
VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

DA CIDADE DE IRATI 

 

No dia 03 de setembro de 2013 aconteceu uma visita técnica ao local de 

disposição final de resíduos da cidade de Irati, seguindo para a Cooperativa de 

Reciclagem COCAIR e Associação Malinoski de Reciclagem; sendo os participantes da 

visita alunos do curso Técnico em Florestas e Técnico em Meio Ambiente, acompanhados 

pelos professores Antonio Cesar Remes e Martha Elisa Koch Fernandes de Souza. 

A visita teve como objetivo principal a interação dos alunos com a realidade 

encontrada no que se refere ao tratamento e destino final dos resíduos domiciliares e 

procedimentos para abertura e fechamento de aterros sanitários. Esteve presente durante 

a visita o senhor Secretário de Meio Ambiente e Ecologia da cidade de Irati, Osvaldo 

Zaboroski, o qual argumentou sobre as previsões futuras referentes à destinação final do 

resíduo e seu reaproveitamento nos centros de separação. 

No local de disposição do lixo os alunos tiveram a oportunidade de visualizar os 

problemas que uma gestão encontra em cumprir com todas as normas e procedimentos 

para destinação final do resíduo, bem como a finalização de um aterro com plantio de 

gramíneas e arborização. 

Em visita a Associação e a Cooperativa de Reciclagem os alunos se depararam 

com a estrutura de funcionamento e procedimentos adotados na hora da separação do 

reciclável para processamento e venda, o que esclareceu muitas dúvidas referentes aos 

métodos de separação de resíduos e disposição do mesmo. 

Segundo a diretora pedagógica do Colégio Florestal, Mariane Pierin Gemin, 

visitas como essa são incentivadas e aprovadas justamente por proporcionar um 

aprendizado muito grande aos discentes, uma vez que os mesmos podem estar 

constatando na prática os conteúdos teóricos vistos em sala de aula, e assim 

complementando o currículo.  

 

Seguem algumas fotos da visita: 

 



 

       Alunos acompanhados da professora Martha durante a visita 

 

 

 

 

 

  Professor Antonio Cesar e alunos no local da visita 

 

 

 

 

 

 



Fotos do local de disposição final de resíduos da cidade de Irati 

 

 

 

 

 



Fotos da cooperativa de reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 


