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RESUMO: 

O descarte de maneira inadequada de resíduos sólidos das indústrias têxteis e a forma como 

indústrias de confecção tratam a acumulação desses, são fatos crescentes em pequenas e em 

grandes cidades brasileiras, seja em decorrência do progresso de industrialização ou pela 

produção em grande escala provocada. A pesquisa é de cunho bibliográfico; de natureza 

qualitativa e quantitativa, tendo como objetivo diagnosticar de que maneira são descartados e 

destinados os resíduos têxteis, bem como quais os danos causados ao meio ambiente 

provocados pelo descarte inadequado no município de Santa Inês, no estado do Maranhão. Para 

conseguir conhecer tais objetivos, a pesquisa foi realizada da seguinte maneira: a parte 

bibliográfica, foi feito um levantamento de dados através da internet, por meio de pesquisa em 

bancos de dados de universidades e revistas qualificadas, sendo selecionado alguns artigos, 

livros e trabalhos acadêmicos que abordam a respeito de conceitos relacionados a temática; a 

parte qualitativa e quantitativa, que é investigativa, deu-se por meio de dois questionários, sendo 

a primeira destinada aos proprietários de empresas de confecções (malharias) do Município de 

Santa Inês – MA, para que pudessem expor todo o contexto que envolve a logística reversa e o 

descarte de seus resíduos sólidos e o segundo questionário foi direcionado a Administração 

Pública, especificamente a Secretaria de Saneamento Básico do Município. Assim, com apoio 

da parte teórica contida nesta pesquisa e na investigação dos dados obtidos com os questionários 

aplicados, foi feita a análise e discussão desses dados, onde é possível evidenciar que as 

empresas que trabalham com produtos têxteis na cidade de Santa Inês – MA têm dificuldades 

e essas se dão por inúmeros fatores. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países que mais produz resíduos prejudiciais ao meio ambiente, 

visto que o volume de resíduos gerados hoje é maior do que a natureza consegue absorver 

(MACHADO e PAIVA, 2021). Nesse sentido, quanto aos resíduos têxteis, a NBR 10.004 / 
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2004 os classifica como resíduos sólidos, os quais podem ser reciclados quase que em sua 

totalidade, desde que não sofram processo de contaminação (BRASIL, 2004). 

Diante disso, tem-se o setor de Confecção Têxtil, que é um dos maiores setores de 

indústria e comércio no País, e, consequentemente, também é um dos que possuem grandes 

desperdícios, uma vez que para a produção de seus produtos sobram retalhos, peças são 

rejeitadas e entre outros (MACHADO e PAIVA, 2021). Ocorre que poucas são as empresas 

que disponibilizam esses resíduos de sobra para artesanato ou mesmo reutilizam na mesma 

empresa, ou seja, fazer com que aqueles tecidos possam ser novamente utilizados. 

Assim, tem-se a logística reversa como uma forma de prolongar a utilização da matéria 

prima que vai ser descartada, reduzindo assim os impactos ambientais negativos, pois, 

conforme a Organização das Nações Unidas o setor é o segundo que mais consome água no 

mundo e emite até 10% dos gases-estufa do planeta (ONU,2018). 

O Conselho de Logística e Gestão (CLM) define que logística reversa dentro de uma 

empresa pode ser compreendida como as habilidades de gerenciamento necessário ao controle 

e retorno dos resíduos gerados. No mesmo sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

PNRS (Lei nº 12.305/2010) diz que a logística reversa se trata de instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, produzido por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios a viabilizar a coleta para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

com outra destinação (BRASIL, 2010). 

Pensando nesse cenário, a presente pesquisa analisou catorze empresas que trabalham 

com produtos têxteis no município de Santa Inês, no estado do Maranhão, com o objetivo de 

identificar de que maneira são descartados e destinados os resíduos têxteis, bem como quais os 

danos causados ao meio ambiente provocados pelo descarte inadequado. 

Com isso, a presente pesquisa justifica-se, pois, existe a preocupação por parte dos 

administradores de empresas de produtos têxteis e de confecção sobre a forma que seus 

produtos são descartados, bem como de uma sociedade quanto ao meio ambiente. Sendo assim, 

a mesma contribuirá com investigações e práticas futuras, nessa área ou correlata; se fazendo 

relevante para acadêmicos e pesquisadores de modo geral. 

