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1- INTRODUÇÃO

A coleta seletiva tem sido amplamente considerada e divulgada pelo poder

público, sociedade em geral e até por alguns técnicos da área como uma solução

gerencial aos problemas causados pela alta produção de resíduos sólidos domiciliares

(RSD) nas atividades cotidianas dos centros urbanos.

O fato de haver uma preocupação tão evidente em gerenciar os RSD de forma a

não apenas dispor grande parte dos mesmos em estruturas técnicas devidamente

projetadas para este fim (aterros sanitários) mas sim, desviá-los para novamente

comporem a linha de produção (reciclagem), reduzindo assim custos energéticos de

extração e manufatura de novos recursos naturais, tem suscitado discussões de ordem

social, técnica e ambiental. BLAUTH & GRIMBERG (1998) salientam que: “ Se

todos os resíduos produzidos mundialmente fossem inteiramente recuperados, não se

teria, hoje, um parque industrial reciclador para absorvê-los. Assim, tanto pelo lado

econômico quanto pelo lado ambiental é necessário que se realizem estudos mais

aprofundados dos processos de reciclagem, antes de intensificar a separação de

resíduos nas fontes geradoras. ”

A minimização de resíduos e o envolvimento da população no processo de

coleta seletiva é ainda uma característica sobremaneira importante no gerenciamento

dos RSD. Esses aspectos, por sua vez, tem sido amplamente discutidos e

experimentados por um novo ramo de pesquisa denominado Educação Ambiental.

A educação ambiental, conforme estabelecido pela Política Nacional de

Educação Ambiental (BRASIL - 1999), compreende os processos por meios dos

quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos,

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente.

Trabalhos nesta área relacionados com resíduos sólidos, tem sido desenvolvidos a

partir de duas realidades:

- necessidades pontuais, relacionadas e impulsionadas por motivos de:

comunidades mais conscientes dos problemas ambientais causados pela
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disposição excessiva de resíduos no meio; comunidades com inadequação

de área de disposição final por falta de aparato técnico, de área ou mesmo

de recursos financeiros para fazê-lo e; por carência social gerando a

economia informal do catador/sucateiro e;

- necessidades de ordem cultural voltadas às questões ambientais, isto é, a

reavaliação de ordem global do desenvolvimento, valores e satisfação desta

e de futuras gerações (princípio do Desenvolvimento Sustentável). Nesta

categoria os trabalhos estão concentrados em acompanhar o

desenvolvimento sócio - cultural do indivíduo, através da educação formal

que o mesmo recebe durante sua vida, sendo um trabalho que se principia

na Educação Infantil e segue até o Ensino Superior.

A adoção da abordagem dos resíduos sólidos no sistema formal de ensino, em

especial o ensino fundamental, considerado o alicerce de toda a educação e do

aprendizado futuro, representa uma das bases do desenvolvimento sustentável. É

neste contexto que o presente trabalho buscou se desenvolver, abordando através de

um estudo de caso, um método de trabalho dirigido à coleta seletiva (modalidade

posto de entrega voluntária), considerando e apoiando-se na necessidade de

participação social motivada por ordem cultural. Este trabalho faz parte de um

projeto mais amplo que envolve a implantação e estudo de um Posto Orientado de

recebimento de recicláveis no bairro São Carlos V, voltado tanto para a comunidade

escolar quanto a comunidade do bairro onde ele está inserido.
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2 - OBJETIVOS

2.1 - Objetivo Geral

Elaborar, estudar e implementar uma proposta de Educação Ambiental (EA)

que auxilie à implantação e manutenção de um programa de coleta seletiva via posto

de orientação e recebimento de recicláveis em uma Escola Estadual de Ensino

Fundamental, buscando o envolvimento da comunidade em questão.

2.2 - Objetivo específico

- Caracterizar os RSD do bairro São Carlos V;

- Levantar o perfil sócio – econômico e cultural relacionado a temática de

RSD do bairro em estudo;

- Implementar o programa de EA na unidade escolar utilizando-se da

caracterização dos RSD e do perfil sócio – econômico e cultural levantado.
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 -  Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Domiciliares – Princípios

De modo geral, a educação ambiental (EA) apresenta em seu trajeto uma

intrínseca relação com a qualidade de vida das populações e é notório que a mesma

tenha fortes raízes nos movimentos de controle e recuperação da qualidade ambiental

do planeta. O termo EA foi inicialmente cunhado em 1965 pela Royal Society of

London e, possuía um caráter meramente preservacionista.

 Em 1977, com o advento da I Conferência Intergovernamental sobre EA

(Conferência de Tbilisi) a EA passa a ser definida como:

“ um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos,

objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando atitudes em relação

ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas

culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada

com a prática de tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da

qualidade de vida.”

A Conferência de Tbilisi trouxe um grande avanço à sociedade estipulando

objetivos e princípios de ordem internacional baseados no redirecionamento das

relações sociedade – natureza.

Em Tbilisi foram gerados os Princípios da EA baseados em etapas integradas

de um processo. São elas:

- sensibilização: o indivíduo toma contato com o ambiente ou área de estudo

e, através de práticas de percepção ou simples observação, se apercebe da

dimensão ambiental;

- compreensão: o indivíduo é levado a compreender os ciclos, atividades

e/ou funções de cada parte do sistema em estudo em relação a dinâmica do

todo;

- responsabilidade: o indivíduo, em interação com o meio, passa a identificar

as responsabilidades devidas a cada indivíduo integrante do sistema;
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- competência: o indivíduo assume sua competência em agir no sistema e

parte para a ação concreta e ordenada. É a etapa onde cada qual assume seu

papel no sistema e que, se em funcionamento global (por todos) permite

alcançar a sustentabilidade do sistema.

- é comum encontrar uma quinta etapa - cidadania ou cidadania ambiental,

associada aos princípios que, ao ver do presente estudo, nada mais é que a

prática da competência segundo os princípios anteriores.

Desde Tbilisi até os dias de hoje, as propostas básicas de atuação em EA dão

conta que os indivíduos devam promover um senso de cidadania que respeite as

condições e qualidades ambientais para esta e para as futuras gerações. Esta premissa

faz com que qualquer uso, manejo ou descarga de materiais e/ou energia no ambiente

deva ser amplamente conhecida, compreendida e aceita pela sociedade desta geração

em concordância com as necessidades estimadas das gerações futuras. A este

agregado de informações de âmbito sócio-econômico e ambiental e a

responsabilidade de transferência fiel das possibilidades reais de desenvolvimento é

que a EA se propõe a agir junto à sociedade.

Segundo SÃO PAULO (1999):“EA é fundamentalmente uma educação para a

resolução de problemas, a partir das bases filosóficas do holismo, da

sustentabilidade e do aprimoramento”.

Considerando os objetivos fundamentais da EA, que tratam exatamente da

participação individual e coletiva permanente e responsável, temos que, são muitas

as frentes de trabalho a serem enfrentadas para o restabelecimento do equilíbrio

ambiental global.

No Brasil, a EA foi preconizada legalmente a partir de 1981 com o advento da

Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL - 1981) e, desde então vem atuando

em questões geralmente associadas a resolução de problemas locais, como por

exemplo: questões litorâneas (parques e reservas, pesca predatória), questões

florestais (desmatamentos e extinções de fauna e flora representativos), questões de

água (perda de qualidade e quantidade de mananciais terrestres e subterrâneos, falta

de saneamento básico) e, problemas relacionados aos resíduos sólidos, em especial

os domiciliares.
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Em 1999, portanto 18 anos após a Política Nacional de Meio Ambiente, o

Brasil sanciona a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL - 1999)

considerando em seu Art 2º a EA como um componente essencial e permanente na

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não – formal. Portanto, são

estabelecidas metas e métodos claros de atuação em EA que se apresentam em duas

vertentes de aplicação, são elas:

- no Ensino Formal (unidades escolares, universidades e unidades de ensino

especial, profissional e de jovens e adultos) e;

- no Ensino Não – Formal (atividades e ações voltadas a coletividade por

meio de meios de comunicação de massa, programas, ecoturismo, etc.).

Independente da vertente escolhida, uma das temáticas ou ênfases mais

carentes de ações e reflexões e, portanto, a ser necessariamente trabalhada pela EA,

é a temática dos resíduos sólidos e, em especial os RSD.

Esta problemática associada aos RSD pode ser vislumbrada a partir do

desenvolvimento urbano no Brasil nas últimas décadas. A crescente urbanização via

êxodo rural tem levado a um aumento significativo na quantidade produzida de

resíduos sólidos domiciliares que, apresentam constantes problemas quanto a

disposição e tratamento dos mesmos.

Segundo IBGE (1991) in SÃO PAULO (1998-a), o Brasil produz cerca de 241

mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia e destes, 76% são coletados e

destinados a lixões a céu aberto. É de se esperar que, todos os resíduos que foram e

vem sendo descartados aleatoriamente no ambiente, causem em algum momento

problemas de ordem social, ambiental e econômico à população e, para tal serão

necessárias medidas mitigadoras e educativas para solucionar esses problemas.

Neste aspecto, há um Princípio praticado por muitos países na abordagem da

questão das embalagens e outros artigos presentes na parte sólida dos resíduos

urbanos, denominado de Princípio dos 3 R´s (SÃO PAULO – 1998-a), que

estabelece 3 atitudes práticas básicas para o gerenciamento dos RSD que são:

- redução: é necessário a revisão de valores e de consumo a fim de se evitar

produzir resíduos em excesso;
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- reutilização: é necessário a valoração e utilização de bens de consumo

duráveis e retornáveis que permaneçam no sistema por mais tempo. O

sistema de consumo one way não é recomendado;

- reciclagem: último recurso a ser adotado com os materiais que não

possuem mais qualidade e/ou capacidade de utilização. É um

encaminhamento que requer custos de coleta, adequação e tecnologias

apropriadas de reciclagem para haver o retorno do material no sistema.

Esta nova orientação de âmbito global tem se mostrado eficiente em propostas

de gerenciamento de RSD e, especificamente em programas de coleta seletiva,

despertando bastante interesse nos diferentes segmentos da sociedade. O Princípio

dos 3 R´s e os Princípios da EA, tornam-se, desta forma, sinérgicos na motivação e

reestruturação de valores das sociedades contemporâneas na busca do caminho mais

acertado para a resolução dos problemas causados pelos resíduos sólidos

domiciliares.

Analisando por etapas, a redução e reutilização de resíduos são ações que

devem anteceder a reciclagem e estas dependem principalmente do indivíduo. Com

base neste princípio, a sua execução está ligada diretamente ao processo de EA,

significando grandes quantidades de resíduos que deixam de ir para o lixo.

TEIXEIRA (1998) em estudo sobre os RSD de um bairro de classe média do

município de Campinas – SP, afirma ser possível minimizar na fonte geradora

aproximadamente 50 % do total gerado, representando uma economia de matéria-

prima e de recursos naturais considerável.

A reciclagem, ao contrário das ações de minimização e reutilização, não

depende somente dos indivíduos envolvidos no processo, pois é uma atividade que

envolve mercados, tecnologias e produtos recicláveis vendáveis, isto é, de boa

qualidade. Nesta etapa são necessários instrumentos tecnológicos e pedagógicos que

alimentem e sustentem o processo. Mesmo assim, a participação consciente da

população na melhoria da separação e da qualidade dos recicláveis é objeto de

atuação dos princípios da EA, demonstrando que ela desempenha um papel deveras

importante e de destaque na execução e eficiência das etapas dos 3R’s.
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3.1.1 – Educação Ambiental – Elemento facilitador em programas de coleta

seletiva

Desenvolver processos pedagógicos de âmbito formal e não – formal que

considerem os princípios de EA e dos 3 R´s, pode ser considerado como premissa

básica na busca de mudança pessoal e participação coletiva nas ações de

gerenciamento dos RSD.

