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RESUMO 

 

 

A elevada geração de resíduos urbanos, uma das consequências trazidas pelo nosso modelo de 

desenvolvimento, ocasiona, entre outros problemas, impactos ao meio ambiente. A situação se 

agrava quando consideramos o descarte incorreto destes resíduos pela população e a grande 

quantidade de resíduos perigosos dispostos inadequadamente no ambiente. Por esse motivo, 

destaca-se a importância do manejo adequado, o qual evita desperdícios, preserva a saúde 

pública, não contribui para a degradação ambiental e conserva a qualidade de vida. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, aprovada em 2010 é um marco importante no que se 

refere à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, por representar uma 

tentativa para solucionar essa grave questão. Diante desse contexto, este trabalho objetivou 

investigar a conduta de docentes universitários efetivos da UNICENTRO, das unidades de 

Guarapuava (PR), no que se refere ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, avaliar o 

conhecimento desses profissionais diante de questões relacionadas ao tema e analisar as 

representações sociais de resíduos sólidos desses professores. Trata-se de uma pesquisa social 

aplicada, de cunho quanti-qualitativo, e teve como instrumento de coleta de dados o 

questionário. A partir dos resultados quantitativos, verificamos que a maioria dos docentes 

têm preocupação acerca dos danos ambientais causados pelos resíduos sólidos, conhecimento 

do destino dos resíduos domiciliares, dos tipos de coleta existentes, da PNRS e do significado 

de ecopontos e resíduos perigosos. Os resultados qualitativos obtidos por meio da análise das 

representações sociais dos pesquisados demonstraram que cada grupo de docente pertencente 

a setores pedagógicos distintos tem uma visão ou uma percepção diferente do que são os 

resíduos sólidos. Conclui-se que a conduta e o conhecimento quanto ao tema resíduos sólidos 

são favoráveis e que os docentes revelaram atitudes pró-ativas voltadas à proteção e 

preservação do meio ambiente, além de mostrarem consciência e comportamento 

sustentáveis. 

 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Representações 

Sociais.  

  



ABSTRACT 

 

 

The high generation of waste, one of the consequences brought about by our model of 

development, causes, among other problems, impacts on the environment. The situation is 

aggravated by the incorrect disposal of this waste by the population, and the large quantity of 

hazardous waste improperly disposed of in the environment. Therefore, the importance is 

highlighted of adequate management, which prevents waste, preserves public health, does not 

contribute to environmental degradation, and preserves quality of life. The National Solid 

Waste Policy, PNRS, adopted in 2010, is an important landmark for integrated management 

and solid waste management, as it represents an attempt to resolve this serious issue. Given 

this context, the present study aims to investigate the conduct of university teachers of 

UNICENTRO (Guarapuava (PR) unit) in relation to the management of solid domestic waste; 

to evaluate the knowledge of those professionals on issues related to the topic; and to analyze 

social representations of solid waste by those teachers. This research, in the area of applied 

social sciences, takes a quantitative - qualitative approach, using a questionnaire as a data 

collection tool. Based on the quantitative results, we found out that most teachers have 

concerns about the environmental damage caused by solid waste, and that they are aware 

about the destination of domestic waste, the types of existing collection, the PNRS, and the 

significance of recycling containers and hazardous waste. The qualitative results obtained by 

analyzing the respondents‟ social representations showed that each group of teachers 

belonging to different educational sectors has a vision or a different perception of what solid 

wastes are. It can be concluded that conduct and knowledge about solid waste are favorable, 

and that teachers showed pro-active attitudes towards protecting and preserving the 

environment, besides showing sustainable awareness and behavior. 

 

 

Keywords: Solid Waste. National Solid Waste. Social Representations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Problemas ambientais vêm despertando interesse e preocupação dos diversos setores 

da sociedade. Fenômenos como o aquecimento global, a contaminação do ar, águas, solos e 

alimentos, além das catástrofes naturais, o desmatamento acelerado, as alterações no clima, o 

avanço da desertificação, e as ameaças à biodiversidade tornaram-se crescentes e ameaçam a 

vida humana (BARTHOLOMEU, 2011), além de contribuírem, de forma direta, na 

configuração da atual crise ambiental (SILVA; ARAÚJO; SANTOS, 2012). De acordo com 

Siqueira e Moraes (2009), dos inúmeros problemas da atualidade, a degradação ambiental é o 

fenômeno mais globalizado; é um problema de ordem planetária. 