Portanto, a escolha de pesquisar sobre a logística reversa nas empresas que trabalham 

com confecção de produtos têxteis na cidade de Santa Inês no estado do Maranhão, se deu pela 

dimensão comercial existente na cidade, proporcionando uma análise mais aprofundada do 



  

 

cenário. Diante disso, tem-se como problema desta pesquisa o seguinte: Como tem sido a 

aplicação da logística reversa nas empresas de produtos têxteis na cidade de Santa Inês – MA, 

e quais consequências da sua não aplicação? 

Sendo assim, a logística reversa se torna um diferencial para a empresa que a tem como 

política, uma vez que a sua implantação além de atender às leis ambientais, as empresas 

descobrem que seu uso passa a ser uma fonte de redução de custos e aumento do marketing 

perante os clientes. No entanto, percebe-se que essa prática é algo que a maioria não aplica, 

umas por falta de conhecimento sobre tal política e outras por não saber aplicar da forma correta. 

 

MÉTODOS 

Conforme Gil (2002), a metodologia de pesquisa trata-se dos procedimentos a serem 

seguidos durante a execução da pesquisa. Sendo assim, o autor apresenta-se os métodos 

utilizados para o desenvolvimento deste estudo, quais sejam: a classificação da pesquisa, o 

objeto do estudo, o universo e amostra e a coleta e tratamento dos dados colhidos. 

Na classificação da pesquisa tem-se como base o método bibliográfico a fim de 

identificar quais os danos causados ao meio ambiente provocados pelo descarte inadequado de 

resíduos têxteis no município de Santa Inês, no estado do Maranhão, e o método desta pesquisa 

é qualitativo e quantitativo, de caráter exploratório, realizado por meio do estudo de campo, 

para que se possa construir uma pesquisa que seja relevante para outros pesquisadores e para o 

município em estudo. 

Utilizou-se como objeto de estudo desta pesquisa o descarte dos resíduos têxteis 

produzidos pelas empresas especializadas em malharia no Município de Santa Inês – MA. 

A pesquisa tem como universo as empresas de produtos têxteis e a Secretaria de 

Saneamento Básico do Município de Santa Inês, no Estado do Maranhão. Como amostra tem-

se dados sobre os resíduos descartados pelas empresas e recolhidos pela “caro de lixo”, que 

foram coletados por meio de dois questionários5 aplicado as empresas de produtos têxteis e a 

Secretaria de Saneamento Básico do Município, respectivamente. 

 
5  Os questionários estão de posse dos autores, caso algum leitor tenha a curiosidade em conhecê-los enviar 

mensagem por e-mail. 



  

 

Diagnosticou-se que, a cidade possui mais de 14 empresas (formais e não formais) que 

trabalham com a Indústria dos Produtos Têxteis, dentre elas somente 14 se disponibilizaram a 

responder os questionários para realização desta pesquisa. Os questionários foram 

desenvolvidos por meio de 12 questões, que possuem alternativas de “A” a “E”, de “Sim” ou 

“Não”, bem como questões específicas da área da indústria têxtil, que contribuíram para análise 

da forma como tem sido tratado os resíduos sólidos produzidos por estas empresas. 

Durante a pesquisa exploratória foi realizado um levantamento para a coleta dos dados 

com os seguintes instrumentos: pesquisa bibliográfica e entrevistas com as empresas de 

produtos têxteis do Município de Santa Inês-MA e a Secretaria Municipal de Saneamento 

Básico. Diante dos dados coletados, tem-se os materiais necessários para a construção da 

pesquisa. 

