seletiva, que faz a separação dos 

resíduos que podem ser reciclados e utilizados novamente (MOTA et 

al., 2009). 

 

 

 
O município não conta com um sistema de coleta seletiva, depositando os resíduos a céu aberto, 

num local denominado lixão de Estância. Essa situação traz inúmeras consequências, como, 

risco à saúde, além da contaminação do solo. Lixo também é definido como todo e qualquer 

resíduo proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza em aglomerações urbanas 

(ABNT, 2004). Comumente, é definido como aquilo que ninguém quer. Nessa perspectiva, 

portanto, se enxerga os resíduos sólidos como uma coisa suja e inútil em sua totalidade. Os 

benefícios ambientais são apontados por (FUZARO, 2005), como: 
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 Redução dos impactos ambientais de degradação do solo, da água e do ar, já que 

atualmente os resíduos sólidos são destinados ao aterro controlado do município que 

não faz o tratamento do chorume, o que pode ocasionar contaminação do solo e em 

consequência do lençol freático e a produção de gás metano que contamina o ar e; 

 Preserva os recursos renováveis já que, quando descartado de forma incorreta, há 

produto que leva anos para se decompor, causando grandes danos ao meio ambiente. Já 

com a reciclagem esses produtos são transformados e voltam a ser utilizados na 

sociedade, como é o caso do vidro que leva cerca de 10.000 anos para se decompor, mas 

ao ser reaproveitado pode ser utilizado como matéria-prima novamente. 

Apresentam-se alguns benefícios ou vantagens sociais da implantação da coleta seletiva, 

de acordo com (SILVA, 2008): 

 Organização dos catadores autônomos em cooperativas de reciclagem, ação essa que dá 

apoio a famílias que vivem em condições subumanas, reinsere os catadores na sociedade 

de consumo e ainda melhora a qualidade de vida destes. Isso porque, atualmente os 

catadores, coletam os materiais recicláveis das ruas, casas, bares, restaurantes e 

similares e revendem para cooperativas de outras cidades, a preço bem abaixo do 

mercado, já que cada um trabalha por si próprio, não tendo uma organização; 

 Com a implantação da coleta, a Administração Municipal poderia trabalhar em parceria 

com os catadores, garantindo emprego e aumento de renda para várias famílias, 

reduzindo os impactos ambientais gerados; 

 Educação e conscientização do cidadão, demonstrando a quantidade de resíduos gerados 

por cada pessoa diariamente e as consequências que isso deflagra no meio ambiente, já 

que atualmente há uma preocupação geral com a minimização dos danos aos recursos 

naturais; 

 Diminuição dos custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas 

indústrias do município; 

 Diminuição dos gastos com pessoal na coleta convencional. Isso se deve ao fato que, 

com a coleta seletiva, os materiais recicláveis serão coletados pelos catadores e 

cooperativas de reciclagem, assim diminuindo a quantidade de resíduos destinados ao 

aterro controlado e ainda redução da remuneração dos trabalhadores no serviço de 

varrição, já que muito dos resíduos descartados nas ruas, são recicláveis. 
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A deposição de lixo no lixão de Estância é um problema que vem ganhando contornos 

maiores ao longo dos anos, sem que haja uma ação efetiva por meio do poder público, para 

solucionar esta situação. Do mesmo modo, a comunidade do município não se mostra 

sensibilizada com a problemática, pois, nunca foi feito um trabalho que buscasse esse 

pensamento reflexivo sobre o assunto. 

Nessa perspectiva, o empreendedorismo é muito importante para a sociedade, pois o ato 

de empreender está diretamente ligado a atitudes criativas e inovadoras, que também envolve a 

capacidade de organizar e obter recursos. Segundo (Dornelas 2014) alguns autores definem 

empreendedorismo como sendo o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 

levam à transformação de ideias em oportunidades. 

Segundo a pesquisa Ciclosoft realizada em 2016, cerca de 31 milhões de brasileiros 

(15%) têm acesso a programas municipais de coleta seletiva. Na figura a seguir pode ser visto 

que desde que a instituição começou a fazer a pesquisa, houve um crescimento modesto desse 

quantitativo. 

