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RESUMO:  
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os define como “todo material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”. 

Sabe-se que a quantidade de lixo descartado em residências tem aumentado constantemente. 

Diante dessas informações seria possível promover atividades que levem um grupo de pessoas 

a mudar seus comportamentos quanto ao descarte de resíduos sólidos?  

Acredita-se que com a participação do público alvo no desafio da coleta seletiva os participantes 

mudem de hábitos. 

O objetivo do projeto é promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com 

foco nos 5Rs, diminuir o descarte incorreto de resíduos sólidos do condomínio Havana, e 

identificar o conhecimento dos indivíduos referente ao descarte de resíduos sólidos. 

E uma parte da nossa metodologia é fazer uma gincana no condomínio Havana, e nessa gincana 

vão participar 9 famílias.  
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        INTRODUÇÃO 
 
Sfor A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os define como “todo material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”. 

A geração de resíduos sólidos é inevitável e exige responsabilidade ao ser descartado, nas 

respectivas lixeiras.  

       Coleta seletiva é o recolhimento dos resíduos orgânicos e inorgânicos, secos ou 

úmidos, recicláveis e não recicláveis que são previamente separados na fonte geradora, 

recolhidos e levados para seu reaproveitamento. Hoje a coleta seletiva é organizada com 

lixeiras variadas e de diferentes cores: azul, papel e papelão, vermelho descarta o plástico, 

verde é para vidros, amarelo, metal, o preto descarta madeira, já a lixeira laranja, resíduos 

perigosos, com energia, como pilha, baterias, o branco resíduos de hospitais, clínicas, como 

vacinas, agulhas, no roxo se descarta “lixos” radioativos e por fim no marrom, lixo orgânico. 

Essas são os tipos de lixeiras que existem. 

  Os materiais como papel, vidro, plástico e metal podem ser destinados por meio de 

uma coleta seletiva, que além de minimizar a produção e acúmulo de resíduos sólidos, é 

responsável por empregar e incluir socialmente os catadores. 

  O Brasil recicla apenas 2,1% do total de resíduos coletados. O percentual é o mesmo 

há pelo menos 3 anos. Algumas coisas que podemos fazer com materiais reciclados: 

Carrinho de pregador reciclado, bonecos de rolo de papel higiênico, joaninha de tampinha 

de garrafa, sapo de prato de papel, bichinhos de caixa de ovo, essas são algumas ideias 

de como reutilizar os materiais. 

 
OBJETIVO: 

  Objetivo geral é promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com foco 

nos 5Rs (reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar), sensibilizando, de maneira prática e 

dinâmica parte da comunidade moradora do Condomínio Havana sobre a importância da 

preservação ambiental.  

  O objetivo específico é diminuir o descarte incorreto de resíduos sólidos do condomínio 

Havana. 

Identificar o conhecimento dos indivíduos referente ao descarte de resíduos sólidos. 

Descobrir em quais categorias de lixeira são descartados os resíduos em suas casas.  



 
Elaborar um desafio que provoque uma mudança de comportamento referente ao descarte correto 

e consciente do lixo. 

 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

  Sabe-se que a quantidade de lixo descartado em residências tem aumentado constantemente. Esse 

descarte dos resíduos, em sua maioria, é jogado na lixeira de forma incorreta. Diante dessas informações 

seria possível promover atividades que levem um grupo de pessoas a mudar seus comportamentos 

quanto ao descarte de resíduos sólidos? 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

  Na metodologia foi realizado uma gincana no condomínio Havana, nessa gincana 

participaram 3 famílias, as outras seis, na semana da gincana, não puderam participar. O desafio 

consistiu em observar os resíduos gerados dentro de casa diariamente, identificá-los e anotar na 

tabela (anexo I). O período do desafio foi de 12 dias. Ao final do período as tabelas foram 

recolhidas e as anotações dos valores tabulados e estudados. Como forma de valorizar a 

participação e compromisso das famílias participantes, quem apresentou menor geração de 

resíduos será recompensado com um presente surpresa.  