A pesquisa permitiu a análise da situação do descarte dos resíduos sólidos têxteis no 

Município de Santa Inês, cidade campo desta pesquisa. Para tanto, os dados dos questionários 

quantitativos foram coletados por meio do Google Forms, sendo posteriormente tabulados, 

analisados e interpretados por meio de gráficos elaborados nos programas de editar texto e 

planilhas do pacote Office (Word e Excel). Além disso, quanto as respostas colhidas pelos 

questionários aplicados, estas que compõem a pesquisa qualitativa, foram devidamente 

analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, destaca-se que os resultados são fatos decorrentes do estudo e as 

discussões trata-se das interpretações dos mesmos. Sendo assim, apresenta-se os resultados e 

as discussões obtidas com a aplicação dos dois questionários as empresas de produtos têxteis e 

a Secretaria Municipal de Saneamento Básico sobre a forma como têm administrado os resíduos 

sólidos de produtos têxteis no Município. As respostas adquiridas permitiram conhecer de perto 

a situação desses resíduos que compõem um dos setores mais poluentes do mundo. 

Assim, os questionários, foram compostos por 12 perguntas de múltipla escolha, que 

foram analisadas individualmente, menos o questionário que foi aplicado somente à Secretaria 

Municipal de Saneamento Básico. Diante disso, analisar-se-á primeiro o questionário destinado 

as empresas de produtos têxteis de Santa Inês – MA. Sendo assim, a primeira pergunta do 

questionário é identificar o tamanho das empresas que trabalham com tecidos na cidade. 



  

 

Observou-se que dentre as 14 empresas, 42,9% são de Microempreendedores 

Individuais (MEI). A outra parte são compostas por Microempresas (ME), correspondendo a 

mais da metade, em uma porcentagem de 57,1%. Desses percentuais apresentados não foi 

estudado qual seria o faturamento destas empresas poderiam economizar ou até mesmo 

aumentar o seu rendimento com a logística reversa por meio de um sistema de convênio por 

através da Prefeitura Municipal para ser criado um gerenciador de resíduos para proporcionar 

um melhor destino ao lixo gerado, que pudesse gerar mais renda e trabalho ao município, quem 

sabe até fazer parceria com empresas do ramos de aviamentos ou mesmo do sistema S como: 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ); SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial); SESC (Serviço Social do Comércio);  SESI (Serviço Social da 

Indústria); SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); entre outras; 

podendo até chegar a obter verba do governo federal. Portanto, não existindo entre as 

participantes do questionário nenhuma que seja Empresa de Pequeno Porte (EPP), Empresa de 

Médio Porte ou Grande Porte. 

Com a segunda pergunta pretendeu-se identificar quais das empresas entrevistadas 

possuem conhecimentos sobre as práticas ambientas diante dos resíduos têxteis, já que se trata 

de um dos setores que mais polui o meio Ambiente no mundo; conforme demonstrado no 

gráfico 1: 

Gráfico 1: Qual é o seu conhecimento sobre práticas ambientais em indústria de tecido 

têxtil? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

Neste caso, 78,6% das respostas foram para nível básico, portanto, maior parte das 

empresas não possuem formação específica para atuar com questões ambientais dentro e fora 

da empresa, tendo somente 14,3% especializadas. Sendo assim, tanto no processo quanto no 



  

 

descarte, os resíduos sólidos de produtos têxteis são tratados como qualquer outro material, uma 

vez que não há preocupação e nem conhecimento adequado em relação a forma correta de 

descartá-los, provocando, assim, potenciais degradações ambientais para o munícipio e para o 

mundo. Além disso, tem-se uma porcentagem de 7,1% que declarou não possuir conhecimento 

acerca de práticas ambientais, ou seja, as empresas do município encontram-se longe de uma 

realidade de empresas sustentáveis, como deveriam ser. 

Em seguida, tem-se a terceira pergunta, a qual buscou saber se as empresas já 

receberam alguma fiscalização ou comunicação oficial da Prefeitura ou de órgãos ambientais. 

Tal pergunta se comunica com a anterior (segunda pergunta), visto que se a maioria das 

empresas possuem conhecimento básico acerca de questões ambientais ligadas ao Setor, a 

Prefeitura do Munícipio ou Órgão governamental de fiscalização ambiental deveria, em regra, 

estar acompanhando essas empresas em busca de efetivar as práticas ambientais com os 

resíduos têxteis nessa localidade. No entanto, observou-se que 64,3% nunca recebeu nenhum 

tipo de fiscalização ou comunicação oficial, o que significa que a maioria das empresas seguem 

sem orientação ou sanção por eventuais práticas que podem estar contribuindo na degradação 

ambiental do Município de Santa Inês – MA. Por outro lado, 35,7% já receberam alguma 

fiscalização ou comunicação oficial, portanto, percebe-se que há uma certa preocupação em 

acompanhar as empresas, mas ainda não se trata de algo comum e sim de algo que precisa ser 

melhorado. 

