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Resumo: Com o objetivo de conhecer o grau de consciência e sensibilidade 
ambiental, bem como, o nível de envolvimento a partir de ações ambientalmente 
saudáveis, foi realizado um trabalho de entrevista com moradores de 10 bairros da 
cidade de Cascavel-PR. Contudo, antes de discutir os resultados da pesquisa 
procurou-se contextualizar a realidade dos bairros de Cascavel-PR onde estão 
inseridas as pessoas entrevistadas. Fez-se também uma breve explanação sobre a 
realidade dos resíduos sólidos em nível nacional e local para poder interpretar com 
maior clareza as respostas das pessoas.  
Palavras-Chave: coleta seletiva; educação ambiental; conhecimento. 
 
 
Abstract: Aiming to know the environmental consciousness and environmental 

sensitivity degrees, as well as the level of engagement in environmentally healthy 
actions, a interview work was carried with residents from 10 neighborhoods in 
Cascavel-PR. However, before discussing the results of the research, was tried to 
contextualize the neighborhoods reality in Cascavel-PR where are inserted the 
interviewed people. There was also a short explanation about the reality of solid 
waste in national and local levels in order to clearly interpret people answers. 
Key-words: selective collection, environmental education knowledge. 
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 Este trabalho é resultado de uma pesquisa com pessoas de alguns bairros da 
cidade de Cascavel-PR que objetivou levantar dados sobre o grau de conhecimento 
e envolvimento dos cidadãos cascavelenses no processo de tratamento de resíduos 
sólidos. A escolha desta temática para a pesquisa foi baseada na baixa participação 
dos moradores de Cascavel no processo de separação do lixo doméstico, retratada 
nos dados fornecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, o que dificulta grandemente 
o processo de reciclagem. Assim sendo, a análise dos dados coletados foram 
correlacionados com o projeto Ecolixo desenvolvido pela prefeitura de Cascavel. 
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com 42 pessoas, oriundas de 
dez bairros diferentes de Cascavel. O questionário aplicado encontra-se presente na 
metodologia da pesquisa aplicada e é constituído de 23 questões que abrangem a 
capacidade teórica e prática. Além disso, as questões objetivaram coletar 
informações sobre a realidade da gestão do lixo doméstico e da comunidde.  

O projeto ecolixo da Prefeitura Municipal de Cascavel-PR é resultado de uma 
parceria entre a FUNDETC (Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico da Região Oeste do Paraná) e a PUCPR (Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná) por meio do Instituto de Saneamento Ambiental, dando início 
aos estudos para implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos da 
cidade de Cascavel-PR. Esta parceria iniciou-se em 1994 e, em 1998 teve início a 
implantação do projeto de coleta seletiva com o investimento em conjunto com a 
CAIXA, sendo inaugurado em abril de 2000, com aprovação da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. Para acompanhar e 
monitorar o trabalho, foram realizadas novas parcerias entre a PUC e a Prefeitura 
Municipal. A etapa inicial do projeto pretendia atender a coleta de 20 toneladas por 
dia de resíduos sólidos com potencial reciclável, almejando atingir 50 toneladas 
diárias até 2018. Entretanto, atualmente a cidade produz aproximadamente 65 
toneladas de lixo sólido com potencial reciclável. Como é possível observar, mesmo 
que a produção média de resíduos sólidos de Cascavel-PR não aumente nos 
próximos anos, mesmo assim, a meta traçada não cobrirá 100% do lixo 
potencialmente reciclável. A estimativa da taxa anual de crescimento da produção 
do lixo em Cascavel-PR é de 1,26% ao ano, o que irão somar-se as 15 toneladas de 
déficit atual. 
 Em âmbito nacional, no Brasil, o problema do lixo intensificou-se devido ao 
aumento demográfico das ultimas décadas, reforçado pelo êxodo rural que 
intensificou os problemas de saneamento básico como, falta de água tratada e de 
redes de esgoto tratado. O ligeiro crescimento das cidades não possibilitou aos 
municípios, na sua grande maioria, planejar a construção dos bairros com sistemas 
integrados de saneamento básico. Conseqüentemente, formaram-se grandes 
aglomerados de pessoas em áreas não planejadas, resultando inclusive, nas 
grandes favelas presentes nas maiores cidades brasileiras.  
 Juntamente com os problemas sociais surgem também problemas ambientais 
que, em alguns casos tornam-se irreversíveis, como por exemplo, o despejo de 
dejetos do esgoto nos riachos que cortam as cidades poluindo as águas e causando 
outros problemas de saúde pública como as doenças advindas do contato ou 
ingestão de água contaminada. Além do esgoto sanitário lançado a céu aberto, há 
grande contribuição dos lixos chamados sólidos, que em grande parte poderiam ser 
tratados ou reaproveitados, mas que são um grande desafio as lideranças públicas. 
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Diante dessa realidade, o IBGE realizou uma pesquisa sobre o destino final dos 
resíduos sólidos no Brasil desde 1989 até 2008. 
 