O aumento exponencial dos resíduos sólidos urbanos apresenta-se também como uma 

das grandes preocupações ambientais, uma vez que aqueles resíduos gerados pelas cidades 

vêm se avolumando de tal forma que já constituem um dos principais desafios da sociedade 

em geral e dos gestores públicos (ZYGER, 2005). Tal condição é confirmada pelo Ministério 

do Meio Ambiente, MMA (2011) quando evidencia que o Brasil produz por dia cerca de 183 

mil toneladas de lixo urbano e que cada brasileiro produz diariamente 1,1 quilograma de lixo 

em média. 

Essa situação é consequência do aumento da população urbana que quanto mais 

cresce, mais demanda por matéria-prima e, por conseguinte, mais gera resíduos (ONOFRE, 

2011). De acordo com a Fundação Verde Herbert Daniel (2012), nos últimos dez anos a 

população do Brasil aumentou 9,65%, enquanto que, no mesmo período, o volume de lixo 

cresceu mais do que o dobro disso, 21%. Conforme dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 

no Brasil elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais, ABRELPE (2012), a geração de resíduos sólidos urbanos, RSU, no Brasil cresceu 

1,3% de 2011 para 2012, índice que é superior à taxa de crescimento populacional urbano no 

país, no mesmo período, que foi de 0,9%. 

A situação agrava-se uma vez que a elevada geração de resíduos sólidos não é 

acompanhada pelo descarte correto. De acordo com a ABRELPE (2012), em 2012, das 64 

milhões de toneladas de resíduos produzidos pela população, 24 milhões (37,5%) foram 

enviados para destinos inadequados; ao todo são três mil cidades (54% do total) que ainda 

enviam resíduos para locais incorretos. 
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O inadequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares e a disposição final 

ambientalmente inadequada podem trazer graves consequências ao meio ambiente, pelo risco 

de contaminação dos lençóis de água, comprometendo o seu uso domiciliar; pelo 

assoreamento de rios e canais devido ao lançamento de detritos nessas áreas; pela poluição da 

atmosfera, com o desprendimento de gases e o mau cheiro; pela proliferação de insetos, 

roedores, transmissores de doenças, entre outros (ZYGER, 2005). 

A problemática que envolve os resíduos sólidos vai além da quantidade produzida e 

do descarte inadequado, engloba também sua composição e sua toxicidade. Por esse motivo, 

destaca-se a importância do manejo adequado, o qual evita desperdícios, preserva a saúde 

pública, não contribui para a degradação ambiental, e consequentemente, conserva a 

qualidade de vida da população. 

A produção descontrolada dos resíduos sólidos é consequência do nosso modelo de 

desenvolvimento, que é baseado, entre outros, no crescimento populacional, no 

desenvolvimento tecnológico, no processo de urbanização e nas mudanças dos padrões de 

produção e nos hábitos de consumo (SANTOS, 2008). 

No Capítulo 4 da Agenda 21 Global, documento produzido na Rio Eco 92 durante a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

verificamos que as principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial 

são os padrões insustentáveis de consumo e produção. 

Uma das principais características que diferencia o ser humano dos demais seres vivos 

é a capacidade de transformar os recursos naturais em bens para o seu uso. Essa capacidade 

traz para a atualidade um consumo desenfreado, o qual fomenta o capitalismo globalizado que 

vivemos (MANSANO; KIECKHÖFER, 2011). 

O consumo ao mesmo tempo em que se presta a assegurar uma vida digna à população 

acaba, em um movimento inverso, afetando negativamente a qualidade de vida antes desejada 

(LEMOS, 2012). 

O verbo “consumir” vem do latim “consumire”, e significa gastar, utilizar, despender, 

extinguir, destruir. O ato de consumir é próprio da nossa sociedade e faz parte da geração e da 

circulação de riquezas; é um ciclo, que envolve a transformação de recursos naturais em 

produtos e a utilização destes produtos para a satisfação das necessidades humanas (LEMOS, 

2012).  

A particularidade do consumo em satisfazer as necessidades humanas é reconhecida 

no Código de Defesa do Consumidor em dois momentos de seu art. 4°, “o atendimento das 
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necessidades dos consumidores” e a “melhoria de sua qualidade de vida”. E essas 

necessidades não são apenas as primárias e as biológicas, mas são também as secundárias. Ou 

seja, o consumo é um ato social motivado por padrões de ordem cultural e econômica 

(LEMOS, 2012). 

A identidade dos cidadãos muitas vezes se configura pelo que se consome. Os 

produtos e os objetos não são adquiridos exclusivamente por sua utilidade, mas pelo prestígio 

e pelo status que conferem. 

Os meios de comunicação propagam estilos de vida projetados pelo mercado como 

ideais de plenitude e de satisfação humana, e levam os indivíduos a vincularem ao ato de 

consumir as possibilidades de realização pessoal (SILVA, ARAÚJO; SANTOS, 2012). 

