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A ACEITAÇÃO E PRÁTICA DA COLETA SELETIVA PELA POPULAÇÃO URBANA DE 

SÃO LUIZ GONZAGA-RS. Marcus Vinícius Monteiro Bolzan, Ana Margarete Rodrigues Martins 

Ferreira (orient.) (UERGS). 

A coleta seletiva de lixo representa hoje uma prática indispensável para fornecer materiais com maior qualidade para 

a posterior reciclagem. Somente a separação do lixo nas residências dá subsídio à prática da coleta seletiva. Devido à 

importância da classificação do lixo, este trabalho teve como objetivo levantar dados sobre a prática da separação do 

lixo nas residências e o nível de aceitação da população local em participar da coleta seletiva nesta cidade e assim dar 

subsídio a projetos e atividades que possam usar destes dados. Para a coleta de dados foram aplicados questionários 

aos moradores da zona central da cidade, onde se iniciou a coleta seletiva como área experimental. Foram feitas 

questões relativas sobre sua percepção e aceitação do projeto ―Integração Sócio-econômica de Catadores de 
Materiais Recicláveis de São Luiz Gonzaga-RS, Região das Missões‖, que é executado pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul – UERGS em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga e a Associação 

Comercial e Industrial – ACI e financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq. Como resultado constatou-

se que 96% dos entrevistados têm uma percepção ótima ou boa da coleta seletiva na cidade e 83, 6% já separa o lixo 

produzido em sua residência, apesar de alguns ainda terem resistência quanto a esta mudança de atitude, por entender 

que esta prática é trabalhosa. Os altos índices de aceitação junto à população encontrados pela pesquisa nos mostram 

que a coleta seletiva poderá ter sucesso em São Luiz Gonzaga, pois o nível de conscientização da população é 

razoavelmente alto. No contexto ambiental haverão ganhos com a diminuição de resíduos não recicláveis 

acumulados no lixão e com a conseqüente preservação dos recursos naturais. Socialmente os materiais recicláveis 

provenientes da coleta seletiva poderão incrementar a renda de pessoas que tem com esta prática seu único meio de 

adquirir melhoria financeira. 
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