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RS6 – EDUCAÇA O AMBIENTAL 

RS6 – Educação Ambiental – foco em: ações de sensibilização e mobilização para Coleta 

Seletiva  

RELATÓRIO DA AÇÃO 

Diagnóstico 

 Atualmente, a população de Botucatu é incentivada para participar da coleta 

seletiva através algumas estratégias de educação ambiental, das quais destacamos a 

seguir: 

 Educação ambiental realizada nas escolas da rede pública municipal;  

 Educação ambiental realizada em parceria com a igreja católica;  

 Educação ambiental realizada porta a porta em parceria com o Projeto Dê a Mão 

para o Futuro.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 A educação ambiental realizada para a coleta seletiva que ocorre dentro das 

escolas municipais tem como objetivo a formação de agentes multiplicadores da ação de 

separar o lixo entre seco e úmido para ser encaminhado para o programa de coleta 

seletiva municipal.  

 Este trabalho ocorre através da disciplina de educação ambiental ministrada nas 

escolas de tempo integral ou através do caminho ecopedagógico intitulado “Trilha do 

Sujão” realizado na Escola de Meio Ambiente - EMA, que atende todos os anos do 

Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio todos os anos. 

 Todos os alunos são orientados a replicar as informações recebidas em seu meio 

social, como grupo familiar, grupo religioso, vizinhos, entre outros. 



 

 

 

 

 
  

 Além da questão da separação do lixo é trabalhada a Política dos 5Rs – Repensar, 

Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PARCERIA COM A IGREJA CATÓLICA 

 Outra estratégia utilizada para sensibilizar a comunidade a participar da coleta 

seletiva municipal está ligada com a comunidade católica. Em parceria com a Pastoral da 

Ecologia Casa Comum, e através da instalação de recipientes em algumas igrejas, os fies 

são orientados a separam os materiais recicláveis e levarem até o ponto pré-

estabelecido. Posteriormente o material é comercializado e revertido em recursos para 

aquisição de cestas básicas para ser distribuída para os mais necessitados. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL PORTA A PORTA EM PARCERIA COM O PROJETO DÊ A MÃO 

PARA O FUTURO 

 Através do projeto de logística reversa “Dê a Mão Para o Futuro” coordenado da 

ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos em parceria com a ABIMA – Associação Brasileira da Indústria de Massas 

Alimentícias e Bolo Industrializado e ABIPLA – Associação Brasileira das Indústrias de 

Produtos de Limpeza e Afins foi assinado um Termo de Parceria entre as entidades 

supracitadas e a Prefeitura Municipal de Botucatu (ANEXO I) que realiza o repasse de 

recursos financeiros, consultoria e prática de educação ambiental no sistema porta a 

porta. 

 A educação ambiental é dividida em 4 etapas anuais, com a duração de uma 

semana cada uma. 

 Nesta ocasião, forma-se uma equipe que percorre todo o município atendido 

tanto pelo no sistema porta a porta, quanto através do sistema de Ponto de Entrega 

Voluntária - PEV para estimular e orientar a população a participar da coleta seletiva 

municipal. 

 

  



 

 

 

 

 
  

Foto: Equipe de realização de educação ambiental porta-a-porta em parceria com o projeto Dê a Mão Para 
o Futuro. 

Proposta 

 A proposta das ações de educação ambiental voltada para a coleta seletiva é fazer 

com que o número de adeptos a este programa seja cada vez maior e que a destinação 

dos materiais recicláveis ocorra com devida qualidade para que possam ser reinseridos 

na cadeia produtiva. 

 Ressalta-se também que as ações dão cumprimento do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu. 

Ferramenta de comunicação ambiental 

 O município de Botucatu faz o uso de diversos canais e mídias de comunicação 

para sensibilizar a população sobre a importância da participação no programa de coleta 

seletiva apontando seus benefícios ambientais, sociais, culturais e econômicos através 

da geração de emprego e renda.  



 

 

 

 

 
  

 Se a ferramenta de comunicação for impressa (folders, cartilhas, filipetas, 

cartazes, entre outros) a população tem acesso através da distribuição porta-a-porta, em 

escolas, pedágios ambientais, fixação em locais de grande circulação ou de acesso direto 

na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Musicais 

 Jinjle da coleta seletiva tocado no caminhão da própria coleta (ANEXO II). 

Música coleta.mp3
 

Materiais impressos 

 

Imagem: Folder utilizado na educação ambiental em parceria com a ABIHPEC projeto 

“Dê a Mão Para o Futuro” – frente. 

file:///C:/Users/fernanda.bernardi/Desktop/Música%20coleta.mp3


 

 

 

 

 
  

 

 

Imagem: Folder utilizado na educação ambiental em parceria com a ABIHPEC projeto 

“Dê a Mão Para o Futuro” – verso. 