Figura 2. Brasileiros que têm acesso a Coleta Seletiva (Fonte: CEMPRE, 2016) 

 

 

Na entrevista realizada com o prefeito municipal, este mostrou interesse nos benefícios 

da implantação da coleta seletiva, todavia, informou que o principal motivo da não implantação 

no município de Estância se deve ao fato dos custos financeiros. Segundo dados da pesquisa 

Ciclosoft a concentração dos programas municipais de coleta seletiva permanece nas regiões 

Sudeste e Sul do País. Do total de municípios brasileiros que realizam esse serviço, 81% estão 

situados nessas regiões. 
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Figura 3. Regionalização dos Programas de Coleta Seletiva no Brasil(Fonte: CEMPRE, 2016) 

 

 

O município de Estância possui um gasto mensal de cerca de R$ 542,978,94 com a 

coleta convencional. Conforme já abordado o cursto médio da coleta seletiva ainda é cerca de 

4 vezes maior que a convencional, confome mostra a figura a seguir: 

Figura 4. Evolução do custo da Coleta Seletiva no Brasil(Fonte: CEMPRE, 2016) 

 

 

 

Percebe-se que existe uma tendência no sentido do custo da coleta seletiva ser cada vez 

menor em relação à coleta convencional. Outro ponto de dificuldade, segundo o secretário de 
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Urbanismo e Meio Ambiente é quanto ao processo de conscientização da população, uma vez 

que enfrenta dificuldades até mesmo para a coleta convencional. Entretanto, esse é um 

argumento que não se consolida, pois, até então não foi feito um trabalho de conscientização 

da população sobre os benefícios gerados a partir da adoção de novas práticas. Para a 

implantação do projeto, portanto, é preciso começar antes um trabalho de sensibilização junto 

à comunidade. A esse respeito Bonotto diz que: 

A educação e cultura da sociedade influenciam no processo de coleta seletiva. Pois, 

uma sociedade culturalmente estruturada tem como princípio a preocupação com o 

meio ambiente, sendo mais fácil conscientizar sobre a necessidade de separar o lixo e 

descartá-lo de forma correta. O problema é que somente conscientizar não é o 

bastante, a educação ambiental deve ser trabalhada desde a infância e principalmente 

deve haver investimentos por parte dos órgãos governamentais (BONOTTO, 2005). 

 
 

É importante lembrar que a coleta seletiva é um investimento alto ao município. Porém, 

os ganhos ambiental e social compensam os investimentos. Atualmente tem crescido o número 

de municípios que estão implantando a coleta seletiva em seus âmbitos, conforme pesquisa da 

Ciclosoft, divulgada pela empresa Compromisso Empresarial para Reciclagem, até 2016, 1055 

municípios brasileiros já implantaram a coleta seletiva, ou seja, 18% do total (CEMPRE, 2016). 

Ainda conforme dados da pesquisa este número está concentrado em sua maioria na região 

sudeste do Brasil (CEMPRE, 2016). 

Na coleta convencional, as pessoas colocam o lixo em sacos plásticos e estes são 

recolhidos pelos caminhões coletores. O problema é que esse método não permite que os 

resíduos sejam separados e possam ser aproveitados. A proposta da coleta seletiva é transformar 

o que seria rejeito em matéria prima secundária, tendo esse último um valor de mercado. A 

matéria prima, então, é encaminhada às usinas de reciclagem ou centrais de reciclagem. 
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CAPÍTULO 4 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA 

 

 
A proposta de intervenção inovadora consiste, inicialmente, na elaboração do plano 

municipal de gestão integrado de resíduos sólidos, o qual precisa fixar como objetivo, entre 

outros, buscar atrair empresas que se instalem no município para fazer a reciclagem do material. 

Como essa é uma atividade lucrativa, a prefeitura pode fazer a concessão à empresa que esteja 

disposta a explorar a atividade econômica, bem como, também, esteja comprometida a 

participar do recolhimento do material a ser encaminhado para reciclagem. Por outro lado, é 

preciso considerar uma maneira de inserir os catadores, que atualmente participam de forma 

precária do recolhimento de material para reciclagem. Portanto, esses precisam ser capacitados 

para que sejam integrados nessa cadeia, caso contrário, será gerado um problema de cunho 

social. 

