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Resumo:  A reciclagem é o processo envolvendo a transformação do resíduo 

sólido promovendo mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, 

de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente 

matéria-prima ou produto. Desta forma objetivou-se analisar o nível de 

conhecimento dos alunos do curso de Ciências biológicas sobre o meio ambiente, 

reciclagem e coleta de lixo. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Regional 

do Cariri, localizada no município de Campos Sales-CE, abordou do primeiro ao 

nono semestre, totalizando 29 graduandos entrevistados. Trata-se de uma estudo 

de carater quantitativo, transversal, onde utilizou-se um questionário estruturado, 

contendo quatro perguntas objetivas, sobre reciclagem, lixo e práticas ecológicas.   

As entrevistas realizadas apontaram que 66% sabem separar o lixo de forma 

correta, porém 90% consideram a reciclagem a melhor opção, ou seja, apesar de 

serem graduandos de um curso que está diretamente relacionado ao estudo do 

meio ambiente, ainda há um déficit em relação aos conhecimentos desses 

discentes sobre a temática. Dos entrevistados 60% souberam o que aborda  

coleta seletiva e afirmaram ainda que em suas moradias não possuem 

saneamento básico. Neste sentido, algumas estratégias citadas para que ocorra 
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uma maior aprendizagem sobre o meio ambiente é dar mais ênfase a esse 

assunto nas universidades, por meio de debates, minicursos e palestras para que 

esses futuros biólogos se familiarizem mais com o assunto em questão. Hoje em dia, com 

o aumento crescente na produção de resíduos e no lixo oceânico, a reciclagem é de 

extrema importância. Muitos países já tem essa preocupação, apoiam programas 

ambientais e, consequentemente, de reciclagem.  
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