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A IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA: UMA FORMA LÚDICA DE 

CONSCIENTIZAR OS ALUNOS PARA ESSA PROBLEMÁTICA 

 

 

RESUMO 

A questão dos resíduos sólidos é, atualmente, um dos temas centrais para aqueles 

que se preocupam com o ambiente, na perspectiva de garantir a existência das 

gerações futuras. Um novo estilo de vida, com mudanças nos padrões de consumo 

e, portanto, nos padrões de produção e de geração de resíduos, se impõe para a 

humanidade. Sem isto, o futuro se projeta como uma grande interrogação (ou uma 

terrível certeza). O estabelecimento de novos padrões comportamentais e culturais 

depende de um trabalho de educação e das próximas, na construção de um novo 

modelo de mundo. A mudança na busca de um gerenciamento adequado para os 

resíduos sólidos deve acontecer em todos os países, tendo em vista os efeitos 

globais de comprometimento do ambiente. No entanto, não se podem ignorar as 

diferenças fundamentais de capacidade econômica, disponibilidade de qualificação 

técnica, características ambientais e demandas por necessidades básicas entre os 

países desenvolvidos e os desenvolvidos. O lixo no nosso país é uma questão 

grave, pois metade dos resíduos vai para lixões a céu aberto, enquanto estudos 

acadêmicos mostram que mais de 90% dos resíduos que vão para aterros urbanos 

poderiam ser reutilizados ou reciclados. Podemos nos utilizar da coleta seletiva para 

contribuir grandemente para a diminuição dos resíduos enviados aos aterros e para 

contribuir com a reutilização de grande parte desses resíduos como matéria prima 

novamente. Criar uma proposta para trabalha o assunto resíduos sólidos foi objetivo 

deste trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo mostrar que a coleta seletiva no lar, deve ser 

um dos pontos mais importantes para o pontapé relevante neste contexto, pois 

então o lixo vai ser tratado como um ponto importante e de responsabilidade de 

cada individuo em gerenciar o resíduo gerado por si e direcioná-lo da melhor forma 

possível, a fim de não danificar a natureza e nem causar danos a si próprio. 



Os aterros são em número insuficiente para o número de municípios e 

número populacional existente no país. Com isto criaram os lixões, os quais são 

clandestinos e trazem enorme prejuízo ao homem e à natureza, os quais, diante de 

novas diretrizes, terão que ser eliminados até o ano de 2014. 

As cooperativas tentam se firmarem neste contexto, porém as dificuldades 

são inúmeras, desde a sua formação, até os encargos, como, por exemplo, 

transporte para recolher o material reciclável nas regiões. 

 A população se torna cooperante com esta coleta, porém se sente limitada, 

não percebendo que possuem os requisitos necessários para transformar a coleta 

seletiva em realidade e possível de tornar-se uma rotina para todo individuo. 

O desenvolvimento tecnológico, gerado para o conforto e o bem estar dos 

seres humanos, produzido a partir das Revoluções Industriais, levou à intensificação 

do uso de materiais descartáveis, ocasionando um aumento da quantidade de 

resíduos gerados e não utilizados pelo homem, muitos deles provocando a 

contaminação do meio ambiente, trazendo riscos à saúde humana, basicamente nas 

áreas urbanas. O homem passou a viver, então, a era dos descartáveis, em que 

grande parte dos produtos é inutilizada e jogada fora com enorme rapidez 

(RIBEIRO, 2009). 

No Brasil, segundo pesquisa realizada pela ABRELPE (Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2007, foram gerados 

cerca de 174,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos (quase 1 tonelada por 

habitante). Destes 61,5 milhões de toneladas são urbanos (RSU), 86 milhões de 

toneladas são industriais (RSI) e 26,5 milhões de toneladas são de construção civil. 

