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Introdução

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, 
81% da população brasileira concentra-se em áreas 
urbanas, ocasionando um crescente aumento do volume 
de lixo produzido, mostrando assim a importância que 
deve ser dada à coleta seletiva de lixo em áreas 
urbanas, como instrumento de minimização dos 
impactos gerados pelos resíduos sólidos assim como do 
aproveitamento racional dos recursos naturais. Além 
disso, vem ocorrendo também o acréscimo do consumo 
per capita da população, em particular, o crescimento 
de bens de alimentação com embalagens descartáveis, a 
significativa substituição de embalagens retornáveis 
por descartáveis, entre outros motivos [1]. Segundo 
Monteiro (2001), “A evolução da humanidade aliada ao 
desenvolvimento socioeconômico, provocaram 
mudança nos hábitos da maioria da população mundial, 
cujo consumismo vem provocando problemas 
relacionados à escassez de recursos naturais e rejeito 
(lixo) proveniente da atividade humana” [2]. A 
reciclagem dos resíduos sólidos é uma alternativa 
viável para propiciar a preservação de recursos 
naturais, a economia de energia, a redução de área que 
demanda o aterro sanitário, a geração de emprego e 
renda, assim como a conscientização da população para 
questões ambientais (O´leary et al., 1999) [3]. Nesse 
sentido, Galvão (2000) destaca que uma das condições 
para a “expansão da reciclagem é o desenvolvimento 
de ações exemplares de articulação entre educação 
ambiental, coleta seletiva e responsabilidade social, 
envolvendo escolas, empresas e organizações não 
governamentais. Tal articulação viabiliza o ciclo 
completo da reciclagem, além de beneficiar entidades 
sociais de catadores” [4].

   Este trabalho tem como objetivo mostrar o potencial 
oferecido pelo Politereftalato de Etileno – PET para 
reuso, sugerindo métodos para implementar a Coleta 
Seletiva no Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti, através da adoção da política da Redução, 
Reutilização e Reciclagem de resíduos (Política dos 

3R’s) e propor soluções para superar as dificuldades 
encontradas na reciclagem.
A política dos 3R’s consiste num conjunto de medidas de 
ação:
- Reduzir é o primeiro e mais importante passo e consiste 
na redução dos resíduos antes de serem criados;
- Reutilizar é voltar a utilizar os objetos antes de jogá-los 
fora;
- Reciclar é transformar os materiais inúteis em materiais 
úteis poupando energia e matéria-prima.
    Para tanto, a realização do presente estudo justifica-se 
pela necessidade de avaliar o potencial oferecido pelo PET 
aproveitado, sendo transformado em novos produtos de
qualidade a baixo custo através de oficinas de reciclagem 
para adultos e crianças. As oficinas de reciclagem são de 
suma importância, pois através destas, serão fabricados 
novos materiais que anteriormente seriam dispostos em 
lixões ou aterros, comprometendo o meio ambiente. Além 
de preservar e recuperar o meio ambiente, com o 
recolhimento e destinação final adequada do lixo da cidade, 
a conscientização sobre a importância da coleta seletiva e 
da reciclagem gera empregos, irá manter o parque mais 
limpo e estimular a cidadania, visto que pessoas passam a 
se preocupar com a separação do lixo produzido, 
resultando em um beneficio geral. Portanto, a implantação 
da coleta seletiva no parque metropolitano Armando de 
Holanda Cavalcanti tem por objetivo, diagnosticar,
minimizar a geração e evitar o desperdício ao debater a 
problemática dos resíduos sólidos fortalecendo a 
consciência ambiental através da educação ambiental, a 
preservação de recursos naturais e a inclusão social.

Material e métodos

A concepção deste trabalho localizado no município do 
Cabo de Santo Agostinho a aproximadamente 50 
quilômetros do Recife, no parque metropolitano Armando 
de Holanda Cavalcanti, tendo como público alvo os 
moradores da Vila de Nazaré. Apesar dos resíduos de 
origem industrial gerados no parque serem relativamente 
em baixa quantidade, sua destinação final acaba sendo os 
rios, praias e a própria mata (Fig. 1A). Visando a 
amenização da má disposição dos resíduos sólidos (Fig.
1B) e a difusão da política dos 3R’s, foram organizadas



