SOBRE A NECESSIDADE DE UMA EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
O excesso de produção de bens de consumo, associado à escassez de recursos não
renováveis e à contaminação do meio ambiente, leva o ser humano a ser o maior predador do universo.
A geração de resíduos cresce no mesmo ritmo em que aumenta o consumo. Quanto mais
mercadorias adquirimos, mais recursos naturais consumimos e mais resíduos geramos.
Isso traz várias consequências negativas, como: custos cada vez mais altos para coleta e
tratamento do “lixo”; dificuldade para encontrar áreas disponíveis para aterrá-lo; grande desperdício de
matérias-primas; contaminação do solo, ar e água; proliferação de vetores transmissores de doenças;
entupimento de redes de drenagem urbana; enchentes e desmoronamento; degradação do meio
ambiente.
Diante disto, a adoção de medidas de sustentabilidade nos torna protagonistas de uma
transformação cada vez mais necessária. E daí nasce a necessidade, também, de uma educação para
a sustentabilidade, que além de promover a conscientização ambiental, estimule uma mudança de
hábitos e atitudes.

REPENSAR, RECUSAR, REDUZIR, REPARAR, REUTILIZAR, RECICLAR e
REINTEGRAR, são os 7 Rs da sustentabilidade e fazem parte de um processo educativo que tem
por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos e garantir um futuro melhor para todos
nós.
E é com o olhar voltado para essa proposta mundial de sustentabilidade, que o

RECICLANDO convida o aluno Interpares e seus familiares a reconhecer seu papel fundamental
nessa jornada e a necessidade de uma prática de engajamento com RESPONSABILIDADE.
O QUE É O RECICLANDO?
O projeto é sobretudo um movimento de conscientização familiar para a necessidade de
redução dos resíduos e da correta destinação dos mesmos por meio da reciclagem.
É também um programa de incentivo ao engajamento, já que estabelece metas com o objetivo
de estimular a participação não apenas da criança, mas também de terceiros por ela envolvidos,
formando uma verdadeira rede de mobilização pela sustentabilidade.
Mas vai além disso, já que se propõe, também, a preferencialmente destinar o máximo de
resíduos para campanhas sociais e voluntárias.
Portanto, além da educação socioambiental com o objetivo de ensinar as crianças sobre a
importância dos Rs da sustentabilidade envolvendo-as em atividades de coleta, separação,
reaproveitamento e correta destinação dos resíduos, o projeto também proporciona aprendizados
ligados à solidariedade, organização, trabalho em equipe, jogos, matemática, dentre outros.

COMO FUNCIONA?
 Foram criados 7 grupos, com denominações simbólicas, para nos lembrar da importância de se dar
tratamento adequado aos resíduos. Cada criança foi inserida em um grupo, são eles:

CAFELÂNDIA é um município de São Paulo, com uma população de 46,3 mil habitantes que produzem
34 toneladas de resíduos por dia. O aterro de Cafelândia ficou famoso pela forma irregular como trata o lixo.
O local tem exposição totalmente inadequada de resíduos com chorume, que pode escorrer e contaminar córregos da
região. Urubus se alimentando dos restos e muitas moscas e mosquitos no local. O aterro já não dá conta e muito lixo
fica a céu aberto. A área desse aterro que era antigamente destinada aos rejeitos da usina de compostagem que nunca
chegou a funcionar. A área se esgotou e a prefeitura vinha utilizando da área para colocar os resíduos sólidos. A
prefeitura local acumula milhares em multas enquanto não regulariza a situação.
CAXIMBA é uma área de 410 mil metros quadrados que passou a ser utilizada como aterro sanitário e a
receber milhares de toneladas de lixo da capital do Paraná todos os dias. Em seu auge, recebia
aproximadamente 2,4 mil toneladas diariamente. Durante 21 anos moradores da região viveram uma guerra
com a administração municipal, pois o volume de lixo era maior do que o espaço comportaria e os transtornos
que acompanhavam o funcionamento do aterro eram igualmente gigantescos. Em outubro de 2010, com sua
capacidade exaurida, o Aterro da Caximba foi encerrado. Hoje o aterro é monitorado, o chorume tratado e o
gás metano que o antigo lixão produz queimado.
ESTRUTURAL, um lixão localizado a 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes, centro político do país,
foi encerrado em 2018, mas estava ativo desde a década de 1950. O lixão recebia uma média de 7,2 mil
toneladas de lixo por dia. Desde o período em que começou a funcionar, o depósito de lixo já recebeu 40
milhões de toneladas de materiais. O chorume que penetra o solo é drenado para uma lagoa mas, em períodos
de chuva, volta à terra para evitar que o reservatório transborde. No local, havia mais de 300 pontos de escape
do metano – gás com alto potencial de geração de energia quando reaproveitado – que, no entanto, era
queimado, transformado em gás carbônico e liberado no meio ambiente.