Segundo CHERNICARO et al. (1998) e JOVELHO (1998), com relação a

coleta seletiva, somente através da EA é possível a participação efetiva, alteração de

hábitos e comprometimento dos indivíduos frente às questões relacionadas a geração

de resíduos.

MALLMANN (1998) em análise ao Programa de EA aplicado a problemática

de resíduos sólidos no município de Porto Alegre – RS, afirma que a EA provoca nos

indivíduos reflexão – ação sobre seus papéis e responsabilidades no que diz respeito

a problemática dos resíduos desempenhando, portanto, função decisiva no

desenvolvimento sustentável. Neste aspecto, diversos programas no Brasil tem

buscado trilhar os caminhos da EA como um instrumento para amenizar ou

solucionar os problemas causados pelos resíduos sólidos.

Para os atuais modelos de coleta seletiva de RSD (porta a porta e/ou posto ou

local de entrega voluntária) o processo de EA têm apresentado diferentes facilidades

como:

- contato e interação mais próximo entre a gerência do sistema e a

comunidade assistida pelo mesmo. Esta interação torna-se distinta da atual,

modelo de coleta formal dos resíduos (coleta convencional) pois, na coleta

convencional o indivíduo já esta culturalmente engajado com o sistema de

modo a não exigir novos pensamentos e atitudes que às de simplesmente

“colocar os resíduos para fora” nos dias e horários estabelecidos. Nos

programas de coleta seletiva, há necessidade gerencial em se informar e

instruir continuamente a comunidade sobre como participar, facilitando e

permitindo maior integração entre sistema e indivíduo garantindo a eficácia

da proposta e;

- a necessidade de se triar antecipadamente os resíduos particulares, seja em

apenas grupos úmidos e secos, seja em todos os grupos (orgânicos, vidros,
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plásticos, metais, etc..) para disponibilização em containers ou nos

caminhões, já propicia ao indivíduo envolvido noções de produção,

descartabilidade/reutilização, aproveitabilidade/reciclabilidade do material

disposto, etc. e, estas noções complementam a importante fase do processo

que é a de sensibilização do indivíduo para as questões de resíduos. Aliado

a esta tomada de atitude dos participantes são conjugadas as fases de:

compreensão de todos os aspectos envolvidos na produção, manejo,

reciclagem e descarte dos resíduos e, então, fechado os ciclos de

responsabilidades e competências sobre a temática.

Em se considerando a vertente de EA para o Ensino Formal tem-se, agregada a

Política Nacional de EA, orientações específicas do âmbito escolar fundamental que

facilitam o desenvolvimento das novas práticas e reflexões em torno dos problemas e

soluções de caráter ambientais. Os Parâmetros Curriculares Nacional (BRASIL -

1998) dedicam um volume específico ao tema Meio Ambiente, procurando orientar

as ações e reflexões do ensino formal para identificação, compreensão e intervenção

orientada na resolução de problemas ambientais locais.

Quando se é considerado a participação coletiva consciente no programa de

coleta seletiva pode-se, estrategicamente orienta-lo e vincula-lo a estruturas sólidas e

portadoras de ferramentas pedagógicas que ajudem a agregar e manter o processo

educativo e de integração a ser desenvolvido na comunidade. As estruturas de ensino

(unidades escolares), parecem agregar, no momento, perfeitas condições de

efetivação da Política Nacional de EA bem como, facilitar o desenvolvimento da EA

Não – Formal junto à comunidade local.

Parece claro para o presente estudo a definição estratégica de uma unidade

escolar como ponto centralizador de um programa de coleta seletiva e, ao mesmo

tempo, como ponto dispersor de reflexões e práticas junto aos alunos, professores,

funcionários, direção, pais e demais indivíduos da comunidade local ligados à

unidade escolar.

3.2 – Resíduos Sólidos Domiciliares - Aspectos Políticos - Ambientais

A questão dos RSD, sua gestão, produção e valoração tomou tal importância

em termos mundiais que, em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre o
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Desenvolvimento do Meio Ambiente (Rio 92), foi citado em capítulos no

Documento Síntese criado (Agenda 21). Este documento que foi assinado por 180

Chefes de Estado e Governos marca um compromisso das Nações com o

desenvolvimento sustentável do planeta através de 115 ações prioritárias agrupadas

em 40 capítulos.

A Agenda 21 apresenta e discute o tema de RSD especificamente em dois

capítulos:

- Capítulo 4 - Mudanças dos Padrões de Consumo onde os principais

objetivos são promover padrões de consumo que não esgotem reservas e

recursos naturais e que atendam as necessidades básicas das populações e a

promoção de padrões sustentáveis de consumo pelas sociedades. Como

base das ações são citados prioridades em redução de desperdício em

embalagens de produtos, estímulo a  reciclagem, introdução de novos

produtos ambientalmente saudáveis e compromissos dos governos em

propiciar oferta de informações sobre o consumo de bens ambientalmente

saudáveis, conscientização dos consumidores com relação aos impactos

causados pelos resíduos, estímulos a programas de reciclagem e coleta

diferenciadas, etc.

- Capítulo 21 - Manejo Ambientalmente Saudável dos Resíduos Sólidos e

Questões Relacionadas com os Esgotos onde se consideram

especificamente restos domésticos e resíduos não perigosos tais como os

resíduos comerciais e institucionais, o lixo da rua e os entulhos de

construção e resíduos humanos, tais como excrementos, cinzas de

incineradores, sedimentos de fossas sépticas e de instalações de tratamento

de esgoto. Os objetivos compreendem 4 principais áreas de programa:

minimização; recuperação/reciclagem; depósito e tratamento saudável e;

ampliação do alcance dos serviços. Para cada programa há ações previstas

no âmbito de levantamento de informações básicas de produção,

tecnologias e experiências positivas com priorização de difusão destas

informações, de técnicas e instrumentos para todos os países a fim de

atender especificamente cada objetivo/programa.
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JACOBI & TEIXEIRA (1998), em análise às políticas de resíduos sólidos em

metrópoles e à Agenda 21 destacam três exemplos de programas de coleta seletiva

municipais tais como o de Belo Horizonte (MG), o de Porto Alegre (RS) e o de São

Paulo (SP). Os dois primeiros implementaram as iniciativas preconizadas na Agenda

21 e alcançaram êxito e referência internacional. Por outro lado, o município de São

Paulo (SP) retrocedeu, não assumindo a problemática dos resíduos em perspectiva

ambientalmente sustentável, isto é, limitando-se a tratar apenas da destinação final do

mesmo, não diminuindo a produção, não alterando hábitos e costumes para reutilizar

materiais potencialmente recicláveis e, portanto, não aliviou a vida útil dos dois

aterros sanitários existentes.

Nos casos citados acima, o gerenciamento dos resíduos seguindo ou não as

recomendações internacionais dependem fundamentalmente da vontade política dos

governantes e que, no caso de Belo Horizonte e Porto Alegre, esta vontade política

aliada ao aumento da conscientização da população permitiu um rápido avanço nas

políticas públicas incrementando a qualidade de vida local bem como a visualização

de pequena redução na produção de resíduos, atingindo assim um dos objetivos do

Desenvolvimento Sustentável que é a busca de um maior equilíbrio homem -

natureza.

As questões de ordem política suscitam importantes discussões que extrapolam

questões técnicas e, principalmente ambientais como preconiza a Agenda 21.

SODRÉ (1997), aponta para a necessidade de redefinição das políticas industriais a

fim de minimizar os desperdícios das atuais embalagens, salientando o fato de que,

para o Brasil, a política industrial é de competência exclusiva do poder federal e,

contrariamente, a gestão dos resíduos são de competência municipal. Além disso, o

autor ainda cita a absoluta alienação dos consumidores mantendo hábitos de

consumo e desperdício desfavoráveis à preservação dos recursos naturais e do meio

ambiente.

Um dos pontos preconizados na Agenda 21 mais citados e discutidos diz

respeito exatamente a redução da produção de resíduos e que, tal prioridade choca-se

diretamente com o hábito e cultura pessoal de cada indivíduo, comunidade e

sociedade como um todo. Aqui se apresenta a primeira grande barreira de ordem
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técnica a ser ultrapassada que é o alcance, compreensão e proposta concreta de

alteração dos hábitos insustentáveis da sociedade.

JACOBI (1997) associa a multiplicação de práticas sociais sustentáveis ao

direito à informação e à EA, justificando que a transparência na gestão dos

problemas ambientais aliado à informação podem estimular um incremento da

cidadania com a questão ambiental. O autor é enfático ao afirmar que nenhum outro

tema propicia tamanha facilidade de estabelecimento de vínculos entre sistemas

ecológicos e atividades humanas, que a temática de como uma sociedade administra

os dejetos que produz.

Para DEMAJOROVIC (1997), as políticas ambientais sustentáveis devem

considerar uma combinação de medidas de conscientização com programas de

incentivos. Apesar de demonstrar ao longo do artigo as vantagens em se desenvolver

programas de conscientização que, alteram valores de forma voluntária e permanente

nos indivíduos, o autor concorda que, para alguns casos específicos, onde o indivíduo

não sente imediatamente o efeito coletivo da alteração de seu hábito, deve haver a

taxação, imposição ou incentivo de ordem econômica para se alcançar a postura

desejada.

O que parece claro na discussão é que a política aliada ao processo de

conscientização, efetivação da proposta de EA na sociedade, apresenta resultados

mais permanentes e próximos da perspectiva da sustentabilidade e, que para se

chegar a este grau de desenvolvimento social é preciso exatamente tempo, educação

e vontade política. É um ciclo complexo onde a educação gera a vontade política e,

ao mesmo tempo, a vontade política gera a educação. Trata-se de um aprendizado

progressivo e permanente que impulsiona os atores envolvidos, estes, os principais

responsáveis pelo novo saber e fazer.

3.3 - Apresentação e análise dos Programas de Coleta Seletiva no Brasil

envolvendo a prática de Educação Ambiental

A coleta seletiva no Brasil, apesar de muito comentada e noticiada, se

apresenta como uma prática muito recente em nossa sociedade e, portanto,

proporcionalmente ao números de programas conhecidos tem-se um baixo índice de

atividades com resultados notadamente promissores e envolvidos no contexto da EA.
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Segundo GRIMBERG & BLAUTH (1998) dos 5506 municípios brasileiros,

apenas 100 possuem algum tipo de programa de coleta seletiva e, destes, as autoras

apresentam 20 experiências bem sucedidas, não considerando o uso ou não da EA.

As experiências relatadas pelas autoras foram classificadas em: iniciativas

públicas municipais e iniciativas da sociedade civil. Cada relato se divide em tópicos

de: características do município, objetivos que norteiam os programas (motivos),

indicadores quantitativos, descrição abordando evolução dos programas e contatos.

Complementando as experiências, EIGENHEER (1998), organizando o II

Seminário de Avaliação de Experiências Brasileiras de Coleta Seletiva de Lixo,

apresenta a descrição de 16 programas de coleta seletiva com mais de 4 anos de

implantação.

A seguir (TABELA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6) são descritas resumidamente

experiências significativas em coleta seletiva no Brasil, baseadas em BLAUTH &

GRIMBERG (1998), EIGENHEER (1998), SÃO PAULO (1998-b) e FERREIRA

(2000).
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TABELA 1.1 – Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva dos municípios de
Angra dos Reis – RJ, Belo Horizonte – MG e Brasília - DF.

Programa de

coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

Angra dos Reis -

RJ

Alternativa para falta de espaço na disposição;

atender locais inacessíveis ao caminhão

convencional e; melhorar qualidade ambiental –

favorecendo o turismo

Em desenvolvimento desde 1990 a partir da implantação em bairros com deficiência

em coleta convencional. A coleta é feita porta a porta nos pontos previamente

inscritos no Galpão Central da Prefeitura. Resultados: prolongamento da vida útil do

aterro sanitário e maior limpeza pública associada a melhoria da qualidade das águas

superficiais do município.