  



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Imã de geladeira cedido pelo projeto “Dê a Mão Para o Futuro” que 

complementa a utilização do folder já apresentado. 

  



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Folder personalizado para o Programa de Coleta Seletiva do Município de 

Botucatu “Coleta Mais” patrocinado pela empresa Tetra Pak que também é utilizado 

durante as ações de educação ambiental – frente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Folder personalizado para o Programa de Coleta Seletiva do Município de 

Botucatu “Coleta Mais” patrocinado pela empresa Tetra Pak que também é utilizado 

durante as ações de educação ambiental – verso. 

  



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Capa da cartilha de educação ambiental utilizada nas ações de educação 

ambiental desenvolvidas no município de Botucatu. 



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Capítulo contido dentro da cartilha de educação ambiental voltado para a 

temática resíduos sólidos que aborda o assunto sobre coleta seletiva. 



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Capítulo contido dentro da cartilha de educação ambiental voltado para a 

temática resíduos sólidos que aborda o assunto sobre coleta seletiva. 



 

 

 

 

 
  

 

Imagem: Capítulo contido dentro da cartilha de educação ambiental voltado para a 

temática resíduos sólidos que aborda o assunto sobre coleta seletiva. 



 

 

 

 

 
  

 Quanto à utilização e outros veículos de comunicação, o município de Botucatu 

explora seu próprio site, o site de jornais locais, rádio e emissoras de televisão. 

 Segue abaixo alguns exemplos: 

Comunicação através do site da Prefeitura Municipal de Botucatu. 

 

Disponível em: www.botucatu.sp.gov.br. Acesso em: 03.04.2017. 

Verde 

03/04/2017 - Igor Medeiros 

  

 

Secretaria do Verde promove nova ação de educação ambiental sobre 

coleta seletiva 

A Secretaria do Verde de Botucatu promove nesta 

semana, de 3 a 7 de abril, uma nova etapa da 

campanha de educação ambiental sobre coleta 

seletiva prevista no programa “Dê a Mão Para o 

Futuro”, da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).  

  

A proposta é fortalecer junto à comunidade local a 

importância da separação e destinação correta dos 

materiais recicláveis [papel, vidro, plástico e metal], 

além de atender a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Para isso, uma equipe formada por membros 

da Secretaria do Verde e Cooperativa de Agentes 

javascript:parent.noticias_cat('64');


 

 

 

 

 
  

Ambientais fará esse trabalho de porta a porta.  

  

“Essa é uma campanha permanente de conscientização ambiental. Algumas famílias já 

incorporaram a rotina de separação dos materiais reciclados e a importância de não 

misturá-los com o lixo convencional que vai ao aterro. Por outro lado, há outra parte da 

população que ainda precisa compreender sua importância dentro desse processo, que 

atinge a coletividade”, argumenta Fernanda Bernardi, diretora do Departamento de 

Educação Ambiental da Secretaria do Verde. 

  

Botucatu conta com coleta seletiva em toda região norte, Centro e parte da região leste, 

onde estão bairros como Vila Maria, Peabiru, Jardim Cristina e adjacências. Além disso, 

há mais de 30 PEVs (Pontos de Entregas Voluntários) instalados em todos os setores de 

do Município. Por mês, somados esses dois serviços, são recolhidos cerca de 100 

toneladas de lixo reciclado no Município. 

  

Mais informações 

A coleta seletiva, bem como todos os serviços de limpeza pública em Botucatu, está sob 

a responsabilidade do Consórcio Botucatu Ambiental, que atende a população pelo 

telefone (14) 3813-1486. A Divisão de Coleta Seletiva, junto à Secretaria Municipal do 

Verde, também pode ser acionada pelo (14) 3882-1290. 

  

Quais materiais podem ser reciclados? 

  

PAPEL 

RECICLÁVEL: Jornais e revistas, papel sulfite/rascunhos, caderno, papelão, lista 

telefônica, livros, embalagens longa vida, cartolina, papel cartão, envelopes, calendários, 

papel de presente, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: Etiquetas adesivas, papel carbono, papel celofane, papel vegetal, 

papel higiênico, lenços de papel, guardanapo de papel, papéis metalizados, papéis 

parafinados (fax), papéis plastificados e encerados – fitas ou etiquetas adesivas, bitucas 

de cigarro, fotografias, entre outros. 