Tabela 1: Destino final de resíduos sólidos, por unidades de Destino dos resíduos no 

período de 1989 a 2008, no território brasileiro. (IBGE, p.60) 
       Ano Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de Destino dos resíduos 

(%) 

 Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 
1989 88,2 9,6 1,1 
2000 72,3 22,3 17,3 
2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico 1989/2008. 

 

 Apesar dos avanços constatados pela pesquisa do IBGE, a coleta seletiva do 
lixo sólido continua atualmente um grande desafio para todas as cidades e Estados 
Brasileiros e a sua implantação exige urgência, visto que, soluciona parte do 
problema causado pelo lixo principalmente nas grandes cidades. A implantação do 
programa de educação ambiental chamado 3Rs, inclui além da reciclagem dos 
resíduos sólidos, também atitudes ambientalmente saudáveis como REDUZIR o 
consumo para diminuir os resíduos e REUTILIZAR os materiais em outras funções. 
 Entretanto, muitas políticas de educação ambiental tornam-se paliativas 
quando imersas em uma sociedade de cultura capitalista que sobrevive do consumo 
de bens descartáveis. O comércio, ou seja, o sistema econômico capitalista 
sobrevive do lucro e para isso precisa manter altos níveis de consumo para que não 
ocorra a falência de empresas públicas e privadas. O crescente investimento em 
propaganda retrata muito bem o caráter ideológico do consumo, no qual, surgem 
constantemente produtos novos e com maior valor tecnológico agregado.  Todavia, 
a aquisição de novos produtos resulta em eliminação de equipamentos antigos e 
que se tornaram estorvos dentro das residências. Como conseqüência do consumo 
incessante aumenta os problemas ambientais devido ao acumulo de produtos 
ultrapassados lançados nos terrenos baldios e lixões. 

Diante da problemática da alta produção de lixo sólido, a coleta seletiva surge 
como uma alternativa para minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente. 
Entretanto, ela é uma atividade que exige a prévia separação do lixo, por isso, 
envolve as empresas, as comunidades e as pessoas individuais como protagonistas 
da primeira etapa da gestão do lixo. Uma vez separados, os lixos são coletados 
pelos veículos municipais e transportados para as bases de manejo e repassadas 
para empresas recicladoras como nova fonte de matéria-prima. 
 Vários são os pontos positivos deste trabalho de coleta seletiva, entre os 
quais, pode-se destacar: diminui a exploração de recursos naturais renováveis e 
não-renováveis; melhora a limpeza da cidade; diminui a poluição do solo, água e ar; 
diminui o desperdício; diminui a proliferação de doenças e a contaminação de 
alimentos; reduz o consumo de energia e dos recursos hídricos; cria oportunidades 
de fortalecer organizações comunitárias; diminui os custos da produção, com o 
aproveitamento de materiais recicláveis pelas indústrias; gera renda pela 
comercialização dos recicláveis; gera empregos para a população; Possibilita o 
reaproveitamento de materiais que iriam para o aterro sanitário; prolonga a vida útil 
dos aterros sanitários; melhora a qualidade do composto produzido a partir da 
matéria orgânica; entre outros. 
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 No Brasil, os primeiros relatos sobre a coleta seletiva dos resíduos sólidos 
foram feitos pela PNSB em 1989, que identificou a existência de 58 programas de 
coleta seletiva no País. Onze anos depois, em 2000, eram 451 programas, 
passando para 994 em 2008, retratando os avanços na implementação da coleta 
seletiva nos municípios brasileiros. Entre os municípios brasileiros, os da região sul 
foram os destaques com 46,0% dos municípios cobrindo toda a área do município 
com a coleta seletiva de resíduos sólidos. Cascavel é um dos municípios que 
possuem cobertura de coleta seletiva em todo o município apesar de limitado em 
volume e coleta. 
 

