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Introdução

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) [1]. Monteiro et al. (2001) definem reciclagem 
como sendo a separação de materiais do lixo 
domiciliar, tais como papéis, plásticos, vidros e outros 
materiais, com a finalidade de trazê-los de volta à 
indústria para serem beneficiados. Estes materiais são 
novamente transformados em produtos 
comercializáveis [2]. Após a implantação da coleta 
seletiva, o poder público deve manter a população 
permanentemente mobilizada por meio de campanhas 
de sensibilização e de educação ambiental (Chang e 
Wei, 2000) [3].

   Atualmente sabe-se que uma quantidade muito 
grande de resíduos sólidos é gerada. O advento do 
aumento populacional, do desperdício e do 
consumismo exacerbado, só tende a contribuir mais 
para esse aumento de resíduos. Nas universidades a 
situação não é muito diferente. Quantas cópias são 
impressas e saem erradas, cujo papel vai direto para a 
lixeira e se mistura com outros materiais, perdendo 
desta forma todo o valor que ainda poderia ter. Este é 
só um exemplo entre muitas outras situações. Inseridos 
neste contexto, observa-se a importância da elaboração 
e implantação de um plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos que favoreça a minimização da 
geração e inclua a coleta seletiva de resíduos. Como 
uma etapa inicial desse processo na Universidade de 
Pernambuco – UPE em Recife. A UPE possui uma 
atuação multicampi, com seis campus e vinte e cinco
cursos de graduação, com sede e foro na cidade do 
Recife e demais campus nas cidades: Caruaru, 
Garanhuns, Nazaré da Mata, Petrolina e Salgueiro. O 
Campus de Recife compreende o Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade de Pernambuco, onde é 
ministrado um curso de graduação: Ciências Biológicas 
(bacharelado), e que serve como unidade centralizadora 

das disciplinas básicas dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Odontologia e Educação Física. Para 
isso, realizou-se um diagnóstico-preparatório, obtido a 
partir de informações coletadas através de um 
questionário aplicado na comunidade universitária. 

A presente pesquisa objetivou fazer o levantamento da 
opinião dos professores, funcionários e alunos acerca 
da localização, capacidade e quantidade de lixeiras 
existentes em suas salas e no restante do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB-UPE) – Campus Recife, 
assim como quais os materiais por eles descartados e o 
seu interesse acerca da implantação de um programa de 
coleta seletiva na Instituição. 

Material e métodos

    Para a implantação de um programa de coleta 
seletiva é necessária a realização de um levantamento 
preliminar de dados para ter conhecimento do material 
gerado em determinado local, bem como sua 
quantidade. 
Tendo em vista o interesse em planejar e implantar a 
coleta seletiva no ICB, foi elaborado um questionário 
ao qual foi aplicado entre todos os professores, 
funcionários e alunos que frequentam o Instituto de 
Ciências Biológicas da UPE. Nesse questionário foram 
abordados temas como: materiais descartados pelo 
entrevistado e adequação das lixeiras em suas salas e
no restante do prédio (avaliando quantidade, 
capacidade e localização das mesmas). 
O questionário foi dividido em duas partes (Fig. 1), 
listadas a seguir:

• 1ª parte: o entrevistado deveria marcar dentre uma 
lista de 49 nove materiais, todos aqueles por ele 
descartados no ICB e logo após, listar os seis principais 
em ordem decrescente de quantidade de geração. No 
caso do entrevistado nunca ter descartado resíduo, 
havia a opção “nunca descartei resíduos”. 
• 2ª parte: o entrevistado deveria opinar sobre a 
disposição das lixeiras no ICB, tanto na sala que utiliza 
como no restante do prédio. Nesta etapa foi analisada a 



quantidade, capacidade e localização das lixeiras, para 
ambas as situações. 

Em período anterior ao da aplicação dos questionários, 
foi realizada uma vistoria em todas as salas do ICB da 
Universidade de Pernambuco, para analisar como 
estava a situação das lixeiras de cada uma das salas e 
também no restante do prédio, com o propósito de 
melhor analisar a resposta do entrevistado. 
Logo após a realização dessa vistoria, durante três 
semanas, o questionário foi aplicado na comunidade 
universitária, composta pelos professores, funcionários 
e alguns alunos que frequentassem o ICB pelo menos 
uma vez na semana. 

Resultados e Discussão

    Foram aplicados 117 questionários, sendo 15 
respondidos por professores, 12 por funcionários e 90 
por alunos. Na investigação dos materiais descartados 
pelo entrevistado nas instalações do ICB, verificou-se 
que, além dos 49 materiais constantes da lista fornecida 
foram sugeridos mais seis outros materiais e 16% dos 
entrevistados afirmaram nunca ter descartado resíduos 
no edifício do ICB. 