  

PLÁSTICO 

RECICLÁVEL: Copos, garrafas, sacos, sacolas, frascos de produtos, tampas, canos e 

tubos de PVC, brinquedos, baldes, bacias, isopor, plástico bolha, sacos de embalagens, 

embalagens de iogurte, caixas, plásticos de eletrodomésticos, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: tomadas, cabos de panelas, adesivos, espuma, acrílico, isopor não 



 

 

 

 

 
  

perolado, plástico filme, seringas, frauda descartável, entre outros. 

  

VIDRO 

RECICLÁVEL: copos, potes de conservas, embalagens de vidro, tampa de forno de 

microondas, pratos de vidro, garrafas, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: espelhos, boxes temperados, louças, óculos, cerâmicas, porcelanas, 

pirex, tubos de televisão e monitores, para-brisa de carros, lâmpadas fluorescentes, 

cristais, entre outros. 

  

METAIS: 

RECICLÁVEL: tampinhas de garrafas, latas, enlatados, panelas sem cabo, ferragens, 

arames, chapas, canos, pregos, cobre, folha de flandres, papel alumínio limpo, 

aerossóis, lata de tinta, cantoneiras, portas, janelas, portões, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: Clipes, grampos, esponja de aço, latas de solventes químicos, latas 

de inseticida, entre outros. 

   

Materiais que NÃO devem ser encaminhados para a coleta seletiva e o que fazer 

com eles: 

• Pneu: entregar no Galpão de Armazenamento de Pneus Inservíveis [Rua José Barbosa 

de Barros, nº 120 – Jardim Paraíso] 

• Lâmpadas fluorescentes: devolução no ponto de venda (Lei Municipal nº 4.752/06) 

• Entulho: Locação do serviço de caçamba 

• Eletroeletrônicos, pilhas e baterias: entregar na Secretaria Municipal do 

Verde/Poupatempo Ambiental [Rua Lourenço Carmelo, 180 – Jardim Paraíso] 

• Lixo orgânico: Coleta Convencional 

  

 



 

 

 

 

 
  

  

    

 

Compartilhar 

 
  

 
 

 

Próxima 

notícia: 
Teatro Municipal recebe comédia romântica, sexta (7)  

Notícia 

anterior: 
Desfile em comemoração ao aniversário de Botucatu será no dia 9 de abril, na 

Amando de Barros  

 

 

Índice de Notícias  

 

 

Comunicação através do site de jornal local. 

 

Disponível em: http://www.alphanoticias.com.br/noticias/turismo-meio-

ambiente/1372/secretaria-do-verde-promove-acao-de-educacao-ambiental-sobre-

coleta-seletiva. Acesso em: 04.04.2017. 
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04/04/2017 

Secretaria do verde promove ação de 

educação ambiental sobre coleta seletiva 

 

 

A proposta é fortalecer junto à comunidade local a importância da separação e destinação 

correta dos materiais recicláveis [papel, vidro, plástico e metal], além de atender a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos 

  

A Secretaria do Verde de Botucatu está  promovendo até sexta-feira, dia 7, uma nova etapa da 

campanha de educação ambiental sobre coleta seletiva prevista no programa “Dê a Mão Para 

o Futuro”, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC). 

A proposta é fortalecer junto à comunidade local a importância da separação e destinação 

correta dos materiais recicláveis [papel, vidro, plástico e metal], além de atender a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, uma equipe formada por membros da Secretaria do 

Verde e Cooperativa de Agentes Ambientais fará esse trabalho de porta a porta. 

“Essa é uma campanha permanente de conscientização ambiental. Algumas famílias já 

incorporaram a rotina de separação dos materiais reciclados e a importância de não misturá-

los com o lixo convencional que vai ao aterro. Por outro lado, há outra parte da população que 



 

 

 

 

 
  

ainda precisa compreender sua importância dentro desse processo, que atinge a coletividade”, 

argumenta Fernanda Bernardi, diretora do Departamento de Educação Ambiental da 

Secretaria do Verde. 

Botucatu conta com coleta seletiva em toda região norte, Centro e parte da região leste, onde 

estão bairros como Vila Maria, Peabiru, Jardim Cristina e adjacências. Além disso, há mais de 

30 PEVs (Pontos de Entregas Voluntários) instalados em todos os setores de do Município. 

Por mês, somados esses dois serviços, são recolhidos cerca de 100 toneladas de lixo reciclado 

no Município. 

A coleta seletiva, bem como todos os serviços de limpeza pública em Botucatu, está sob a 

responsabilidade do Consórcio Botucatu Ambiental, que atende a população pelo telefone 

(14) 3813-1486. A Divisão de Coleta Seletiva, junto à Secretaria Municipal do Verde, 

também pode ser acionada pelo (14) 3882-1290. 