Este padrão consumista da nossa sociedade contemporânea pode intervir sobremaneira 

na sustentabilidade ambiental (COSTA; TEODÓSIO, 2011). Se considerarmos o descarte 

inadequado dos resíduos decorrentes dessa busca pela satisfação das necessidades primárias 

ou socialmente incutidas, o consumo contribui para a degradação ambiental, compromete a 

saúde pública e interfere na qualidade de vida de toda sociedade (LEMOS, 2012). 

Diante desse contexto verificamos que o ato de consumir pode trazer benefícios como 

a satisfação das necessidades pessoais, a melhoria da qualidade de vida e o favorecimento do 

desenvolvimento local; malefícios, quando consideramos a exploração dos recursos naturais, 

a desigualdade social e a produção intensificada de resíduos (COSTA; TEODÓSIO, 2011). 

Esse cenário nos leva a refletir que o grande desafio é como manter o atual nível de 

crescimento/desenvolvimento e seus benefícios trazidos à sociedade, e ao mesmo tempo 

assegurar, pelo menos, um ambiente sadio e as mesmas possibilidades de vida atuais para as 

gerações futuras. Ou ainda, conforme salienta Figueiredo (1995, p. 15) “como tornar viável, 

de forma perene, o „desenvolvimento‟ do homem em um sistema materialmente limitado?”. 

De acordo com Donha (2002), o novo padrão para qualquer plano, programa ou 

projeto, deve ser a sustentabilidade, que passou de “visão de futuro” para ser uma questão de 

presente, constituindo-se no desafio civilizatório do novo milênio. Para o consumo, Costa & 

Teodósio (2011) indicam como solução, o consumo sustentável e responsável. Ou seja, a 

garantia de que as necessidades da sociedade sejam alcançadas sem o consumo excessivo e 

contribuindo para a proteção do meio ambiente.  

O ponto central quando se discute sobre a temática sustentabilidade, gira em torno do 

equilíbrio entre a sociedade e a natureza, e envolve aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Segundo Bartholomeu (2011), para a transição para este novo paradigma devem 
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ser estabelecidas estratégias e políticas públicas ambientais que indiquem o caminho a ser 

seguido em busca do desenvolvimento sustentável. 

Embora existam muitas definições para o termo políticas públicas, todas convergem 

para um mesmo elemento central: o Governo (SOUZA, 2006). Relacionam-se à atuação do 

governo que, visando alcançar objetivos predefinidos, adota ações e estratégias a partir das 

quais se desenvolvem as inter-relações entre o Estado e a sociedade. 

Para Souza (2006, p. 26), através da formulação de políticas públicas “os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real”. 

Através das políticas públicas as ações governamentais interferem diretamente na 

sociedade, em questões como meio ambiente, saúde, educação, emprego, moradia, entre 

outras. 

A mais recente política pública ambiental direcionada especificamente para a questão 

dos resíduos sólidos (a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS), instituída pela Lei n° 

12.305/2010, se apresenta como um instrumento para o desenvolvimento sustentável no país, 

pela tentativa de solucionar a grave questão do lixo. Esta Lei dispõe sobre princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive os perigosos, às responsabilidades dos geradores 

e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Segundo o MMA (2011), o que se pretende com a nova política nada mais é do que a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; a 

redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; a gestão integrada de resíduos 

sólidos; entre outros. 

Tanto para Antunes (2011) como para Lemos (2012), esta Lei poderá vir a contribuir 

para a atenuação dos gravíssimos danos oriundos das inadequadas destinação e disposição 

final de resíduos, além de introduzir um sistema de prevenção, exigindo tecnologias melhores, 

que permitam a sua minimização, bem como a importância da redução e da reutilização. 

Encontramos na Lei um ponto inovador que é a distinção entre resíduos e rejeitos. 

Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Já os 

resíduos consistem no lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado. Feita essa distinção, a 
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PNRS determina que apenas os rejeitos possam ser dispostos em aterros, de maneira 

ambientalmente adequada. Além disso, a Lei proíbe a disposição de resíduos sólidos em 

lixões a céu aberto, os quais deverão ser gradualmente eliminados e recuperados (BRASIL, 

2010). 

Além da substituição dos lixões pelos aterros sanitários, que geram menos impactos 

ambientais no solo, no ar e nos recursos hídricos, a nova Política apresenta importantes 

princípios e instrumentos, dos quais podemos citar a coleta seletiva, que visa à reutilização e à 

reciclagem de resíduos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a 

logística reversa. 

O princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos dispõe 

que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo 

ciclo de vida dos produtos, desde o seu desenvolvimento, passando pela obtenção de matérias 

primas e insumos; pelo processo produtivo; pelo consumo, até a sua disposição final 

(BRASIL, 2010). Isto é, todos nós somos responsáveis pelos resíduos sólidos que 

produzimos. 

