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PROJETO COLETA SELETIVA

INTRODUÇÃO

Não há como não produzir lixo. Podemos, no entanto, reduzir essa
produção reutilizando, sempre que possível os materiais recicláveis. Mas ainda
hoje, grande parte reutilizável do lixo doméstico é desperdiçada por um
descuido com a coleta seletiva de materiais diferentes. A coleta seletiva é uma
alternativa politicamente correta que desvia dos aterros sanitários os resíduos
sólidos que poderiam ser reaproveitados. Jogar o lixo no seu devido lugar não
polui o ambiente, proporciona a reciclagem e conscientiza os alunos de sua
responsabilidade social.
Vamos descobrir o luxo do lixo?
Sabia que o lixo produz riquezas?
Que permite receber renda e que serve para a inclusão social de
pessoas?
Pois é, estamos propondo o engajamento de todos: alunos, pais,
professores e funcionários, num projeto interdisciplinar que vai nos mostrar
tudo o que se pode fazer, ganhar e aprender com o nosso lixo do dia a dia.
Vamos fazer coleta seletiva!
A coleta seletiva é muito simples: vamos separar nosso lixo seco e
reciclável (papel, embalagens longa vida, latinhas e metais, plástico e vidro) do
lixo úmido (restos de alimentação e papel de banheiros). Vamos medir o
quanto gerávamos de cada tipo desse lixo antes e durante o projeto. Todo esse
lixo pode ser vendido para cooperativas de catadores e o dinheiro arrecadado
servirá para a compra de materiais pedagógicos ou o que a escola necessitar.

OBJETIVO GERAL

Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos
com relação à utilização dos recursos naturais e favorecer a reflexão sobre a
responsabilidade ética do ser humano com o próprio planeta como um todo,
oferecendo ao professor um eficiente instrumento para a formação da
consciência ambiental.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A proposta de se trabalhar a coleta seletiva do lixo inserida numa
perspectiva interdisciplinar da Educação Ambiental procura contribuir para que
os alunos sejam capazes de :
•
•

•

•

Intervir na realidade que os cerca;
Observar e analisar fatos e situações a todos os tipos de lixo do ponto
de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as
oportunidades de atuar de modo propositivo, para garantir uma meio
ambiente saudável e a boa qualidade de vida;
Compreender a realidade buscando soluções para questões sociais,
possibilitando a tomada de posição frente a problemas fundamentais e
urgentes da vida social;
Modificar atitudes e práticas pessoais por meio da utilização do
conhecimento sobre o meio ambiente, adotando posturas na escola, em
casa e em sua comunidade que os levem a interações construtivas na
sociedade;

•

Multiplicar as informações para a comunidade escolar, familiar e seu
entorno;

•

Conscientizar-se sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo,
na escola, casa e espaços em comum.

METODOLOGIA

 Sensibilização dos alunos por meio de teatro, vídeo, livros, estudo do
meio, jornais, textos informativos, dinâmicas, oficinas e outros recursos
que utilizem as múltiplas linguagens.
 Organização de recipientes (caixas de papelão forradas e identificadas
em “lixo orgânico” e “lixo reciclável”) para serem colocados no pátio e
em salas de aula.
 Separação do lixo coletado, acondicionando-o em sacos plásticos que
deverão ser guardados na própria escola.
 Encaminhamento do lixo reciclável para catadores ou empresas de
reciclagem que comprem esse material.
 Elaboração de
comunidade.

atividades

para

divulgação

do

projeto

junto

à
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PRODUTOS DO PROJETO/GANHOS PARA A COMUNIDADE
O projeto produzirá ganhos para a comunidade escolar, familiar e
entorno. Dentre esses:
 Pedagógicos: A coleta seletiva de lixo pode ser um eficiente
instrumento pedagógico multi e interdisciplinar para a obtenção de novas
posturas e mentalidades do ser humano com o planeta.
 Econômicos: A implantação do projeto implicará em economia de
recursos naturais, que deixarão de ser explorados; de energia que
deixará de ser usada ou terá sua quantidade reduzida; para a
comunidade escolar, que passará a ter no lixo uma importante fonte de
recurso suplementar.
 Ambientais: Com o projeto, milhares de toneladas de lixo deixarão de ir
para os atuais vazadouros, aumentando sua vida útil, e evitando a
formação de lixeiras clandestinas em terrenos baldios, valões etc.,
contribuindo de forma geral para melhor qualidade da vida urbana.
 Multiplicação: É importante, ainda, considerar como um ganho do
projeto para a comunidade a multiplicação de ações de coleta seletiva
de lixo em cada casa de aluno e, por extensão nos locais em que os
pais dos alunos trabalham.