  

Quais materiais podem ser reciclados? 

PAPEL  

RECICLÁVEL: Jornais e revistas, papel sulfite/rascunhos, caderno, papelão, lista telefônica, 

livros, embalagens longa vida, cartolina, papel cartão, envelopes, calendários, papel de 

presente, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: Etiquetas adesivas, papel carbono, papel celofane, papel vegetal, papel 

higiênico, lenços de papel, guardanapo de papel, papéis metalizados, papéis parafinados (fax), 

papéis plastificados e encerados – fitas ou etiquetas adesivas, bitucas de cigarro, fotografias, 

entre outros. 

  

PLÁSTICO  

RECICLÁVEL: Copos, garrafas, sacos, sacolas, frascos de produtos, tampas, canos e tubos 

de PVC, brinquedos, baldes, bacias, isopor, plástico bolha, sacos de embalagens, embalagens 

de iogurte, caixas, plásticos de eletrodomésticos, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: tomadas, cabos de panelas, adesivos, espuma, acrílico, isopor não 

perolado, plástico filme, seringas, frauda descartável, entre outros. 

  

VIDRO  

RECICLÁVEL: copos, potes de conservas, embalagens de vidro, tampa de forno de 

microondas, pratos de vidro, garrafas, entre outros. 



 

 

 

 

 
  

NÃO RECICLÁVEL: espelhos, boxes temperados, louças, óculos, cerâmicas, porcelanas, 

pirex, tubos de televisão e monitores, para-brisa de carros, lâmpadas fluorescentes, cristais, 

entre outros. 

  

METAIS  

RECICLÁVEL: tampinhas de garrafas, latas, enlatados, panelas sem cabo, ferragens, arames, 

chapas, canos, pregos, cobre, folha de flandres, papel alumínio limpo, aerossóis, lata de tinta, 

cantoneiras, portas, janelas, portões, entre outros. 

NÃO RECICLÁVEL: Clipes, grampos, esponja de aço, latas de solventes químicos, latas de 

inseticida, entre outros. 

  

Materiais que não devem ser encaminhados para a coleta seletiva 

• Pneu: entregar no Galpão de Armazenamento de Pneus Inservíveis [Rua José Barbosa de 

Barros, nº 120 – Jardim Paraíso] 

• Lâmpadas fluorescentes: devolução no ponto de venda (Lei Municipal nº 4.752/06) 

• Entulho: Locação do serviço de caçamba 

• Eletroeletrônicos, pilhas e baterias: entregar na Secretaria Municipal do Verde/Poupatempo 

Ambiental [Rua Lourenço Carmelo, 180 – Jardim Paraíso] 

• Lixo orgânico: Coleta Convencional 

  



 

 

 

 

 
  

Execução 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 A educação ambiental dentro das escolas da rede municipal de ensino é 

trabalhada com os alunos através das disciplinas tradicionais, como por exemplo: 

geografia, história, biologia entre outras. Para a questão da coleta seletiva, é realizada 

uma capacitação anual com os diretores, coordenadores e professores que aplicam os 

conhecimentos adquiridos dentro das unidades escolares e criam condições para que, 

não somente a separação do lixo ocorra como também à diminuição do desperdiço. 

 Essas escolas também são visitadas semanalmente pelos monitores da Escola do 

Meio Ambiente, que utilizam diversas estratégias para sensibilizar os alunos quanto à 

coleta seletiva, desde uma gincana promovida dentro da própria escola, até uma visita 

na cooperativa que promove a separação dos recicláveis. 

 

Foto: Educação ambiental com foco na reutilização dos materiais recicláveis. 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 
  

 Já na Escola do Meio Ambiente, os alunos da rede de ensino de Botucatu e da 

região percorre o caminhão ecopedagógico intitulado “Trilha do Sujão”. Nele as crianças 

se deparam com um personagem chamado Bugiganga. Trata-se de uma pessoa 

extremamente consumista e geradora de lixo, em grande escala. Os alunos, durante a 

trilha, ficam incomodados com o comportamento da personagem e passam a educa-la, 

ensinando-a como ser uma cidadã consciente. No final do percurso, a personagem, já 

sabedora de seus deveres com o planeta, faz uma retrospectiva de tudo o que devemos 

fazer com relação ao lixo gerado, o que leva também às reflexões sobre o consumo 

consciente. 

 

Foto: Crianças da rede de ensino praticando a “Trilha do Sujão” recolhendo todo o lixo 

descartado pela personagem durante o trajeto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

Foto: Personagem Bugiganga descartando dos resíduos de qualquer forma sendo 

assistido pelas crianças da rede de ensino. 