    Na primeira parte do questionário, 70%
entrevistados afirmaram descartar papel branco e destes 
60% listaram como descartado em maior quantidade. 
Outros materiais que foram assinalados em quantidades 
expressivas foram as embalagens de bala, bombom, 
chiclete, item escolhido por 49% dos entrevistados. Já 
os itens goma de mascar e papel higiênico e lenços de
papel, foram citados 44% dos entrevistados. Os 
materiais plásticos também foram assinalados em 
quantidade: garrafas de água, por 40% entrevistados, 
copos descartáveis, por 38% e sacos e sacolas plásticas, 
por 28%. O item latas de refrigerante foi marcado por 
26% dos entrevistados. Restos de frutas, 18%, restos de
erva-mate, assim como os envelopes, citados por 15% 
dos entrevistados.

     Na segunda parte do questionário foi investigada a 
opinião, por parte dos entrevistados, acerca da 
adequação das lixeiras, em relação a(s) sala(s) que 
utilizam e ao restante do prédio (corredor e escada). 
Observamos que 60% dos entrevistados acharam a 
quantidade insuficiente, 45% acharam a capacidade 
insuficiente e 55% acharam a localização inadequada 
de lixeiras. Analisando suas próprias salas, 57% dos 
entrevistados julga que as lixeiras ali dispostas estão 
inadequadas, como já havia sido detectado na vistoria 
prévia à aplicação do questionário (Fig. 2A). 
Também foi questionado ao entrevistado se a 
quantidade de lixeiras em sua sala era suficiente. Deste, 
51% das respostas foram negativas (Fig. 2B). Quanto à 
capacidade das lixeiras utilizadas pelo entrevistado em 
suas salas, constatamos que 55% das respostas 
indicaram ser insuficientes (Fig. 2C). 
E para finalizar questionou-se a localização das lixeiras 
na sala do entrevistado 47% das respostas foi
assinalado como “inadequadas” (Fig. 2D). 

Na análise dos dados referentes ao restante das lixeiras 
distribuídas no prédio do ICB, o resultado foi bastante 
semelhante ao anterior. Todas as respostas também 
foram negativas, mas ressalta-se que muitos dos 
entrevistados assinalaram o item “não observei”. 
Com base nessa resposta, considerada inusitada, 
formulou-se três questionamentos: Será que existem 
poucas lixeiras que nem são observadas pelos usuários 
do Instituto de Ciências Biológicas? Será que não são 
descartados muitos resíduos no restante do prédio, pois 
a maioria descarta em sua própria sala? Ou, será que os 
entrevistados não pensam acerca dos seus resíduos 
gerados e consequentemente não observam o que está à 
sua volta? 
Novamente nessa etapa foi analisada a quantidade, 
capacidade e localização das lixeiras. Os dados dessa 
etapa são apresentados nas figuras (Fig. 3A), (Fig. 3B) 
e (Fig. 3C).
Perante todos estes resultados, concluímos que a 
maioria dos materiais descartados no ICB corresponde 
a materiais de escritório, como o papel branco, o mais 
citado pelos entrevistados, envelope, caneta 
esferográfica, grampo e clipes. Mas, outros materiais 
recicláveis como latas de refrigerante e garrafas de 
refrigerante, suco e água mineral foram assinalados em 
quantidades expressivas. A inadequação das lixeiras 
tanto nas salas quanto no restante do prédio foi 
destacada, assim como também foi interessante o 
número de entrevistados que registraram não ter 
observado as lixeiras no restante do prédio. 
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Figura 1. Questionário aplicado aos entrevistados no Instituto de Ciências Biológicas.

Figura 2. Fig. 2A, Opinião dos entrevistados em relação à adequação das lixeiras nas salas do ICB; Fig. 2B, Opinião dos 
entrevistados em relação à quantidade das lixeiras nas salas do ICB; Fig. 2C, Opinião dos entrevistados em relação à capacidade das 
lixeiras nas salas do ICB; Fig. 2D, Opinião do entrevistado em relação à localização das lixeiras nas salas do ICB.

          

Figura 3. Fig. 3A, Opinião dos entrevistados em relação à quantidade das lixeiras no prédio do Instituto de Ciências Biológicas; Fig. 
3B, Opinião dos entrevistados em relação à capacidade das lixeiras no prédio do Instituto de Ciências Biológicas; Fig. 3C, Opinião 
do entrevistado em relação à localização das lixeiras no prédio do Instituto de Ciências Biológicas.