Na Região Sul, os municípios de três estados – Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná – registraram as menores proporções de destinação dos 
resíduos sólidos aos lixões: 2,7%, 16,5% e 24,6%, respectivamente. O 
destaque coube aos municípios do Estado de Santa Catarina, com 87,2% 
desses resíduos destinados a aterros sanitários e controlados, figurando os 
municípios dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul com 81,7% e 79,2%, 
respectivamente. (IBGE, p.60). 

 
 As pesquisas de 2006 demonstram que dos 100% de todo lixo produzido em 

Cascavel-PR, apenas 30% são recicláveis, 50% é material orgânico e 20% são 
rejeitos. Das aproximadamente 217 toneladas/dia produzidos na cidade, 65,1 
toneladas são recicláveis, entretanto, somente 26% (16,88 ton/dia) do potencial 
reciclável é coletado e manejado, enquanto os outros 74% são destinados ao aterro 
sanitário. Estes dados demonstram a necessidade de maior aperfeiçoamento no 
sistema para aumentar a quantidade de resíduos sólidos coletados para reciclagem, 
lembrando que, todos os anos aumentam o montante de lixo produzido pela 
população. 

Cascavel conta com apenas três caminhos coletores de lixo selecionado, dois 
com roteiros definidos em alguns bairros da cidade, enquanto o outro caminhão 
atende coletas agendadas nos diversos locais urbanos e nos distritos municipais. 
Entretanto, soma-se a está coleta formal a coleta informal que é realizada por 
carrinheiros e carroceiros que coletam o lixo reciclável nas portas das casas e 
empreendimentos comerciais e que adquirem seu sustento a partir da venda de 
materiais recicláveis. Há também mobilizações apoiadas pela Secretaria Municipal 
de Ação Social para criação de Cooperativas (COOTACAR) ou Associações de 
catadores (ACAMAR). Este projeto chamado Coleta Solidária recebe apoio da Itaipu 
Binacional que dou 400 carrinhos, além de outros equipamentos. 
 

 

Metodologia 

  

 Como metodologia para investigação do grau de conhecimentos dos 
entrevistados foram elaboradas algumas questões para verificar seus 
conhecimentos em relação à coleta seletiva. A grande maioria das questões é de 
caráter objetivo, não exigindo respostas longas e discursivas, mas que possibilitam 
uma análise quantitativa e qualitativa das diversas dimensões vivenciais das 
pessoas. 



V Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia (EREBIO-SUL) 
IV Simpósio Latino Americano e Caribenho de Educação em Ciências do  

International Council of Associations for Science Education (ICASE) 
 

 

18 a 21 de setembro de 2011 

 

 
 
Pesquisa com os Moradores de alguns bairros de Cascavel-PR 
 
 Considerando as reais condições da gestão dos resíduos sólidos por meio da 
coleta seletiva no Município de Cascavel-PR, foram entrevistadas 42 pessoas de 
vários Bairros de Cascavel-PR, entre eles, São Cristóvão, Jardim Veneza, 
Presidente, Nova York, Cascavel Velho, Coqueiral, Jardim Nova Itália, Jardim 
Europa, Períolo e Santa Felicidade. Estas pessoas apresentaram faixas etárias entre 
13 e 63 anos.  
 

Tabela 2 - Representando a faixa etária das pessoas entrevistadas pela pesquisa. 
 Faixa Etária (em anos) Número de Pessoas 

10-20 17 

20-30 08 

30-40 08 

40-50 03 

50-60 01 

  
Foram também perguntados sobre o grau de escolaridade. O objetivo destas 

informações é realizar uma análise comparativa para associar o grau de cultura com 
o grau de conhecimento de educação ambiental e de responsabilidade sócio-
ambiental. 
 

Tabela 3 - Representando o grau de escolaridade das pessoas entrevistadas na 
pesquisa. 

Grau de Escolaridade Número de Pessoas 

Ensino Fundamental – até 8ªSérie 15 

Ensino Médio 16 

Ensino Superior Incompleto 02 

Ensino Superior Completo 02 

 
 
 A entrevista começou com a pergunta básica, “o que é coleta seletiva?”. Os 
resultados demonstraram que 97,62% dos entrevistados afirmaram saber o que é 
coleta seletiva. Os que afirmaram saber quais são os tipos de lixo, somaram 
90,47%. A terceira pergunta, que exigia a capacidade prática em saber separar os 
lixos recicláveis dos não-recicláveis, registrou o percentual de 80,95% que souberam 
separar os lixos recicláveis dos não-recicláveis. Entretanto, praticamente todos 
apresentaram uma visão de reciclagem industrial, pois não incluíram o lixo orgânico 
com passível de reaproveitamento.  Alguns incluíam lixos não-recicláveis no grupo 
dos recicláveis, enquanto, outros deixavam de incluir alguns recicláveis no grupo 
reciclável. 
 