Ademais, com a quarta pergunta, buscou-se identificar se há pesagem dos resíduos 

sólidos na empresa, ou seja, a quantidade de resíduos gerados. Antes de adentrar a pergunta, 

vale mencionar que essa pesagem é fundamental para o gerenciamento dos resíduos, já que 

contribui para a construção dos indicadores que facilitam analisar as possibilidades de 

minimização dos custos por meio de processos de reciclagem, bem como na elaboração de 

formas de minimizar a geração desses resíduos, como, por exemplo, mudar a forma como o 

produto tem sido fabricado, além de dimensionar o tipo de tratamento e os espaços físicos para 

o manejo e a coleta; de acordo com o gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Os resíduos gerados são pesados? 



  

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Observa-se que 85,7% não realizam pesagem, ou seja, quase 100% das empresas que 

responderam ao questionário não fazem nenhum tipo de pesagem dos resíduos produzidos, 

tendo apenas 7,1% declaram que sim. Percebe-se algo preocupante, pois, em suma, é por meio 

da pesagem que se observa o sistema de gestão ambiental realizado pelas empresas ou se há 

problemas decorrentes do manejo dos resíduos. 

Além disso, é possível identificar práticas que contribuem para programas de educação 

ambiental que objetivam a redução da geração dos resíduos, diminuir riscos à saúde e controlar 

os impactos negativos causados ao meio ambiente, seja por meio da reciclagem ou através de 

um descarte consciente. 

Portanto, quando a empresa não realiza a pesagem, ela está automaticamente 

descartando seus resíduos de qualquer forma ao meio ambiente. 

Ademais, em comparação com as empresas que responderam que realizam a pesagem, 

boa parte, declarou que elas doam seus resíduos para a produção de artesanatos, ou seja, 

proporcionando uma nova vida e não apenas descarte. 

Ainda em relação a pesagem dos resíduos, a quinta, sétima e oitava pergunta foram em 

relação a quantidade produzida por essas empresas, se esses resíduos são separados na hora da 

pesagem e em quantas categorias. Assim, com a pergunta anterior (quarta pergunta) foi possível 

identificar que a maioria não faz a pesagem, portanto, analisa-se somente as que responderam 

a quantidade, conforme apresentado nos gráficos 3, 4 e 5: 

 

 

Gráfico 3: Quantos quilos de resíduos são gerados semanalmente? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021) 

Gráfico 4: A empresa separa os resíduos têxteis quando são gerados? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Gráfico 5: Existe separação entre resíduos têxtil e outros resíduos na empesa? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Sabe-se que em média uma pequena empresa produz cerca de 20 kg de resíduos sólidos, 

o que pôde ser observado no gráfico 3. Além disso, as empresas de produtos têxteis não 



  

 

trabalham somente com tecidos, mas com outros materiais de forma subsidiária, como o papel 

e/ou o plástico, que, conforme o gráfico 6, 71,4% das empresas fazem essa separação, mesmo 

que não os pesem e 64,3% separam em mais de uma categoria, conforme o que dispõe o gráfico 

5. 

Apenas uma das empresas declarou pesar separadamente, sendo 30kg de tecidos e 

50kg de papel, o que contribui no seu descarte. Ademais, outra empresa declarou que não faz a 

pesagem dos resíduos, mas que todos são doados para a produção de artesanatos. 

Como dito anteriormente, a prática da pesagem ajuda no seu gerenciamento, 

facilitando também a reciclagem, no entanto, a distribuição direta a reutilização também pode 

ser considerada ponto positivo no gerenciamento dos resíduos sólidos pela empresa. 

