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ARTESANATO FEITO COM 
MATERIAL RECICLADO

Não há limites para a criatividade quando o assunto é artesanato,
e se essa arte têm como foco a utilização de material reciclável, 
tornam-se infinitas as possibilidades tanto de produto a ser criado 
quanto de material a ser utilizado, pois, todos os dias, descartamos 
grande quantidade desses materiais.



Uma necessidade básica para o sucesso da reciclagem de materiais descartáveis;
uma contribuição para a manutenção da natureza. 

COLETA SELETIVA

 

A centralização de políticas públicas para as cidades deixa os subúrbios e zonas rurais 
desprovidos de atenção para pontos de extrema importância, como é o caso da coleta 
seletiva, permitindo que sua população esteja exposta a diversos riscos de contaminação. 

Sob o nosso ponto de vista a questão 
da coleta seletiva, principalmente do 
lixo hospitalar, ainda está distante de 
uma realidade ideal para muitas cidades 
brasileiras, tendo em vista que ainda 
ocorrem coletas mistas, colocando em 
risco a saúde de trabalhadores e das 
comunidades, pois esse lixo fica exposto 
em ambiente público enquanto aguarda 
a coleta.

A classificação do lixo deve indicar sua coleta, para que cada tipo receba seu tratamento final adequado,
portanto, diferenciado de acordo com a necessidade específica para cada classificação. O lixo hospitalar, 
por exemplo, tem que ser incinerado, queimado em forno de micro-ondas ou tratado em autoclave. 
Porém, não é o que acontece na maioria das cidades, pois a falta de estrutura e empenho dos políticos 
permite que ainda existam lixões a céu aberto em várias cidades. O destino adequado para o lixo urbano 
é o aterro sanitário, construído em áreas adequadas, com profissionais qualificados e estrutura para o 
tratamento dos gases e do chorume. Outra alternativa é a incineração dos resíduos, no entanto, esse
 método é muito caro, sendo inviável em muitos casos.

A classificação das origens do lixo urbano é feita assim: lixo domiciliar 
(alimentos, papéis, sacolas plásticas, vidros, papelão...); lixo Industrial (metais, 
cerâmicas, madeira, borracha...); lixo hospitalar (seringas, agulhas, curativos, 
gazes, ataduras...); lixo tecnológico (aparelhos eletrônicos e seus acessórios).

O lixo é também um problema socioeconômico, visto que grandes quantias de dinheiro 
são destinadas à coleta e tratamento do lixo urbano. No aspecto social, vários indivíduos 
são afetados pela concentração de lixo nas cidades, que causam proliferação de insetos, 
transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros, entre outros.

A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para 
milhões de pessoas e economia para as empresa, também significa uma grande vantagem 
para o meio ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Este tipo de coleta é 
de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta.

Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos 
descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados 
são separados do lixo orgânico (restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos). Este 
último tipo de lixo é descartado em aterros sanitários ou usado para a fabricação de adubos 
orgânicos. No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em: papéis, 
plásticos, metais e vidros. Existem indústrias que reutilizam estes materiais para a fabricação 
de matéria-prima ou até mesmo de outros produtos.



O destino inadequado do lixo põe em risco a saúde da comunidade, 
pois eleestá relacionado com uma série de doenças, tais como: 
cisticercose, cólera, disenteria, febre tifóide, filariose, giardíase, 
leishmaniose,leptospirose, peste bubônica, etc..

comercial: produzido em estabelecimentos 
comerciais e de serviços, como bares, 
restaurantes, supermercados, bancos, lojas, etc.;

público: produzido em ruas, praças e avenidas.

Como já vimos, o lixo é classificado de acordo 
com sua origem, veja outros exemplos: 

residencial: produzido em nossas casas, são 
os restos de alimentos, jornais, embalagens, 
papel higiênico, etc.;

Moscas: salmonelose, verminoses, desinteria, 
febre tifóide;

Mosquitos: malária, dengue, febre amarela, 
leishmaniose, filariose

Baratas: febre tifóide, verminoses, difteria, 
doenças gastrointestinais

Ratos: leptospirose, hantavirose, peste bubônica

ALGUMAS DOENÇAS E SEUS TRANSMISSORES

O lixo disposto a céu aberto constitui um sério problema de saúde pública, 
uma vez que propicia o desenvolvimento de vetores, como artrópodes e 
roedores, que transmitem doenças como leptospirose e peste bubônica.

