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1. Introdução 

 

O destino do lixo, na maioria das vezes, é apenas conduzi-lo para locais 

afastados das áreas habitadas. Este problema em relação ao destino, ou seja, ao descarte 

do lixo foi percebido como um grande problema para nos alunos e seres conscientes da 

nossa realidade, somos instigados a pensar sobre como amenizar o problema do lixo, 

começando pelo nosso lixo de cada dia, ou seja, nosso lixo doméstico, pensando desde a 

sua produção, comercialização até chegar a nossas casas.  A metodologia utilizada foi 

uma pesquisa bibliográfica e posteriormente uma pesquisa empírica de maneira que a 

educação profissional deve estar relacionada com o desenvolvimento econômico, 

político e social, além de propor atitudes benéficas ao meio em que vivemos. 

Atualmente o mundo enfrenta um problema sério no que se refere ao destino do 

lixo produzido pelas pessoas. O lixo, na maioria das vezes, é descartado em locais não 

habitados, geralmente situados na periferia dos grandes centros ou nas vias de acesso 

aos municípios nas zonas rurais, conhecidos como vazadouros a céu aberto, os lixões, 

intensificando a ideia de que o lixo é descartável e inútil, sendo esta uma das 

dificuldades para conscientizá-la as pessoas da necessidade em realizar projetos que 

amenizem este problema.  

É necessário pensar em novas alternativas de viabilização do tratamento, 

diminuição e aproveitamento destes resíduos, buscando construir uma conscientização e 

ações no meio acadêmico. Portanto, a separação do lixo no mínimo deve atender aos 

critérios estabelecidos nas leis ambientais.  Lei 9.795, de 27 de Abril de 1999 e a Lei 

10.165 de 2000. 
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A mudança de comportamento e a conscientização dependem do próprio 

indivíduo, enquanto um ser pensante e comprometido com a questão ambiental, para 

posteriormente abranger o todo. É preciso pensar uma idéia de mundo onde os 

indivíduos sejam vistos como pessoas conscientes, responsáveis e que possam enfrentar 

os desafios que virão com o progresso do mundo. 

 Um grande desafio será responsabilizar-se pelo destino certo do lixo produzido 

nas dependências em nossas próprias residências.  A educação profissional deve estar 

relacionada com o desenvolvimento econômico, político e social. Nesta busca, o 

cuidado com o meio ambiente se torna uma responsabilidade de todos, pois sem os 

recursos naturais preservados não há como pensar num desenvolvimento sustentável.  

O presente artigo é fruto de um projeto desenvolvido no Instituto Tocantinense 

Professor Antonio Carlos (ITPAC), nas aulas de Tópicos Ambientais. Nestas aulas 

surgiu uma inquietação sobre o destino final do lixo produzido nas residências e demais 

locais onde há fluxo de pessoas. Os próprios alunos apontaram que o lixo não estava 

tendo um destino certo. Este projeto esta sendo desenvolvido com a turma do 5° período 

de Arquitetura e Urbanismo, no segundo semestre de 2015 - onde os alunos foram 

instigados a pensar sobre como amenizar o problema do lixo. 
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2.Justificativa  

 

A sociedade atual está marcada por transformações tecnológicas e cientificas 

que influenciam o cotidiano social, podemos observar que o planeta tende a ter um 

acúmulo muito grande de resíduos sólidos, provocando uma cadeia de poluição 

desenfreada, então surge à necessidade de reciclar, mas, antes de tudo, repensar, reduzir 

e reutilizar.  Por este motivo pretendemos aprofundar nossa pesquisa através da 

observação da produção, consumo e descarte da alface que é uma hortaliça 

comercializada e descartada a todo tempo sem muita atenção. Queremos conscientizar a 

família e posteriormente a comunidade escolar sobre a importância do descarte correto 

do lixo, desde a sua produção, consumo até o momento que é lançado ao meio 

ambiente. 

 Através da informação, iremos mostrar as pessoas à importância do cuidado 

com o lixo, pois o lixo domiciliar que parece inofensivo pode trazer sérios problemas se 

não tiver um destino correto. A partir desta pesquisa pretendemos instigar a 

administração pública para incentivar a criação de usinas de compostagem que 

transformem o lixo orgânico em adubo, ou até mesmo conscientizar para a coleta 

seletiva aproveitando o lixo orgânico como alimento para animais.  
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3. Objetivos 

 

3.1- Objetivo Geral  

Nosso objetivo é dar um destino correto aos resíduos produzidos nas residências 

identificar e analisar as causas do problema do lixo, incentivar a separação e o descarte 

correto do lixo produzido. 

 

3.2- Objetivos Específicos  

Acompanhar desde a produção do alimento, a forma que é plantada, 

transportado, ate chegar a nossas residências e ser descartado; 

Dar um destino correto aos resíduos produzidos em nossas residências e 

posteriormente em locais com grande fluxo de pessoas como a Universidade na qual 

estudamos; 

Identificar e analisar as causas do problema do lixo, levantar junto aos alunos 

idéias para auxiliar na separação e destino do lixo produzido nas dependências; 

Propor e executar alternativas concretas de separação e reciclagem e 

aproveitamento dos resíduos orgânicos inorgânicos que poderão servir de alimentos 

para outros seres;  

Conscientizar sobre a quantidade de embalagens utilizadas na alface, desde a 

produção até o seu descarte que é feito nos sacos plásticos de forma desordenada 

afetando o meio ambiente; 
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4.  Metodologia  

A metodologia utilizada será uma pesquisa bibliográfica e documental (acervos 

de bibliotecas e bancos de dados e informações) e posteriormente uma pesquisa de 

campo, coleta de informações in loco. Em relação à pesquisa bibliográfica daremos 

atenção para livros; revistas; artigos; dissertações. Para tanto, está prevista a seguinte 

ação: Pesquisa descritivo-qualitativa, também denominada de levantamento de campo, 

que terá como foco principal a obtenção de dados, por meio de vivência e conversa 

dirigida, e acompanhamento domiciliar.   

O sujeito da pesquisa será um plantadores de alface residente e domiciliado em 

Porto Nacional. Além disso, o pressuposto que norteará essa vivência com esse produtor 

será o seguinte: como é a produção, o descarte até chegar aos supermercados e das até a 

chegada ao descarte final. Também será acompanhado o encarregado pelo transporte do 

produto, a família que irá consumir o alimento em sua residência e os catadores de lixo. 

Acompanharemos o percurso do produtor ao lixão, do supermercado ao lixão, da 

residência ao lixão, e o processo de decomposição dos materiais orgânicos descartados 

no meio ambiente.  
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5- Conclusão 

 

A ideia é que esta pesquisa se apresente como um espaço de aprendizagem e 

compreensão da formação dos resíduos descartados no aterro de Porto Nacional. 
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