A logística reversa consiste no retorno dos produtos após o uso pelo consumidor ao 

comerciante, fabricante ou importador, para seu tratamento e reaproveitamento, ou sua 

disposição final ambientalmente adequada, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Ou seja, o consumidor 

final tem que fazer que o resíduo volte ao produtor, especialmente os que representam risco à 

saúde e ao meio ambiente. Estão sujeitos a esta obrigação os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, 

seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Ainda que na Lei a responsabilidade pela gestão integrada dos resíduos sólidos 

domiciliares pertença aos municípios, a população, na condição de consumidor e gerador de 

resíduos, é chave nesse processo, uma vez que contribuirá de forma direta na coleta seletiva, 

efetuando a separação dos materiais na origem; nos sistemas de logística reversa, devolvendo 

seus produtos após o uso para os responsáveis; e na redução da geração dos resíduos, processo 

que advém da conscientização do consumo responsável (BARTHOLOMEU; CAIXETA-

FILHO, 2011). 
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De acordo com o inciso VI, do artigo 15, da Lei n° 12.305/2010, para o atendimento 

das metas previstas (de redução, de reutilização, de reciclagem; para o aproveitamento 

energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos, RS; para a 

eliminação e recuperação de lixões, entre outras) deverão ser desenvolvidos e implantados 

“programas, projetos e ações” específicos neste tema (BRASIL, 2010, p. 8). 

Entendemos que tais programas, projetos e ações, devam ser elaborados de acordo 

com as características, com o perfil socioeconômico e cultural e com os níveis de 

conhecimento, de participação e de envolvimento do público-alvo. 

Nesse contexto, o propósito desta pesquisa foi a análise da conduta de docentes do 

ensino superior no manejo de seus resíduos sólidos domiciliares, a avaliação do conhecimento 

desses profissionais diante de questões relacionadas a esse tema e a análise de suas 

representações sociais de resíduos sólidos. 

A população investigada foi constituída por docentes universitários efetivos da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, lotados nos Campi pertencentes ao 

Município de Guarapuava (PR), que estavam exercendo suas atividades nos meses de outubro 

a dezembro de 2013, período da coleta de dados. A seleção da amostra foi realizada pelo 

método de amostragem probabilística do tipo estratificada proporcional. 

Ressaltamos que a escolha destes atores sociais deveu-se ao fato de que este grupo 

mantém contato direto com o conhecimento e é considerado como formador de opinião e 

disseminador de informação. 

Trata-se de uma pesquisa social, de natureza aplicada, cuja abordagem escolhida foi a 

quanti-qualitativa. O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o 

questionário, constituído por perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha. 

Acreditamos que este estudo possa, de certa forma, contribuir com o gerenciamento 

dos RS do Município de Guarapuava (PR), exigência contida na Lei 12.305/2010, e que os 

dados obtidos possam servir como base para o desenvolvimento de futuras ações, projetos 

e/ou programas que visem a solução do problema dos RS urbanos e domiciliares, ao mesmo 

tempo que otimizem a utilização dos recursos públicos, diminuam os impactos negativos ao 

meio ambiente, e, consequentemente, possibilitem a melhoria da qualidade de vida da 

população local. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a conduta e as representações sociais de resíduos sólidos a partir da 

percepção dos docentes efetivos da UNICENTRO. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Investigar a conduta dos docentes efetivos da UNICENTRO no manejo dos resíduos 

sólidos domiciliares. 

- Avaliar o conhecimento desses docentes em questões relacionadas aos resíduos 

sólidos. 

- Comparar as representações sociais de resíduos sólidos a partir da percepção dos 

docentes de diferentes áreas de conhecimento da UNICENTRO. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa social, empírica, do tipo survey, de natureza aplicada, quanto 

aos objetivos é tanto descritiva quanto exploratória, quanto à abordagem é quanti-qualitativa. 

Gil (2010, p. 26) caracteriza pesquisa social como “o processo que, utilizando a 

metodologia científica, permite a obtenção de conhecimentos no campo da realidade social.” 

Para ele, a pesquisa social pode “decorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no 

desejo de conhecer pela simples satisfação para agir.” (GIL, 2010, p. 26). 

A pesquisa aplicada se distingue pelo seu interesse prático, ou seja, que os resultados 

sejam aplicados ou utilizados na solução de problemas reais (MARCONI; LAKATOS, 1996). 

