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Resumo: Esta pesquisa será importante para constatar se, em Alfenas, há 

políticas públicas eficazes sobre a reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos e 

caso não haja, propor algumas medidas adequadas para sanar o problema. Com a 

implantação do sistema de coleta seletiva no município de Alfenas, incluindo os 

catadores de recicláveis, aumentará suas rendas e consequentemente a qualidade 

de vida da população de baixa renda. 

1. Introdução.  O acúmulo de lixo deve ser uma preocupação constante na 

sociedade, visto que a população produz uma quantidade muito grande de resíduos 

que descartados de forma inadequada, causam poluição do solo, das águas e do ar.   

Na gestão dos resíduos sólidos, a sustentabilidade ambiental e social se constrói a 

partir de modelos e sistemas integrados, que possibilitem tanto a redução do lixo 

gerado pela população, como a reutilização de materiais descartados e a reciclagem 

dos materiais que possam servir de matéria prima para a indústria, diminuindo o 

desperdício e gerando renda. A preocupação para com os resíduos é universal e 

vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacional e internacional. A 

crescente ideia de preservação dos recursos naturais e a questão de saúde pública 

associada aos resíduos sólidos indicam que a gestão integrada destes resíduos e os 

processos com tecnologia limpa são caminhos ambientalmente saudáveis, 

economicamente viáveis e tendem a ser cada vez mais demandadas pela sociedade 

Em Alfenas, como não há coleta seletiva e nem uma política pública de reciclagem 

do lixo urbano, existe um problema socioambiental grave que precisa ser estudado e 

equacionado.  

2. Objetivos. Pesquisar soluções eficazes para os problemas de gestão de 

resíduos sólidos de todas as origens, especialmente daqueles adotados em cidades 

do porte de Alfenas; pesquisar se há leis municipais ou políticas públicas que tratam 

da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos em Alfenas; pesquisar como a 

população de Alfenas tem agido para reutilizar, reduzir e reciclar o lixo doméstico e 

industrial e se conhece as leis municipais que tratam do assunto; com base nos 

resultados das pesquisas, formular propostas que fomentem a implantação do 

sistema de coleta seletiva no município de Alfenas que incluam os catadores de 

recicláveis.  

3. Metodologia. Será feita uma pesquisa descritiva, utilizando-se do 

método hipotético-dedutivo. Far-se-á um estudo acerca das melhores práticas sobre 

a reciclagem dos resíduos sólidos, visando a melhoraria no meio ambiente, 



utilizando-se para isto uma pesquisa em livros, revistas e sites que tratam do 

assunto. Será também realizada uma pesquisa de campo, com aplicação de 

questionários que serão respondidos por pessoas físicas e jurídicas, escolhidas 

aleatoriamente e por amostragem, da cidade de Alfenas, para se levantar se os 

mesmos conhecem as leis municipais e federais que tratam da reciclagem de 

resíduos sólidos e se estão agindo conforme suas determinações e quais são as 

medidas que tais pessoas têm utilizado para diminuir a poluição do meio ambiente 

com o descarte correto do lixo que produzem. Também serão entrevistados 

catadores de lixo e presidente de associação, caso haja em Alfenas. Ao final será 

elaborado um documento que será entregue aos setores interessados com a 

descrição da realidade atual sobre o descarte e reciclagem de resíduos sólidos em 

Alfenas e com propostas de boas práticas que trariam benefícios econômicos aos 

catadores de recicláveis e auxiliariam a preservação do meio ambiente. Tal pesquisa 

poderá servir também de base para um trabalho de conscientização da população 

sobre a forma correta de se fazer o descarte dos resíduos sólidos.  

4. Desenvolvimento. O acúmulo de lixo é um fenômeno exclusivo das 

sociedades humanas.  Em um sistema natural não há lixo: o que não serve mais 

para um ser vivo é absorvido por outros, de maneira contínua.  No entanto, nosso 

modo de vida produz, diariamente, uma quantidade e variedade de lixo muito 

grande. A inadequada disposição dos resíduos sólidos tem gerado inúmeros 

problemas de saúde pública. O principal objetivo da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos é a proteção à saúde pública  e para atingir este objetivo foi estabelecida a 

teoria dos 3R: redução, reuso e reciclagem dos resíduos. A sociedade, por sua vez, 

deve repensar sua conduta de consumo, considerando que não há determinismo no 

ato de consumir, mas que este envolve desejo, escolha, prioridades e consciência 

política diante das ofertas. É também de responsabilidade da coletividade, aliada ao 

poder público e ao setor empresarial, a eficácia nas ações voltadas para assegurar a 

observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 25 da Lei nº 

12.305/2010). Muito bem colocou Paulo Affonso Leme Machado (1991) ao escrever 

que o volume dos resíduos sólidos estava crescendo com o incremento do consumo 

e com a maior venda dos produtos. A toxicidade dos resíduos estava aumentando 

com o maior uso de produtos químicos e pesticidas. Os problemas estavam 

aumentando com o crescimento da concentração das populações urbanas. Para 

Paulo Antunes (2014), a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) deve 



ser entendida como uma lei geral voltada para a proteção ambiental, tal como 

disposto no artigo 24 da Constituição Federal. Ela dispõe sobre os princípios, 

objetivos e instrumentos bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e 

ao gerenciamento de resíduos sólidos, à responsabilidade dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Em seu art. 3° traz conceito 

importantes tais como o que é resíduo sólido, reciclagem e reutilização. A prática de 

descarte inadequado de resíduos provoca sérias e danosas consequências à saúde 

pública e ao meio ambiente. Além do fato social sério que é um grande número de 

famílias que, excluídas socialmente, sobrevivem dos “lixões” de onde retiram os 

materiais recicláveis que comercializam. Em Alfenas, até pouco tempo, as pessoas 

catavam lixos no lixão, a céu aberto, hoje, os catadores ficam abrindo os sacos de 

lixos, colocados nas portas das residências, a procura do que pode ser 

reaproveitado e muito se perde porque não é feita a separação dos resíduos por 

categorias quando descartado. Apesar de existir uma lei municipal que contribui para 

diminuir a poluição do meio ambiente com o descarte correto do lixo que é 

produzido, tudo indica que a mesma é desconhecida da população ( a pesquisa de 

campo está programada para o próximo semestre). 

5. Resultados preliminares. A maioria das prefeituras municipais não 

dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas ligados à 

gestão de resíduos sólidos e ignoram a possibilidade de estabelecerem parcerias 

para implementação de soluções. Daí a importância e a necessidade de se discutir o 

problema e cada município buscar soluções para sua situação socioambiental. Em 

Alfenas, a lei que rege o assunto não está sendo aplicada, bem como não há 

políticas públicas de apoio aos catadores de lixo e a cooperativa existente não está 

formalizada de modo que os associados tenham um retorno econômico efetivo.  
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