O Brasil finalmente tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRC), a 

Lei nº 12.305, de 2010. Depois de mais de duas décadas de debate no Congresso, 

2010 foi um ano decisivo para o marco regulatório dessa política tão importante e 

que tem relação não só com o impacto ambiental, mas também com mazelas sociais 

e oportunidades econômicas. 

No ano de 2010, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República 

sancionou e regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foram quatro 

meses e meio entre a sanção e a regulamentação da PNRS. Poucas políticas 

públicas em nosso país foram sancionadas e regulamentadas em pouco tempo. E, 

ao que tudo indica, poucas políticas atingiram um grau de consenso tão grande 

sobre seus benefícios aos três pilares do desenvolvimento sustentável. Por que 



demorou tanto, então, a aprovação da Política Nacional é uma pergunta que só pode 

ser respondida pela complexidade dos fatores envolvidos, que serão explorados ao 

longo deste artigo.  

Regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, que estabelece um marco 

regulatório para o setor dos resíduos sólidos, a PNRS revoluciona não só o campo 

propriamente dito do manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos, mas todo o modo de operar do setor empresarial- especialmente das dez 

cadeias produtivas nominalmente citadas na Lei – e do setor público, que fica 

obrigado a implantar à coleta seletiva. Também muda radicalmente o 

comportamento do consumidor. Podemos afirmar sem medo de exagerar que a 

implementação plena da PNRS inaugura uma nova era de pactos sociais em prol da 

sustentabilidade urbana no Brasil (TRIGUEIRO, 2012). 

Além dessas virtudes, ela agrega outras não menos importantes. Ela contribui 

decisivamente para o saneamento ambiental, para estratégias de erradicação da 

pobreza, ao prever a inclusão econômica e social dos catadores, além de propiciar 

um ambiente favorável aos novos negócios ligadosà reciclagem. Em outras 

palavras, não se pode falar de um Brasil sustentável sem a implementação da 

PNRS. Daí todo o empenho do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e de várias 

organizações da sociedade na reta final da aprovação desse novo marco regulatório. 

A lei abrange todos os resíduos sólidos gerados no país, que englobam os 

resíduos de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, serviços públicos 

de saneamento básico, indústrias, serviços de saúde, construção civil, 

agrossilvospastoris, serviços de transportes e mineração. É um universo bastante 

diferenciado e cada sistema de logística reversa ou destinação adequada implica 

procedimentos específicos a serem devidamente acordados com cada setor ou 

segmento produtivo (TRIGUEIRO, 2012). 

 

OBJETIVO 

 

 Este trabalho teve como objetivos, mostrar que estamos produzindo cada vez 

mais lixo, inadvertidamente e este ato está tornando-se mais comum; Mostrar que 

podemos reverter este fato com atitudes simples, sendo realizada no próprio lar, 

onde iniciamos a multiplicação através de nossos familiares; Fazer com que o lixo 

reciclado adquira novamente vida, através de um adubo, de um artesanato e tantos 



outros exemplos, levando assim a diminuir os resíduos para os aterros e, 

desenvolver um material lúdico para conscientização dos alunos de Ensino Médio 

sobre esta problemática. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
 
 

Será demonstrado através de um jogo imobiliário, o quanto podemos 

contribuir com atitudes conscientes para auxiliar nosso planeta. Jogo este que 

poderá ser aplicado desde o ensino fundamental até a graduação, de forma divertida 

e harmoniosa são passadas informações importantíssimas quanto a sustentabilidade 

do planeta. 

O jogo é fácil, porém necessita atenção. Quando um  participante se 

movimentar e parar em uma casa ¨ Propriedade¨ que já tenha dono, deverá pagar ao 

proprietário a importância descrita na carta como ¨Pedágio¨, por exemplo: ¨Varejão¨ 

deverá pagar o valor de $36,00. 

Nesse caso, o participante poderá ainda negociar com o proprietário, uma 

proposta de compra ou troca de ¨Propriedade¨, ao invés de pagar o pedágio. 

