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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Etapa 1 do estudo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

 

Prezado Catador, 

O instrumento a seguir faz parte de um estudo com pós-graduando em nível de mestrado 

acadêmico e graduando do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, intitulado de “As mãos 

que reciclam: Diagnóstico Socioprodutivo das Associações e Cooperativas de triagem no 

Estado de Santa Catarina” o qual busca melhorar os índices de reciclagem do Estado com metas 

superiores a 60%. A pesquisa terá como objetivos: Caracterizar as cooperativas instaladas em 

Santa Catarina e analisar os atores envolvidos; Mensurar a capacidade das cooperativas perante 

sua estrutura física e produtiva; Elencar as estratégias para valorização da atividade dos 

cooperados diante da cadeia produtiva.  

Este estudo se justifica tendo em vista a falta de política públicas e incentivos para a 

manutenção de cooperativas, o baixo índice de reciclagem no Estado, os obstáculos 

encontrados pelas coletas seletivas municipais e a recomendação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos de fomentar as cooperativas de reciclagem no país. Como benefícios deste 

trabalho podemos apontar a oportunidade de geração de renda para catadores, estratégias de 

cooperação, e universalização frente a realidade de mercado, o desvio de resíduos recicláveis 

para aterros sanitários aumentando sua vida útil, economia de recursos naturais e matérias-

primas no ciclo produtivo. 

Em relação ao método do estudo, este será conduzido por meio de duas etapas, a 

primeira referente à aplicação de questionários e entrevistas e a segunda análise das respostas 

e descrição de proposições. Esta é a primeira etapa do estudo e você está sendo convidado a 

participar como voluntário nesta pesquisa. Nesta etapa, você deverá responder a uma ficha de 

dados sociodemográficos, e informações relativas a cooperativa na qual você está inserido. O 

preenchimento desta ficha tomará aproximadamente 10 minutos. A sua colaboração poderá 
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auxiliar na compreensão do perfil dos catadores atuantes no Estado e a realidade das 

cooperativas quanto a infraestrutura e localização dos núcleos de triagem. A única 

identificação solicitada ao longo do estudo é o seu email para que possamos contatá-lo 

posteriormente e apresentar o resultado do estudo em caso de interesse. Asseguramos que seu 

nome com respectivos dados individuais não serão divulgados, haverá sigilo das 

informações por parte dos pesquisadores. 

Este estudo está respaldado na Resolução 466/2012 criada pelo Conselho Nacional de 

Saúde, o qual preconiza a segurança e proteção dos participantes de pesquisas que envolvem 

seres humanos. Tal Resolução afirma que em quaisquer tipos de estudos pode-se identificar 

riscos à saúde do sujeito pesquisado. Mesmo caracterizando-se como um estudo de risco 

mínimo, que não acarreta danos físicos, moral, intelectual, social e cultural o participante 

poderá sofrer algum desconforto diante das perguntas de cunho pessoal. Em caso de qualquer 

dano comprovado advindo da participação na pesquisa, o participante será indenizado 

conforme Resolução CNS 510/16. 

É importante salientar que a sua participação na pesquisa é voluntária; portanto, caso 

não queira participar basta relatar ao entrevistador sobre sua decisão. Além disso, caso você 

tenha dúvidas acerca da proposta da pesquisa, você pode entrar em contato com o pesquisador 

via email ou contato telefônico, a fim de esclarecê-las. Você também pode retirar seu 

consentimento em qualquer etapa da pesquisa, entrando em contato com o pesquisador 

responsável por meio de telefone e/ou email, sem que isso acarrete prejuízos a você e ao 

estudo.  Os resultados globais desta pesquisa serão posteriormente tornados públicos em 

publicação do livro acerca do Perfil das Cooperativas do Estado, apresentação de monografia, 

congressos ou em publicações científicas, resguardado o anonimato de todos os participantes. 

Os dados individuais fornecidos não serão objeto de divulgação. Esta pesquisa é orientada pela 

mestranda Thaianna Elpídio Cardoso, e conduzida pelo graduando Mateus Santana Reis, 

ambos do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC. Maiores informações, 

caso seja do seu interesse, podem ser obtidas pelo e-mail mateussreis@gmail.com ou pelo 

telefone (48) 99959-9969. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. O contato com o CEPSH UFSC pode ser feito pelo 

telefone (48) 3721-6094 ou pelo email: cep.propesq@contato.ufsc.br 

Ao concordar em participar da pesquisa (assinalando a opção CONCORDO) você 

declara que está de acordo com este termo e que está ciente: a) da liberdade de participar ou 

não da pesquisa, bem como do seu direito de deixar de participar do estudo, sem que isto lhe 

traga qualquer prejuízo; b) da garantia de receber resposta a qualquer dúvida acerca dos 
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procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa; c) da segurança de que não 

haverá divulgação de dados pessoais e que se manterá o caráter confidencial das informações 

registradas; d) e que estou ciente dos eventuais riscos aos quais posso estar exposto em 

decorrência da participação na presente pesquisa.   

Desde já, agradecemos a sua colaboração! 

 

 

(  ) concordo em participar do estudo    (  ) não concordo em participar do estudo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