atividades com os moradores do parque. A princípio foi 
aplicado um questionário dissertativo individual 
constituído de duas etapas com uma amostra de 85 
moradores. A primeira etapa do questionário foi 
utilizada com os moradores antes das atividades para 
analisar os conhecimentos ambientais acerca do 
descarte inadequado do lixo, coleta seletiva e os 
benefícios diretos da reciclagem para o meio ambiente 
e para sociedade. Já a segunda etapa, foi realizada para 
conhecer melhor a opinião dos moradores a respeito da 
disponibilidade, capacidade, localização e adequação 
de lixeiras no parque e na Vila de Nazaré. Em seguida,
foram realizadas três atividades com os moradores na
Associação dos moradores (Fig. 1C), localizado na 
Vila de Nazaré, no período de 15 a 16 de agosto de 
2009. A primeira oficina foi de “Reuso de garrafas 
PET”, que foi direcionada para o público adulto (Fig.
1D). As outras duas oficinas foram direcionadas para as 
crianças que possuem importância significativa para a 
expansão da conscientização ambiental, segundo Dias
(2003) [5]. A segunda atividade realizada foi a oficina 
“brinquedoteca”, que trabalhou a criação de diversos 
“jogos ambientais” e brinquedos os quais recebem estes 
nomes pelo fato de serem montados com objetos 
reutilizados, como, papelão, tampinhas, garrafas PET e 
saco (Fig. 1E). Esta atividade teve como objetivo 
explanar de forma bem acessível às crianças sobre os 
prejuízos ambientais causados pela má destinação do 
lixo no espaço do parque, além de informar os meios 
possíveis de contribuir para a manutenção de um meio 
ambiente equilibrado e limpo. Ao término das 
atividades, reaplicamos o questionário da primeira 
etapa para avaliarmos o nível de aprendizagem
individual e coletivo. 

Resultados e Discussão

    As atividades buscavam chamar a atenção da 
comunidade do parque para as questões ambientais, no 
caso particular para os resíduos sólidos (política dos 
3R’s). Como resultado final, foi visto que a população 
aceitou as práticas realizadas, até pelo curto período em 
que houve a interação. Ao término das atividades, foi 
feita uma análise para verificar alguns resultados 
interessantes do ponto de vista social e ambiental. Ao 
compararmos os questionários da primeira etapa 
aplicados antes e depois das atividades, verificamos 
que houve um aumento de 28% no nível de 
aprendizado dos moradores. Em seguida, foi analisado 
o questionário da segunda etapa, ao qual concluímos 
um grande índice de insatisfação dos moradores, acima 
dos 80%, perante a adequação, quantidade, capacidade 
e localização das lixeiras no parque e na Vila de 
Nazaré (Fig. 2A), (Fig. 2B), (Fig. 2C), (Fig. 2D), (Fig. 
3A), (Fig. 3B) e (Fig. 3C). Perante todos estes 
resultados, concluímos que todas as dinâmicas foram 
bem aceitas pela comunidade. Logo, a própria 
população do parque se preocupa com o bem estar 
ambiental e que estão dispostos a aprender novos meios 
de ajudar na conservação do meio ambiente aderindo 
aos objetivos das práticas de educação ambiental 
realizadas. Vale à pena ressaltar também que há

necessidade de integração de diversas esferas de poder 
público ao se trabalhar com a comunidade que venham a 
colaborar para amenização dos impactos gerados. Durante 
a realização da oficina de reuso das garrafas PET, que tem 
como principal público interessado o das mulheres, que tem
como objetivo ensinar novas alternativas para diminuir a 
produção de resíduos e reutilizá-los em seu ambiente 
familiar, uma vez que elas permanecem a maior parte do 
dia nas casas, enquanto os homens saem para trabalhar 
juntamente com as crianças indo para a escola. Já as 
atividades direcionadas para as crianças visaram discutir a 
problemática ambiental e mostrá-las que possuem uma 
responsabilidade imensa desde já. A conscientização desta 
responsabilidade foi o objetivo da oficina de brinquedo,
que ocorreu de forma natural e dinâmica fazendo com que 
as crianças mostrassem curiosidade e vontade quando 
atiçadas a discutir sobre o assunto (Fig. 1F) e (Fig. 1G). A 
partir desta ação, nossa perspectiva é tornar esta prática 
comum em diferentes escolas e assim formar cidadãos mais 
responsáveis frente à preservação do meio ambiente.
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Figura 1. Fig. 1A, Resíduos na praia de Calhetas; Fig. 1B, Amontoado de lixo na Vila de Nazaré; Fig. 1C, Associação de Moradores 
da Vila de Nazaré; Fig. 1D, Oficina de Reuso de garrafas PET; Fig. 1E, Oficina “brinquedoteca; Fig. 1F, Brinquedos feitos a partir 
da garrafa PET; Fig. 1G, Criança confeccionando o brinquedo.

Figura 2. Fig. 2A, Opinião dos entrevistados em relação à adequação das lixeiras no Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti; Fig. 2B, Opinião dos entrevistados em relação à quantidade das lixeiras no Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti; Fig. 2C, Opinião dos entrevistados em relação à capacidade das lixeiras no Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti; Fig. 2D, Opinião do entrevistado em relação à localização das lixeiras no Parque Metropolitano Armando de Holanda 
Cavalcanti.
          

Figura 3. Fig. 3A, Opinião dos entrevistados em relação à quantidade das lixeiras na Vila de Nazaré; Fig. 3B, Opinião dos 
entrevistados em relação à capacidade das lixeiras na Vila de Nazaré; Fig. 3C, Opinião do entrevistado em relação à localização das 
lixeiras na Vila de Nazaré.


