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RESUMO  
Esta produção visa à necessidade da pesquisa como fonte de estudo, por via de identificar a 
realização deste trabalho, a cerca de atividades de coletas seletivas e triagem dos resíduos sólidos 
deste e outros municípios. Bem como, elevar a importância da colaboração dos agentes 
participantes desta atividade, em virtude desta ação refletir no equilíbrio e bem-estar do meio 
ambiente e da sociedade. Deste modo, esta construção trás devidas abordagens que remetem a 
fatores que envolvem meios que buscam linhas de pensamento, por meios de pesquisas que 
favorecem a formação acadêmica ligando a prática à teoria; como também pode ser desenvolvida 
em entidades e comunidades, cujo objetivo seja de conscientização, de maneira a ser 
compreendida e adotada como uma ação que precisa ser aplicada no dia a dia. Para assim, 
melhorar a condições do planeta, pensando neste e nas futuras gerações.  
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos; reciclagem; preservação; meio ambiente. 
 
 
ABSTRACT 
This production is aimed at the need for research as a source of study, by way of identifying this 
work, about selective collection activities and sorting of solid waste from this and other counties. 
And raise the importance of cooperation of agents participating in this activity, because this action 
reflect the balance and well-being of the environment and society. This mode, this construction 
behind due approaches that refer to factors involving means seeking ways of thinking, for 
research means that favor academic background linking practice to theory; but it can also be 
developed in organizations and communities, whose goal is to raise awareness in order to be 
understood and adopted as an action that needs to be applied in everyday life. To thus improve 
conditions on the planet, thinking of this and future generations. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por finalidade apresentar a importância e contribuição da reciclagem 

realizada no município de Santana do Ipanema e região. Visando a necessidade da retirada desses 

materiais poluentes do meio social e ambiental, podendo ser destinados a reciclagem; Como também 

para aqueles que participam ativamente desta tarefa, como fator de qualidade de vida e sobrevivência 

familiar, por meio de um recurso que contribui a estes financeiramente; de outro modo, os mesmo 

cooperam para a construção de um ecossistema equilibrado. Favorecendo assim a qualidade de vida 

humana de maneira geral, na criação de renda para a população micro e macro voltados para essa 

finalidade. Priorizando assim a sustentabilidade do planeta. 

Esta pesquisa está sendo fonte de estudo de um grupo de discentes do curso de Pedagogia e 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas – (UNEAL), Campus II, Santana do Ipanema – 

AL. Para fins de compreender o processo ambiental da reciclagem deste município, geração de renda, 

necessidade de preservação; como intenção de aprendizado presente e futuro para a formação 

acadêmica, profissionalizante e humana. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Compreender a importância do processo de reciclagem deste município; 

 Analisar os fatores que envolvem as atividades desenvolvidas nesta produção; 

 Visar oportunidades de empregos para as pessoas da região e circunvizinhos; 

 Enaltecer a construção informativa para os indivíduos de um modo geral; 

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta produção é de cunho bibliográfico – explicativo, foi elaborada através de observação em 

campo e participação direta na coleta de dados, por meio de entrevista aberta com o Sr. José Alves da 

Silva, proprietário do estabelecimento.  

Com o levantamento destas informações, juntamente com algumas fontes bibliográficas, pode-

se construir esta linha de pensamento que o presente trabalho aborda.  Trazendo para a realidade uma 

temática que carecem de atenção, investigação e ação, voltada para esse ambiente e seus respectivos 

espaços.   
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Deste modo, esta construção trás devidas abordagens que remetem a fatores integrantes que 

buscam linhas de pensamento, por meios de pesquisas que favorecem a formação acadêmica ligando a 

prática à teoria; como também pode ser desenvolvida em entidades e comunidades, cujo objetivo seja 

de conscientização, de maneira a ser compreendida e adotada como uma ação que precisa ser aplicada 

no dia a dia. Para assim, melhorar as condições do planeta, pensando neste e nas futuras gerações. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta construção trás uma abordagem contextual significante, por se tratar de elementos 

fundamentais encontrados expostos no meio ambiente, que devem ser percebidos e analisados com 

muito cuidado e atenção, pois, o mesmo está sempre sujeito a receber descartes de resíduos sólidos de 

maneira inadequada. 

Deste modo, é importante salientar que o manejo adequado destes materiais é de fundamental 

importância para organizar e dar equilíbrio as cadeias do ecossistema, que sofre com a exposição dos 

gases poluentes, que são prejudiciais ao seu desenvolvimento e sustentabilidade dos seres vivos. 

Impossibilitando desta forma, um ciclo de vida saudável.  
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