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Introdução

Muito se tem discutido sobre as melhores 
formas de tratar e eliminar o lixo (industrial, comercial, 
doméstico, hospitalar, nuclear etc.) gerado pelo estilo 
de vida da sociedade contemporânea. Todos 
concordam, no entanto, que o lixo é o espelho fiel da 
sociedade, sempre tão mais geradora de lixo quanto 
mais rica e consumista. Qualquer tentativa de reduzir a 
quantidade de lixo ou alterar sua composição pressupõe 
mudanças no comportamento social.

A concentração demográfica nas grandes cidades 
e o grande aumento do consumo de bens geram uma 
enorme quantidade de resíduos de todo tipo, 
procedentes tanto das residências como das atividades 
públicas e dos processos industriais. 

Segundo Viola, a resolução da crise ecologia é 
difícil e complexa. Os problemas ambientais são efeitos 
“inesperados” do modelo de desenvolvimento 
econômico dominante (capitalista – industrialista), que 
se “legitima” atendendo as demandas de consumo da 
população, e que por sua vez continua aumentando 
dentro de um planeta com capacidade de sustentação 
limitada [1].

De acordo com sua origem, há quatro tipos de 
lixo: residencial, comercial, público e de fontes 
especiais. Este trabalho contempla a importância da 
educação ambiental, como uma ferramenta do bom 
direcionamento do lixo domiciliar e uma possível 
solução do desequilíbrio causado pelo lixo em grandes 
cidades 

Material e métodos

A. Pesquisa com os alunos:

Para realizar este trabalho foi feita uma pesquisa com 
dez alunos do curso de biologia e dez alunos do curso de 
química da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
através de um questionário o qual eles eram perguntados 
sobre que destino davam ao lixo de suas casas, 
posteriormente colocada em uma tabela (Tabela 1 e 2) para 
analisar o comportamento destes diante do assunto 
abordado.

B. Pesquisa acadêmica:

Também foram realizadas pesquisas em sites das 
prefeituras do recife [2], São Paulo [3] e Rio de janeiro [4] 
para colher informações sobre a situação do lixo nessas 
cidades.

Resultados e Discussão

Em concordância com Dias, redescobrir é a atividade 
mais sensata quando estivermos buscando alternativas de 
soluções para os nossos problemas ambientais [5]. Neste 
trabalho serão estudados os efeitos que o óleo de cozinha, a 
separação do lixo domiciliar e o reaproveitamento de 
alguns matérias, influenciam no meio ambiente. E com isso 
modificar o modo de como tratar esses materiais.

Na pesquisa realizada com os alunos de biologia 
(Tabela 1), podemos observar que mesmo a maioria 
conhecendo os malefícios que o óleo de cozinha pode 
causar ao meio ambiente. 50% dos entrevistados 
declararam que despeja o óleo diretamente na pia.

Com relação aos alunos de química, (Tabela 2) essa 
situação é um pouco melhor tendo em vista que 40% 
despejam o óleo na pia.   

O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio 
ambiente e quando jogado na pia (rede de esgoto) causa 
entupimentos, havendo a necessidade do uso de produtos 



químicos tóxicos para a solução do problema. Em 
muitas residências ainda têm jogado o óleo utilizado na 
cozinha na rede de esgoto, desconhecendo os prejuízos 
que isso causa.

Quanto ao lixo domiciliar, poucas pessoas se 
importam em separá-lo por comodismo ou por não ver 
utilidade nesta ação. Tendo em vista que na pesquisa 
realizada tanto os alunos do curso de biologia quanto 
de química, mais da metade não separa o lixo em sua 
residência (Tabela 1 e 2). 

O reaproveitamento de alguns materiais que 
naturalmente seriam descartados é uma alternativa 
também muito eficaz para o combate ao problema do 
acúmulo do lixo nas grandes cidades. A Prefeitura da 
Cidade do Recife (PCR) tem um projeto juntamente 
com a Empresa de manutenção e limpeza urbana 
(Emlurb), que consiste em uma oficina a qual será 
coordenada por um “arte-educador” e um articulador 
social. Eles repassarão para os participantes,
informações sobre limpeza de ruas e canais, e como os 
resíduos descartados de maneira irregular, 

principalmente, a garrafa PET, podem ser transformados 
em brinquedos, artigos de decoração, bijuterias, porta-jóias 
material de escritório e até pequenos móveis [2].
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Tabela 1. . Pesquisa realizada com dez alunos do curso de biologia sobre a situação do lixo nas suas residências.

ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLÓGICA PERGUNTADOS SOBRE O LIXO NA RESIDÊNCIA

PERGUNTAS RESPOSTAS

Onde é colocado o óleo 
de cozinha usado em sua 

residência?

50% dos entrevistados 
responderam que 

despejam diretamente 
na pia.

10% despejam 
diretamente na rua

10% despejam 
diretamente no lixo.

20% despejam em um 
recipiente separado de 

outros materiais e jogado 
no lixo.

10% não sabem 
informar

Você separa o lixo em 
sua residência?

60% responderam 
NÃO

10% responderam 
SIM

30% não sabem 
informar

- -

Você faz ou já fez algum 
trabalho de 

reaproveitamento do 
lixo?

20% responderam que 
SIM

80% responderam 
que NÃO

- - -

Você sabe informar os 
malefícios (pelo menos 

um) que o óleo de 
cozinha pode causar ao 

ambiente?

90% responderam que 
SIM

10% responderam 
que NÃO

- - -



Tabela 2. . Pesquisa realizada com dez alunos do curso de química sobre a situação do lixo nas suas residências.

ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA PERGUNTADOS SOBRE O LIXO NA RESIDÊNCIA

PERGUNTAS RESPOSTAS

Onde é colocado o óleo 
de cozinha usado em sua 

residência?

40% dos entrevistados 
responderam que 

despejam diretamente 
na pia.

20% despejam em 
lugar separado e 

colocado no lugar 
APROPRIADO.

20% despejam 
diretamente no lixo.

20% despejam em um 
recipiente separado de 

outros materiais e jogado 
no lixo.

-

Você separa o lixo em 
sua residência?

60% responderam 
NÃO

10% responder 
am SIM

30% não sabem 
informar

- -

Você faz ou já fez algum 
trabalho de 

reaproveitamento do 
lixo?

40% responderam que 
SIM

60% responderam 
que NÃO

- - -

Você sabe informar os 
malefícios (pelo menos 

um) que o óleo de 
cozinha pode causar ao 

ambiente?

80% responderam que 
SIM

20% responderam 
que NÃO

- - -