Em seguida, tem-se a sexta pergunta, a qual questiona se os funcionários das empresas 

receberam algum tipo de treinamento ou formação sobre uma produção mais limpa, bem como 

sobre a produção dos resíduos. Sendo assim, observou-se que 78,6% dos funcionários não 

possuem nenhuma capacitação ou treinamento específico para tratar dos resíduos gerados pela 

empresa, o que significa que a produção e o descarte possuem grandes chances de ocorrer de 

forma inadequada, sem gerenciamento dos resíduos ou muito menos uma logística reversa. 

Ademais, a indústria de produtos têxteis não é considerada uma das mais poluentes só 

por sua enorme produção, mas também pela utilização de outros produtos altamente 

contaminantes. Diante disso, a nona pergunta questionou sobre as embalagens usadas para 

armazenar os resíduos têxteis, conforme gráfico 6: 

 



  

 

Gráfico 6: Qual o tipo de embalagem que a empresa utiliza para armazenar os resíduos 

gerados na empresa? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

De acordo com o gráfico 6, a principal embalagem utilizada é o plástico, representando 

71,4% das empresas, tendo o papel como segunda embalagem mais utilizada, com 21,4%. 

Em algumas empresas pelo mundo, principalmente no setor alimentício, tem-se 

trocado as embalagens de plástico por embalagens de papel, tecidos ou materiais reciclados, 

pois o plástico demora cerca de 500 anos para se decompor, ou seja, é um dos resíduos sólidos 

mais poluentes no mundo, já que, assim como o tecido, possui enorme produção, que supera a 

capacidade do planeta de absorver (MACHADO e PAIVA, 2021). Sendo assim, além da 

preocupação que as empresas de produtos têxteis do Município de Santa Inês - MA devem ter 

com o descarte adequado de seus resíduos, deve-se pensar em meios de reduzir ou evitar o uso 

de outros produtos poluentes, uma vez que a responsabilidade ambiental é compartilhada por 

todos. 

Em relação ao descarte dos resíduos sólidos, sabe-se que é todo ato de desprezar o que 

não possui mais nenhuma serventia, que, em regra, é considerado lixo, devendo ser 

encaminhado para o seu tratamento, seja em aterros sanitários ou proporcionando uma nova 

vida com o artesanato ou na própria empresa, ou seja, uma logística reversa (ROSA, 2019). 

Com isso, a décima pergunta do questionário buscou-se saber qual o destino é dado aos resíduos 

têxteis gerados pelas empresas do Município de Santa Inês – MA, conforme apresentado no 

gráfico 7: 

 



  

 

Gráfico 7: Como são descartados os resíduos gerados na empresa? 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Observou-se que a metade 50% das empresas encaminham ao lixão do município. No 

entanto, há uma porcentagem de 21,4% que destina os resíduos ao serviço privado de 

reciclagem, o qual, por vezes, trata de forma mais adequada, distribuindo para reciclagem ou 

mesmo para aterros mais próximos. Ademais, outros 21,4% das empresas declararam que 

reutilizam os resíduos na própria empresa, fazendo novos produtos ou até mesmo artesanatos. 

Em seguida, tem-se a décima primeira pergunta, que aborda a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que busca garantir o gerenciamento e o descarte adequado dos 

resíduos sólidos. De acordo com a autora Rosa (2019), além do mais, a PNRS também define 

as responsabilidades dos empresários, bem como do poder público, disciplinando assim 

instrumentos econômicos que poderão ser aplicados; conforme o gráfico 8: 

Gráfico 8: A Política Nacional de Resíduos Sólidos que foi criada pela Lei Nº 

12.305/2010 é corretamente efetivada no Município? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 



  

 

Com a demonstração do gráfico 8, é possível observar que a PNRS não está sendo 

aplicada de forma correta ou até mesmo de forma alguma, visto que 42,9% afirmaram que não 

existe a aplicação efetiva da Lei 12.305/2010; e 28,6% que está sendo aplicada de forma parcial, 

ou seja, em alguns aspectos é aplicada, mas em outros é insuficiente. Ademais, os outros 28,6% 

não souberam responder, podendo presumir-se que não conhecem a PNRS. Por oportuno, 

destaca-se que, de acordo com o artigo 1º da PNRS, as pessoas físicas e/ou jurídicas estão 

sujeitas a observação da Lei 12.305/2010, sendo, portanto, responsáveis direta ou indiretamente 

pela geração dos resíduos sólidos, ou seja, todo e qualquer cidadão é responsável pelo descarte 

seguro e responsável pelos resíduos sólidos presentes na natureza, devendo ter conhecimento 

da Política Nacional, buscando um ambiente sustentável e evitando mais degradação ambiental 

(BRASIL, 2010). 

