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Introdução

O ser humano e sua relação com o 
planeta têm sofrido ao longo do tempo 
alterações e transformações cujas conseqüências 
podem ser sentidas na natureza e no modo de 
utilizar seus recursos. Essas alterações implicam 
diretamente na geração de mais resíduos, fato 
que surgiu com a evolução do modo de vida 
nômade para a vida sedentária. Há menção na 
história do uso do fogo para destruição dos 
restos inaproveitáveis, bem como seu 
aterramento. [1]

Dentre os diversos tipos de resíduos, 
podemos destacar um, o plástico, Os polímeros 
sintéticos e os naturais modificados, muito 
utilizados em embalagens diversas e em todos 
os tipos de produtos descartáveis, têm sido 
considerados um dos grandes vilões da poluição 
ambiental, principalmente quando se refere aos 
danos causados pelos resíduos urbano. A 
contribuição desses materiais no crescente 
volume de resíduos sólidos urbanos também 
tem aumentado ao longo dos últimos anos, 
tendo alcançado enorme incidência na 
composição do lixo terrestre e primeiro 
colocado entre os lixos marinhos [2]. 

A legislação de resíduos plásticos de 
diferentes países têm incentivado a redução dos 
resíduos plásticos no intuito de minimizar a 
degradação ambiental. [3]

Reconhecendo a necessidade da 
redução desses resíduos, esse trabalho 
objetivou sugerir ações que mitiguem os danos 
ambientais gerados pelo consumo de plásticos 
descartáveis na Escola de idiomas do Recife.

Material e métodos

O estudo aqui apresentado foi realizado 
na Escola de Idiomas do Recife, Pernambuco, 
localizada no bairro da Boa Vista. O 
levantamento de dados ocorreu durante o mês 
de Agosto de 2009.

Os dados foram levantados através de 
consulta direta a direção da Escola, os dados 
foram coletados também através de 
questionários fechados dirigidos a 40 alunos da 
instituição de ensino. Levantando questões tais 
como: você concorda com o uso de copos 
descartáveis na instituição; você conhece os 
prejuízos ambientais causados pelo consumo e 
má destinação do plástico; você utiliza os copos 
descartáveis da instituição.

Estando de posse dos dados foi feito o 
levantamento bibliográfico a fim de estabelecer 
quais os danos que esses resíduos podem causar 
e assim sugerir soluções para essa problemática.

Resultados e Discussão

Utilizando a metodologia foi possível 
observar que a Instituição apresenta um corpo 
discente de cerca de  400 alunos e quadro de 
funcionários composto por 20 profissionais. Os 
Alunos freqüentam a unidade em média duas 
vezes por semana e os funcionários todos os 
dias de domingo a sábado. A disposição dos 
mesmos estão dois Galões de água Mineral, 
instalados em pontos extremos da Escola.

Para utilização dos bebedouros a escola 
dispõe copos de poliestireno, descartáveis de 
200 ml. Por dia são utilizados e descartados 450 
copos de poliestireno. Cada copo possui massa 
mínima de 2,2 gramas, sendo assim a escola 
gera aproximadamente 1kg de material que é 
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destinado diretamente a coleta não seletiva 
realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. A 
reciclagem desse material como proposta por
SPAZZINI[4] descartaria de maneira correta 
cerca de 300kg/ano de poliestireno.

A substituição dos copos descartáveis 
de poliestireno por um sistema de Bebedouros 
elétricos é uma das opções para evitar o 
desperdício de matéria prima necessária para 
produção dos copos e para evitar a poluição 
causada pelo descarte inadequado desses 
resíduos.O sistema de bebedouros seria um 
grande avanço de mitigação, pois o mesmo 
independe de qualquer produto secundário, 
ficando o seu consumo restrito a eletricidade e a 
água, fatores que o sistema vigente já consome. 
A redução ou mesmo desuso desses descartáveis 
é viável também do ponto de vista econômico, 
reduzindo o gasto semanal que a instituição 
viria a ter com a compra de copos. Outra
alternativa viável seria a substituição dos copos 
por garrafas individuais e não descartáveis, que 
seriam entregues a todos os alunos no ato da 
matricula. A viabilidade dessa proposta se dá ao 
fato de que a vida útil dessas garrafas se 
estenderia por décadas, tornando a relação custo 
benefício interessante a instituição, reduzindo 
também o descarte inadequado.[5]

Como indicada nas resoluções do
CONAMA, aquele que gera o resíduo deve ser 
responsável por todo o seu processo de 
gerenciamento de modo que o mesmo não 
venha a ser danoso ao homem e ao meio 
ambiente. Sendo assim a Escola de Idiomas do 
Recife tem a obrigação Legal de destinar de 
forma correta todos os seus resíduos, incluindo 
os copos de poliestireno.

Dos alunos entrevistados 85% 
afirmaram conhecer os prejuízos ambientais 
causados pelo uso desenfreado de matérias 
plásticos e de seu mau descarte final, ainda 
assim 70% do total de entrevistados afirmou que 
apóia a instituição e concorda com o uso de 
copos descartáveis como a melhor forma de 
servir água aos afiliados da instituição.

A pesquisa revelou ainda que apenas 
15% dos entrevistados têm um pensamento 
voltado para a sustentabilidade e driblam de 
alguma forma a alternativa única oferecida pela 
Instituição. Esses 15% utilizam garrafas e copos 
próprios a fim de evitar o desperdício.

Blauth, 1994 afirma que o modo de 
educação ambiental e as técnicas amplamente 
divulgadas na mídia para educar ecologicamente 
a população e consecutivamente as grandes 
instituições,  não gera o efeito esperado. Blauth 
afirma ainda que só uma grande campanha de 
sensibilização é capaz de alterar o quadro, tendo 
em mente que motivar as pessoas a agir 
corretamente é o grande desafio, superando-se 
essa etapa a maior parte do caminho para 
consciência e ações ambientais esta andado.

O pensamento de Blauth corrobora 
com os resultados encontrados na Escola de 
Idiomas do Recife, onde apesar do 
conhecimento ecológico existir, ele não era 
suficiente para modificar a realidade da 
problemática local, sendo essa mudança 
possível só após a sensibilização dos mesmos.

Conclusão

Através do estudo os dados tornou-se 
perceptível a necessidade de substituição dos 
copos de poliestireno descartáveis por um 
sistema que evite o desperdício desse e de 
outros materiais, a ação de substituição deverá 
ocorrer em conjunto com ações de 
conscientização destinada aos estudantes e 
funcionários a fim de promover a sensibilidade 
ecologia em todos, vindo assim a  mitigar os 
possíveis impactos oriundos do descarte e 
extração da matéria prima do plástico.
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