ILHA DAS FLORES, ficou famosa pelo curta de Jorge Furtado. Localizada à margem esquerda do
Rio Guaíba, há poucos quilômetros de Porto Alegre, para lá é levada grande parte do lixo produzido na capital.
Este lixo é depositado num terreno de propriedade de criadores de porcos. Logo que o lixo é descarregado
dos caminhões os empregados separam parte dele para o consumo dos porcos. Durante este processo
começam a se formar filas de crianças e mulheres do lado de fora da cerca, à espera da sobra do lixo, que
utilizam para alimentação. O filme, que espelhava à realidade da época, 1988, pretendia mostrar o absurdo
desta situação: seres humanos que, numa escala de prioridade, se encontram depois dos porcos.

JARDIM GRAMAXO já foi considerado o maior lixão da América Latina, ficava a 30 km da praia de
Ipanema, em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Quando fechou o aterro, a prefeitura do Rio de Janeiro pediu
desculpas à população pelo crime ambiental que foi cometido ali por no mínimo 30 anos, às margens da Baia
de Guanabara. O Lixão de Jardim Gramaxo inspirou a telenovela “Central do Brasil” e também ao artista Vik
Muniz que produziu importantes obras com resíduos reciclados do lixo de Gramaxo.

METROPOLITANO é uma referência ao Aterro Metropolitano de Salvador que recebe 50 mil toneladas
por mês e está em operação desde 1998. Atualmente o aterro tem sido referência, pois esse volume é
armazenado em células devidamente impermeabilizadas, que impedem a contaminação do solo pelos
resíduos. Isso permite que o aterro coexista com recursos hídricos que passam a apenas 30 metros dali.

MINAS DE LEÃO é uma área de 254 hectares e recebe entre 3.500 a 3.700 toneladas de material
inaproveitável por dia, cerca de 40% de todo o lixo gerado diariamente no Rio Grande do Sul. Antes de virar
destino final de boa parte do lixo gaúcho, a área de Minas do Leão foi, durante décadas, utilizada para a
mineração de carvão. Ao chegar, cada caminhão é pesado e tem a lona removida para verificação de carga.
Em seguida, o condutor assina um manifesto de transporte de resíduo - processo que, entre outras coisas,
identifica a cidade de onde o lixo se origina. Ao todo, 124 municípios gaúchos enviam seus resíduos para
Minas do Leão.

 Os pais, por sua vez, serão incluídos em grupo de WhatsApp respectivo, por meio do qual receberão
informativos específicos dos grupos.
 Todos os resíduos recicláveis enviados à escola serão pontuados.
 Quando o grupo atingir a meta, conquistará o direito de realizar um passeio e terá o ranking zerado.
 Importante: Não é uma competição! Mas sim um esforço de cada um, e da equipe, para atingir as
metas estabelecidas.

COMO É CALCULADA A PONTUAÇÃO?
 Existem dois tipos de pontuação: por quilo e por cooperação e participação.
1) A pontuação por quilo corresponde à pesagem dos resíduos propriamente dita.
Alguns itens, por terem destinação nobre e, entretanto, peso insignificante, recebem pontuação
diferenciada:


Lacres de alumínio: 1 garrafa de 500ml cheia = 10 kg;



Notas Fiscais sem CPF: ao atingir a marca no suporte onde ficam afixadas = 10 kg;

2) A pontuação por cooperação e participação avaliará se a criança separou corretamente o
resíduo, se todos os resíduos vieram devidamente higienizados, se demonstrou interesse na
atividade.


Critérios avaliados individualmente e por semestre, através de feedback dado pelas
Professoras à Pedagoga, de forma que, juntas, definirão o acréscimo a ser dado, se for o
caso.

QUAIS SÃO AS METAS E PRÊMIOS?
 A meta inicial é de 400kg por grupo. (400kg = 1º passeio)
 Uma vez atingida essa meta, terão direito a passeios a cada novos 400kg computados para o grupo.
 Além disso, no final do ano, há uma premiação bônus para os maiores pontuadores individuais.

QUE TIPO DE RESÍDUOS PODEM SER ENVIADOS?
 Exceto orgânicos, tóxicos e hospitalares, podem ser enviados quaisquer tipos de resíduos, sejam
eles recicláveis (PLÁSTICO, PAPEL, VIDRO, METAL) ou não recicláveis (PILHAS e BATERIAS,
LÂMPADAS, REMÉDIOS e ÓLEO DE COZINHA), além de itens destinados à doação, como roupas,
brinquedos e Notas Fiscais sem indicação de CPF.

HÁ OUTRAS REGRAS?
 Os resíduos podem ser enviados em qualquer dia da semana, devendo ser acondicionados em
embalagem com identificação da criança e do grupo, que deverá ser deixada no gancho.
 É de extrema importância que todos os itens estejam corretamente higienizados. Por exemplo:
caixas Tetra Park precisam ser abertas e lavadas.
 Os resíduos também devem estar secos;
 Os resíduos não devem oferecer risco ao manuseio;
 Caso seja identificado algum resíduo que não esteja de acordo com estas regras, o mesmo será
devolvido para que seja providenciada sua adequação. Mas atenção, não precisa ficar
desconfortável com esse procedimento. Ele é comum, e visa não apenas a aprendizagem quanto ao
método, mas também, e sobretudo, garantir a saúde e segurança de todos que vão manusear o
resíduo, o que inclui as crianças.

