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Sessão 27 
Novos Desafios da Administração: Economia Solidária, Responsabilidade 

Social e Meio Ambiente 

 
OS DESAFIOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS E A QUESTÃO SOCIAL. Jaqueline 
Mallmann Haas, Ana Margarete Rodrigues Martins Ferreira (orient.) (UERGS). 
Atualmente entre os vários problemas enfrentados, destaca-se o padrão de vida da sociedade, ou melhor, 

a geração de lixo ocasionada por este padrão e seu destino. No intuito de melhor entendermos essa situação no 
município de São Luiz Gonzaga, RS, o presente trabalho tem por objetivo o estudo do destino final do lixo e o estudo 
do perfil dos catadores de materiais recicláveis neste município, devido sua importância no processo produtivo e 
mesmo no desenvolvimento local. Para a coleta de informações, inicialmente fez-se uma visita a prefeitura 
municipal, responsável pela destinação do lixo municipal e posteriormente foram aplicados 70 questionários aos 
catadores de materiais recicláveis deste município, durante entre os meses de novembro de 2005 a março de 2006. Os 
resultados encontrados nos mostram que todo o lixo coletado no município, por parte do poder público, é despejado 
em um lixão a céu aberto, muito próximo ao perímetro urbano, e sem nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente. 
Quanto ao estudo do perfil dos catadores de materiais recicláveis, encontrou-se dados preocupantes, principalmente 
com relação à escolaridade e renda dos mesmos. 27% dos entrevistados são analfabetos, 20% possuem apenas o 
ensino básico incompleto e 1% somente o ensino médio incompleto, atualmente nenhum deles encontra-se 
estudando. A renda mensal média obtida com a venda dos materiais coletados em 50% dos casos é de até R$150, 00 
e apenas 18% recebem acima de 250, 00 reais. Os resultados encontrados nesta pesquisa revelam que os problemas 
ambientais, locais e regionais causados pelos lixões é muito preocupante, para tanto necessita-se com urgência o 
desenvolvimento de projetos, especialmente de cunho social, para que esses trabalhadores, que desempenham tão 
importante função em nossa sociedade possam cumprir com mais dignidade seu papel social e ambiental. 
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