Belo Horizonte

– MG

Diminuir o impacto negativo dos resíduos

sólidos; trazer benefícios sociais e econômicos

para o município.

Em atuação descentralizada desde 1993 abrange a coleta de recicláveis, matéria

orgânica (alimentação, poda e capina) e também entulhos. O programa é

caracterizado pela extensa parceria com vários segmentos da sociedade facilitando a

divulgação e o trabalho de multiplicação do mesmo. A coleta é feita através de 159

LEV´s (locais de entrega voluntária).

Brasília – DF Promoção da cidadania com base na consciência

e educação ambiental

Implantação de Projeto Piloto em 1996 inicialmente em 24 quadras residenciais (Asa

Sul) com sensibilização através de visita porta a porta e com a coleta porta a porta de

materiais secos e materiais úmidos (orgânicos) em dias diferenciados. Os dados

foram monitorados possibilitando concluir a crescente participação popular

voluntária na separação e disposição diferenciada dos materiais (secos e úmidos) nos

dias previstos para coleta. O programa tem sido controlado baseado no

monitoramento e sensibilização.
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TABELA 1.2 - Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva em: Campinas – SP,
Condomínio Conjunto Nacional – SP e COOPAMARE – SP.

Programa de
coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

Campinas – SP Aumentar a vida útil do aterro sanitário;

garantir a qualidade de vida da população e;

gerar renda para o Fundo Social Municipal

Criado por Lei municipal em 1991 coleta tanto recicláveis secos como úmidos (matéria

orgânica). A coleta abrange tanto a modalidade porta a porta como a modalidade LEV.

O autor apresenta distinção entre os LEV´s (num total de 14) e conjuntos de 4

recipientes (200 litros cada) localizados em associações de bairro, escolas, repartições

públicas, edifícios etc. O programa é baseado nos princípios da Educação Ambiental

sendo as crianças consideradas agentes do processo desde a pré escola.

Condomínio

Conjunto

Nacional – SP

Racionalizar a coleta; reduzir despesas com a

remoção de lixo; conferir dignidade ao

trabalho dos agentes de limpeza e; evitar

comercialização paralela de recicláveis.

Projeto integral aprovado em 1992 baseado em PEV´s e material de divulgação. Coleta

3 classes de rejeitos: lixo que é encaminhado ao aterro municipal, materiais perfuro-

cortantes (resíduos de serviço de saúde) que são encaminhados para incineração e os

recicláveis que são fragmentados e/ou prensados no local. Os ganhos observados vão

desde a limpeza geral até melhoria de renda dos funcionários e, também a notoriedade

municipal recebendo premiações ambientais (Top de Ecologia – 1994) e visitas técnicas

por parte de empresas, escolas, universidades e órgãos públicos.

COOPAMARE

- SP

Legitimar e capacitar catadores de recicláveis

através de cooperativa e; assegurar maior

renda aos cooperados

Iniciou os trabalhos como Cooperativa em 1990 onde houve um estreitamento de

relação com a Prefeitura, cabendo a esta última: a cessão de um terreno para as

atividades; a promulgação de decreto criando o estatuto de categoria profissional;

convênio de serviços prestados e; capacitação profissional. Resultados alcançados com

a valorização do trabalhador, melhoria das condições de trabalho e diminuição do grau

de alcoolismo entre os cooperados.
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TABELA 1.3 - Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva em: Curitiba - PR,
Embu – SP e Florianópolis – SC.

Programa de
coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

Curitiba – PR Escoar a safra de hortigranjeiros dos pequenos

produtores de Curitiba e Região

Metropolitana; reforçar a alimentação da

camada menos favorecida; criar o hábito de

separar o lixo e; sensibilizar a comunidade

para a correta destinação do lixo;

Iniciada em 1989, o programa Lixo que não é Lixo coleta RSD através do sistema de

PEV´s. Os resíduos são coletados separadamente em orgânicos e inorgânicos em dias

pré determinados. O programa considera a EA como essencial na “alimentação” da

coleta seletiva e, para tal, foi iniciado junto as escolas municipais através de gincanas de

coleta de recicláveis. O programa contou com as variantes “compra do lixo” e “câmbio

do lixo”, trazendo ao projeto inicial a possibilidade de troca dos RSD por, inicialmente

vale transporte e, atualmente alimentos.

Embu – SP Reintegrar população de catadores em

cooperativas e; educar a população na

separação do lixo para reaproveitamento

Iniciado em 1994 o programa coleta porta a porta os resíduos de 70 % da população

municipal. Associado ao mesmo há um projeto de Educação Ambiental implantado em

10 escolas. Resultado direto pode ser considerado a melhoria da qualidade ambiental do

antigo lixão e, a melhoria da qualidade de vida dos catadores.

Florianópolis –

SC

Desviar 10% lixo do aterro até 2001;

comprometer a população com a qualidade

ambiental e preservação dos recursos naturais

e; contribuir para a organização comunitária

no que diz respeito ao lixo.

Iniciado em 1986 o programa conta hoje com a coleta porta a porta mais 2 PEV´s

atingindo 200 mil habitantes em 25 bairros (100% da área urbana). Não há um

programa contínuo (pró-ativo) de Educação Ambiental mas sim o atendimento segundo

solicitação para palestras, eventos e informações sobre o programa.
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TABELA 1.4 - Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva em: Pitanguinhas,
Maceió - AL, Porto Alegre – RS, Ribeirão Preto – SP e Riviera São Lourenço - SP.

Programa de
coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

Pitanguinhas

Maceió- AL

Segundo os autores, os objetivos se baseiam nos

do Programa do Bairro São Francisco, Niterói –

RJ que são: desenvolver atividade de base

comunitária para recuperar materiais; trabalho

educacional de combate ao desperdício e;

fortalecer a associação de moradores

Não está claro o ano de início do programa, percebe-se que está por volta do início da

década de 90. A coleta é feita na modalidade porta a porta (1 vez por semana) e

também na forma de LEV onde o local é o próprio Galpão onde se dá a triagem,

prensagem e enfardamento dos resíduos sólidos secos.

Porto Alegre –

RS

Reverter degradação ambiental derivada da má

disposição de resíduos; gerar emprego e renda

e; tornar o indivíduo agente na construção de

soluções para o tratamento do lixo

Iniciada em 1990, o programa atinge 97% da população via coleta seletiva porta a

porta (recicláveis secos 1 vez por semana) mais 28 PEV´s em locais públicos. O

programa também coleta parte dos resíduos úmidos (orgânicos) que são encaminhados

para compostagem e suinocultura do município.

Ribeirão Preto –

SP

Diminuir o volume de lixo e; adotar posturas

mais adequadas frente ao meio, através da

educação ambiental.

Iniciada em 1991, hoje atende 33 bairros (10% da população) sendo feita através de

coleta porta a através de PEV´s. o serviço é terceirizado permitindo à Prefeitura

dedicação exclusiva na Educação Ambiental.

Riviera  São

Lourenço,

Bertioga – SP

Aliviar a pressão sobre o lixão; reaproveitar ao

máximo os resíduos sólidos e; envolver a

população no equacionamento da problemática

do lixo e na manutenção da qualidade

ambiental.

Iniciado em 1993, o programa possui sistema porta a porta, 45 lixeiras

compartimentadas e 2 PEV´s. O público alvo da EA são: comerciantes, zeladores e

funcionários de entidades do bairro que atuam como multiplicadores junto aos turistas

que chegam 30.0000 em determinadas épocas. Há um acompanhamento rotineiro da

separação (locais de coleta) e através ao encontros e orientações aos participantes.
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TABELA 1.5 - Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva em: Santos – SP, São
Francisco, Niterói - RJ  e São José dos Campos – SP.

Programa de
coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

Santos – SP Desenvolver a EA para uso sustentável de materiais

(incluídos os recicláveis); reaproveitar matéria e

energia contidos nos recicláveis; redução de custos na

disposição final dos RSU (urbanos); aumento da vida

útil da vazadouro local e; criar oportunidades de

trabalho para usuários dos Programas de Saúde

Mental e Ação Comunitária.

Iniciado em 1990, o programa se baseia nos princípios da Agenda 21, e se

propõe a equacionar a problemática dos resíduos sólidos segundo programas de

redução, reuso e reciclagem. A coleta é semanal porta a porta, atinge 70% da

população (1997). Há 46 PEV´s distribuídos pelo município para apoio ao

programa. O processo de EA é desenvolvido visando despertar no cidadão a

“sua” responsabilidade com relação e temática de resíduos e, se dá mediante

reuniões, visitas, palestras, oficinas, etc.

São Francisco,

Niterói- RJ

desenvolver atividade de base comunitária para

recuperar materiais; trabalho educacional de combate

ao desperdício e; fortalecer a associação de moradores

Programa pioneiro no Brasil, o programa foi iniciado em 1985 depois de um

amplo trabalho educacional juntos aos moradores. Consiste em coleta porta a

porta em 100% dos domicílios, armazenamento e escoamento centralizado em

no Centro Comunitário. Segundo autor, o sucesso e referência para outros

programas se dá pela confiança do Centro, constância de coleta, transparência

de gestão e independência política-partidária.

São José dos

Campos – SP

Minimizar geração de resíduos sólidos; diminuir

volume de resíduos destinados ao aterro e incinerador

e; desenvolver a consciência ambiental no cidadão.

Iniciado em 1990, o programa coleta resíduos porta a porta e encaminha para

escoamento e ou tratamento (aterro, incineração e compostagem). A

caracterização da produção diária de  resíduos mostra que 51 % são

compostáveis, 3,3 % recicláveis e outros 5,7%. O processo de EA desenvolvido

foi intenso e contou com  a participação de diferentes atores da sociedade.
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TABELA 1.6 - Apresentação de objetivos/motivações e breve descrição das experiências em coleta seletiva em: Sã Sebastião – SP
e USP – Recicla, USP – SP.

Programa de
coleta seletiva

Objetivos (motivações) Descrição (histórico e particularidades)

São Sebastião –

SP

Sensibilizar as pessoas quanto a preservação

ambiental; diminuir desperdício através da redução;

diminuir o volume de lixo destinado ao lixão e; tornar

o ambiente urbano e natural mais agradável.

Iniciado em 1989 de forma piloto em um bairro, o programa conta com a coleta

porta a porta e também com os PEV´s. Em todo o processo de implantação

houve envolvimento da comunidade a fim de garantir a vinculação afetiva ao

problema técnico de disposição de resíduos. A temática de resíduos tem sido

abordada como eixo temático no desenvolvimento de cidadania local.

USP – Recicla,

USP-SP

Desenvolver na universidade uma mentalidade de

preservação ambiental através da problemática de

resíduos; contribuir para o gerenciamento adequado

dos resíduos gerados por esta instituição; fomentar

pesquisas ligadas a minimização; definir mecanismos

de uso racional de materiais, bem como o uso de

reciclados; reduzir quantidade de resíduos descartados

em lixões e aterros e; desenvolver um programa de

coleta seletiva que sirva de referência para instituições

similares.