QUAL DESTINO É DADO AOS RESÍDUOS?
 A escola conta com uma pequena “usina”, local preparado para receber os resíduos e possibilitar a
triagem.
 Depois de pesados, alguns itens são selecionados para serem Reutilizados na escola, seja para
realização de atividades, seja para serem transformados em brinquedos ou instrumentos de utilidade
(por exemplo, pás, porta calçados, etc), seja para uso das crianças no parquinho de areia, e coisas
dessa natureza.
 Depois disso, os resíduos são categorizados, PELOS ALUNOS, segundo o critério das cores:

 Logo em seguida há a separação dos plásticos segundo a norma de identificação internacional:



Feita essa triagem, é chegada a hora da destinação final, o que é feito priorizando a contribuição
para campanhas solidárias, sendo elas:

1) Lacres de Alumínio – Os lacres arrecadados são destinados à campanha que converte 140
garrafas PET de 2 litros cheias em 1 cadeira de rodas.

2) Tampinhas – Campanha Tampinha Solidária
Os quilos de tampinhas arrecadados são convertidos em fraldas geriátricas.
Campanha séria e com dupla responsabilidade: Amor aos idosos e ao meio ambiente.

https://www.facebook.com/pg/tampinhasolidaria/about/?ref=page_internal

3) Caixas de Leite – Brasil sem Frestas
As caixas de leite são transformadas em revestimento para casas de pessoas em situação de
necessidade, promovendo mais segurança através da vedação contra insetos e animais
peçonhentos, além de maior conforto térmico pela vedação contra vento, frio e chuva.

http://brasilsemfrestas.com.br/

4) Notas Fiscais sem CPF – Lar Dona Vera
Associação Caminho da Vida, que abriga crianças retiradas da guarda dos pais pelo Conselho
Tutelar devido a denúncias de maus tratos e violência. Todas as crianças são acolhidas, sem
distinção de raça, cor ou credo e permanecem na instituição enquanto aguardam reintegração à
família biológica ou são direcionadas à adoção.

http://lardonavera.org.br/site/institucional/



O restante dos resíduos recicláveis é coletado por “catadores” previamente cadastrados,
profissionais que fazem a ponte com as usinas de reciclagem.

 Roupas e brinquedos são doados à pessoas necessitadas.
 Pilhas, baterias, lâmpadas e remédios são destinados aos postos de coleta próprios.
 Óleo de cozinha se transforma em matéria-prima para a fabricação de sabão, o que é feito pela Lu e
pela Graça, que comercializam o produto como forma de majorar sua renda.

CURIOSIDADES
Você sabe a diferença entre LIXO e RESÍDUO?
LIXO é tudo aquilo que não pode ser reaproveitado ou reciclado.
RESÍDUO é tudo o que ainda pode ser parcialmente ou totalmente utilizado.
SABIA que diariamente, cada um de nós é responsável pela produção de cerca de 1,3 kg de
resíduos, o que ao longo de um ano são quase 500 kg?
SABIA que uma lata de bebida reciclada, economiza energia suficiente para manter uma televisão
ligada durante 3 horas?
SABIA que uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de
energia elétrica e polui o ar 74% menos do que se fosse produzido de novo?
SABIA que 1 litro de óleo alimentar usado chega a contaminar de uma só vez 1 milhão de litros
de água, o suficiente para a sobrevivência de uma pessoa até os 40 anos?
SABIA que 62% dos paranaenses sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva. E 23% delas sequer
conhece as cores das lixeiras para coleta do material reciclável?
Você conhece as cores das lixeiras? O aluno INTERPARES sim!

O RECICLANDO, somente em 2018, foi responsável por dar a devida destinação a mais de 7
toneladas de resíduos recicláveis.
Essa quantia equivale, em média, ao consumo de uma pessoa ao longo de 14 anos!
O RECICLANDO, somente em 2018, converteu os lacres de metal arrecadados em inúmeras
cadeiras de rodas.
O RECICLANDO, somente em 2018, contribuiu para a aquisição de inúmeras fraldas geriátricas
em razão das tampinhas arrecadadas.
O RECICLANDO, somente em 2018, ajudou a revestir inúmeras casas com as caixas de leite
arrecadadas.
SABIA que além do RECICLANDO, a Interpares adota inúmeras outras medidas verdes, como a
feira da troca, o reaproveitamento de água da chuva, a substituição das agendas de papéis por
aplicativo, etc

E AÍ? VEM COM A GENTE, SER PROTAGONISTA DESSA TRANSFORMAÇÃO?