  Além da tabela foi aplicado um questionário de 8 perguntas para o grupo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a tabulação dos dados foi elaborado os seguintes gráficos com as respostas do 

grupo no formulário:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Na análise das respostas do formulário que o grupo respondeu obtivemos os seguintes 

resultados:  na questão 1  a maioria dos participantes responderam que tem quatro integrantes 

na família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A questão 2 que abordava sobre o significado de coleta seletiva mostrou que a maioria, 

sendo 83% por cento sabe o que é a coleta seletiva, e os outros 17% assinalaram não, indicando 

que é necessário abordar mais sobre esse conteúdo a fim de esclarecer as dúvidas que existem. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  A questão 3 perguntou se, na sua casa o lixo é separado em categorias, a maioria das 

pessoas, 67% responderam que sim, e 33% responderam que as vezes, indicando que é preciso 

falar mais sobre as categorias existentes. Pois existe uma grande dificuldade e risco para as 

pessoas que trabalham com o lixo, por precisarem colocar a mão dentro dos sacos de lixo para 

realizar a separação. 

Na questão 4 perguntava sobre quais categorias é separado o `lixo´ na casa dos participantes,  

a resposta foi que 100% dos pessoas separam o lixo da forma reciclável, e 66,7% das respostas 

foram da parte de orgânico, e 0% não  considerado como rejeitos , observamos mais uma vez a 

importância de mostrar sobre as categorias que a coleta seletiva tem. 

Na questão 5 perguntava quantas lixeiras existem, 67% das pessoas responderam que 

conhecem algumas, e 33% sabem das mais importantes. É perceptível que o grupo possui 

conhecimento básico, porém falta mais aprofundamento do assunto e isso pode prejudicar a 

questão que envolve a classificação, podendo estar sendo realizada de forma incorreta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Na questão 6 abordava o conhecimento a respeito da classificação das lixeiras. 

Responderam que as categorias mais conhecidas são: orgânico e reciclável.  

Foi possível identificar que a minoria tem um conhecimento mais avançado e descreveram outros 

tipos, como: papel, rejeito, plástico e vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  A questão 7 perguntava se eles se importavam com questões ambientais, 100% respondeu 

que se importa com as questões, isso é importante, porque o meio ambiente é a base do mundo, 

nosso planeta habita seres essenciais para sobrevivência humana as árvores e outros tipos de 

vegetais produzem o oxigênio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  Na questão 8 pergunta se o grupo sabe o que são os 5rs, a maioria sendo 83% 

respondeu que conhece e 1 pessoa disse que não conhece. É importante conhecer os 5rs 

pois eles trazem reflexão acerca do que e como se tem destinado os resíduos, reciclar, 

reutilizar, recuperar, reintegrar e reduzir são ações essenciais de serem praticadas. Vale 

ressaltar a importância de aprender mais sobre Educação Ambiental o que envolve os 5rs 

e para que eles servem e como praticá-los   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse projeto aprendemos e ensinamos sobre coleta seletiva e resíduos sólidos. 

Foi possível promover uma gincana de reciclagem. A gincana teve como intenção ajudar as 

pessoas a observar melhor, identificar e entender mais sobre esses temas abordados, e 

através disso facilitar o trabalho dos coletores de lixo. Foi possível aplicar o projeto, porém 

ainda falta concluir. Obtivemos resultados dos questionários sobre o conhecimento de cada 

integrante acerca do tema geral, as tabelas das análises dos “lixos” de alguns participantes 

estão sendo analisadas, o próximo passo é construir um material, como por exemplo um 

folder para divulgar atitudes “chave” que auxiliam no cuidado com o meio ambiente, sejam 

eles em proporção pequena, sendo as próprias casas arredores e consequentemente o 

nosso planeta terra. 
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