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Introdução 

A importância da reutilização, bem como 
dos demais R’s, é incentivar as pessoas à prática de 
atitudes que evitem o acúmulo de lixo. REPENSAR 
em outras maneiras de hábitos de consumo e 
descarte do lixo, RECUSAR ações e produtos que 
possam agredir o meio ambiente, REDUZIR a 
produção e utilização de produtos que agridem o 
meio ambiente, RECICLAR materiais como: 
plásticos, metais, vidros e papéis e REUTILIZAR 
materiais que na maioria das vezes são 
consideramos “inúteis” são maneiras de benéficas de 
contribuir para um meio ambiente saudável. 

Objetivo 

Promover a implantação dos 5R’s no bairro em 

estudo. 

Materiais e Métodos 

Coletou-se e pesou-se cada amostra de resíduos 

sólidos gerados em cada comércio e residência 

visitado, na quadra central do bairro. 

Aplicou-se um questionário ao responsável de cada 

estabelecimento para levantamento de dados a 

respeito do tratamento e descarte do lixo na região, 

nível de conhecimento sobre reciclagem e coleta 

seletiva e as doenças mais comuns ocorridas na 

região.  

Aplicou-se em local apropriado, a técnica da 

gravimetria nas amostras coletadas e fez-se o 

levantamento quali-quantitativo das amostras. 

Resultados e Discussão 

Em média, um cidadão adulto no meio urbano no 

Brasil, produz quase 1 Kg de lixo por dia (IBGE, 

Censo Demográfico, 2010). Durante a analise do 

formulário aplicado na área de estudo observou-se a 

produção de 60,73 Kg de lixo para um total de 91 

habitantes, produzindo assim em média 0,67 Kg de 

resíduo por dia por habitante, inferindo-se assim 

abaixo da média nacional. 

Dentre as amostras analisadas, os componentes 

mais comuns são: matéria orgânica, papel, metal, 

pano/trapo, plástico e vidro. Das amostras recolhidas 

e submetidas a análise obtiveram peso total de 4,1 

Kg. Sendo deste a matéria orgânica representa 

51,22%, o papel 4,87%, plástico maleável 26,82%, 

metal 10,98% e pano/trapo 6,09%. A partir dos 

resultados foram elaboradas sugestões de 

reciclagem, reutilização, compostagem da matéria 

orgânica que compõem mais de 50% da fração 

coletada. Dentre as medidas que promovem a 

redução do lixo estão:  

-Propor junto à prefeitura da cidade e/ou uma 

empresa terceirizada que realize a coleta seletiva, no 

intuito de gerenciar os resíduos já separados. 

-Realização de palestras e eventos sobre educação 

ambiental. 

-Propor ações que venham a reutilizá-los ou 

descartá-los da melhor forma 

-Realização de projeto para a compostagem onde 

verificou- se quase 52% dos resíduos gerados são 

compostos orgânicos que podem vim para auxilio de 

adubo para a criação de uma horta comunitária, que 

pode ser voltada com fonte de renda.  

-Reciclagem e reuso dos materiais como garrafas pet 

que podem ser utilizados para confecção de artefatos 

artesanais como: sofás, brinquedos, vasos de 

plantas. 

Conclusões 

Existe uma necessidade urgente em gerenciar os 

resíduos produzidos no bairro em questão. Uma vez 

que a maior parte do lixo coletado tem potencial para 

reciclagem. A implantação dos 5Rs na região 

possibilitaria o inicio de um ciclo de respeito ao meio 
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ambiente, melhora na qualidade de vida além de 

gerar trabalho e renda à população. 
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