Iniciado em 1994, o Programa USP Recicla esta baseado nas diretrizes da

Agenda 21 e nos programas de Qualidade Total. Dada a extensão da instituição

(6 campi) pelo Estado, o programa trabalha com diferentes realidades de

produção e destinação de resíduos. Para cada localidade é caracterizada a

produção dos resíduos para avaliação do potencial de redução, reutilização e

reciclagem dos mesmos e, avaliados os resultados os usuários destas unidades

são chamados para encontros educativos. Os encontros desenvolvem tópicos

técnicos científicos de maneira reflexiva do ponto de vista de valores e

sentimentos objetivando um comprometimento, via sugestões e ações dos

usuários, em relação a utilização racional de materiais (basicamente papéis e

plásticos). O programa conta ainda com visitas regulares as unidades com

monitoramento da produção de resíduos.
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Em análise ao exposto nas Tabelas 1.1-1.6 é possível estabelecer

procedimentos distintos de discussão no que diz respeito a:

1) Fundamentos do programa frente a problemática global de resíduos onde, das 18

experiências, apenas duas (Brasília e Programa USP – Recicla) citam claramente

em sua fundamentação teórica a intenção de considerar os princípios

estabelecidos na Agenda 21 Global, princípios estes que preconizam o

desenvolvimento sustentável;

É interessante analisar que, sobre as motivações que levaram a criação dos

Programas de Brasília e USP – Recicla, não são problemas aparentes a falta de

espaço para disposição final de resíduos e/ou problemas com catação e baixa

qualidade de vida desta classe social. Aparentemente são programas que extrapolam

condições críticas pontuais para que sejam estabelecidos, diferentemente de outros

programas que foram iniciados devido a falta de espaços em aterros, devido ao

problema de disposição em lixões, aos problemas sociais com catação, etc. Esta

situação se apresenta como a ideal em termos de planejamento e gestão pois, não

sofrendo pressões iniciais de resolução de problemas específicos, pode-se levantar,

diagnosticar e propor soluções de médio – longo prazo mais próximas das diretrizes

do desenvolvimento sustentável o que, contribuirá social, econômica e

ambientalmente a todas as parcelas da sociedade.

2) A falta de padronização na disponibilização das informações.

A falta de padronização disponibilizada pelos técnicos e operadores de

programas de coleta seletiva dificulta algumas análises tais como: quais resíduos

realmente são coletados; para onde vão os rejeitos; qual a intensidade de atuação

junto a população para esclarecimento e monitoramento das atividades de coleta, etc.

As dificuldades são observadas no momento em que nenhuma das experiências

especifica nos objetivos o sistema de coleta que será implantado o que, permite

concluir duas situações gerais que são: - ou para estes programas qualquer sistema de

coleta, seja o porta a porta seja os PEV´s ou LEV´s, atingem indistintamente os

objetivos propostos ou; - estes programas não desenvolveram estratégias específicas

para cada sistema a fim de obter os melhores resultados de cada um.

Quaisquer que sejam as realidades dos programas, é preocupante a análise no

que diz respeito a falta de planejamento das ações. Quando não se estipula um
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sistema de coleta, em especial como objetivo específico para se alcançar o objetivo

geral e, para este objetivo não se estabelecem metas claras, fica muito complexo

analisar sobre os dados obtidos e concluir racionalmente os processos estabelecidos.

Em debates técnicos a respeito da coleta seletiva é muito comum encontrar

análises frias, do ponto de vista econômico-ambiental, econômico-social e

econômico-pedagógico, a respeito de custo específico da coleta diferenciada.

Verificam-se custos variando entre R$ 77,00 (Porto Alegre - RS) até custos de R$

450,00 (Riviera de São Lourenço – SP e Angra dos Reis – RJ) sem, no entanto

considerarem o nível de desenvolvimento, manutenção e efetividade dos programas.

Análises elaboradas na Universidade Federal de Santa Catarina junto ao programa de

coleta seletiva de Florianópolis, demonstram que o custo da coleta diferenciada é

similar ao custo da coleta convencional (CASTILHOS – 1994 in BLAUTH &

GRIMBERG - 1998) e, que para o caso específico de Florianópolis, se houver um

aumento de 100 % na quantidade de resíduos triados domiciliarmente, haveria

redução em 50 % do custo do programa.

Outro ponto importante de discussão com relação a disponibilização fiel das

informações, objetivos e metas diz respeito ao processo educativo que, como

analisado, é imprescindível aos programas de coleta seletiva. Fica muito

descaracterizado uma proposta de coleta seletiva onde o agente direto da ação

(indivíduo consumidor comum) sequer sabe para onde estão sendo destinados seus

resíduos, quais as taxas reais de reciclagem dos mesmos e, sua real participação em

prol da melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais de sua comunidade.

Um programa que se despreocupa destes detalhes corre o risco de ver a participação

social voluntária (que é a ideal) não assumir a proposta e, ou mesmo, incrementar

desequilibradamente o consumo a fim de “participar” da “preservação“ do meio

ambiente.

Não são isolados os casos em que, especialmente em sociedades de maior

poder aquisitivo, os programas de coleta seletiva acabam por estimular o consumo de

descartáveis recicláveis a fim de “ajudar a natureza ou alguma cooperativa de

catadores”. Isto sem falar nas famosas gincanas de recolher determinados materiais

para a reciclagem que desprezam de maneira radical os princípios de redução e

reutilização. Estes todos são exemplos de programas mal informados e com carência
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de objetivos, fundamentos e metas em sintonia com os princípios de EA e do

desenvolvimento sustentável.

3) A utilização de processos de EA com diferentes enfoques e objetivos por parte de

12 dos 18 programas de coleta seletiva;

Em análise tem-se que, de 12 experiências que trabalham EA, 8 apresentam

indicações claras de que o programa em si objetiva em algum momento sensibilizar,

mobilizar e acionar a sociedade atendida nas questões relacionadas aos resíduos e

também a participação coletiva na resolução dos problemas comunitários. Esta

característica permite avaliar que, nestes programas, os princípios de EA trabalhados

são compatíveis com os Princípios gerais de EA discutidos e aceitos

internacionalmente em Tbilisi.

O fato de haver esta preocupação de ordem sócio- ambiental de longo prazo

nos programas vem ao encontro com a discussão global da Agenda 21 (Capítulos 4 e

21), das Políticas Nacionais de Meio ambiente (1982), de Educação Ambiental

(1999) e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (ainda em discussão na Câmara dos

Deputados) e, atua de forma a motivar e garantir à sociedade ferramentas de

cobrança cada vez mais apuradas e atualizadas.
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4 – MATERIAL E MÉTODOS

4.1 – Descrição da área de estudo – unidade escolar

A escolha da área de estudo, Unidade Escolar Pública de Ensino Fundamental

denominada Escola Estadual Prof. Bento da Silva César, se deu segundo a iniciativa

de implementação de um Projeto de Gerenciamento de um Sistema de Orientação e

Recebimento de Recicláveis (Projeto de Pós Doutorado 2000-2001 do Dr. Ednílson

Viana - UFSCar) financiado pela FAPESP junto àquela Unidade Escolar.

Trata-se de uma unidade escolar em funcionamento desde 1995 onde são

atendidas 28 classes de aula nos dois períodos, matutino e vespertino, do ensino de 1ª

a 4ª série mais 3 classes de aceleração do ensino fundamental. A unidade escolar

atende ao todo 1073 alunos.

A unidade escolar possui localização estratégica à dinâmica do bairro Conjunto

Habitacional São Carlos V (FIGURA 1) onde se insere, o que tem facilitado,

inclusive, o envolvimento da comunidade de bairro nas  atividades extra classes,

gincanas, festas e comemorações.

A partir de julho de 2000 foi instalado o Posto de Orientação e Recebimento de

Recicláveis nas dependências da unidade escolar para atender a comunidade escolar

segundo Programa de EA Formal (desenvolvido no presente estudo) e, para atender a

comunidade do bairro segundo Programa de EA não Formal a ser desenvolvido.

O Posto instalado contempla:

- 7 pares de coletores com capacidade de 360 litros cada (FIGURA 2)  que

são distinguidos por cores segundo os materiais que serão depositados

(amarelo – metais, verde – vidros, vermelho- plásticos e azul – papéis e

papelão);

- 1 placa auto-explicativa do Posto (FIGURA 3) com mensagem orientada

segundo Princípio 3 R´s mais os horários de funcionamento (recebimento

orientado) junto a comunidade.
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FIGURA 1 - Mapa do bairro São Carlos V com a localização da unidade escolar
Escola Estadual Bento da Silva César indicada em azul.
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FIGURA 2 a- Conjunto de coletores para os diferentes tipos de materiais recicláveis
do Posto de Orientação e Recebimento de Recicláveis implantado na Escola
Estadual Prof. Bento da Silva César, Bairro São Carlos V.

FIGURA 2 b - Projeto e dimensões dos coletores
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FIGURA 3 – Placa auto – explicativa do Posto de Orientação e Recebimento de
Recicláveis implantado na Escola Estadual Prof Bento da Silva César, Bairro
São Carlos V.

4.2 – Definição da área de amostragem

O programa de EA desenvolvido para a unidade de estudo, foi baseado nas

características gerais do Bairro São Carlos V. Fato este relacionado por, a unidade de

estudo (unidade escolar) atender parte da comunidade local e, também estar situada

no perímetro do bairro.

A área amostrada, bairro, localiza-se a Noroeste da área urbana do município

de São Carlos (FIGURA 4) e, trata-se de um Conjunto Habitacional já implantado há

mais de 10 anos com densidade de 100% de domicílios instalados. O bairro apresenta

em sua planta de loteamento original 634 lotes mais áreas institucionais (área onde se

insere a unidade de estudo, áreas verdes e centro comunitário).
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FIGURA 4 - Mapa da área urbana do município de São Carlos - SP com a
localização do bairro São Carlos V em destaque na região Noroeste.
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4.3 – Elaboração da amostra
A presente pesquisa assume como unidade básica de amostra àquela utilizada

por BÉRRIOS (1986), isto é, a residência composta por uma família. Aquele entende

que a família seja constituída por um grupo de pessoas que tem uma administração

doméstica única e o preparo de alimentos independente (unidade de consumo).

Salienta-se que em uma residência pode haver mais de uma família e que o

presente estudo comprovou (para a área amostrada) tratar-se de famílias únicas em

cada domicílio.

4.3.1 – Amostragem

A finalidade da amostragem é permitir fazer inferências sobre uma população

após inspeção de apenas parte dela. Fatores como custo, tempo, ensaios destrutivos e

populações infinitas tornam a amostragem preferível a um estudo completo (censo)

da população. Naturalmente espera-se que a amostra represente a população de que

foi extraída. Potencialmente, este objetivo é atingido quando a amostragem é

aleatória (BUSSAB& MORETTIN –1986 e SILVA - 1998).

Para populações discretas (presente estudo), o termo "aleatório" significa que

cada item da população tem a mesma chance de ser incluído na amostra. As amostras

aleatórias podem ser obtidas da seguinte forma:

a) Através de um processo de mistura, como embaralhamento de cartas;

b) Utilização de um processo mecânico, ou;

c) Utilizando-se uma tabela de números aleatórios para proceder à

seleção de uma lista.

Para a realização da amostragem aleatória considerou-se, primeiramente, as

quadras como conglomerados (subgrupos convenientes). Para tanto, utilizou-se do

mapa do bairro São Carlos V (FIGURA 1) obtido junto à prefeitura da cidade,

seguido de uma visita por todo o bairro observando-se a ocupação dos lotes, a

densidade de ocupação e o padrão das construções.

Com o intuito de envolvimento do bairro como um todo (presença dos

pesquisadores em todas as ruas), ao invés de sortear alguns conglomerados,

considerou-se o sorteio aleatório de residências (2 a 3 residências dependendo do

número de residências do bairro), em cada uma das 25 quadras do bairro, totalizando

64 residências selecionadas para amostragem do bairro em questão.
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Há no bairro 14 quadras com 30 lotes, 7 quadras com 22 lotes, 2 quadras com

18 lotes, 1 quadra com 16 lotes e 1 quadra com 8 lotes. Utilizou-se da tabela de

números aleatórios para realização da amostragem aleatória. Com o procedimento

descrito acima garantiu-se a representatividade da amostra. Ou seja, é possível fazer

inferências sobre a população (bairro) à partir da amostra selecionada.

Considerando que o total de domicílios no bairro é de 634, a amostra obtida

foi de 64 domicílios amostrados.

