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 Os  impactos  negativos  causados  ao  meio  ambiente  decorrentes  da  ação  humana  crescem
aceleradamente  nas  últimas  décadas.  Um  fator  contribuinte  para  o  crescimento  desses  impactos  é  o
aumento  do  consumo  que  degrada  os  recursos  naturais,  não  permitindo  a  renovação  desses  pela
natureza. Uma alternativa para a redução dos impactos é a reutilização e a reciclagem dos materiais. A
reciclagem  exige  um  processo  de  segregação  do  resíduo  para  o  reaproveitamento,  que
fundamentalmente  consiste  na  classificação  e  separação  dos  mesmos  na  fonte  geradora.  Quando  os
resíduos são de natureza doméstica, significa que esta ação deve ser realizada ainda no domicílio. Neste
contexto  emerge  a  importância  da  educação  ambiental,  além  da  implantação  dos  sistemas  de  coleta
adequado para garantir a efetividade do processo de segregação. Este estudo tem por objetivo identificar
a  forma  como  famílias  que  residem  em  áreas  de  risco  e  candidatas  a  reassentamento  separam  seus
resíduos e se possuem o sistema de coleta pública. O método consistiu no reconhecimento geográfico da
área e na realização de entrevistas diretamente com as famílias. As entrevistas foram feitas no período
de setembro a novembro de 2015, por Integrantes do Projeto Saneamento Integrado Recanto Aurora e do
Programa PAC/PPI  -  Saneamento Básico,  no bairro  Municipal  de Bento Gonçalves,  por  meio  do setor  de
Reassentamentos  Urbanos,  da  Universidade  de  Caxias  do  Sul.  A  amostra  é  composta  por  685  famílias,
correspondendo a 79% do total de entrevistadas, perfazendo um total de 2290 indivíduos. Os resultados
mostram  que  74,60%  das  famílias  separam  seu  resíduos  e  22,63%  não  separam.  A  qualidade  da
segregação  entre  as  famílias  que  afirmam  segregar  seus  resíduos  não  foi  verificada.  Os  22,63%  das
famílias  que  não  realizam a  segregação,  demonstra  que  materiais  que  poderiam ser  reutilizados  estão
sendo encaminhados diretamente para o aterro sanitário, exigindo uma demanda maior da natureza para
satisfazer  o  alto  consumo.  Apenas  2,77%  das  famílias  não  souberam  informar  sobre  a  separação  dos
resíduos.  O  sistema  de  coleta  é  dividido  em  coleta  orgânica  e  coleta  seletiva  e  atende  97,08%  dos
entrevistados, 2,04% das famílias não possuem o serviço público e 0,88% não souberam responder. De
acordo  com  os  dados  apresentados  infere-se  que  a  população  carece  de  educação  ambiental  para
capacitá-los sobre a separação dos resíduos, o que é de grande importância na cadeira da reciclagem e
contribui significativamente na preservação dos recursos naturais.
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