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A Importância da Educação Ambiental

É preciso:

✓ Conscientizar sobre os problemas que nosso meio ambiente enfrenta;

✓ Sensibilizar para haver uma mudança de costumes;

✓ Trazer bons exemplos para serem seguidos;

✓ Entender quanto cada ação conta.

Importante existir programa de gestão de resíduos nas secretarias municipais.

Nomear pessoas de vários setores para serem responsáveis pelo levantamento de informações RSU, 

implantar novas medidas e fazer a divulgação dos resultados.

Essencial ter um canal de comunicação ativo com munícipes em todas as esferas.

Para divulgar campanhas, tirar dúvidas e trazer a população mais para perto.



Principais causas de não reciclar:

➢ Falta  conhecimento se o resíduo é ou não reciclável.

➢ Não ter consciência de quantas famílias ganham o sustento pela coleta seletiva.

➢ Falta  conhecimento do quanto poderia ser economizado de água, energia e matéria prima.
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• quantidade de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários

Economia na coleta Seletiva

PLÁSTICO - 1 Tonelada

✓ Evita a extração de 160 litros de petróleo;

✓70% retorna como novos produtos;
✓Economiza 50% de energia elétrica

PAPEL - 1 Tonelada
✓ Deixa-se de cortar de 10 a 20  árvores;

✓Economiza 66% de energia elétrica e reduz em até 65% a quantidade de água usada.

METAL - 1 Tonelada
✓ Evita a extração de 5 ton. de bauxita;

✓ Economiza 95% de energia elétrica

VIDRO 1 Tonelada

✓Evita a extração de 1,2 ton. de áreia, calcário, feldspato e barrilha;

✓Economiza 30% de energia elétrica e 50% de água. 



Entre 1991 e 2000, enquanto a população brasileira cresceu 15,6%, a geração de lixo aumentou 49%, 

uma diferença três vezes maior para o aumento do lixo em relação à população.

Redução da quantidade de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários

Panorama da Coleta Seletiva

A coleta seletiva ainda não é uma realidade na maioria dos 

municípios brasileiros: apenas de 38% dos municípios 

realizam a coleta seletiva (SNIS, 2018).

Dos 644 municípios do Estado de São Paulo, exceto na 

capital, cerca de 67% dos municípios realizam a coleta 

seletiva dos resíduos sólidos urbanos



Panorama da Coleta Seletiva

Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

recicláveis coletados seletivamente ✓ Grande parte dos resíduos secos 

coletados seletivamente é composta 

por: papel, papelão e plástico, 

somando 35% do total. 

✓ Destaca-se a porcentagem de 

rejeitos, 26% do total, demonstrando 

que uma maior eficiência da separação 

dos resíduos na fonte geradora deve 

ser buscada;

Possibilita otimizar a coleta e 

transportar mais materiais recicláveis e 

menos rejeitos, facilitando a triagem 

dos materiais e reduzindo os resíduos 

recicláveis que vão o aterro sanitário.



Porcentagem superior a 51% dos resíduos sólidos gerados são de 

resíduos orgânicos que seriam compostáveis e vão para os aterros.

Das 79 milhões de toneladas de resíduos gerados no Brasil, apenas

3% foram reciclados de fato.

Os brasileiros jogam no lixo cerca de R$ 4,6 milhões, por ano, em produtos que poderiam ser 

reaproveitados e reciclados.

Panorama da Coleta Seletiva



“Quanto à vida útil estimada dos aterros de resíduos sólidos urbanos, dados do Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos aponta que cerca de 62% do total de municípios destinam seu RSU para aterros que se 

encontram com vida útil menor ou igual a 05 anos, distribuídos por todo o estado. 

A situação é ainda mais crítica para cerca de 26% do total dos municípios, que destinam para aterros que se 

encontram com vida útil menor ou 02 anos...”
Redução da quantidade de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários

Aterro Sanitário



Além dos longos trajetos intermunicipais, para destinação dos resíduos, outra questão essencial para o 
planejamento municipal relaciona-se à vida útil dos aterros.

Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento dos resíduos e, por consequência, reduzir o 
volume disposto em aterros diariamente e, simultaneamente, articular políticas que estimulem mudanças 

culturais no que tange à geração destes resíduos DESTINAÇÃO FINAL – VIDA ÚTIL DOS ATERROS
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Aterro Sanitário

Exemplo: a capital de SP transporta seu RSU por cerca de 

35 km. Neste caso, a questão maior não é a distância, e 

sim o volume, pois aproximadamente 50% dos resíduos, 

algo em torno de 6.000 t/dia, são enviadas ao aterro.



Estima-se que de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entraram

nos oceanos em 2010, o equivalente a 1,7 a 4,6% de todos os resíduos e 

plástico gerados em 192 países avaliados 

Os oceanos apresentam cinco grandes “manchas de lixo”, sendo a maior delas localizada no Oceano 

Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí (Great Pacific Garbage Patch). Estima-se que esta mancha ocupe uma 

área de 1.6 milhão de quilômetros quadrados e é constituída, principalmente, de resíduos plásticos. Essa 

área é maior do que o tamanho das regiões Sul e Sudeste do Brasil somadas. (Plano Nacional de Combate 

ao Lixo no Mar).
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O que pode ser feito no ambiente de trabalho para melhorar a coleta, economizar e conscientizar:

❖ Tirar os lixos pessoais e colocar lixeiras de recicláveis e não recicláveis (1 por sala ou corredor), gera uma economia 

enorme em sacos de lixo e pessoal da limpeza não gasta tanto tempo no recolhimento.

❖ Implantar canecas para os funcionários e substituir copos plásticos para visitantes por copos de papel com resina.

Se não houver verba para distribuição de canecas pode ser feita campanha de traga seu próprio copo ou xícara.

❖ Comprar copos reutilizáveis para o refeitório.

❖ Palestra para conscientizar os funcionários da importância da reciclagem e que pode ser reciclado.

❖ Fazer levantamentos de dados da geração de RS para poder comparar.

❖ Fazer campanhas de economia de energia, desperdício, coleta de resíduos eletrônicos, buchas, tampinhas e etc. 
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Banimento de copos plásticos na CETESB e SIMA

A CETESB restringiu o uso de material plástico em suas dependências. A distribuição 

de canecas foi uma forma de motivar os funcionários a aderirem a causa.

Somente no dejejum eram usados 400 copos plásticos todos os dias de 200ml.

Duas canecas de aço inox, para consumo de água e café, foram distribuídas entre os funcionários. O resultado 

dessa medida foi a diminuição do consumo anual de 750 mil copos, de 200 ml.

Foram instaladas pias em cada andar do prédio 1 para a higienização diária das canecas.

Outra ação é a substituição dos copos plásticos, colocados a disposição dos visitantes, por 

copos de papel confeccionados com resina vegetal. Depois de utilizados, eles serão recolhidos 

e encaminhados para compostagem.  

Exemplos da SIMA- CETESB



Será feita uma pequena usina de compostagem, feita com material de reuso, onde os copos de papel serão 

triturados  e descartados juntamente com a borra de café da copa/refeitório e restos de poda das árvores. 

Cisterna - Reutilizamos água da chuva para descarga nos vasos sanitários e laboratórios.

Foram Implantados para recolhimento de outros resíduos na CETESB e SIMA: 

1 papa pilhas, 4 bituqueiras: para reciclagem de bitucas, 1 Ecoponto externo e 1 ponto de descarte de 

eletrônicos. 

• em aterros sanitários



Temos um Portal de Educação Ambiental: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/

• quantidade de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários
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O Portal traz conteúdo sobre

✓ políticas públicas relacionadas ao meio 

ambiente, 

✓ práticas para uma vida sustentável,

✓ bate-papos online com participação de 

especialistas e do público,

✓ publicações digitais e vídeos

✓ dicionário ambiental, 

✓ indicação de sites relacionados ao tema, 

✓ programação de atividades voltadas a 

diferentes públicos, 

✓ celebrAção de datas relacionadas ao 

meio ambiente,

✓ notícias sobre educação ambiental e 

meio ambiente do Brasil e mundo.

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/category/calendario-ambiental/