4.4 – Avaliação do Perfil sócio-econômico e cultural relacionado a RSD

A avaliação do perfil sócio - econômico foi planejada para obtenção de

informações para o presente estudo (de ordem mais voltada às questões educacionais

e da possível comunidade escolar do bairro) e, também, através de questões mais

específicas de ordem econômica e demográfica, para, no estudo sobre o

gerenciamento do posto (projeto de pós – doutorado) se desenvolver um programa de

EA não - formal.

Para o levantamento e caracterização do perfil sócio-econômico e cultural

relacionado a RSD foi elaborada, portanto, uma entrevista com questões específicas

sub dividida em duas partes (Parte I e II) abordando respectivamente o perfil geral da

família e nível de informação a respeito dos RSD (Anexo 1). O questionário foi

previamente aplicado a 6 domicílios no bairro adjacente a área de estudo a fim de se

testar o nível e tempo necessários a resposta do mesmo.

Na Parte I (perfil geral da família) as questões propostas buscavam obter o

número de pessoas domiciliadas, grau de escolaridade das mesmas, quem respondia

pelo “chefe” de família, renda per capta, atividades de lazer e presença de animais

domésticos, quais e alimentação específica dos mesmos.

A Parte II (nível de informação a respeito dos RSD) as questões propostas

procuraram identificar nos indivíduos amostrados conceitos gerais de quais

problemas o lixo pode causar, sobre coleta seletiva e produtos recicláveis, disposição

em participar de programa de coleta seletiva, identificação de problemas locais

causados pela má disposição de resíduos no bairro, e perguntas pessoais de costumes

com relação aos RSD.
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O questionário foi respondido de forma voluntária pelos indivíduos/domicílios

amostrados e, os mesmos se mostraram, embora em alguns casos indiferentes,

concordantes em autorizar a caracterização de seus respectivos RSD.

Esta fase permitiu avaliar que os melhores dias e horários para a elaboração da

caracterização dos RSD seriam às segundas, quartas e sextas-feiras no período na

manhã, dias e horários semelhantes aos da coleta convencional de resíduos no bairro

e, portanto amostragem fiel do que estava sendo produzido naturalmente daquela

comunidade.

4.5 – Caracterização dos RSD

As caracterizações do RSD nos domicílios amostrados foram feitas mediante

coleta anterior a passagem dos coletores convencionais (caminhões de lixo) entre os

horários de 8h:30 minutos e 11 horas da manhã. Os resíduos coletados eram

reembalados em sacos de 50 e 100 litros para facilitar o transporte e manuseio

(FIGURA 5) e, conduzidos ao centro de Controle de Resíduos da Universidade

Federal de São Carlos (UFSCar). Os domicílios que não dispunham seus resíduos na

data e horário da coleta, eram anotados a fim de se subtrair o número de domiciliados

do total em peso dos resíduos amostrados. Portanto a média final em peso/habitante é

fiel ao número exato de domiciliados que produziram RSD na data de coleta.

A coleta foi padronizada para ocorrer bimensalmente a fim de cobrir 7 meses

iniciado a partir de fevereiro com encerramento em agosto de 2000, totalizando 4

caracterizações. Tomou-se o cuidado de não coletar resíduos em dias posteriores a

grandes festas ou feriados (como carnaval, páscoa, etc.) para não mascarar a

produção média comum.

Os RSD amostrados e encaminhados ao Centro de Controle de Resíduos foram

caracterizados da seguinte forma: matéria orgânica, papel, plástico, vidro, metais e

rejeitos. Os resíduos considerados rejeitos referiram-se aqueles que não se

enquadravam nos demais grupos, como por exemplo: os materiais combinados

(tetrapack, plásticos aluminizados, lâminas de barbear descartáveis); entulhos; panos;

borrachas; etc. Nesta caracterização foi também avaliado o peso e a porcentagem de

cada tipo de resíduo triado e o peso total de resíduos coletados.
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Todo o material triado foi então pesado em 2 balanças de capacidade 15 kg e

300 kg (eletrônica e mecânica respectivamente) e encaminhados os que possuíam

interesse ao programa de coleta seletiva da UFSCar para a armazenagem local e, os

que não possuíam interesse (caso da matéria orgânica, rejeitos e alguns plásticos)

foram reembalados e encaminhados a coleta convencional de resíduos urbanos. A

amostragem necessária à confecção de um Programa de EA para unidade de estudo

foi baseada nas características gerais do Bairro Conjunto Habitacional São Carlos V,

área sede tanto da unidade de estudo como de parte da comunidade que a mesma

atende.

FIGURA 5 – RSD amostrados, reembalados em sacos de 50 litros (azul) e 100

litros (preto) e armazenados para triagem no Centro de Controle de Resíduos –

UFSCar.

4.6 - Programa de EA para a unidade de estudo

O Programa de EA desenvolvido teve sua fundamentação teórica baseada em

dois princípios da temática de estudo: os Princípios da EA e o Princípio dos 3 R´s. A

proposta de trabalho procurou ajustar etapas e práticas dos dois princípios de forma a

gerar um método adequado para a unidade de estudo.

 A aplicação do programa se deu em duas linhas de ação objetivando atender o

recurso humano adulto da unidade escolar (professores, funcionários, direção e

coordenação), previamente ao trabalho com os alunos. As linhas desenvolvidas

foram:
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4.6.1 – Capacitação dos funcionários

A capacitação dos funcionários teve como objetivos garantir a atuação prática

dos funcionários com relação aos resíduos produzidos na unidade escolar e

padronizar as relações entre os mesmos com os professores e alunos para as práticas

pedagógicas necessárias de serem desenvolvidas no ambiente da unidade escolar.

Para a capacitação foram utilizados horários diferenciados dos funcionários a

fim de não desguarnecer os serviços internos da unidade escolar e, as atividades

foram baseadas nos tópicos:

- introdução aos RSD e sua problemática ambiental – neste tópico foram

abordados aspectos gerais de produção, destinação e impactos que os RSD

causam no ambiente bem como alternativas de gerenciamento baseadas no

princípio dos 3 R´s;

- oficina de reciclagem de papel – atividade prática de reuso e reciclagem de

material com objetivo de demonstrar as diferentes possibilidades de

aproveitamento dos resíduos gerados na própria unidade escolar;

- visita técnica ao aterro sanitário – apresentação das condições e localização

da área autorizada a receber  os RSD do município de São Carlos, visita

importante do ponto de vista de sensibilização sobre o volume de resíduos

depositados diariamente no local;

- operação do posto – atividade de reconhecimento e atuação junto ao posto

de coleta de recicláveis implantado na unidade escolar.

4.6.2 – Capacitação de professores, coordenação e direção

A capacitação contínua do corpo pedagógico da unidade escolar teve por

objetivo proporcionar, durante o ano letivo, a formação, reflexão e aplicação de

novas propostas pedagógicas integradas voltadas a realidade local da comunidade

com relação aos RSD.

A capacitação se deu durante os Horários de Trabalho Pedagógico (HTP´s)

com os seguintes tópicos abordados:

- introdução a temática de resíduos sólidos: na primeira etapa da capacitação

foi iniciada a discussão sobre qual percepção se tinha (professores,

coordenação e direção) a respeito de resíduos sólidos de maneira geral.
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Foram apresentadas as definições e caracterizadas as diferentes categorias

dos resíduos sólidos (domiciliares, industriais e de serviços de saúde),

segundo as respectivas: produção, manejo e destinação final. Questões de

planejamento e atual situação dos resíduos sólidos locais do município

foram levantadas e elucidadas;

- resíduos sólidos e meio ambiente: seguindo a fase de compreensão sobre

destinação final dos resíduos foram trabalhados e discutidos quais possíveis

impactos poderiam ser causados, segundo componentes específicos de cada

grupo, os diferentes resíduos no ambiente. Foram então elucidadas as

diferentes características e respectivos potenciais de impactos segundo

aspectos físicos (perda de áreas), químicos (contaminação de solos e

recursos hídricos) e biológicos (disseminação de vetores e agentes

patogênicos). Foi delimitado a área de atuação que o programa se

desenvolveria, os aspectos e ações voltadas aos RSD.

- RSD e a sociedade: o tópico discutiu e classificou a problemática dos RSD

segundo aspectos sociais, econômicos e ambientais onde, cada qual segue

diferentes métodos de intervenção com diferentes resultados com relação a

problemática global. Sugere-se neste momento a abordagem segundo

aspectos ambientais, seguindo orientações do desenvolvimento sustentável;

- EA e gerenciamento dos RSD: esgotada a compreensão teórica sobre o

tema, foram apresentadas as possibilidades proporcionadas pelo processo

de EA, seus princípios e exemplos locais de desenvolvimento junto a

unidades escolares (projetos desenvolvidos pelo Centro de divulgação

Científica e Cultural – USP). Foram também apresentados projetos com

RSD voltados a comunidade em geral em desenvolvimento na

Universidade Federal de São Carlos pela Associação para a Proteção

Ambiental de São Carlos.

- RSD e o Princípio 3 R´s: foram trabalhadas e exemplificadas as três ações

relativas ao gerenciamento dos RSD. Para cada ação (redução, reutilização

e reciclagem) foram discutidas as etapas a serem seguidas no processo de

EA, assim, como exemplo para a redução na produção de algum dos itens

dos RSD, foi elaborada a discussão sobre: como sensibilizar para tal
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redução; estabelecer a compreensão da produção, descarte e possíveis

impactos que o resíduo estudado causa ao meio; verificar de quem é a

responsabilidade de produção e; finalmente intervir na redução desta

produção. Esta dinâmica foi efetuada para todos os grupos de resíduos de

reciclagem convencional (plásticos, papéis, metais, matéria orgânica e

vidros), também foram elencados alguns rejeitos constatados na

caracterização do bairro para averiguação das possibilidades de redução e

reutilização dos mesmos. A reciclagem não foi trabalhada na questão

rejeitos  já que o posto implantado não está habilitado para o recebimento e

encaminhamento destes resíduos .

- posto de orientação e recebimento de recicláveis secos: importante parte do

programa onde foi possível visualizar, via estrutura e dinâmica de

funcionamento do posto, os reais benefícios pedagógicos e ambientais para

a unidade escolar. O trabalho se utilizou de um panfleto especialmente

produzido pelo Projeto de Gerenciamento de um Sistema de Orientação e

Recebimento de Recicláveis (Anexo 2) que, foi elaborado em linguagem

simples que atendesse tanto a comunidade escolar quanto a comunidade do

bairro. Baseado no posto instalado e na aplicação e desenvolvimento do

folder junto a professores e alunos, foram elaboradas propostas de

utilização do posto e do material quantificado no mesmo para as diferentes

áreas do conhecimento (ciências, matemática e português – para

alfabetização). Equacionou-se como cada classe poderia trabalhar e

participar do processo da coleta seletiva junto ao posto.

Como etapa de responsabilidade/competência foram desenvolvidas as técnicas

de reciclagem artesanal - caseira dos grupos de resíduos orgânicos úmidos (alimentos

e folhagens) e secos (papéis). As práticas foram:

- reciclagem da matéria orgânica úmida: a questão da reciclagem da matéria

orgânica, não foi dimensionada nem abordada pelo posto pois, foi discutida

e desenvolvida nas dependências da própria unidade escolar objetivando a

descentralização de ações desta reciclagem, isto é, desenvolver técnicas

viáveis de serem desenvolvidas em âmbito domiciliar. Para tal foram

elaborados 2 modelos de composteiras “caseiras”: a composteira didática
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(FIGURA 6), onde alunos e professores podem acompanhar todo o

processo biológico de decomposição da matéria orgânica e, a composteira

de solo (FIGURA 7). As composteiras tiveram como facilitador o Projeto

Horta-Escola já em desenvolvimento, projeto este que visa no

desenvolvimento pedagógico do tema ambiente e alimentação, a obtenção

de hortaliças.

