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RESUMO 
 
O presente trabalho procura apresentar uma pesquisa realizada na cidade de 
Gravatal- SC. Teve como objetivo principal entender a evolução do ser humano ao 
longo dos anos em função dos
cidade de Gravatal e será um dos objetivos principais e o desafio desta pesquisa, que 
apresenta o seguinte problema, o aterro sanitário que
sustentabilidade com o processo do lixo.
entre outros fatores, dos padrões de consumo, dos reflexos do modo de vida adotado 
em cada comunidade e das atividades econômicas ali realizadas. O lixo contribui 
direto ou indiretamente para a poluição ambienta
baratas, ratos e outros vetores que se alimentam de lixo. As soluções encontradas 
para a não poluição é o 
domésticos que é a coleta, transporte e o
sanitário que é local onde o lixo é disposto de maneira
confinado sem causar danos ao meio ambiente.
(2006 apud SILVA; MONTEIRO, 2005, p. 08), toda
dados de várias fontes, quaisquer que sejam os métodos ou
dois processos pelos quais se podem obter os dados são a documentação
indireta. Estas coletas foram obtidas
questões elaboradas por mim e pesquisas secundárias.
resíduos sólidos vem aos poucos tomando forma e neste contexto,
deixar de lado questões de saúde pública, educação e mei
pesquisa podemos ter uma nítida experiência, como os resíduos sólidos são dispostos 
na cidade de Gravatal (SC).
informação e consciência dos problemas
ambiente, a maioria deles desconhece o local e o
gerados na cidade. Tendo em vista que os alunos demonstraram
preocupação do acumulo de lixo doméstico no meio ambiente, não parece fazer com
que ocorra as modificações comportamentais dos mesmos para a separação e 
reciclagem dos resíduos domésticos. 
urgente necessidade de promover aos moradores da cidade
escolas e de forma concentrada n
meio ambiente falando sobre os resíduos sólidos domésticos, a coleta seletiva, a
reciclagem e o destino final dos mesmos, de como forma leve
própria raça humana e de seu habitat, q
nas gerações futuras, para nos
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O presente trabalho procura apresentar uma pesquisa realizada na cidade de 
Teve como objetivo principal entender a evolução do ser humano ao 

longo dos anos em função dos resíduos sólidos, como o lixo é disposto no solo da 
cidade de Gravatal e será um dos objetivos principais e o desafio desta pesquisa, que 
apresenta o seguinte problema, o aterro sanitário que não temos na cidade e a 
sustentabilidade com o processo do lixo. A geração dos resíduos sólidos é
entre outros fatores, dos padrões de consumo, dos reflexos do modo de vida adotado 

cada comunidade e das atividades econômicas ali realizadas. O lixo contribui 
indiretamente para a poluição ambiental. Tendo proliferação de moscas, 

baratas, ratos e outros vetores que se alimentam de lixo. As soluções encontradas 
 acondicionamento e a coleta seletiva de resíduos sólidos 

domésticos que é a coleta, transporte e o destino final do lixo o que é para o aterro 
sanitário que é local onde o lixo é disposto de maneira adequada, que permite manter 
confinado sem causar danos ao meio ambiente. De acordo com Marconi e Lakatos 
(2006 apud SILVA; MONTEIRO, 2005, p. 08), toda pesquisa implica leva
dados de várias fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Os 
dois processos pelos quais se podem obter os dados são a documentação
indireta. Estas coletas foram obtidas através de um questionário de 21 (vinte e um) 
questões elaboradas por mim e pesquisas secundárias. No Brasil, a questão dos 
resíduos sólidos vem aos poucos tomando forma e neste contexto,
deixar de lado questões de saúde pública, educação e meio ambiente. Com a nossa
pesquisa podemos ter uma nítida experiência, como os resíduos sólidos são dispostos 

Gravatal (SC). Observa-se que embora os alunos tenham relativa 
informação e consciência dos problemas causados pelos resíduos doméstico
ambiente, a maioria deles desconhece o local e o destino final dos resíduos sólidos 
gerados na cidade. Tendo em vista que os alunos demonstraram
preocupação do acumulo de lixo doméstico no meio ambiente, não parece fazer com

rra as modificações comportamentais dos mesmos para a separação e 
resíduos domésticos. Assim percebe-se através deste estudo a 

urgente necessidade de promover aos moradores da cidade e aos alunos de todas as 
escolas e de forma concentrada nas disciplinas para difundir a ideia de
meio ambiente falando sobre os resíduos sólidos domésticos, a coleta seletiva, a
reciclagem e o destino final dos mesmos, de como forma leve-nos a preservação da 

humana e de seu habitat, que é o nosso planeta terra. Pensando assim 
nas gerações futuras, para nos deixarmos algo de bom.  

Lixo; Sustentabilidade; Aterro 

 

1. Professor da rede Estadual de Santa Catarina. Formado no Curso de Licenciatura em Ciências 
Formado no Curso de Licenciatura em 

Graduado em Gestão Ambiental 
Graduado em Desenvolvimento Regional pela 

p.douglasteixeira@gmail.com 

RESÍDUOS SÓLIDOS, O PROCESSO DO LIXO 

 
Douglas Teixeira1 

O presente trabalho procura apresentar uma pesquisa realizada na cidade de 
Teve como objetivo principal entender a evolução do ser humano ao 

resíduos sólidos, como o lixo é disposto no solo da 
cidade de Gravatal e será um dos objetivos principais e o desafio desta pesquisa, que 

não temos na cidade e a 
A geração dos resíduos sólidos é resultado, 

entre outros fatores, dos padrões de consumo, dos reflexos do modo de vida adotado 
cada comunidade e das atividades econômicas ali realizadas. O lixo contribui 

l. Tendo proliferação de moscas, 
baratas, ratos e outros vetores que se alimentam de lixo. As soluções encontradas 

acondicionamento e a coleta seletiva de resíduos sólidos 
ixo o que é para o aterro 

adequada, que permite manter 
De acordo com Marconi e Lakatos 

pesquisa implica levantamento de 
técnicas empregadas. Os 

dois processos pelos quais se podem obter os dados são a documentação direta e a 
através de um questionário de 21 (vinte e um) 

No Brasil, a questão dos 
resíduos sólidos vem aos poucos tomando forma e neste contexto, não podemos 

o ambiente. Com a nossa 
pesquisa podemos ter uma nítida experiência, como os resíduos sólidos são dispostos 

se que embora os alunos tenham relativa 
causados pelos resíduos domésticos no meio 

destino final dos resíduos sólidos 
gerados na cidade. Tendo em vista que os alunos demonstraram algum tipo de 
preocupação do acumulo de lixo doméstico no meio ambiente, não parece fazer com 

rra as modificações comportamentais dos mesmos para a separação e 
se através deste estudo a 

e aos alunos de todas as 
as disciplinas para difundir a ideia de preservação do 

meio ambiente falando sobre os resíduos sólidos domésticos, a coleta seletiva, a 
nos a preservação da 

ue é o nosso planeta terra. Pensando assim 