Por outro lado, se o participante parar na denominada ¨Propriedade¨, sendo 

ele mesmo o dono, passará a vez ao próximo participante. 

Quando um participante cair em uma casa denominada ¨Lucro ou Prejuízo¨, 

deverá retirar apenas uma carta do monte, ler em voz alta aos demais participantes, 

cumprir o que está escrito e em seguida devolvê-la ao final do monte. 

Porém, se um participante retirar a carta ¨Liberdade¨, deverá guardá-la até 

que seja utilizada no momento em que seu pino cair na casa demarcada ¨Jogou lixo 

no trânsito¨, por exemplo: O participante que parar nessa casa, deverá ir para a 

¨Delegacia¨ e ficar uma rodada sem jogar. Ao sair deverá pagar a multa de $70,00 

ao caixa. 

Mas se o participante estiver de posse da carta ¨Liberdade¨ poderá sair da 

¨Delegacia¨ sem pagar a multa de $70,00 e continuar jogando normalmente. Feito 

isso, o participante deverá retornar a carta ¨Liberdade¨ ao final do monte. 

Quando um participante tiver o maior patrimônio, ou seja, a soma dos valores 

em dinheiro e dos bens, torna-se o mais rico e ganha o jogo. 

O tabuleiro do jogo é apresentado na figura 1. 

 



  

  

Figura 1  – Imagens do tabuleiro e cartas do jogo 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Pessoas que estudam dobre o meio ambiente  sabem que lixo não existe. O 

que denominamos desse modo é só matéria-prima e recursos naturais misturados e 

fora do lugar. Por exemplo, ao incentivar o sistema de Coleta Seletiva, o poder 

público poderá devolver ao sistema produtivo toneladas de papel, plástico, metais, 

vidros, além de aumentar a vida útil dos atuais aterros. Os entulhos de obras que 

aterram margens de rios e entopem lixões podem ser moídos e se tornar agregados 

para habitações populares. Os restos de comida, cascas de frutas e legumes 

transformam - se em excelente adubo para hortas realizadas em regime de 

cooperativa nos terrenos vazios e abandonados das cidades. Mas tudo isso só pode 

tornam - se realidade se o lixo coletado for separado na origem. No entanto, é uma 

ilusão fazer isso e levar uma milagrosa usina de reciclagem para verificar o que 

pode ser aproveitado. O poder público pode estimular a formação de cooperativas 



de reciclagem. Além de ajudar o meio ambiente,, essa providência auxilia na 

geração de empregos e renda para a população mais carente e sem qualificação. 

O que classificamos como lixo é só o desperdício de recursos naturais, nas 

grandes cidades, um dos maiores problemas ambientais é a carência de um sistema 

de saneamento adequado. Isso leva não apenas à morte e contaminação de 

ecossistemas inteiros, mas aumenta os casos de doenças e a mortalidade, 

especialmente de crianças e idosos, pois o lixo é o ambiente ideal de vetores 

transmissores de doenças, como ratos, baratas, mosquitos etc. No caso dos 

resíduos sólidos, um dos itens do saneamento refere-se ao problema da queima do 

lixo não coletado, um dos principais fatores da perda de florestas e vegetação nas 

cidades quando o fogo alastra-se para o capim seco e atinge as árvores e florestas. 

Dessa forma, lixo, desmatamento e mortalidade infantil andam de mãos dadas na 

deterioração do meio ambiente urbano. 

 Pode-se concluir que o individuo necessita apenas gerenciar a forma de 

tratar o lixo, ao longo do tempo fomos nos acomodando e deixando para o outro a 

tarefa que nos pertence, o problema de saturação da natureza foi provocada por 

atitudes de acomodação e desorganização de cada individua frente ao resíduo 

gerado por si.  

Praticando a política dos 5 Rs, já seria um longo passo para diminuir a 

sobrecarga da natureza. Direcionando cada tipo de resíduo para o local mais 

adequado e com isto, voltando o lixo a ser matéria prima. 
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