AVALIAÇÃO
O projeto será avaliado pela participação dos alunos, professores e
comunidade. A mudança de valores, atitudes e posturas ocorre lentamente e a
obtenção de um resultado positivo depende do envolvimento de todos em um
exercício de cidadania.
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TEXTOS DE APOIO PEDAGÓGICO

O PRIMEIRO LIXO DO PLANETA
Os habitantes de Roma, a primeira metrópole européia já enfrentavam
problemas com seu lixo e esgotos. Tudo que era possível e impossível eram
lançados nos rios e mares. Devido aos primeiros núcleos urbanos que sempre
ficavam próximos da água e em regiões planas para plantio, locais onde a
natureza poderia beneficiar ao homem. Porém estas regiões tornaram-se
propícias ao consumo de matérias-primas, e às alterações realizadas pelo
homem. Com isso, houve a produção de lixo, mas naquele tempo a natureza
dava conta de tal poluição.
Na Idade Média o número de pessoas em regiões urbanizadas
aumentou consideravelmente, com isso, as cidades ficaram estagnadas. Não
havia esgoto, o lixo se acumulava em ruas estreitas, isso era um ambiente
propício para a proliferação de ratos e a manifestação de doenças e epidemias.
A mais grave foi a Peste Negra, que entre 1347 e 1351 causou 25 milhões de
mortes cerca de um terço da população européia. Com o descobrimento e
conquista do novo mundo, iniciou-se a destruição pelos colonizadores que
tinham como objetivo a extração desenfreada de minerais e madeiras nobres.
O ambiente urbano é um dos mais poluídos, nele ocorrem vários tipos
de poluição: sonora, visual, atmosférica, lixo, esgoto, etc. Uma das principais
poluições que causam grande degradação ao meio ambiente e ameaça ao ser
humano é o lixo urbano. Poucas cidades dispõem de aterros sanitários
apropriados e raríssimas são as que possuem usinas de tratamento. A maioria
das cidades deposita o seu lixo em lixões, que servem de fonte de consumo
para muitas pessoas.
Nesses lixões, além do lixo doméstico, podem ser encontrados lixos
hospitalares, podendo haver contaminação com agulhas, remédios vencidos
que poderão causar vários danos à saúde; lixo tóxico como pilhas e baterias
que contêm metais pesados como o chumbo, mercúrio e cádmio em seus
produtos. Estima-se que cada bateria ou pilha depositada de forma inadequada
contamine uma área de um metro quadrado.
PARA ONDE TUDO ISSO VAI?
Lixões – depositado diretamente no solo, podendo contaminar nossas águas –
88%
Aterros Sanitários – método adequado de destinação, que protege o meio
ambiente –10%
Encaminhamento para reciclagem – 2%
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Nós podemos mudar esses números, evitando jogar lixo no meio
ambiente e praticando 3 Regras:
Primeira: Reduzir: gerar menos lixo evitando desperdício Ex: utilizar a frente
e o verso do papel para escrever.
Segunda: Reutilizar: usar o lixo antes de descartá-lo, para a mesma função ou
utiliza-lo de outras formas. Ex: usar garrafas de plástico para fazer vasos,
guardar grãos.
Terceira: Reciclar: aproveitar produtos jogados no lixo para a fabricação de
novos objetos. Ex: O plástico usado em bolsas e soro, pode dar origem a
canos de PVC.
A reciclagem é uma saída para amenizar a quantidade de lixo produzida
por cada pessoa. Ela consiste na separação (seleção)e recuperação dos
diferentes tipos de materiais orgânicos e inorgânicos (vidros, papel, plástico,
metal, etc.). A seleção e a recuperação do lixo urbano no mundo,
principalmente em países desenvolvidos já é prática rotineira e generalizada.

A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA O MEIO
AMBIENTE:
• reduz a quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário com
conseqüente aumento da sua vida útil, representando redução de custos nos
investimentos da Companhia;
• reduz a exploração de recursos naturais;
• incentiva a participação da comunidade na solução de problemas;
• reduz os impactos ambientais durante a produção de novas matérias primas;
• reduz o consumo de energia elétrica;
• reduz a poluição ambiental;
• amplia o desenvolvimento econômico pela geração de novos empregos e
renda na operacionalização dos materiais recicláveis e na expansão dos
negócios relativos à reciclagem.
Precisamos conhecer e divulgar as vantagens de separar o lixo:
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* A reciclagem de uma única lata de refrigerante, representa uma economia de
energia equivalente a três horas com a televisão ligada;
* O reaproveitamento de lata rende US$ 30 milhões por ano;
* Uma lata pode resistir cem anos à ação do tempo;
* Reciclar uma tonelada de alumínio gasta 95% menos energia do que fabrica a
mesma quantidade;
* Uma tonelada de papel reciclado poupa 22 árvores do corte, consome 71%
menos energia elétrica e representa uma poluição 74% menos do que na
mesma quantidade;
* Uma tonelada de alumínio usado reciclado representa cinco de minério
extraído poupado;
* Para cada garrafa de vidro reciclada é economizado energia elétrica
suficiente para acender uma lâmpada de 100 Watts durante quatro horas;
* A reciclagem de 10.853 toneladas de vidro preserva 12 mil toneladas de
areia;
* A reciclagem de 18.679 toneladas de papel, preserva 637 mil árvores;
* No Brasil, cada habitante descarta 25 quilos de plástico por ano, cinco vezes
menos que os americanos, um dos maiores consumidores do mundo;
* A reciclagem de 6.405 toneladas de metal, preserva 987 toneladas de carvão.
CURIOSIDADES


Cada pessoa consome 2 árvores por ano em papéis (para
escrever, guardanapos, embrulhos, etc) ;



Cada pessoa gera 10 vezes seu próprio peso em refugos domésticos
por ano;



No Brasil são produzidas 250.000 toneladas de lixo diariamente;



Cada pessoa descarta 45 kg de plástico por ano;



Somente 1% da água doce do planeta pode ser usada para consumo
humano;



O vidro jogado no solo nunca mais se decompõe;



O plástico leva 450 anos para se decompor;



O Brasil recicla 78% de alumínio, e na natureza levaria de 200 a 500
anos para se decompor;



A garrafa PET pode ser transformada em fibras para roupas.
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