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RESUMO

O presente trabalho aborda a reflexão sobre a importância da coleta seletiva, o

destino  do  lixo  no  município  de  Caraguatatuba,  e  os  impactos  que  sua

destinação in causa ao meio ambiente. Sendo o lixo uma questão problemática

na atual sociedade, onde o consumismo em excesso gera cada vez mais o

aumento de resíduos sólidos, estes que mal descartados, causam problemas

ao meio ambiente e interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas.

Para  amenizar  essa  questão,  uma  adaptação  a  ser  realizada  é  a  coleta

seletiva,  sendo  um  sistema  de  recolhimento  de  materiais  recicláveis,  onde

materiais são recolhidos diretamente nas fontes geradoras,  dando ao lixo o

destino correto, reutilizando e reciclando. O projeto analisa o funcionamento da

coleta seletiva, a importância e os benefícios de sua realização para a cidade.

Abordando  a  necessidade  da  contribuição  da  sociedade  em  relação  a

separação  do  lixo,  visando  os  problemas  ambientais  e  as  formas  de

reaproveitamento.  Tendo  como  objetivo  conscientizar  órgãos  públicos  e  a

população da responsabilidade em participar da prática educacional ambiental.

Promovendo o desenvolvimento sustentável e uma consciência ecológica na

sociedade.

Palavras  chaves:  Reciclagem,  consciência,  coleta  seletiva,  educação

ambiental.

INTRODUÇÃO

             A questão do lixo é um problema na atual sociedade. Devido ao

crescimento  populacional,  o  grande  avanço  no  desenvolvimento  e  o

consumismo  em  excesso,  aumenta-se  a  produção  de  lixo  e  dos  resíduos

sólidos,  causando  grandes  impactos  ambientais.  A  solução  vigente  seria

reeducar e conscientizar a população para amenizar essa questão.

Foi  analisada  a  situação  da  coleta  seletiva  no  Município  de

Caraguatatuba, com intuito de observar as questões ambientais. Com a análise



permitiu  saber  como  funciona  a  coleta  seletiva  no  Município,  e  quais  os

informativos disponíveis para conscientizar a população sobre a importância da

coleta seletiva, a reciclagem, a questão do lixo e o meio ambiente.

Através  da  educação  ambiental,  a  humanidade  se  conscientiza  da

importância da questão do lixo, os impactos que o seu descarte inadequado

causa ao meio ambiente, os problemas vigentes que ocorrem quando essa

questão não é tratada corretamente. Incentivando a mudança de hábitos de

consumo, na busca de alcançar um mundo sustentável.

OBJETIVOS

Conscientizar a população sobre a importância da separação do lixo,

incentivando a educação ambiental, analisando possibilidades de melhoria no

meio ambiente, na qualidade de vida do ser humano. Zelar pela preservação

da  natureza  e  os  recursos  naturais.  Promovendo  atitudes  e  práticas

educacionais ambientais.

METODOLOGIA

Pretende-se  realizar  pesquisa  de  campo  na  Secretaria  do  Meio

Ambiente do Município de Caraguatatuba, órgão responsável pela gestão da

coleta seletiva, e 2 cooperativas. Será efetuado um estudo de campo através

de entrevistas com os profissionais e gestores para obtenção de dados de

cunho qualitativo a respeito dos processos de trabalho. 

DESENVOLVIMENTO

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis.

Estes que, sendo corretamente separados são reutilizados ou recolhidos para

realização da reciclagem. Sendo uma alternativa correta que desvia o destino

do lixo para aterros sanitários ou lixões. Com isso, dois objetivos importantes

serão alcançados: Por um lado a vida útil dos aterros sanitários é prolongada e

o meio ambiente é menos contaminado. A coleta funciona como um processo



de educação ambiental,  sensibilizando a população sobre  o  desperdício  de

recursos naturais, os problemas de consumo excessivo e a poluição causada

pelo lixo. 

Art.  1o Entendem-se por educação ambiental  os processos por meio

dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,

conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia

qualidade de vida e sua sustentabilidade.

O  ser  humano  age  de  maneira  irresponsável  diante  da  natureza,

causando desequilíbrio no meio ambiente. Sendo necessária a consciência de

educação ambiental.

RESULTADOS ESPERADOS

 Com os resultados obtidos, espera-se analisar como funciona a coleta

seletiva no Município de Caraguatatuba, quais os benefícios que sua realização

proporciona  e  de  que  maneira  é  executada.  Conscientizando  a  população

sobre a importância de cuidar das questões relacionadas ao lixo, na busca de

resoluções, com intuito de contribuir para melhorias do meio ambiente e da

sociedade. Incentivando a prática da educação ambiental.
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