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RESUMO 

A pesquisa em comento é fruto das discussões realizadas no âmbito do Projeto 
de Pesquisa “Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos: proposta de um 
plano para a cidade de São Luís-MA”, do CEDS/UNDB, do qual a presente 
autora é também orientadora. Tal projeto insere-se na temática dos resíduos 
sólidos urbanos, especificamente no tema da coleta seletiva de tais resíduos e da 
sua correta destinação na cidade de São Luís-MA. A lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos) determinou que os municípios estão obrigados a 
apresentarem  um plano de gestão de resíduos sólidos, o qual deverá ter entre 
seus objetivos a implantação de sistemas de coleta seletiva, o que possibilitará 
uma destinação correta para tais resíduos – incluindo-se aí a separação e o 
envio dos materiais recicláveis para a reciclagem, com a inclusão dos catadores 
nesse processo. E uma vez que o Município de São Luís está em processo de 
reformulação do seu plano de resíduos sólidos urbanos (o qual engloba o plano 
de coleta seletiva), o objetivo da presente pesquisa é o de analisar e discutir as 
boas e más experiências de outras cidades do Brasil e do exterior na área da 
coleta seletiva, com o intuito de, em seguida, verificar de que forma as boas 
experiências podem ser adaptadas para a realidade ludovicense e, ao mesmo 
tempo, aprender o que não fazer com as más experiências. A partir das 
conclusões obtidas, pretende-se apresentar uma proposta de plano de coleta 
seletiva para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Luís-SEMMAM, a 
qual está liderando a reformulação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a fim 
de que a referida proposta seja aproveitada, no todo ou em parte, no plano em 
comento.  
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