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Resumo: Atualmente um dos problemas mais sérios que o país enfrenta, em se tratando de 
sustentabilidade ambiental é a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, resultantes 
das atividades doméstica e comercial das populações, bem como da limpeza urbana, do 
consumismo exacerbado e generalizado que ocorre nos dias atuais, imposto pela 
modernidade. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva mostrar a importância da coleta 
seletiva do lixo domiciliar como prática na redução de resíduos gerados no dia-a-dia. A 
coleta seletiva do lixo é fundamental para o meio ambiente, senda esta um instrumento 
concreto de incentivo a redução, a reutilização e a separação do material para a reciclagem, 
buscando uma mudança de comportamento, principalmente em relação aos desperdícios 
inerentes à sociedade de consumo. A pesquisa ocorreu durante um período de sete dias, em 
quatro casas de diferentes localidades, sendo elas Arapiraca, Maribondo, Mar Vermelho e 
Teotônio Vilela, onde o lixo foi separado nas seguintes categorias: lixo orgânico, metal, 
vidro, plástico, papel e outros. Posteriormente os materiais devidamente selecionados foram 
pesados em balança. Após a análise dos resultados constatou-se que a categoria de lixo mais 
produzida nas casas pesquisadas foi o orgânico, podendo este ser utilizado na produção de 
adubo orgânico, muito usado na agricultura, através do processo de compostagem. Contudo 
é importante ressaltar que devido a falta de iniciativas governamentais, em seus diversos 
níveis, referentes aos programas de coleta seletiva, grande parte dos resíduos sólidos 
urbanos do país, deixa de gerar emprego e renda, visto que são destinado à lixões e aterros 
sanitários. 
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Abstract: Currently one of the most serious problems facing the country, when it comes to 
environmental sustainability is the disposal of solid waste resulting from domestic and 
commercial activities of the populations, as well as street cleaning, and exacerbated the 
widespread consumerism that occurs in the days current imposed by modernity. In this 
sense, this work aims to show the importance of selective collection of household waste as a 
practice in reducing waste generated in the day-to-day. Selective waste collection is critical 
to the environment, this path a concrete instrument for encouraging the reduction, reuse 
and separation of materials for recycling, seeking a change of behavior, especially in 
relation to the waste inherent in the consumer society. The research took place over a 
period of seven days, in four different locations of houses, which were Arapiraca, 
Maribondo, Red Sea and Teotônio Vilela, where garbage was separated into the following 
categories: organic waste, metal, glass, plastic, paper and other . Subsequently the 
materials properly selected were weighed in the balance. After analyzing the results it was 
found that the category of waste produced in most homes surveyed was organic, which can 
be used in the production of organic fertilizer, widely used in agriculture, through the 
composting process. However it is worth noting that due to lack of government initiatives, 
at various levels, related to selective collection programs, most municipal solid waste in the 
country, fails to generate employment and income, as they are destined to dumps and 
landfills. 
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Introdução 

 

 Na atualidade em se tratando de sustentabilidade ambiental um dos problemas mais sérios 

que o país enfrenta, é a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, resultantes das atividades 

doméstica e comercial das populações, bem como da limpeza urbana. O volume de lixo gerado vem 

aumentando nos grandes centros urbanos, consequência do crescimento acelerado e desordenado das 

cidades brasileiras, bem como do consumismo exacerbado e generalizado que ocorre nos dias atuais, 

imposto pela modernidade (SILVA, 2014). 

 Para Almeida e Almeida (2008), o lixo é classificado seguindo dois critérios: estado físico 

(sólido, líquido e gasoso) e origem (doméstico, comercial, industrial, hospitalar, espacial, e etc.). A 

forma de disposição do lixo a céu aberto, os chamados lixões, é extremamente agressiva para o meio 

ambiente, causa poluição visual e olfativa, atrai diversos tipos de animais, causa doenças transmitidas 

por vetores e possibilita a presença de catadores.  