Na décima segunda pergunta, questionou-se a existência de programas sociais 

destinados a preservação do meio ambiente, sob organização das empresas de produtos têxteis 

do Município; de acordo com o gráfico 9: 

Gráfico 9: As empresas de confecções na cidade de Santa Inês possuem algum programa 

social para a preservação do meio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Conforme apresentado, a maioria das empresas não possuem ou incentivam nenhum 

programa social no Município ou fora dele, representando uma porcentagem de 85,7%. Por 

outro lado, 14,3% possuem programa social, mas nenhum tem relação com reciclagem ou 

artesanato. 

Acontece que os programas sociais possuem grande importância na sociedade, uma 

vez que são destinadas as pessoas carentes, como é o caso de moradores dos lixões e pequenos 



  

 

artesões, ou seja, famílias que não possuem nenhum tipo de renda fixa e que vivem a própria 

sorte, bem como para programas que buscam amenizar os impactos negativos causados ao meio 

ambiente. Assim, considerando que a indústria de produtos têxteis é a maior poluente do 

mundo6, assume a obrigação de contribuir com a sociedade, seja de forma direta ou indireta. 

Com isso, passa-se ao questionário destinado a Secretaria de Saneamento Básico do 

Município de Santa Inês, o qual foi respondido pelo Secretário de Meio Ambiente do Município. 

A entrevista foi a distância, sendo entregue apenas o documento com as perguntas e recebido 

com as respostas no dia seguinte. As respostas encontram-se relatadas no quadro 1: 

Quadro 1: Respostas do questionário destinado a Secretaria de Saneamento Básico na 

cidade de Santa Inês – MA 

1 – Existe serviço de coleta de resíduos têxteis (tecido) no Município? Não 

2 – Existe um sistema de reaproveitamento de resíduos têxteis no 
Município? 

 
O município não possui sistema 

3 – Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta 

domiciliar regular de resíduos sólidos têxteis no Município? 

  

Prefeitura Municipal 

4 – Onde fica localizado a unidade de destinação final do lixo da 

cidade? 

No município, próximo a 

população 

5 – Qual o modo de processamento e pós-seleção dos resíduos têxteis 

na cidade? 

  

Não há processamento 

6 – Qual a destinação final do lixo coletado? Lixão 

7 – A unidade de destinação final possui licença ambiental?   

Não 

8 – No Município, existe PMGIRS – Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos aprovado por meio de Lei Municipal? 

  

Não 

9 – Se a questão anterior foi sim, a elaboração do PMGIRS contou com 

a participação popular? 

  

Não 

10 – No Município, existe algum processo de logística reversa de 

produtos que é realizado pelo setor privado e a indústria em geral? 

  

Não 

11 – No Município, existe algum programa de educação ambiental 

destinado à conscientização acerca do lixo? 

  

Não 

12 – Na sua opinião, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 

12.305/2010) está sendo corretamente efetivada no Município? 

  

Parcialmente 

 
6 Segundo a ONU Meio Ambiente – a indústria de produtos têxtil é considerada a maior poluente do mundo, porém 

é avaliada em cerca de US$ 2,4 trilhões e responsável por empregar mais de 75 milhões de pessoas em todo o 

mundo, a indústria têxtil é um dos maiores motores econômicos do mundo - https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-

e-o-meio-ambiente. Acessado em maio de 2022. 



  

 

Fonte: próprio autor (2022) 

Diante disso, é possível observar que o Município de Santa Inês – MA não realiza a 

maior parte das políticas e planos necessários para o bom desenvolvimento ambiental, ligado a 

indústria dos produtos têxteis. 