Cervo e Bervian (1996, p. 47) destacam que “na pesquisa aplicada o investigador é 

movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos imediatos, buscando 

soluções para problemas concretos”. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, esta pesquisa pode ser especificada tanto 

como uma pesquisa exploratória quanto uma pesquisa descritiva. Exploratória por ter como 

objetivo a familiarização do pesquisador com o assunto a ser pesquisado, fazendo-o perceber 

ou descobrir novas ideias (CERVO e BERVIAN, 1996). Descritiva por ter como objetivos 

“levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2010, p. 28). A pesquisa 

descritiva segundo Silva (2005, p. 50), “busca conhecer as diversas situações e relações que 

ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, 

tanto do indivíduo – tomado isoladamente – como de grupos e comunidades mais 

complexas”. 

A pesquisa survey se refere a um tipo particular de pesquisa social empírica. É 

caracterizada como um método quantitativo e descrita pela obtenção de dados ou informações 

sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente 

um questionário (FREITAS et al., 2000). 
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Babbie (2003, p. 104) destaca que “surveys estudam uma amostra de uma determinada 

população, coletando dados sobre os indivíduos na amostra, para descrever e explicar a 

população que representam”. 

As pesquisas quantitativas são geralmente utilizadas para verificar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados, e quando se sabe exatamente o que deve ser 

perguntado para atingir os objetivos do trabalho. Este tipo de abordagem testa, de forma 

precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e fornece índices que podem ser comparados 

com outros (SILVA, 2011). 

A pesquisa quantitativa representa uma amostra de um universo, de forma que por 

meio de generalizações das regularidades dos dados seja feita uma projeção do universo 

estudado. Também pode ser chamada de pesquisa fechada, devido ao uso de instrumentos 

estruturados para coleta de dados, como entrevistas e questionários. Seus resultados, em geral, 

são apresentados em percentuais e usa fórmulas estatísticas para tal (FREITAS, 2010). 

A utilização da abordagem quantitativa possibilitou mensurar, apresentar e descrever, 

com a utilização de percentuais, os dados levantados pela pesquisa e proporcionou o 

cumprimento dos seguintes objetivos específicos propostos neste trabalho: a investigação da 

conduta dos docentes no que se refere ao manejo de seus resíduos sólidos domiciliares e a 

avaliação do conhecimento dos mesmos diante de questões relacionadas aos resíduos sólidos.  

Além disso, a definição de uma amostra estatisticamente dimensionada a partir de uma 

população, característica peculiar de pesquisas quantitativas, garantiu a representatividade dos 

cinco setores pedagógicos estudados nesta pesquisa. 

As pesquisas qualitativas, por sua vez, têm por característica interpretar o fenômeno 

que observa e trazer à tona o que os participantes pensam. Tal método se distingue do 

quantitativo, uma vez que não emprega um instrumental estatístico como base na análise de 

um problema, não pretendendo medir ou numerar categorias (RICHARDSON, 2008). 

A análise das representações sociais de resíduos sólidos dos docentes da 

UNICENTRO, objetivo também proposto neste trabalho, requereu a utilização de uma 

abordagem qualitativa, “visto que a temática ambiental não deve ser analisada com 

neutralidade no processo de investigação, pois permeia múltiplas realidades.” (ALVES, 1991, 

p. 55). 

Seguindo as considerações realizadas por Minayo (1997, p. 53) de que “as duas 

metodologias (quantitativa e qualitativa) não são incompatíveis e podem ser integradas num 

mesmo projeto”, e por Neves (1996, p. 2) de que “os métodos qualitativos e quantitativos não 
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se excluem embora difiram quanto à forma e à ênfase”, caracterizamos este estudo como 

quanti-qualitativo, uma vez que as duas abordagens, de forma complementar, fortaleceram os 

resultados da pesquisa. É um estudo misto que se constituiu na articulação de ambos os tipos 

de dados. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 206), o conceito de população é “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. Para Gil (2010, p. 89-90), população é “o conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características” e amostra é “o subconjunto do universo, por meio do 

qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo”. 

Richardson (2008, p. 158) destaca que “cada unidade ou membro de uma população 

denomina-se elemento e quando se toma certo número de elementos para averiguar algo sobre 

a população a que pertencem, fala-se de amostra”. 

Ainda no que se refere ao conceito de amostra, Marconi e Lakatos (2010, p. 206) 

destacam que “[...] é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo 

(população); é um subconjunto do universo”. 

Conforme Labes (1998, p. 25), uma amostra é “um subconjunto finito de uma 

população” e o objetivo em obter-se uma amostra é “garantir a representatividade da 

população, ou seja, a amostra estatisticamente obtida deverá corresponder em gênero e grau 

às características da população-alvo”. 

A população-alvo desta pesquisa foi constituída por docentes efetivos da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, pertencentes aos Campi Santa Cruz e CEDETEG, 

do Município de Guarapuava (PR), que estavam exercendo suas atividades pedagógicas 

normalmente no período de realização da coleta dos dados, ou seja, ficaram excluídos da 

população aqueles que estavam usufruindo de licenças ou de afastamentos. O total da 

população foi de 262 membros. 

