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RESUMO

A população inserida ao redor de Parques com remanescentes de Mata Atlântica convive com uma rica biodiversidade. A visibilidade dessa 
riqueza para a população é estratégica para a sua conservação, reprodução e aproveitamento. Uma das formas é contribuindo com pesquisas e, 
outra é com a qualificação dos cidadãos para que se tornem agentes multiplicadores de ações concretas relacionadas ao meio ambiente na sua 
comunidade.  A degradação cotidiana dos Parques e o acúmulo de resíduos traz enorme prejuízo à fauna, à flora, ao ser humano, e aos 
ecossistemas urbanos. As conferencias mundiais de meio ambiente demonstram a importância da preservação ambiental e da formação de 
cidadãos críticos e sensibilizados para atuarem como educadores, agentes ambientais. Levantar informações sobre os resíduos sólidos deixados 
sobre o solo no Parque pelos visitantes, visando classificar e auxiliar o manejo dos resíduos na área pesquisada, por intermédio de um projeto de 
educação ambiental. Quanto a metodologia, optou-se por coletar e classificar os resíduos sólidos deixados no solo na área do Parque Prefeito 
Celso Daniel no município de Santo André – SP pelos visitantes de acordo com a norma ABNT NBR 10004. Quanto à classificação dos resíduos: 
Resíduos classe IIA - Não Perigosos. Os resíduos foram agrupados em quatro categorias: A (papel): Inclui-se papel branco, jornal, listagem, kraft, 
misto, papelão ondulado, sucatas de papelão, tipografia e revistas; B (Ligas ferrosas): inclui-se aços, aos inoxidáveis (liga de cromo), aço liga, 
ferros fundidos, ferros cinzento, nodular e branco; inclui-se cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas; C (plásticos): Inclui-se plásticos recicláveis, 
como PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, OS, ráfia, plástico mole, plástico duro, tampas e sucatas de plásticos e  D  (outros) como objetos de madeiras, 
etc. Nesta etapa da pesquisa a caracterização foi elaborada em relação ao tipo de resíduos sólidos não orgânicos e ao perfil do dia que foram 
realizadas a coleta, a fim de compreender “quem” (publico) faz o descarte e sugerir possíveis ações educativas. A pesquisa efetivou 16 coletas de 
resíduos do solo e das trilhas, por meio de caminhadas no Parque por um período de uma hora cada, em dias e horários alternados. Foram 
coletados 656 gramas (gr) de plásticos; 383 gr de papeis; 330 gr de metais e; 33 gr de madeira, apresentando predominância de embalagens 
plásticas, folhetos informativos, latas de bebidas e palitos de sorvetes, respectivamente. Durante as coletas observou-se que há no Parque 
coletores não seletivos posicionados adequadamente. A limpeza dos resíduos descartados no solo e das lixeiras é feita, constantemente, pelo 
setor de manutenção, o que, inicialmente, corrobora com a ideia de que os usuários descartavam corretamente seus resíduos. Nas coletas que 
não coincidiram com o trabalho da manutenção foi observado o descarte incorreto pelos usuários do Parque. Nas trilhas próximas as grades que 
delimitam a área das ruas no entorno foi observado o descarte dos munícipes que lançam o lixo para dentro do Parque. A temperatura do dia 
interfere no descarte, menos usuários frequentam o Parque nos dias frios e aparentemente, consomem menos, gerando uma quantidade menor 
de resíduos associados a alimentação, porém os resíduos relacionados com o consumo de cigarros apresentaram praticamente a mesma 
quantidade, independente da temperatura do dia. Conclui-se que o Município de Santo André promove ações educativas nas escolas e parques, o 
que demonstra não ser suficiente para sensibilizar os cidadãos em relação ao descarte adequado dos resíduos; após o monitoramento e análises 
dos resultados das coletas, recomendamos ao Parque a instalação de coletores seletivos, painéis informativos e palestras sobre a temática. O ato 
de monitoramento foi fundamental para identificar os resíduos e nortear o planejamento das ações educativas, por intermédio da parceria com a 
Universidade.
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