A primeira pergunta é em relação a existência de serviço de coleta de resíduos têxteis 

(tecido) no Município, sistema esse que possibilita o descarte correto desses resíduos sólidos, 

visto que foram recolhidos e tratados com especialidade, que, infelizmente a cidade não possui. 

Em seguida, questionou-se acerca de um sistema de reaproveitamento de resíduos 

têxteis, o qual também não existe no Município, ou seja, fica a critério das empresas 

reaproveitar ou doá-los para que outras pessoas o façam. No entanto, como observado nas 

perguntas direcionadas as empresas, tem-se que a maioria não faz esse reaproveitamento, 

tratando apenas como lixo. 

Com a terceira pergunta à Secretaria de Saneamento Básico, buscou-se identificar qual 

é a principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos sólidos têxteis, a qual 

respondeu que é a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria, que leva os resíduos para o 

Lixão da cidade, que, conforme a quarta pergunta, fica localizado no próprio Município, 

especificamente no interior, em um povoado chamado Barradiço. Ademais, destaca-se que o 

Lixão fica próximo a população, o que traz risco a saúde e o bem-estar dessas pessoas. 

Conforme as respostas das perguntas cinco, seis e sete, a unidade de destinação final 

não possui licença ambiental, muito menos um processamento ou pós-seleção dos resíduos 

têxteis, o que é preocupante, visto que os Lixões são considerados formas de depósito 

inadequado de lixo, tratados até como crime ambiental, uma vez que não atendem as regras de 

proteção ambiental, poluindo o solo, o ar e as águas subterrâneas, além da proliferação de 

doenças em pessoas que moram neles ou aos arredores. Portanto, há uma extrema e urgente 

necessidade de criação de aterro sanitário na cidade. 

Em seguida, conforme respostas das perguntas oito e nove, no Município não existe 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS que deveria ser aprovado 

por meio de uma Lei Municipal. Tal Plano é estabelecido pela PNRS, em seu artigo 19, inciso 

I e XIX lei nº 12.305/2010, funcionando como instrumento de planejamento para estruturação 



  

 

do Poder Público e os resíduos sólidos, abrangendo o ciclo dos produtos, que vai da sua 

fabricação até sua disposição final. 

Sendo assim, o Município de Santa Inês não tem efetivado nenhuma gestão 

direcionada a esses resíduos, mesmo que a Lei nº 12.305/2010, em seu artigo 18, combinado 

com o artigo 55, determine como critério para que os Municípios recebam recursos da União, 

o que não tem sido realizado, já que o Município de Santa Inês continua recebendo. 

Além do mais, conforme resposta da décima pergunta, o Município também não conta 

com processo de logística reversa de produtos têxteis, o qual serve como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social formado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. 

Assim, a logística reversa simplifica a coleta e a devolução dos resíduos sólidos, 

buscando reaproveitá-los, ampliando a vida útil dos insumos usados e procurando a não 

produção de rejeitos, ou seja, não sobrecarregar o planeta de resíduos. Esse processo começa 

com a separação dos resíduos, que, de acordo com as suas propriedades e condições, poderão 

ser revendidos e, assim, reintroduzidos em novas cadeias produtivas, conduzidos para um 

destino final ambientalmente adequado. 

Segundo a PNRS, a implantação da logística reversa se dá através de acordo setorial 

entre os principais atores econômicos e públicos, que são: poder público e fabricantes; 

importadores e distribuidores, que têm por objetivo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida do produto, o que seria positivo para o desenvolvimento econômico e ambiental da 

cidade. 

Ademais, com a décima primeira e a décima segunda pergunta, percebe-se que o 

município de Santa Inês não tem se preocupado com os danos ambientais causados pelo 

descarte incorreto desses resíduos sólidos, não proporcionando nenhum programa de educação 

ambiental destinado à conscientização dos empresários, que, consequentemente, demostra na 

prática que não está efetivando a PNRS (Lei n. 12.305/2010), fazendo com que a cidade 

contribua em grande escala para a degradação ambiental provocada pelo setor industrial do 

tecido (BRASIL, 2010). 