A seleção da amostra desta pesquisa foi realizada pelo método de amostragem 

probabilística do tipo estratificada proporcional. E a seleção da unidade de análise para 
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compor a amostra dentro de cada estrato foi realizada por meio da amostragem aleatória 

simples. 

A principal característica da amostra probabilística, que é a seleção aleatória, reside no 

fato de que cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido para compor a 

amostra (BABBIE, 2003). 

A amostragem estratificada é um método para obter maior grau de representatividade 

estatística da população reduzindo o erro amostral assumido. Pois, ao invés de selecionar uma 

amostra a partir do total geral de uma população considerada heterogênea, são retiradas 

amostras, em quantidades apropriadas de elementos, de subconjuntos relativamente 

homogêneos da população. Ou seja, a função final da estratificação é organizar a população 

em subconjuntos relativamente homogêneos e selecionar o número apropriado de elementos 

de cada subconjunto (BABBIE, 2003). 

Na amostragem estratificada proporcional, a amostra de cada estrato é proporcional à 

extensão dele na população. Ou seja, de cada estrato foram retirados o número de elementos 

proporcional ao tamanho do estrato considerando a população-alvo total. 

A escolha pela utilização da amostragem estratificada justifica-se pela 

heterogeneidade da população-alvo desta pesquisa, considerando-se que os docentes que a 

constituem pertencem a diversas áreas de conhecimento (Setor de Ciências Humanas, Letras e 

Artes, SEHLA, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, SESA, Setor de Ciências da Saúde, SES, 

Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, SEAA e Setor de Exatas e de Tecnologia, SEET). 

Se optássemos pela utilização da amostragem aleatória simples ou da amostragem sistemática, 

não poderíamos garantir a igual representatividade estatística da amostra de docentes de todas 

as áreas de conhecimento. 

 

 

3.2.1 Seleção da amostra 

 

 

Considerando a população total admitida (262 elementos), realizamos um 

agrupamento dos docentes de acordo com a sua respectiva área de conhecimento (SEHLA, 

SESA, SES, SEAA e SEET). Obtivemos então, cinco subpopulações. Em seguida, 

selecionamos por meio da amostragem aleatória simples, elementos de cada estrato de forma 

proporcional até atingir o número de 158 docentes. 
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3.2.2 Tamanho da amostra e erro amostral 

 

 

De acordo com Freitas et al. (2000), o tamanho de uma amostra ideal corresponde ao 

número de respondentes necessários para que os resultados obtidos sejam precisos e 

confiáveis, e que quanto maior a amostra, menor o erro. Outros aspectos também devem ser 

considerados: se a população é finita ou não; o nível de confiança e o erro amostral assumido. 

O tamanho da amostra foi obtido a partir de fórmulas apresentadas por Barbetta 

(2002). Considerando que para este trabalho admitimos um erro amostral não superior a 5pp 

(pontos percentuais), o tamanho da amostra totalizou 158 elementos. 

Em seguida, selecionamos a quantidade de docentes de cada setor de conhecimento da 

UNICENTRO de forma proporcional ao total geral da população, até atingir esse número. 

Por exemplo, os docentes efetivos do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

SEHLA, representam 26% da população-alvo total. Desta forma e de acordo com a técnica 

escolhida para a seleção de elementos com base na amostragem estratificada proporcional, 

participaram desta pesquisa 41 docentes do SEHLA. 

A Figura 1 apresenta o número de docentes por setor de conhecimento, selecionados 

para compor a amostra, bem como o nível de estratificação e os percentuais de cada setor no 

total geral da população. 

 

 

Figura 1 - Quantitativo da amostra por setor de conhecimento 

Fonte: A autora (2014) 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 Método e período da coleta de dados 

 

 

Esta pesquisa pode ser considerada survey interseccional, pois os dados foram 

coletados em um momento determinado, a partir de uma amostra selecionada para descrever 

uma população maior na mesma ocasião (BABBIE, 2003). A coleta dos dados ocorreu 

durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. 