 

Gráfico 1 - Representação da porcentagem de entrevistados que conhecem 
ou não conhecem a Coleta Seletiva. 



V Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia (EREBIO-SUL) 
IV Simpósio Latino Americano e Caribenho de Educação em Ciências do  

International Council of Associations for Science Education (ICASE) 
 

 

18 a 21 de setembro de 2011 

 

98%

2%0%0%

Conhecimento da Coleta 
Seletiva: Teoria

Conhecem

Desconhecem

 
 
 
 

Gráfico 2 – Representação da porcentagem de entrevistados  que sabem realizar a 
separação dos lixos recicláveis. 

 
 
 
 Quando perguntados sobre a realização ou não da separação do lixo 
doméstico, apenas 21,43% das pessoas entrevistadas afirmaram separar os lixos. 
Entretanto, quando interrogados se anteriormente haviam realizado a separação do 
lixo doméstico, 42,86% deles afirmaram já ter realizado. Quanto ao ambiente de 
trabalho, 64,28% das pessoas afirmaram existir a separação do lixo na empresa em 
que trabalham. 
 A questão seguinte tratava do serviço de coleta realizado pela prefeitura 
municipal, sendo que, 92,86% dos entrevistados afirmaram existir o serviço de 
coleta do lixo em suas ruas, entretanto, 61,9% deles afirmaram ocorrer a coleta 
seletiva, 38,1% afirmaram não ocorrer coleta seletiva nas suas ruas.  
 Quando questionados se sabiam o destino dado ao lixo por eles produzido, 
21,42% sabiam o que era feito com o lixo, 57,14% não sabiam e 21,42% sabiam o 
destino de parte do lixo. Conseqüentemente, apenas 26,2% deles sabiam onde se 
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localiza o lixão municipal, sendo que, apenas 4,76% dos que sabiam já haviam 
visitado o lixão. 
 A avaliação dos entrevistados sobre serviço prestado pelos lixeiros 
apresentou 26,6% como ótimo, 59,52% como bom, 11,9% como regular e 2,38% 
como péssimo. Entretanto, a grande maioria 61,9% acredita que a prefeitura está 
cumprindo a sua obrigação. Quando avaliam a prefeitura e o destino dado ao lixo 
por ela, 19,05% acreditam que a prefeitura está dando o destino correto ao lixo 
coletado, 28,6% acham que não, e 52,38% acreditam que em parte está correto. 
 Quando interrogados sobre alguma sugestão para o destino do lixo, 
responderam: “realizar a coleta diária nos bairros”; “realizar mais palestras sobre 
reciclagem”; “aumentar os pontos de reciclagem”; “aumentar os preços dos materiais 
recicláveis”; “colocar lixeiras nas ruas e realizar coletas freqüentes”; “realizar 
reciclagem em casa”; “aumentar as lixeiras nas praças públicas”; “realizar coleta 
seletiva”. Entretanto, foram poucos os entrevistados que deram sugestões. 
 A auto-avaliação das pessoas quanto a sua participação na redução da 
produção do lixo ou da coleta seletiva apresentou 9,53% considerando ótima, 
21,43% como boa, 54,76% como regular e 14,28% considera péssima. Quando 
questionados sobre a gestão do lixo em suas casas ou empresas, 47,62% afirmaram 
a necessidade ou possibilidade de melhoramento, entretanto, 33,33% responderam 
que não há o que fazer para melhorar a gestão do lixo em suas casas ou empresas. 
 Com relação ao conhecimento da existência de algum terreno baldio que 
serve de depósito de lixo em sua rua ou bairro, 66,66% disseram que há esse tipo 
de terreno baldios, 28,57% disseram não existir tais terrenos. Perguntados sobre a 
existência de algum rio no bairro em que moram e 85,71% afirmaram existir um rio 
cortando o seu bairro. Entretanto, 78,57% dos entrevistados têm conhecimento da 
poluição do rio por dejetos jogados pelas pessoas. Mas, quando perguntados se 
queriam que a água do rio fosse melhor, a grande maioria 83,33% disseram que 
sim. 
 A respeito do consumo da água do rio que corta o bairro, somente 33,33% 
afirmaram existir, enquanto a grande maioria afirmou que não há consumo dessa 
água, 64,28%. E por fim, quando perguntados sobre a possibilidade deles fazerem 
alguma coisa para melhorar a situação do rio, 76,2% deles reconheceram poder 
fazer alguma coisa, enquanto, 23,8% disseram não poder fazer nada para melhorar 
e, alguns não responderam. 
 