 



  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a globalização, a competição do ramo têxtil e de confecção no Mundo inteiro 

cresceu exorbitantemente. No Município de Santa Inês – MA não tem sido diferente, tendo que 

se ampliar, ocasionando uma reestruturação. Dessa maneira, para as empresas desse setor 

atingirem patamares mais altos de produção, deve-se investir em melhorias na qualidade dos 

produtos e dos métodos industriais. A concorrência, no entanto, obriga o setor a produzir cada 

vez mais, pois há excesso de oferta e consumo. Devido a isso, e com a desafio em atender os 

clientes e consumidores, as empresas produzem em grande escala, gerando uma grande 

quantidade de resíduos sólidos, ocasionando danos ao meio ambiente. 

Dessa forma, é essencial que as instituições privilegiem a responsabilidade 

socioambiental. Esta ação ecologicamente apropriada vem tomando espaços nas empresas, as 

quais têm em vista serem reconhecidas e destacadas por seus consumidores e sociedade. Após 

as leituras realizadas e a análise dos resultados obtidos através da presente pesquisa é possível 

considerar a importância da logística reversa e o descarte correto dos resíduos sólidos, o que 

não tem sido efetivado pelas Empresas que trabalham com tecidos no município. 

Assim, diante dos resultados do presente trabalho, percebe-se que a maioria das 

empresas não possuem um gerenciamento correto de descarte e destino de seus resíduos sólidos, 

de maneira que tem gerado danos ao meio ambiente, que, por mais que não sejam divulgados, 

ocorrem a todo momento. Fica claro ainda que metade dessas empresas pensam num projeto de 

gerenciamento a longo prazo e a outra metade diz não poder fazer nada porque a região não 

dispõe de mão de obra especializada. 

Além do mais, a negligência dos Órgãos Públicos Municipais na efetivação da Política 

Nacional e do gerenciamento correto dos resíduos sólidos só tem contribuído no aumento de 

poluentes na cidade, tanto no que diz respeito aos produtos têxteis, quanto na necessidade 

urgente de se repensar como melhor tratar o lixo da cidade, questão essa nunca trabalhada em 

promessas políticas ou se quer levada a público. 

Quanto aos objetivos que foram pensados para serem desenvolvidos nessa pesquisa; o 

objetivo geral foi diagnosticar de que maneira são descartados e destinados os resíduos têxteis, 

bem como quais os danos causados ao meio ambiente provocados pelo descarte inadequado; 

considera-se que foi alcançado com a demonstração dos resultados através dos questionários 



  

 

aplicados. Quanto aos objetivos específicos verificar a destinação dos resíduos sólidos da 

indústria de confecção em Santa Inês, foi contemplando quando se identificou que o descarte 

dos resíduos sólidos não tem um tratamento adequado conforme preconiza a Lei 12.305/2010; 

identificar eventuais impactos negativos causados ao meio ambiente do descarte incorreto, esse 

objetivo foi diagnosticado no relato do questionário pelo Secretário de Meio Ambiente; e propor 

sugestões para melhorar a produção limpa e o descarte correto dos resíduos sólidos, a pesquisa 

traz como alusões uma associação e/ou cooperativa por pessoas em situação de risco ou que já 

trabalham com o artesanato a fim de que possam transformando o “lixo” em fator de renda. 

Em suma, o município de Santa Inês precisa de investimento no setor da logística 

reversa, como a construção de um aterro sanitário que substitua os lixões. Para as empresas de 

produtos têxteis, a solução é destinar os resíduos gerados de maneira que sejam ambientalmente 

corretos, ou seja, reutilizar seus resíduos, fazer doações, vender para outros mercados, ou até 

mesmo investir na reciclagem dos resíduos, transformando-os em novos produtos. Ademais, 

ambos os setores devem trabalhar juntos para que possam evitar o descarte inadequado e a 

consequente poluição do meio ambiente. 

Recomenda-se como estudo futuro a continuidade desta pesquisa enumerando os 

impactos com foco, por exemplo, físico, biológico, químico e social. Ainda, como consequência, 

sugerir a proposta de trabalho de implementação de projeto de Lei para aplicação do PNRS 

contemplando um Programa de Educação Ambiental a Câmara de Vereadores, tomando como 

base as informações reveladas pelo resultado da pesquisa no município. 
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