 Segundo Oliveira et. al.,(2010) a preocupação com a disposição final dos resíduos, 

especialmente com a recuperação de materiais recicláveis, ainda é baixa, o que indica a necessidade 

de se buscar métodos alternativos, como campanhas de conscientização, que possam ampliar a 

participação da população no processo. Grande parte dos municípios brasileiros utiliza lixões e aterros 

como locais de disposição final dos resíduos, pois reciclar é mais caro do que enterrar o lixo, ou 

simplesmente depositá-lo a céu aberto.  

 A busca de um desenvolvimento sustentável, que tenha como objetivo central a qualidade de 

vida, sem, no entanto, deixar de utilizar tecnologias modernas é um desafio para os países em 

desenvolvimento como o Brasil, que precisa produzir para aumentar e garantir o crescimento 

econômico, reduzir a pobreza e manter seu ambiente da melhor forma possível (LIMA, 2011). 

 Nesse sentido, o presente trabalho objetivou mostrar a importância da coleta seletiva do lixo 

domiciliar como prática na redução de resíduos gerados no dia-a-dia.  

 

 

Procedimento Metodológico 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em quatro casas de cidades diferentes, Arapiraca, Maribondo, Mar 

Vermelho e Teotônio Vilela. Durante sete dias, o lixo foi separado da seguinte forma: lixo orgânico, 

vidro, metal, plástico, papel e outros, em sacolas plásticas e caixas de papelão. O lixo foi separado e 

pesado todos os dias, sendo os dados anotados com o auxilio de uma tabela, a partir disso foi feita a 

média da quantidade de lixo de cada casa. 
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Resultados e Discussão 

 

 A coleta seletiva é a separação dos materiais recicláveis presentes no lixo. Sendo importante 

sob vários aspectos, pois estimula o hábito da separação do lixo para o seu aproveitamento; gera 

trabalho e renda; melhora a qualidade da matéria orgânica para a compostagem e promove a 

educação ambiental voltada para a redução do consumo e desperdício (ZANETI e SÁ, 2003). Sabendo 

disso realizou-se a coleta seletiva e a obtenção dos dados resultou na Tabela 1, abaixo, esses dados 

correspondem a quantidade de lixo jogada por indivíduo ao dia em sua residência. 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos resíduos sólidos de quatro residências durante uma semana. 
N° de indivíduos Casa L. O. L. PL. V. M. L. PA. Outros 

4 1 106g 33g 10g - 98g 20g 

3 2 611g 105g 71g 35g 107g 16g 

5 3 - 20g 40g 30g 33g 14g 

3 4 300g 73g 14g - 168g 18g 

Fonte: Dados da pesquisa. L. O.: Lixo Orgânico. L. PL.: Lixo Plástico L. PA.: Lixo de Papel. M.: Metal. 

 

De acordo com a Tabela, apenas a Casa 3 não possui lixo orgânico, assim é possível entender que esta 

localiza-se na zona rural, o que demonstra que nem tudo se perde. É perceptível que em todas as 

casas tem lixo plástico um fator preocupante, mas se este for reciclado contribui para diminuir a 

poluição ambiental. 

 

 

 
E 
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Figura 1. A- Lixo outros; B- lixo plástico; C- lixo metal; D- lixo papel; 
 E- lixo vidro; F- lixo orgânico. 

 

 

 A figura 1 apresenta os diversos tipos de lixos que foram coletados e separados no período de 

avaliação do lixo, sendo interessante destacar que não é tão difícil separá-los, bastam apenas políticas 

públicas que incentivem a separação do lixo, pois possibilita um menor impacto ao meio ambiente. 
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Conclusão 

  

 Contudo é importante ressaltar que devido a falta de iniciativas governamentais, em seus 

diversos níveis, referentes aos programas de coleta seletiva, grande parte dos resíduos sólidos 

urbanos do país, deixa de gerar emprego e renda, visto que são destinado à lixões e aterros sanitários. 

Desse modo, a separação do lixo facilita a reciclagem além de esta ser essencial para o meio 

ambiente, pois cada lixo tem um tempo determinado para se decompor. A preocupação ainda é baixa 

quanto a esse assunto, pois cabe a população conscientizar-se desde sua residência até os locais 

públicos e não deixar lixo em qualquer lugar. 
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