 

 

Foto: Personagem Bugiganga, depois de ser devidamente orientado pelas crianças 

participantes da Trilha do Sujão, praticando a separação do lixo e a coleta seletiva. 

 



 

 

 

 

 
  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA EM PARCERIA COM A IGREJA CATÓLICA 

 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente participa da Pastoral da Ecologia Casa 

Comum da igreja católica através da promoção de diversas ações ambientais. Na coleta 

seletiva foram cedidos recipientes para serem instalados em algumas igrejas e os fieis 

foram devidamente instruídos sobre a importância da prática da separação do lixo e sua 

destinação para a coleta seletiva. Outra prática da pastoral é a arrecadação de latinhas 

de alumínio para a aquisição de cestas básicas. 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PORTA A PORTA EM PARCERIA COM O PROJETO 

DÊ A MÃO PARA O FUTURO.  

 

 Através de uma parceria entre Prefeitura Municipal de Botucatu, Cooperativa de 

Agentes Ambientais e do projeto de logística reversa “Dê a Mão Para o Futuro” 

coordenado da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos em parceria com a ABIMA – Associação Brasileira da Indústria 

de Massas Alimentícias e Bolo Industrializado e ABIPLA – Associação Brasileira das 

Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins, é executada à cada 3 meses uma intensa 

campanha de educação ambiental porta-a-porta. 

 Para executá-la forma-se uma equipe composta por técnicos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, mais agentes da empresa que realiza a coleta seletiva 

acrescidos dos associados da Cooperativa que percorrem os bairros, batendo palma nas 

residências para orientar a população sobre a importância da coleta seletiva, o dia que o 

bairro é atendido e como ela pode participar do programa. 

 Vale ressaltar que a equipe é acompanhada por um utilitário equipado com 

sistema sonoro que toca um jingle do Rap da Reciclagem (tocado no programa do 

Castelo Ra Tin Bun) e estas informações são repassadas um dia antes do caminhão 

passar, como por exemplo, o bairro é que atendido na terça, a equipe executou na 

segunda e assim sucessivamente. 

 



 

 

 

 

 
  

 

Foto: Campanha de educação ambiental porta a porta em parceria com o Projeto Dê a 

Mão Para o Futuro realizado no período de 03 à 07 de abril de 2017. 

 

 

Foto: Utilitário que acompanhou a campanha de coleta seletiva.  



 

 

 

 

 
  

 No último dia de campanha (07.04.2017) a equipe foi reforçada com as crianças 

da Escola de Tempo Integral Leonor Bicudo Vizenzzotto, localizada no Jardim Cambuí 

que é uma região atendida todas às segundas feiras. As crianças percorreram o porta a 

porta e interpretaram uma música sobre coleta seletiva para os munícipes de suas 

próprias autorias. 

 

Foto: Equipe da campanha de educação ambiental porta a porta com a participação das 

crianças da Escola de Tempo Integral Leonor Bicudo Vizenzzotto. 

 

 Vídeo da educação ambiental dos alunos da Escola de Tempo Integral Leonor 

Bicudo Vizenzzotto junto com os munícipes (ANEXO III). 
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Resultado 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 Como resultados qualitativos temos que a educação ambiental trabalhada desde o 

início da vida escolar é de extrema importância para a formação de cidadãos consciente 

e multiplicadores da sustentabilidade. Como resultado quantitativo temos o número 

aproximado de 5 mil crianças sensibilizadas/ano, sendo 1.327 através da Trilha do 

Sujão, 370 através da matéria de educação ambiental específica das escolas de tempo 

integral e o restante através das matérias e sensibilização promovida através dos 

monitores ambientais nas unidades escolares. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA EM PARCERIA COM A IGREJA CATÓLICA 

  

 Como resultado qualitativo da ação em parceria com a Pastoral da Igreja Católica 

temos a conquista de um novo canal de formação de opinião bem utilizado para a 

questão da coleta seletiva bem como a conquista de um novo público. Como resultado 

quantitativo tem o número de aproximadamente 100 pessoas sensibilidades 

efetivamente.  

  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PORTA A PORTA EM PARCERIA COM O PROJETO 

DÊ A MÃO PARA O FUTURO.  

 

 Como resultado qualitativo temos uma melhoria na qualidade dos materiais 

recicláveis encaminhados para a coleta seletiva. Já como resultado quantitativo desta 

primeira ação dentro do ciclo PMVA 2017, temos o número aproximado de 6 mil famílias 

sensibilidades e o aumento de 10% na adesão do programa que refletiu na melhora 

salarial dos cooperados responsáveis pela triagem e comercialização dos recicláveis. 