 
Análise geral da entrevista 
 
 A entrevista com as pessoas dos diversos bairros de Cascavel-PR possibilitou 
o acesso a alguns dados importantes sobre o nível de conhecimento e 
comprometimento deles na gestão do lixo doméstico. É fato, o trabalho de educação 
ambiental ainda não conseguiu incorporar pensamentos e comportamentos 
ecologicamente corretos na maioria das pessoas. Também foi observado que 
apesar de muitos deles viverem durante muitos anos em seus bairros, ainda há 
alguns que desconhecem atividades rotineiras da comunidade como, por exemplo, o 
trabalho da coleta do lixo nas suas ruas, realizado pelo menos três vezes por 
semana. Pode-se interpretar nas entrelinhas das respostas a falta de conhecimento 
do processo de geração e destino do lixo, desde a sua origem em suas casas até o 
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transporte para o local do tratamento e o que é feito com ele. Parece ocorrer uma 
ruptura no ciclo depois que o lixo é ensacado e deixado na lixeira em frente a casa.  
 Quanto à atividade de coleta seletiva, atualmente, ainda não é rotina em 
todos os bairros, e em muitos necessita de agendamento, pois o Prefeitura ainda 
não está atendendo todas as regiões, limitando-se a cerca de 10 bairros da cidade, 
pretendendo no futuro expandir para os demais.  
 Outra questão que surpreendeu foi o número de entrevistados que afirmaram 
não poder fazer nada para melhorar a limpeza dos rios e, que também não tinham o 
que fazer para melhorar o tratamento (separação e diminuição na produção) do lixo 
doméstico. De maneira que, pode sugerir uma interpretação de que eles não 
compreendem o tratamento do lixo doméstico como responsabilidade da família, 
relegando a tarefa exclusivamente o serviço público.  
 
 
Considerações Finais 
 
 A abordagem realizada com os entrevistados possibilitou analisar os níveis de 
conhecimentos relativos a questão da coleta seletiva tanto em seu aspecto de 
gestão domiciliar quanto em relação ao serviço público. Essas pessoas com idades 
entre 13 e 63 anos forneceram uma amostra do perfil médio de educação ambiental 
presente em algumas regiões da cidade de Cascavel-PR. Foram constatados alguns 
esforços de algumas pessoas em trabalhar a problemática da produção do lixo e as 
conseqüências, bem como, de alternativas ambientalmente saudáveis, como por 
exemplo, a separação do lixo para a coleta seletiva para posterior aproveitamento 
por meio da reciclagem. Todavia, constatou-se também um baixo envolvimento 
comportamental de responsabilidade para com a produção do lixo visando um 
cuidado para com o meio ambiente em algumas pessoas.  

Analisando informações como a faixa etária dos entrevistados, pode-se 
induzir que grande número de pessoas possui menos de 30 anos, ou seja, 59,5% 
dos entrevistados, isso significa que muitos ainda estão estudando e outros pararam 
a pouco tempo e mesmo assim constata-se um déficit de conhecimento e prática 
ambientais saudáveis. Burgos e Rosa (1994b) destacam o fator econômico com 
relevante na produção do lixo, pois o nível de produção de lixo aumenta na mesma 
proporção em que aumenta a renda per capita da renda familiar, pois a maior renda 
propicia maior consumo e, conseqüentemente, mais desperdícios por sobras e 
maior ocorrência de embalagens. Obviamente não foi realizada uma pesquisa 
detalhada sobre a situação econômica dos entrevistados. 
 A partir dos resultados coletados e analisados, constatou-se a necessidade 
do desenvolvimento permanente e multidisciplinar de atividades formais e informais 
que reforcem o conhecimento da dinâmica socioeconômica da produção e consumo 
de bens industrializados. Para que possam compreender os caminhos e 
descaminhos da cultura capitalista do consumo de bens descartáveis e as 
conseqüências diretas causadas sobre o meio ambiente a partir do comportamento 
irresponsável. A partir dessa educação ambiental continuada, é possível oferecer às 
pessoas as ferramentas necessárias para agir da maneira sustentável e tornarem-se 
co-formadores de opinião influenciando as pessoas mais próximas como familiares e 
vizinhos. 
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