A aplicação do Instrumento de Coleta de Dados, ICD, foi aleatória, individual e 

ocorreu de duas formas subsequentes: 

1ª) presencial e assistida. Foram escolhidos aleatoriamente docentes de cada setor de 

conhecimento de acordo com o número já determinado pela amostra e abordados 

individualmente em seus respectivos departamentos. Em seguida, foram oferecidos os 

questionários que deveriam ser respondidos sem a interferência, mas com a presença do 

pesquisador. Obtivemos o retorno de aproximadamente 60% dos ICD‟s distribuídos; 

2ª) por meio digital. Foram encaminhados questionários, elaborados por meio do 

editor de formulários do Google Docs, com o mesmo conteúdo do questionário físico para 

todos os docentes efetivos dos setores pedagógicos. As respostas foram aceitas até que se 

completasse a quantidade faltante requerida pela amostra. No início do questionário 

encontrava-se a informação de que se o docente já houvesse respondido o documento de 

forma presencial, que desconsiderasse o convite para o preenchimento. Este método de 

aplicação foi escolhido tendo em vista a resistência e a morosidade apresentada pelos 

docentes quanto ao preenchimento do questionário na forma presencial. Diante disso, este 

método tornou-se uma ferramenta aliada devido ao baixo custo, à rapidez e à grande 

participação dos respondentes quando convidados pela via virtual. 

 

 

3.3.2 Instrumento de coleta de dados, ICD 

 

 

O ICD utilizado foi o questionário semiestruturado, constituído por perguntas abertas, 

fechadas e de múltipla escolha, totalizando dezesseis variáveis na versão física e dezoito 
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variáveis na versão digital, as quais foram distribuídas em ordem crescente de complexidade. 

A diferença na quantidade de variáveis se deu devido à necessidade de adaptação de algumas 

questões na versão digital. 

Este instrumento objetivou a obtenção de dados quantitativos e qualitativos. Para o 

cumprimento do objetivo referente à análise das representações sociais de resíduos sólidos 

dos docentes, foi inserida no início do trabalho uma questão aberta. O restante das questões, 

fechadas e de múltipla escolha, promoveram o cumprimento dos objetivos relacionados à 

análise da conduta dos docentes no que se refere ao manejo de seus resíduos sólidos 

domiciliares e à avaliação do conhecimento dos docentes diante de questões relacionadas aos 

resíduos sólidos. 

 

 

3.4 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Tendo em vista que foram obtidos dados distintos (qualitativos e quantitativos), as 

tabulações e as análises ocorreram de maneiras diferentes. 

Após a coleta dos dados por meio dos surveys, realizamos a tabulação das informações 

referentes à parte quantitativa utilizando o software Excel®, da Microsoft®. Em seguida, 

elaboramos gráficos para mais bem representar as informações obtidas. As respostas foram 

apresentadas em percentuais, pois julgamos ser esta a melhor maneira de cumprimento dos 

objetivos. 

No que se refere à tabulação das informações qualitativas, seguimos as orientações de 

Lüdke e André (1986). Inicialmente realizamos a completa leitura do corpus de análise 

proveniente da questão aberta contida no questionário. A partir de uma exaustiva leitura 

detectamos os aspectos que surgiram com maior regularidade. Em seguida, construímos 

categorias, as quais se originaram durante o processo de análise de conteúdo, a partir de 

excertos encontrados no próprio texto das respostas. O trabalho ocorreu até o surgimento de 

um ponto de redundância das informações. Os resultados foram apresentados por meio de 

tabelas. 

Nogueira-Martins e Bógus (2004, p. 55) destacam que 

 

para analisar e interpretar dados qualitativos não há fórmulas; não há meios de 

replicar perfeitamente o processo analítico de pensamento do pesquisador; não há 

regras a não ser a de utilizar, da melhor forma, a capacidade intelectual, para 
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representar fielmente os dados e comunicar o que eles revelam, segundo o propósito 

do estudo.  

 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO E DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa foi realizada com docentes efetivos da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, UNICENTRO, pertencentes aos Campi Santa Cruz (sede) e CEDETEG, no 

Município de Guarapuava (PR). 

A UNICENTRO-PR é uma instituição de ensino superior do Estado do Paraná, 

entidade da administração indireta do Poder Executivo Estadual, dotada de personalidade 

jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, e 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETI. 

Foi instituída pela Lei n° 9.295, de 13 de junho de 1990, com a incorporação da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati, FECLI, à Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Guarapuava, FAFIG, e reconhecida pelo Decreto Estadual n° 3.444, de 8 de 

agosto de 1997. 

É uma das mais jovens Universidades do Estado do Paraná que após ter concluído o 

processo de reconhecimento, iniciou o processo de expansão, implantando cursos em diversas 

áreas, entre eles cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, contando 

atualmente com 69 ofertas. 

Instalada na região central do Estado, a UNICENTRO conta com mais de cinquenta 

municípios em sua região da abrangência, compreendendo uma população de mais de um 

milhão de habitantes, para os quais oferece, além das oportunidades de formação superior, 

uma variada gama de serviços que propiciam maior desenvolvimento regional. 

O Município de Guarapuava (PR) está localizado no Centro-Sul do Estado do Paraná 

(latitude sul: 25º 23′ 26” e longitude oriental: 51º 27′ 15” oeste – W. Greenwich), entre as 

cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, nas margens da BR 277, principal Rodovia do Mercosul, 

que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e à Argentina (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA, 2011). 

