
Verde mesmo é a coleta seletiva  !
Impactos da incineração !

1.  Solta  fumaça  tóxica  que  é  extremamente 
perigoso  para  a  saúde  da  população  (gera 
câncer).
2. Produz cinzas, ou seja resíduos que também 
são  tóxicos  que  precisam  de  um  outro 
tratamento especial.
3.  Incinerador  não  seleciona  o  material  ele 
queima tudo, desperdiça recursos e energia.
4. Não tem responsabilidade com a natureza, 
uma vez que esta acabando com os recursos. 
Porque esta queimando os materiais e por isso 
se precisa derrubar mais arvores e extrair mais 
recursos da natureza.
5.  A  queima  acaba  deseducando  o  povo 
porque não incentiva o consumo responsável e 
continua o desperdício de materiais.
6. A incineração não cria oportunidades para o 
desenvolvimento  humano  e  não  permite  a 
inclusão social.
7. A tecnologia é extremamente cara. Com este 
dinheiro  daria  para  fazer  uma  bela  de  uma 
coleta  seletiva  solidaria,  aumentar  a 
conscientização  da  população   e   ainda 
sobraria  dinheiro  para  investir  em  outras 
projetos sociais.
8 . É  uma tecnologia  que não cria  trabalho e 
renda, pelo contrario diminui o trabalho.
9.  Aumenta  a  discriminação  e  diminui  as 
oportunidades 
para os catadores, 
cuja   maioria  são 
negros  e 
mulheres.

Benefícios da coleta seletiva !

1.  Despolui  o  ambiente  dos  materiais  que 
seriam queimados ou aterrados.

2.  O material  reciclado  gera  novos  produtos, 
evita  a  exploração  irresponsável  do  meio 
ambiente e portanto economiza mais energia.

3. A coleta seletiva gera trabalho e renda sem 
discriminação, e da oportunidade a todos.

4.  Permite  uma oportunidade de aprendizado 
coletivo.

5. Com a coleta seletiva também se pode dar 
um destino para o material orgânico do resíduo 
solido, que é muito importante para a produção 
de adubo nas hortas comunitárias.

6.  Se  você  aproveita  o  orgânico  não  produz 
chorumo  (liquido  tóxico)  e  também  não  gera 
gás metano que causa o efeito estufa e altera o 
clima  (descontrola  a  previsão  do  tempo, 
aumenta o buraco da camada de ozônio).

7.  A coleta seletiva permite a qualificação do 
catador  e  da  catadora  como  educador 
ambiental.

8.  A  coleta  seletiva  cria  sociedades  mais 
instruídas e mais responsáveis.


