
APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa verificará a viabilidade econômico-ambiental e a 

prática social da coleta seletiva em cinco ruas do centro urbano da cidade de Anápolis-Goiás. 

Justifica-se diante da necessidade de preservação ambiental, fulcrada no princípio da 

prevenção, muito antes ao da reparabilidade do meio ambiente, o que requer, para tanto, 

iniciativas de políticas públicas, efetivas e eficazes, que possibilitem a prática preventiva e 

educativa do dano à natureza – no caso em estudo, através da coleta seletiva. Com foco nessa 

perspectiva, levantam-se as seguintes problematizações: Há a coleta seletiva nesta região, e 

esta é viável, economicamente e ambientalmente, no centro urbano da cidade de Anápolis? 

Para que a pesquisa logre êxito, adotará por metodologia o estudo bibliográfico compilativo, 

de legislação, doutrina e periódicos e, ainda, contará com a técnica de coleta de dados 

documentais em entes públicos e particulares, e ainda, de pesquisa de campo com aplicação 

de questionários nos quais os dados serão analisados qualitativamente. 

Palavras chave: Coleta seletiva, viabilidade prática econômico-ambiental. 

COLETA SELETIVA: VIABILIDADE ECONÔMICA-AMBIENTAL E A PRÁTICA EM 
CINCO RUAS DO CENTRO URBANO DE ANÁPOLIS-GOIÁS 
 
Descrição: COLETA SELETIVA:VIABILIDADE ECONÔMICA-AMBIENTAL E A 
PRÁTICA EM CINCO RUAS DO CENTRO URBANO DE ANÁPOLIS-GOIÁS..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  
 
Integrantes: Rildo Mourão Ferreira - Coordenador / Priscilla Santana Silva - 
Integrante / Emilianne El Aro Pimenta - Integrante. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Bolsa. 
 
O ativismo judicial na prestação da tutela jurisdicional: eficácia ou deszelo na 
garantia dos direitos fundamentais. 
 
Descrição: prestação da tutela jurisdicional: eficácia ou deszelo na garantia dos 
direitos fundamentais, CNPQ/UNIEVANGÉLICA.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .  
 
Integrantes: Rildo Mourão Ferreira - Coordenador / Francielly Cristina Rodrigues 
Sousa - Integrante / Devenília Cabral Nunes - Integrante / Alfredo Henrique Correa 
de Paula - Integrante. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Bolsa / Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular - 
Bolsa. 


