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RESUMO EXPANDIDO

XII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO e IV SEMINÁRIO DE ENSINO

A difusão do conhecimento sobre medidas ambientalmente corretas, no que tange a
responsabilidade ambiental, como a reciclagem e a reutilização de materiais,
expressa relativo grau de urgência. Além disso, medidas desta natureza são técnicas
fomentadoras da consciência de responsabilidade ambiental. A destinação
adequada de resíduos sólidos domésticos gera ganhos ambientais e ao mesmo
tempo ganhos de ordem econômica. Neste aspecto, o presente estudo visa verificar
situações de adequação ambiental e levantar dados sobre a reutilização ou
utilização adequada dos resíduos em comunidades católicas do município de Rio
Grande e a partir disso, planejar um modelo adequado, de forma ambiental e
economicamente viável, para a geração e destinação de resíduos sólidos
domésticos.
A pesquisa descritiva, realizada em parceria com a Mitra diocesana, ocorreu entre
abril e junho de 2009, envolvendo seis comunidades católicas do município de Rio
Grande (Catedral de São Pedro, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja São José
Operário, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Igreja Santa Rosa e Igreja São
Judas Tadeu). Primeiramente foi aplicado um questionário semi-estruturado junto a
um líder representante de cada comunidade envolvida em busca de informações
sobre a destinação dos resíduos (lixo comum ou coleta seletiva) e sobre possíveis
medidas de preservação ambiental adotadas pelas comunidades. Estes dados estão
expressos em gráficos. Esta primeira etapa do estudo servirá como base para futura
elaboração de propostas e mecanismos de adequação ao destino de resíduos.
Com base nas entrevistas verificou-se que 34% dos materiais descartados pelas
comunidades são destinados à reciclagem (Fig. 1). O restante é destinado ao lixo
comum.
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Figura 1 – Representação do percentual de resíduos domésticos com destinação
para a reciclagem nas comunidades católicas avaliadas.

A porcentagem de materiais destinados à reciclagem se mostra expressiva se
comparada à porcentagem de lixo destinado à reciclagem em todo o Brasil, que é de
apenas 2% (IBGE, 2004). Tradicionalmente, no Brasil, é de competência do
município a gestão dos resíduos produzidos em seu território (CHMULEK, 2005),
porém, em nenhuma das comunidades pesquisadas a reciclagem estava a cargo de
órgãos governamentais e sim de cooperativas de catadores de lixo e catadores
autônomos.
Com relação às principais questões aplicadas aos entrevistados (Fig. 2), verificou-se
que quando há medidas de preservação ambiental, estas são tomadas
individualmente e não por grupos organizados.

Figura 2 – Representação do percentual de respostas afirmativas ou negativas
relativas às seguintes questões: 1 - Existe algum grupo com atividades voltadas à
questão ambiental?; 2 - Existe alguma ação específica voltada á questão
ambiental?; 3 - Existe interesse em ações de preservação ambiental?; 4 - Utilização
de lâmpadas fluorescentes; 5 - Existe arborização ou plantas no interior do local?; 6 -
Existem medidas de economia de água?; 7 - Já foi realizada alguma forma de
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discussão sobre a questão ambiental?

Além disso, constatou-se, nas seis comunidades pesquisadas, que mesmo não
existindo grupos organizados com atividades voltadas à questão ambiental, há
grande interesse em ações relacionadas à problemática ambiental (Fig. 2).
Estes resultados parciais sugerem que ainda há falta de incentivo do poder público e
de lideranças da sociedade para tomada de ações ambientais. A falta de incentivo
pode ser a razão pela qual não sejam criadas ações sistêmicas e organizadas para a
preservação do meio ambiente e efetivação das atividades de responsabilidade
ambiental. Esta concepção une-se a de OBLADEN (2004), ao afirmar que a deve-se
ter consciência de que todas as ações envolvidas no gerenciamento do “lixo” estão
interligadas, influenciando umas às outras. Neste sentido, verifica-se que o
gerenciamento do lixo não é simplesmente envolver a recuperação de recicláveis,
mas buscar a melhor técnica para gerenciá-lo. Portanto, o incentivo prático e a
organização sistêmica das atividades de responsabilidade ambiental apresentam-se
neste resultado parcial como possíveis soluções para adequação ambiental das
comunidades pesquisadas.
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