Além disso, o lixo disposto sem proteção, graças ao seu elevado teor de 
umidade e matéria orgânica, facilita o desenvolvimento de uma grande 
variedade de patogênicos que podem chegar ao ser humano por via direta
ou indireta. (PHILIPPI JR, A. – PELICIONI, M. C. F., 2005)



Vivemos em uma sociedade extremamente consumista e despreocupada. 
Somos “bombardeados” por inúmeros objetos e produtos, mesmo sem nos
darmos conta. As pessoas são incentivadas a comprarem um produto novo 
(desfazendo-se do velho ou quebrado) e não mais a consertarem o antigo. 
À medida que compramos e consumimos mais, estamos estimulando essa 
grande indústria que move o mundo atual. Somos responsáveis, de certa forma, 
por tudo isso. Porém o que queremos demonstrar é que não há problema em 
consumir produtos industrializados ou feitos em plástico, mas que devemos 
estar cientes sobre a sua destinação correta e sobre como evitar o aumento 
do volume dos resíduos.

No Brasil, ela incorporando a proposta de construção de sociedades sustentáveis 
e tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, a saber, a Lei N° 9.795 – Lei da Educação 
Ambiental, cujo Art. 2° afirma que: “A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não-formal”.

A educação ambiental tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o 
ambiente e, principalmente, conscientizar as pessoas para a necessidade da 
preservação do meio ambiente e de sua utilização sustentável. 

O trabalho tem como objetivo 
apresentar à comunidade do 
bairro Morro do Gama, no 
município de Barra do Piraí, 
uma série de itens relacionados 
aos malefícios causados pelo 
acúmulo de lixo e entulhos em 
ambiente público ou privado. 
Além disso, apresentar direitos 
e deveres relacionados às 
soluções para a prevenção e 
erradicação do problema. 



A relação deste tema com a Educação Física é evidente, pois, os 
ambientes públicos e privados onde o acesso é livre à comunidade 
torna-se extremamente necessária a manutenção da higiene, uma 
vez que práticas comuns de atividades físicas podem ser realizadas 
por pessoas de todas as idades neste contexto. 

Torna-se cada vez mais comum encontrar-mos em áreas públicas nas 
cidades, os aparelhos para ginástica basicamente formados por rodas, 
eixos e alavancas. Alguns programas disponibilizam profissionais da
Educação Física para acompanhamento dos exercícios, principalmente 
para idosos. Outros programas se utilizam de técnicas convencionais 
especificadas por esses profissionais, sem a utilização dessas verdadeiras
academias públicas que estão se espalhando pelas áreas urbanas. 

A prática da caminhada se tornou comum, e é 
uma das atividades mais praticadas nos centros 
urbanos e regiões periféricas. Muitas pessoas 
que não disponibilizam tempo para essas 
práticas acabam por procurar dentro de sua 
rotina diária uma forma de praticar alguma 
atividade física dentro do seu próprio contexto 
profissional, por exemplo, substituindo um 
trajeto de alguns quilômetros que seria feito 
de ôn ibus por  uma boa caminhada.



Trabalho elaborado pelos alunos Daniele, Érica Ferreira, 
Danieli, Iuri, João Vitor, Romires, Susani Barreto e Vinícius 
do segundo período do Curso de Educação Física, 
sob orientação da Prof.ª Natascha. 
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O propósito deste trabalho foi alcançado na medida em que o esclarecimento 
levado à comunidade citada proporcionou um início de conscientização para 
a necessidade de se criar uma preocupação comum entre as pessoas que se 
utilizam, ou não, dos espaços públicos e privados, em relação ao seu estado 
de higiene e condições básicas para o convívio de pessoas de todas as idades, 
especialmente as crianças, por sua singeleza e curiosidade.
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