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Introdução: Proporcionar o melhor suporte profissional à entidade do terceiro setor,
por meio de adaptação e transferência de conhecimentos, na região do Vale do Aço. 
Reconstruir o sonho da sustentabilidade através da reciclagem foi o desafio. Boa parte
da população do mundo sabe o que é sustentabilidade, porém muitos possuem dúvidas
sobre o real significado desse termo e, principalmente, sobre as ações que estão
associadas a ele. 
Um dos significados de ser sustentável é equilibrar as necessidades de consumo do ser
humano com a capacidade de renovação da natureza.
 Objetivo: Tornar a coleta seletiva e os processos de reaproveitar, reciclar e destinar o
lixo adequadamente para reverter esse quadro e tornar atitudes sustentáveis é o foco
deste trabalho. Metodologia: Através da disciplina Laboratório de Responsabilidade
Social foram estabelecidos contatos com Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano e
Unileste para viabilizar o suporte necessário para atender a demanda da Associação
Nova Vida, de catadores de material reciclado, estudando parcerias e alternativas
viáveis, para a propor soluções. A tendência é o esgotamento de recursos fundamentais
como a água, comprometendo o equilíbrio do meio ambiente e as futuras gerações. A
sustentabilidade, está ligada  à destinação correta do lixo e à geração de energia
sustentável. Foram aprofundados conhecimentos a respeito do tema em pesquisa
bibliográfica e visita a sites especializados.  Resultados: O lixo produzido pelo ser
humano,contamina o solo e as fontes de água, por seu processo de decomposição, mas
não são apenas governos e ONGs que precisam tomar atitudes a respeito da
degradação acelerada do meio ambiente, para que as mudanças sejam efetivas, os
indivíduos devem assumir responsabilidades, adotando hábitos mais sustentáveis no
cotidiano. Reciclar materiais e reaproveitar a água além da destinação correta do lixo é
outro aspecto positivo, plásticos, papéis e metais podem ser reutilizados após passarem
pelo processo de reciclagem, por isso, é importante que eles sejam separados do lixo
úmido (orgânico) e entregues à coleta seletiva da cidade. 
A mesma regra se aplica às lâmpadas fluorescentes, já que elas possuem mercúrio, um
metal pesado capaz de contaminar o solo e o lençol freático. Coleta Seletiva é um
sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e
orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados ou
reciclados. Reciclar é transformar materiais já usados em outros novos, por meio de
processo industrial ou artesanal. Separar é deixar fora do lixo tudo que pode ser
reaproveitado ou reciclado. A triagem do lixo pode ser feita em casa, na escola ou na
empresa.
 Conclusão: É importante lembrar que a separação dos materiais de nada adianta se
eles não forem coletados separadamente e encaminhados para a reciclagem, 55
toneladas de lixo/ano poderão contribuir com a sustentabilidade da Associação Nova
vida. Educação ambiental é fundamental, afinal, reciclar é preciso!
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