Outro ponto que merece destaque, na implantação da proposta, é a conscientização da 

população, a qual é considerada fator preponderante em todo o processo. Para tanto, 

inicialmente pode ser feita parceria com as escolas, associações de bairro e empresas do 

município, a fim de buscar sensibilizar a população sobre a necessidade de apoiar o projeto, 

pois, lixo é um dos causadores de impactos ambientais e, cada dia mais é necessária a 

conscientização em relação ao assunto, para a construção de uma vida sustentável. 

O município de Estância, conforme já apresentado, possui uma população de 64.409 

pessoas e atualmente produz cerca de 2,08 toneladas de resíduos sólidos por mês. 

Considerando-se o custo da coleta convencional - R$ 18.099,30, o município tem um gasto de 

R$ 542.978,94 mensalmente. Por outro lado, fazendo uma estimativa sobre a coleta seletiva, 

caso o município viesse a custear integralmente a implantação desse modelo, teria um custo de 

R$ 72.397,19 por dia ou de R$ 2.171.915,76 mensalmente (TABELA 1). 

Tabela 1. Análise comparativa do custo da Coleta Convencional X Coleta Seletiva 
 

Modalidade de 

Coleta 

Quantidade 

Diária (t) 

Quantidade. 

Mensal (t) 

Ton/ Dia (R$) Total Mensal 

(R$) 

Convencional 0,07 2,08 18.099,30 542.978,94 

Seletiva 0,07 2,08 72.397,19 2.171.915,76 

Diferença 0 0 (54.297,89) (1.628.936,82) 
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Observando a Tabela 1, percebe-se que o custo da coleta seletiva chega a ser em média 

4 vezes mais cara que a coleta convencional. Isso demonstra que o custo mais elevado para 

implantar a coleta seletiva muitas vezes pode ser um empecilho à sua implantação, entretanto 

os benefícios gerados justificam o projeto. Outro ponto a ser considerado é que ao ser 

desenvolvida uma parceria com o setor privado, esse custo pode ser minimizado 

consideravelmente, pois, transferiria parcialmente a responsabilidade na execução de algumas 

tarefas. 



19 
 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 
No município de Estância conforme abordado anteriormente não há coleta seletiva e 

também não há projetos de implantação, já que a Administração Municipal através de análises 

financeiras, como foi o caso desse estudo, não se predispõe a implantá-la sob a argumentação 

de que não se dispões da quantidade de recursos necessários. No entanto, percebe-se que com 

ações de conscientização e investimento de recursos, os benefícios da coleta seletiva, são 

maiores que seus custos. Percebeu-se que inicialmente, a principal questão da proposta é buscar 

conscientizar o gestor municipal e o eu secretariado que está envolvido com a temática do lixo 

no município da necessidade da coleta seletiva e seus benefícios como demonstrado neste 

estudo. Sendo que o objetivo proposto foi elaborar uma proposta de intervenção empreendedora 

e neste sentido, afirma-se que apesar do alto custo a coleta seletiva é uma alternativa viável, por 

razões sociais e ambientais. O município apresenta estrutura física e logística para a 

implantação da coleta seletiva, já que faz a coleta convencional de forma eficaz. No entanto, 

são necessárias parcerias com empresas que se instale no município para fazer a reciclagem do 

material, bem como participar do recolhimento deste. Uma opção de parceria para que a 

proposta possa ser implementada é investir na parceria entre a prefeitura e cooperativas de 

reciclagens. 

Portanto, conclui-se, que a coleta seletiva é uma alternativa viável para o município de 

Estância, sendo necessária para isso, a implantação de ações conjuntas para a sua 

implementação. Chama-se a atenção para o fato de que os benefícios gerados seriam 

fundamentais para a minimização dos impactos ambientais, visto que a cidade não possui aterro 

sanitário e não aproveita os recursos que são gerados por esse tipo de local. Orienta-se ainda, 

que novos estudos sejam desenvolvidos na área visando complementar a proposta. É muito 

importante a existência de planos diretores de desenvolvimento urbano. Isto sem dúvida traz 

uma importância muito grande no tocante à ocupação dentro do município, bem como no 

processo de implantação da coleta seletiva. 
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