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INTRODUÇÃO:
A sociedade nos últimos tempos se preocupa principalmente em consumir, preocupa-se em querer as coisas novas, mais
evoluídas sem se importar para aonde vão que as coisas velhas, os resíduos restantes, e com isso o acúmulo destes
resíduos é extremamente absurdo.
Dentre vários tipos de resíduos, partiu-se então para um setor que é o lixo doméstico, estes são resíduos que produzimos
por nós a cada dia, plásticos, restos de comida, embalagens, entre outros.
Este entendimento de que as pessoas, tem consciência de resíduos que são gerados, e para aonde eles vão, também
busca-se uma melhoria constante na parte de conscientização sobre a importância da separação de lixo doméstico, para
uma melhor condição no trabalho de coletores de material reciclável.

METODOLOGIA:
A pesquisa foi efetuada entre os dias 16 de Dezembro de 2012 á 03 de Janeiro de 2013. Foi realizada a implantação de 25
questionários nos quais serão destinados às pessoas adultas da residência. Se possível este passar uma informação geral
e precisa de atividades na residência. Primeiramente foi realizada a elaboração dos questionários, nos quais são
constituídos de 09 questões. Após foram distribuídos simultaneamente em cada residência, com uma conversa breve com
os moradores.
Estabelecido então um tempo para o preenchimento, aconteceu o recolhimento dos mesmos, também tendo um breve
dialogo sobre maneiras rápidas e fáceis para obter uma separação correta do lixo.
Com o objetivo de estudar qual a melhor técnica de aplicação de novas maneiras de separação do lixo, então realizar a
analise estatística e discussões dos resultados.
No objetivo do presente trabalho foram delimitados em 09 questões norteadoras, nas quais caracterizam-se em
metodologia de respostas abertas e fechadas.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Como apresenta dados do IBGE em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2007) revela que em média cada
residência do Sul do Brasil consta cerca de 4 morados em cada domicílio. Relacionando com gráfico acima, vimos que este
está em concordância de pesquisa.Verificamos por este que está de acordo com o livro A Arte da Reciclagem de Adeodato,
Sérgio; que cerca de 70% das famílias brasileiras, diz que não realizam a separação do lixo. Porém destes 70% ainda está
em um número alto em relação a quantidade de lixo que é encontrado em ruas, e não estão separados
corretamente.Baseando-se em tese, em que o autor Javnarama, diz no livro Manual de Reciclagem: Coisas Simples que
Você Pode Fazer,muitas pessoas usam lixo orgânico como forma de adubos, e também em Húmus, em suas residências,
pois esta é uma maneira fácil e simples de descartar resíduos orgânicos.Conforme diz Grippi, Sidney, nem toda a
comunidade tem de alguma forma consciência em relação ao destino e separação de lixo, isto difere desta pesquisa na
qual, 100% diz, ter algum modo, por menor que seja, sobre a conscientização de quão importante é a separação do
lixo.Com a conversa realizada com moradores do Bairro Santo André na Cidade de Getúlio Vargas, que a maioria diz ter
como modo de consciência pela televisão, ressaltando também a importância de visitas de Agentes Comunitários, pelo qual
usam como modo de esclarecimento folders e conversas breves com a comunidade.Existem muitas duvidas em relação a
descarte de resíduos e separação dos mesmos, vendo portanto em pesquisa no Bairro Santo André que 40% da população
tem como maior interesse esclarecer duvidas e adicionar conhecimentos sobre Compostagem, levando em conta maneira
útil de descarte orgânico, também relevando dados significativos em separação do lixo e o seu destino.

CONCLUSÃO:
Concluímos que é extremamente válida a tentativa de mudança de hábitos dos moradores, para uma melhora constante em
seus hábitos, colaborando assim com um ambiente mais limpo, livre de lixos espalhados, e os resíduos identificados com
sacos plásticos de cores distintas, com este, ouve uma melhora significativa em relação ao ambiente de trabalho.
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