FIGURA 6 – Composteira didática montada a partir da reutilização de telhas, caixas,

tijolos e recipientes plásticos. O modelo com volume aproximado de 25 litros,

permite acompanhar o processo biológico de decomposição e perda de volume

durante a humificação da matéria orgânica.
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FIGURA 7 – Composteira de solo

- oficina artesanal de reciclagem do papel:  a produção da celulose e do papel

foi apresentada e discutida dando subsídios para o entendimento da

reciclagem industrial que o mesmo resíduo comporta. Para fins didáticos,

entretanto optou-se pela efetivação da oficina de reciclagem artesanal de

papel na própria unidade escolar. A oficina apresenta a reciclagem de

maneira a produzir dois materiais básicos: - papel plano para cartas,

envelopes, cartazes, etc. e; massa de papel para confecção de vasos,

bonecos, letras e números, etc.

Os tópicos de reciclagem de papel e de matéria orgânica apresentaram opções

pedagógicas e simples de intervenção final (reciclagem) em âmbito da unidade

escolar e domicílio. Justamente um dos principais objetivos do desenvolvimento do

programa de EA pois, estes dois grupos de resíduos respondem em média municipal

segundo GOMES & POVINELLI (1991), a aproximadamente 75% e, segundo

presente estudo variando de 64 a 75% da produção total diário . Acredita-se que, se

parte deste total for gradativamente sendo absorvido no âmbito domiciliar e escolar,

há possibilidades reais de menor destinação final e, portanto menor utilização da área

de aterro municipal bem como, o estabelecimento da cultura da reciclagem gerando

benefícios locais (húmus via compostagem e, papéis e objetos artesanais e

pedagógicos via oficina de reciclagem).
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As questões tecnológicas associadas aos RSD foram apresentadas mediante

discussões e visitas técnicas. Os tópicos foram:

- reciclagem de materiais plásticos: em visita técnica a Universidade Federal

de São Carlos (UFSCar), foi apresentado aos participantes o Centro de

Controle de Resíduos (FIGURA 8) onde foram observados os fardos de

encaminhamento dos diferentes materiais armazenados, entre eles todo o

material coletado no posto da unidade escolar. Apesar da compreensão já

apurada no próprio posto (diferentes containers) sobre a quantidade de sub

grupos plásticos (PVC, PET, PEAD, etc.), no centro foi possível observar o

volume armazenado dos mesmos e, a necessidade comercial de compactá-

los em fardos. Esta visita possibilitou uma maior sensibilização da

problemática global de resíduos pela área ocupada pelos mesmos. Segui-se

a esta visita, a visita ao Núcleo 3 R´s (UFSCar) onde foram apresentados

todos os passos da reciclagem dos materiais plásticos (moagem, lavagem,

secagem, pelletização, extrusão e injeção), bem como pesquisas em

andamento objetivando a produção de novos materiais a base de plásticos

como por exemplo, o desenvolvimento do “papel” plástico para fins

comerciais de embalagens e out doors.

FIGURA 8 – Vista geral da unidade destinada aos resíduos sólidos no Centro de
Controle de Resíduos - UFSCar

- destinação final dos resíduos coletados convencionalmente ou sem

reciclabilidade: em visita técnica ao aterro municipal de São Carlos foram
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apresentadas, do ponto de vista técnico, as soluções para a não degradação

ambiental na ação de destinação final dos RSD. O fato de não haver

possível degradação, no entanto, não desvia a atenção sobre o impacto

físico gerado na topografia e, sobre a inviabilização a curto e médio prazo

do espaço para diferentes atividades. A visita se apresenta como uma

importante ferramenta de sensibilização sobre os reais impactos da

somatória das pequenas ações cotidianas de descarte, é um momento de

reflexão e de compreensão do que é ser responsável, por menor que seja a

descartabilidade pessoal dos RSD. Especificamente, até para o ano de

2000, o aterro municipal apresentava um outro importante aspecto de

discussão e de responsabilização individual aos visitantes. A presença de

catadores dentro do perímetro do aterro, em discordância com a legislação

vigente mas com autorização judicial, transparecia em duas situações

antagônicas da sociedade moderna: - uma classe social marginalizada e

pobre que vive de revirar e vender resíduos e; os resíduos que são resíduos

moedas no sustento deste modelo de classe social. Tal disparate filosófico

pode ser discutido, avaliado e, necessariamente chegar a consenso algum,

dá lugar a um abrupto resumo da situação: pode o indivíduo comum aceitar

ser responsável direto pela permanência de classes sociais em seus restos ?,

ou, assumidas as responsabilidades, a sociedade se organiza e gerencia para

todos e por todos a economia “contida” nos RSD? Trata-se de um desafio

prático lançado onde, cada qual deverá assumir em caráter pessoal os

princípios da redução, reutilização e por fim, sem outra alternativa o

encaminhamento para a reciclagem.

Em complemento ao desenvolvimento da capacitação foram apresentadas e

trabalhadas bibliografias paradidáticas que desenvolvem o tema de forma

tecnicamente aceitável. Hoje, são muitos os materiais didáticos voltados para o

ensino fundamental e médio que possuem erros ou inverdades a respeito da temática

de resíduos sólidos. O programa de EA desenvolvido tomou a precaução devida na

apresentação e fornecimento de duas publicações para discussão e desenvolvimento

de técnicas pedagógicas junto aos alunos. São elas:
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- Até onde o vento levar (ROCHA, 1999): esta publicação foi produzida e

distribuída pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SP e,

coincidentemente, no ano de 1999 um grupo de teatro encenou a peça em

São Carlos demonstrando, além da facilidade de linguagem, a real

possibilidade de se reproduzir na unidade escolar a encenação da história;

- O jogo de não jogar - Uma história contra o desperdício (LADEIRA,

1994): referência interessante no despertar da curiosidade e da capacidade

da criança vivenciar o dia a dia dos diferentes RSD do ponto de vista de

produção, transporte, armazenamento e destinação final.

 Foram também disponibilizados os vídeos:

- Lixo, de que lado você está? (SÃO PAULO, 1994): produção da Secretaria

Estadual de Meio Ambiente – SP, mostrando de forma didática as

diferentes formas de destinação de RSD e o papel geral do cidadão na

manutenção da qualidade de vida.

- Lixo Útil- Atitudes. (UFSCar, 1999): produção do Núcleo de Reciclagem de

Resíduos  da UFSCar que mostra atitudes quanto ao encaminhamento de

materiais recicláveis aos sistemas de coleta e reciclagem objetivando

economizar recursos naturais e diminuir a degradação ambiental com a

disposição final sem planejamento.
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5 – Resultados e Discussão

Os resultados da amostragem (perfil sócio - econômico  e cultural e a

caracterização física dos RSD) são apresentados e discutidos, de forma a compor a

produção e discussão da estratégia de desenvolvimento do programa de EA, nos itens

5.1 e 5.2.

Os resultados obtidos no desenvolvimento do programa de EA (capacitação de

funcionários, corpo docente, coordenação e direção) são apresentados e discutidos no

item 5.3.

5.1 – Perfil sócio – econômico e cultural relacionado aos RSD do Bairro São

Carlos V

Os resultados (mais representativos para o presente estudo) da Parte I (Perfil

da Família), permitem concluir que o bairro em questão possui:

- número médio de habitantes por domicílio: 4,3;

- renda média per capita: R$ 197,00/mês;

- escolaridade média: 69% 1o Grau completo, 23%  2o Grau completo e

apenas 3% possui 3o Grau completo;

- crianças em idade escolar fundamental (7 a 14 anos) matriculados:  97%

- matrículas em unidades escolares públicas: 97 % (dos 97% matriculados)

- domicílios com animais domésticos (pássaro, gato e cachorro): 73%

- alimentação animal: 28% ração, 51% ração + outro alimento, 21 % outro

alimento (restos alimentares e alimentos específicos como alpiste);

- domicílios com geladeira: 100 %

- domicílios com freezer: 20 %

Dos resultados obtidos na caracterização sócio – econômica, foram diretamente

aproveitadas para o programa de EA Formal desenvolvido, as informações  relativas

a:
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- escolaridade média e em formação: para traçar o potencial de alcance do

programa para comunidade em idade escolar local;

- a validação do potencial do ensino público em atender a demanda local:

97% da comunidade em idade escolar frequenta esta modalidade de ensino

e apenas 3 % estuda em unidade escolar particular (SESI);

- a certificação sobre as condições não muito favoráveis de armazenamento

de alimentos via congelamento onde, apenas 20 % dos domicílios possuem

freezers.

Os resultados da Parte II (Perfil cultural relacionado a RSD), permitem

concluir que o Bairro em questão possui:

- comunidade consciente sobre problemas causados pelos RSD: 84 %

- problemas elencados relacionados aos RSD: 59 % doenças, 24% animais

(insetos, roedores, escorpiões, etc.) e 17 % de problemas como mal cheiro,

poluição e estéticos;

- comunidade consciente de problemas locais relacionados aos RSD: 54 %

- problemas locais relacionados a RSD elencados: 73 % relativos a

disposição inadequada de entulho e RSD em terrenos baldios e na estrada

municipal (de terra) limítrofe do bairro, 27 % relativos a mal cheiro e

animais (peçonhentos e vetores de doença);

- comunidade não habituada a cultura de separação (venda ou doação): 61 %

- comunidade que desconhece o significado de coleta seletiva: 69 %

- comunidade que exemplificou (corretamente)um material reciclável: 86 %

- comunidade que exemplificou de maneira correta um material não

reciclável: 6%

- comunidade que exemplificou de maneira incorreta um material não

reciclável: 56 %

- comunidade que deixou de comprar algum produto para evitar o

desperdício ou poluição causada por ele: 22 %

- comunidade habituada a jogar resíduos na rua: 33 %

- comunidade habituada a utilizar restos orgânicos como adubo: 22 %

- comunidade habituada a reutilizar embalagens: 48 %
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- comunidade disposta a participar do programa de coleta seletiva via posto

centralizado na EE Prof Bento da Silva César: 83 %

Dos resultados obtidos na caracterização cultural relativa aos RSD, apesar de

serem específicos dos indivíduos que responderam o questionário e, que

necessariamente não foram indivíduos em idade escolar fundamental, permite

visualizar uma cultura a princípio desfavorável à idéia de coleta seletiva e aos

problemas cientificamente conhecidos, causados pelos RSD no ambiente, para a

comunidade em questão. No entanto, os resultados são muito importantes para

análise segundo dois procedimentos:

- para o procedimento objetivado no programa de EA Formal (presente

estudo), as informações permitem identificar a cultura geral estabelecida

dentro dos domicílios onde o público alvo (comunidade escolar) habita e é

educado em caráter não formal pelos familiares. Permite avaliar quais

procedimentos formais são mais adequados e possíveis de serem

desenvolvidos de forma a não gerar grandes conflitos intra – familiares e;

- para o procedimento em caráter não – formal (programa de EA a ser

desenvolvido), permite definir a linguagem e as melhores estratégias de

intervenção, bem como avaliar de forma monitorada a aceitação e

participação junto ao programa de coleta seletiva.

Ambos os procedimentos objetivam e devem caminhar juntos e, em caráter de

monitoramento, análise e reformulação.

5.2 – Caracterização física dos RSD do Bairro São Carlos V

Dos resultados das 4 caracterizações realizadas bimensalmente entre os meses

de Fevereiro a Agosto de 2000, foram elaboradas três tabelas contendo:

- apresentação da produção, número de domicílios amostrados com o

respectivo número de habitantes e média kg/habitante/dia por

caracterização e geral das 4 caracterizações efetuadas (TABELA 2);

- apresentação média geral em peso e porcentagem em peso das 4

caracterizações por grupo de resíduos (metais, matéria orgânica, rejeitos,

papéis, vidros e plásticos) (TABELA 3);
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- apresentação discriminando peso médio e porcentagem de cada item dos

sub – grupos amostrados durante a 2 ª caracterização (TABELAS 4.1- 4.6).

TABELA 2 – Média geral das 4 caracterizações por produção em peso/

habitante/dia do Bairro São Carlos V, São Carlos – SP - 2000

Caracterização 1ª - fevereiro 2ª - maio 3ª - julho 4ª - agosto Total (geral)
Peso total triado

(kg)
244,930 192,720 203,470 252,080 893,200

Domicílios
amostrados

48 48 45 49 190

Habitantes
representados

277 222 193 219 911

Média kg/hab/dia 0,442 0,434 0,527 0,575 0,490

A média obtida na amostragem, produção de 0,490 kg de RSD habitante/ dia,

se extrapolada para a população estimada de 4,3 habitantes/domicílio (obtida junto

ao perfil social – econômico e cultural), calculada por 634 domicílios/lotes do bairro,

permite inferir que, por dia são produzidos e descartados pelo Bairro São Carlos

V uma média de 1335 quilos de RSD.

Analisando as TABELAS 3 a) e b), pode-se visualizar a porcentagem em peso

por resíduo produzido no bairro e a respetiva comparação com a caracterização física

dos RSD elaborada para toda a área urbana de São Carlos em 1989 (GOMES &

POVINELLI - 1991).

TABELA 3 a) – peso total médio e porcentagem em peso por grupo de resíduos para

as 4 caracterizações de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Grupo de resíduo Peso total (kg)
4 caracterizações

Porcentagem em peso

Papel / papelão 30, 970 3, 467
Plásticos 54, 005 6, 046
Vidro 14, 020 1, 569
Metal 15, 770 1, 765
Rejeitos 208, 730 23, 368
Matéria orgânica 569, 730 63, 782
Total 893, 200

Desta média geral de RSD, apresentada na TABELA 3 a), pode-se afirmar que

a porcentagem máxima de resíduos recicláveis secos (metais, plásticos, vidros e
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papéis/papelão) não ultrapassa a média em peso de 12,847 % do total produzido na

comunidade analisada.

TABELA 3 b)-  porcentagem em peso por grupo de resíduos no Bairro São Carlos

V/2000 e média municipal de São Carlos/1989 (GOMES & POVINELLI - 1991)

Grupo de resíduo produzido
/porcentagem em peso

Bairro São Carlos V/2000 média municipal de São
Carlos/1989

Papel / papelão 3, 4 21,3
Plásticos 6, 0 8,5
Vidro 1, 5 1,4
Metal 1, 7 5,4
Rejeitos 23, 3 7,0
Matéria orgânica 63, 7 56,7
Média kg/hab/dia 0,49 0,47

Cabe discutir a relevância destes dados na proposta pedagógica desenvolvida,

cujo objetivo maior é conseguir uma atuação responsável do indivíduo na produção e

gerenciamento dos RSD locais. A comparação de produção entre a área de estudo e a

totalidade da área urbana demonstram  a diversidade de condições sociais e

econômicas encontradas no município e, a diferença de data de aproximadamente 10

anos, proporciona questões sobre alteração de produção média de resíduos e

possíveis impactos no gerenciamento dos mesmos.

A possibilidade de atuação prática, no caso específico da área de estudo, pode e

deve ser enfatizada para a questão dos recicláveis úmidos que, perfazem 63, 782 %

da produção total. De maneira geral, do ponto de vista da responsabilidade pessoal de

cada indivíduo envolvido no processo, facilita pois, como já mencionado, a

reciclagem da matéria orgânica é a que menos aparato tecnológico necessita quando

realizada de forma descentralizada (ambientes domésticos, pátios, etc.) e, a prática

diária caseira deste processo propicia a própria população um contato com as

dificuldades e possibilidades geradas pelos resíduos orgânicos no ambiente, se

houver manutenção adequada. É uma possibilidade de intervenção que trás

benefícios diretos como: produção local de condicionador de solo com alguns

elementos fertilizantes e; aumento da vida útil do aterro sanitário municipal devido a

menor atividade de despejo destes resíduos.

Para o programa de EA desenvolvido, a elevada porcentagem da matéria

orgânica encontrada foi complementar e didática em dois aspectos gerais:
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- para o desenvolvimento das etapas dos princípios de EA e dos 3 R´s para

esta fração dos RSD pois, a última e mais complexa etapa que é a

reciclagem dos materiais (no caso matéria orgânica) foi facilmente

compreendida, assimilada e praticada através da compostagem em âmbito

escolar e, em alguns casos, no próprio domicílio de alunos, professores e

funcionários;

- para a complementação de uma proposta pedagógica da direção que

pretende desenvolver junto ao Projeto Horta – Escola, um projeto visando a

alimentação mais nutritiva e com menos desperdício. Trata-se de uma

proposta que sensibilize e motive alunos e pais sobre os nutrientes contidos

nos vegetais e frutas, que são geralmente jogados fora (rama de cenoura,

cascas de batata, banana e abacaxi, etc.) e, também a respeito de vegetais

nutritivos de fácil desenvolvimento em quintais em substituição a outros

comprados. Esta possibilidade vem ao encontro com a proposta de redução

e reutilização de materiais ao mesmo tempo que contribui economicamente

para esta classe social baixa que é atendida pela unidade escolar.

Para efeito de análise mais específica da produção, durante a 2 ª caracterização

foram discriminados em cada grupo de resíduos os diferentes materiais contidos e a

porcentagem dos mesmos em relação ao respectivo grupo. Os dados são

apresentados nas TABELAS 4.1- 4.6.

TABELA 4.1 – peso total e porcentagem em peso – Papel/Papelão, obtido na

2ª caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Papel/Papelão Peso (kg) Porcentagem

Papelão 1,8 29,268

Papel 1ª 0,15 2,423

Papel 2ª 0,25 4,065

Jornal 3,950 64,22

Total 6,150
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TABELA 4.2 – peso total e porcentagem em peso – Plásticos,  obtido na 2ª

caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Plásticos Peso (kg) Porcentagem

PET incolor 1,15 8,394

PET colorido 0,9 6,569

PEAD ( 2 ) 2,0 14,598

PEBD ( 4 ) 6,2 45,255

PVC / PP / PS 1,2 8,759

Outros ( 7 ) 2,25 16,423

Total 13,7

TABELA 4.3 – peso total e porcentagem em peso – Vidro, obtido na 2ª

caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Vidro Peso (kg) Porcentagem

Incolor 1,75 81,395

Colorido 0,4 18,604

Total 2,15

TABELA 4.4 – peso total e porcentagem em peso – Metal, obtido na 2ª

caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Metal Peso (kg) Porcentagem

Aço 3,12 91.228

Alumínio 0,3 8,771

Total 3,42

TABELA 4.5 – peso total e porcentagem em peso– Matéria Orgânica (úmida),

obtido na 2ª caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Orgânico Úmido Peso (kg) Porcentagem

Alimentar 93,9 69,298

Outros 41,6 30,701

Total 135,5
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TABELA 4.6– peso total e porcentagem em peso – Rejeitos, obtido na 2ª

caracterização de RSD no Bairro São Carlos V, São Carlos SP - 2000

Material: Rejeitos Peso (kg) Porcentagem

Tetrapack 2,35 7,389

Papel higiênico 13,6 42.767

Fraldas 8,2 25,786

Plásticos sujos 1,45 4,559

Outros 6,2 19,496

Total 31,8

A análise integral das Tabelas 4.1- 4.6 em associação à Tabela 3, permite

avaliar um grau de consumo / descarte não acentuado de recicláveis – descartáveis

“nobres” (alumínio, PET, papel de 1ª e PVC / PP / PS). A porcentagem observada foi

de descarte inferior a 10% da produção específica por grupo de resíduos o que, valida

a caracterização sócio econômica do bairro em estudo em nível classe econômica

baixa (renda per capta de menos de 2 salários mínimos/mês). Os dados levantados

são relevantes para o programa de EA na medida que:

- perfazem a primeira medida real tomada e, portanto, se prestam como base

de comparação para um acompanhamento da produção e hábitos locais de

consumo via descarte de RSD e;

- possibilitam o desenvolvimento pedagógico baseado em medidas locais,

perfazendo uma das premissas da EA que é, exatamente considerar e

trabalhar a realidade local à comunidade assistida;

5.3 – Programa de EA da Escola Estadual Prof. Bento da Silva César

O programa de EA com ênfase em resíduos sólidos desenvolvido atingiu

durante o ano de 2000 a totalidade dos recursos humanos adultos da unidade escolar,

onde todos puderam participar das atividades e propostas de trabalho desenvolvidas.

Participaram desse programa de capacitação 8 funcionários, 31 professores, a

coordenação e a direção da escola.

A avaliação de um programa de EA, devido essencialmente tratar-se de um

processo de mudanças de práticas e valores, é uma tarefa complexa e que, até o

presente momento, não apresenta métodos específicos estabelecidos em literatura.
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Essa avaliação, portanto, pode se dar de maneira indireta, através da observação dos

resultados alcançados junto aos sujeitos envolvidos. No presente estudo, a avaliação

se deu essencialmente em relação aos professores, segundo propostas e práticas

pedagógicas observadas junto aos alunos e em reuniões de avaliação em HTPC.

Observações de participação consciente dos alunos junto ao posto de coleta seletiva e

junto a prática de compostagem demonstram indiretamente um trabalho diferenciado

do professor com relação aos mesmos. Citam-se casos onde alunos e pais

estabeleceram a prática da composteira em casa e também a prática cotidiana da

separação e deposição seletiva de RSD recicláveis secos junto ao posto. Nota-se

claramente que os alunos motivados, em geral, são aqueles de professores que

apresentaram grande envolvimento durante o desenvolvimento do programa. São

professores que aderiram de fato à proposta e contribuíram de forma decisiva na

motivação junto aos outros professores. A avaliação essencialmente baseada nos

professores possui somente um significado neste programa que é tratar-se do

conjunto de indivíduos que mais foram estimulados a refletir devido ao trabalho

direto junto aos alunos. Neste sentido a infra estrutura instalada do posto e das

composteiras se prestaram muito para a motivação do aluno em participar do

programa, ao mesmo tempo em que exerciam influência junto aqueles professores

que se mantinham afastados dessas práticas. Com relação aos funcionários,

coordenação e direção, a avaliação ficou muito prejudicada por não ser refletida

diretamente no cotidiano pedagógico da unidade escolar, isto é, foram alterações

pessoais que necessariamente não motivaram outros indivíduos específicos da

unidade escolar. Este fato pode ser explicado a partir da analogia com a avaliação

dos professores pois, para o primeiro grupo não houve motivação/pressão direta dos

alunos, exigindo assim menos comprometimento com as práticas e reflexões

elaboradas durante o desenvolvimento do programa. Este é um dado importante para

análise e efetivação de continuidade da proposta de modo a propor novos métodos de

ação junto a estes indivíduos.

A proposta de trabalho, como avaliado com os professores, também se mostrou

viável no envolvimento dos alunos à medida em que se nota mudanças como a

diminuição do lixo no pátio da escola e o maior reaproveitamento de papel em sala

de aula. Esses resultados podem ser melhor entendidos quando se verifica a
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participação dos alunos na deposição e quanto a qualidade dos recicláveis coletados

no posto. Isto é indicativo, a princípio, do uso pelos professores, das práticas

pedagógicas com os alunos, decorrentes das etapas desenvolvidas no programa de

educação ambiental, bem como o fundamental auxílio deste trabalho na implantação

e manutenção do posto de orientação e recebimento montado na escola em estudo.

Neste caso, o posto funcionou ainda como um importante instrumento de avaliação

do trabalho desenvolvido.

Considerações diretas a serem feitas ao programa de EA desenvolvido dizem

respeito a:

1) ordem de desenvolvimento da temática em relação a aplicação junto aos

alunos: Foi observado que, muitas vezes, os professores repetiam o método

utilizado para a sua capacitação, na proposta pedagógica de sala, isto é, não

refletiam anteriormente o processo e a discussão elaborada para, assim,

estabelecer uma prática diferenciada junto aos alunos. O presente estudo

entende que, este fato comum pode ser devido a duas situações gerais:

- ao cansaço e esgotamento de parte do corpo docente,

inviabilizando reflexões de ordem prática pedagógica junto aos alunos

e;

- a insegurança sobre o tema que, acaba por inibir

momentaneamente a iniciativa em desenvolver práticas diferenciadas.

Para esta última questão, o programa sana parte da insegurança pelo

próprio método, já que se trata de programa continuado durante todo o

ano e, com propostas de continuidade e assessoria durante o ano de

2001. A insegurança observada nos professores, em geral, pode ser

devido à própria formação (recente ou não) que, na maioria das vezes

não desenvolve o senso de intervenção junto às práticas pedagógicas

estudadas. Aliada a esta situação está o próprio desenvolvimento da

temática de resíduos sólidos que, trata-se de discussão recente e pouco

trabalhada junto a formação inicial dos professores (magistério e

licenciatura).

2) a ordem de desenvolvimento da capacitação: A proposta de trabalho junto

aos professores, direção e coordenação deve constar de um planejamento
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prévio das atividades a serem desenvolvidas, para não dificultar os

processos de reflexão gradativa dos temas e práticas necessários. Buscar

atender demanda específica, sem completar a fase de compreensão de todos

os aspectos possíveis de trabalho, pode acarretar atraso no desenvolvimento

das práticas necessárias à intervenção almejada. Um exemplo claro desta

situação ocorreu quando, em determinado momento do programa, ao

atender demanda específica do Projeto Horta- Escola, efetivou-se a prática

da reciclagem da matéria orgânica úmida (compostagem). Todos os

professores participaram da confecção e implantação das composteiras

didáticas e de solo a fim de, após um acompanhamento e reconhecimento

do método, implantar uma composteira com as suas respectivas classes. A

questão negativa foi observada do ponto de vista de que, faltou aos

professores a etapa de compreensão tanto dos aspectos gerais de produção

dos RSD com relação à fração matéria orgânica úmida, quanto dos aspectos

diretamente relacionados a decomposição (reciclagem) em si deste resíduo.

O resultado foi, a princípio, a não adoção das composteiras como prática

pedagógica pela maioria dos professores. O fato só não afetou o programa

como um todo pois seguiu-se, rapidamente à esta dinâmica, a etapa de

compreensão das questões de produção e descarte das diferentes frações

dos RSD juntamente com a proposta de atuação prática (coleta seletiva no

posto e práticas de reciclagem). Só então, a partir das etapas de

sensibilização e compreensão é que professores e alunos passaram a

corresponder positivamente em relação aos resíduos orgânicos úmidos.

Portanto, embora possa ser estimulante iniciar as etapas de um programa de

EA pelas necessidades prementes dos indivíduos participantes, deve-se ter

bastante cuidado na condução das atividades subsequentes para que não

haja comprometimento do programa como um todo.

3) O trabalho com os professores: o trabalho foi iniciado com 31 professores,

sendo que destes uma pequena parcela apresentou interesse de imediato.

Ainda assim, o desenvolvimento do programa buscou envolver todos os

professores nas atividades propostas a fim de despertar o interesse destes.

No presente estudo, percebe-se que um envolvimento mais amplo pode ser
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conquistado quando o programa se inicia apenas com indivíduos que

demonstram interesse em trabalhar com o tema, depois de feita a

apresentação geral para o grupo. Os demais podem ser atraídos

gradativamente, sem a imposição de atividades que naquele momento não

são do interesse deles.

4) Responsabilidades assumidas pelos professores: como último ponto de

análise do programa junto à unidade escolar, pode-se apresentar uma ação

prática de responsabilidade e competência assumida por uma comissão

constituída por 5 professores, diretoria/coordenação, 1 membro da

comunidade local e 1 pai de aluno, visando assumir o gerenciamento dos

resíduos sólidos recicláveis secos coletados no posto. Esse gerenciamento

diz respeito a diversos aspectos como a venda dos recicláveis, as

adequações dos coletores de acordo com o mercado, os informes que

devem ser afixados nos coletores, como melhorar a estrutura montada etc.

Além disso, essa comissão tem a função de elaborar e discutir novas formas

de atuação do programa de educação ambiental com ênfase em resíduos

sólidos não só com os professores e a comunidade escolar, mas também

com a comunidade do bairro onde a escola está inserida.

De acordo com as considerações elaboradas, torna-se premente a continuidade

do programa desenvolvido junto as práticas pedagógicas do ano de 2001 e, para tal,

deve ser observado e aprovado no planejamento escolar  a temática de resíduos

sólidos e ambiente de maneira a utilizar a estrutura instalada e as reflexões e práticas

bem sucedidas desenvolvidas durante o desenvolvimento do programa de EA.
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6 - CONCLUSÕES

O presente estudo permite concluir que:

- a utilização do levantamento do perfil sócio, econômico e cultural

relacionado aos RSD e a caracterização física dos RSD no bairro que vai

ser instalado um posto de coleta seletiva, possibilitam obter informações

básicas no que diz respeito a qualidade de vida (hábitos, poder aquisitivo,

grau de escolaridade, etc.) predominante na comunidade escolar onde o

programa de EA Formal vai ser desenvolvido;

-  a vinculação de um posto de  coleta seletiva à estrutura de uma unidade

escolar permite desenvolver adequadamente o procedimento de EA Formal

proposto;

- a proposta de implantação e desenvolvimento de programa de EA em

unidade escolar pública, para as condições levantadas no bairro, têm grande

abrangência já que atende a 97 % das crianças locais em idade escolar;

- para a realidade estudada, o programa de EA deve enfatizar o

desenvolvimento e reflexão de práticas relacionadas aos RSD fração

matéria orgânica úmida que, perfaz uma média superior a 63 % da

produção total amostrada;

- junto ao posto de coleta seletiva, devida a baixa produtividade e qualidade

dos recicláveis secos amostrada no bairro em estudo (inferior a 15 % da

produção total amostrada), não é recomendado desenvolver abordagens e

práticas pedagógicas voltadas a questão social e econômica, mas sim, deve

ser trabalhado o caráter pedagógico voltado a demonstração prática de um

modelo de gerenciamento dos RSD, seus custos, eficiência e vantagens

ambientais;

- o programa de EA implantado deve, a partir do presente estudo,

necessariamente, ser avaliado e reestruturado de acordo com as futuras
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mudanças que possam ocorrer na dinâmica social, econômica e cultural da

comunidade atendida;

- para o bom desenvolvimento do programa proposto, a médio prazo é

necessário que esteja vigorando, no âmbito do bairro estudado, o programa

de EA não formal que auxiliará as ações centralizadas inicialmente na

unidade escolar;

- a efetivação da comissão de professores, pais e agentes da comunidade para

o gerenciamento técnico do posto de coleta seletiva, permite avaliar já no

primeiro momento o interesse público destes na melhoria da qualidade de

ensino e serviços prestados pela unidade escolar. Este fato permite

vislumbrar o quanto a unidade escolar ainda é, se bem estruturada e com

propostas pedagógicas coerentes, representativa para a sociedade.

Enfim,  é grande a satisfação em desenvolver um trabalho simples que permite

vislumbrar  e propor localmente medidas pedagógicas interventivas positivas à

qualidade de vida desta comunidade que, muitas vezes só possui o ensino

fundamental público como referência para o desenvolvimento pessoal, cultural e

profissional.
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ANEXOS

Anexo 1 - Entrevista elaborada para o levantamento do perfil sócio - econômico e
cultural relacionado aos RSD da população do bairro São Carlos V.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS/ENGENHARIA CIVIL

Projeto: “Sistema Integrado de Recebimento e Orientação: Estudo do Efeito sobre o Desempenho da
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos”

Data do Preenchimento: _____/ _____/ _____
Nome do entrevistado: _____________________________________________________
Idade: __________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________

Parte I - Perfil da Família

I.1. Quem é o chefe da família ? ____________________________________________
I.2. Número de pessoas que compõem a família ______________
I.3. Pessoas que compõem a família

 G. de
Parentesco

 Idad
e

 Ocupação -
horas/semana

 Escolaridad
e/Série

 Nome da escola  Período

      
      
      
      
      

 
 I.4. Número de pessoas com trabalho remunerado_____ Quem são? ________________
 I.5. Renda mensal de toda a família (R$ ____________) ou (No. de s.m. ___________)
 
 I.6. Animais Domésticos:
  Não possui  Gato No.___  Cachorro No.___  Pássaros No.___

  Outros (Especifique/No.) _______________________________________________
 

I.7. Alimentação dos Animais Domésticos
  Ração  Ração + Outro alimento (Especifique) ______________________
  Outro alimento (Especifique) ______________________

 
 I.8. Possui:  Geladeira  Freezer
 
 I.9. Qual é a origem da renda da pessoa que mantêm a casa?
 (  ) trabalho assalariado
 (  ) trabalho autônomo
 (  ) aluguel de imóveis ou outros bens
 (  ) aposentadorias e pensões
 (  ) rendimento do mercado financeiro
 (  ) outros (especifique) ______________________________________________
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 I.10. A família, de um modo geral, freqüenta algum clube, associação ou centro

comunitário?  Sim (Especificar) ____________________________  Não
 
 I.11. Atividade de lazer mais freqüentemente utilizada pela família

 (Ler / Assistir TV / Praticar Esportes / Cinema / Sair com os Amigos / ...)
 _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 

Parte II - Nível de Informação à Respeito do Lixo
 
 A) Conhecimento sobre problemas causados pelo lixo

A.1. Na sua opinião, que tipos de problemas o lixo poderia causar? ________________
_________________________________________________________________________

A.2. Em seu bairro há algum problema causado pelo lixo? (especifique) ____________
_________________________________________________________________________
 
B) Atitudes em relação à disposição e/ou aproveitamento do lixo

B.1. Costuma separar lixo para vender ou doar?
 sim  não

B.2. Se sim, quais materiais? (especifique) ____________________________________
_________________________________________________________________________

C) Conhecimento sobre Coleta Seletiva / Material Reciclável
C.1. Você sabe o que é Coleta Seletiva de Lixo?   sim  não

C.2. Você sabe o que é Lixo (Material) Reciclável?   sim  não

C.3. Você se lembra de algum exemplo de Material Reciclável? ___________________

C.4. Você se lembra de algum exemplo de Material não Reciclável? _______________

C.5. Responder se sim ou não para cada uma das frases abaixo.
Sim Não

Você já deixou de comprar algum produto só para evitar o desperdício ou a
poluição causada por ele?
Costuma jogar algum tipo de lixo na rua (papel bala, bitucas de cigarro, etc)?
Utiliza restos de comida como adubo?
Geralmente reutiliza embalagens?

D) Disposição em estar colaborando com o projeto

D.1. Nós poderíamos estar pegando o seu lixo uma vez por mês para estudá-lo no sentido de
melhorar o sistema de coleta seletiva que será implantado no bairro?

 sim  não
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D.2. Se sim, qual o melhor horário? ____________________________________________

D.3. Você estaria disposto (a) a levar materiais recicláveis (papel, papelão, etc.) até a escola
Bento da Silva César?

 sim  não

D.4. Se sim, qual o melhor dia da semana e horário? _______________________________

Observações Finais
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Anexo 2 – Panfleto sobre o Programa de coleta seletiva implantado na Escola
Estadual Prof. Bento da Silva César – São Carlos – SP, 2000.
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