O clima da cidade é considerado moderado, subtropical, úmido. Invernos com geadas. 

A temperatura média anual é de 16,8ºC. A média máxima é 36ºC e a mínima, 6,8ºC 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 2011). 
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De acordo com dados do IBGE (2010), a população de Guarapuava (PR) é de 167.328 

habitantes, sendo a urbana de 152.993 habitantes e a rural é de 14.335 habitantes. 

Além da BR 277, o sistema rodoviário é integrado pelo entroncamento das PR‟s 170 e 

466, que fazem ligação com o Sul do Estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também 

com o Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA, 2011). 

Com uma economia diversificada, Guarapuava é local para investimentos em todas as 

áreas. A cidade se destaca no segmento agrícola, madeireiro e de produção de grãos, 

especialmente o milho. Outros setores que estão em pleno desenvolvimento são a indústria 

alimentícia, de papel e da produção de pintainhos (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA, 2011). 

Além das indústrias instaladas nos distritos industriais, Guarapuava conta com uma 

imponente Planta Industrial em Entre Rios, operada pela Cooperativa Agrária, onde se 

encontra também a maior Maltaria da América Latina (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA, 2011). 

 

 

Figura 2 - Foto do Município de Guarapuava (PR) 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Guarapuava (2014) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e a discussão estão apresentados em dois momentos principais. O 

primeiro se refere à conduta e ao conhecimento dos docentes a partir de uma abordagem 

quantitativa. O segundo, por um método qualitativo, demonstra as representações sociais dos 

docentes sobre resíduos, tendo por base a Teoria das Representações Sociais. 

 

 

4.1 A CONDUTA E O CONHECIMENTO DOS DOCENTES SOBRE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

Dos 158 docentes que responderam o ICD, a grande maioria (96,84%) tem 

conhecimento de que os resíduos sólidos podem contribuir com a degradação ambiental, além 

de se preocuparem com isso. Enquanto que 2,53% têm conhecimento desta problemática 

ambiental, mas não se preocupam com a situação e apenas 0,63% não têm conhecimento dos 

danos causados pelos resíduos sólidos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Percentual relativo ao conhecimento e à preocupação dos docentes sobre a problemática dos 

resíduos sólidos 

Fonte: A autora (2014) 

 

Pereira (2011) enfatiza que as questões relativas à degradação ambiental têm 

preocupado de tal maneira a sociedade que atinge proporções universais. A disposição 

inadequada de resíduos sólidos está entre os problemas que afetam o meio ambiente e que 
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mobilizam não apenas ambientalistas, mas também grande parte da população preocupada 

com o futuro da humanidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2014). 

Siqueira (2002, p. 54) ressalta que: “a preocupação com os resíduos sólidos 

domiciliares tem sido crescente em virtude do alto potencial impactante (tanto no solo, na 

água, no ar, como do ponto de vista social) que um inadequado manejo de resíduos provoca.”. 

Zyger (2005), em pesquisa realizada com a comunidade pertencente ao Município de 

Santa Helena (PR), detectou que 97% dos entrevistados responderam que há preocupação 

com o futuro do planeta, sua preservação e manutenção sustentável e somente 3% não se 

mostraram interessados. 

Tanto os resultados desta pesquisa, como a realizada por Zyger (2005) vão ao 

encontro da pesquisa realizada pelo MMA (2012), a qual revela que o meio ambiente está em 

sexto lugar na lista de preocupações dos brasileiros. Enquanto que há seis anos, o meio 

ambiente aparecia na 12ª colocação, e em 1992, ano da primeira pesquisa, o tema sequer foi 

citado. Esse deslocamento de importância reflete a conscientização da população em relação à 

degradação dos recursos naturais. 

Quando perguntado aos docentes sobre a quantidade de resíduos sólidos que eles 

pensam que produzem semanalmente, 41% deles indicaram que produzem menos de 7 

quilogramas, 26% que produzem de 7 a 8 quilogramas, 22% mais de 8 quilogramas e 11% 

deles não conseguem mensurar (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Percentual da quantidade de resíduos sólidos produzidos semanalmente pelos docentes 

Fonte: A autora (2014) 
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Estes dados demonstram que a percepção da maioria dos docentes sobre a sua 

produção semanal de resíduos sólidos está de acordo com pesquisas encontradas sobre o tema 

no Estado do Paraná. 

Conforme a ABRELPE (2012), cada paranaense, em 2011, produziu por semana 6,55 

quilogramas de resíduo sólido e em 2012, 6,59 quilogramas. 

A produção de resíduo sólido semanal aumenta quando consideramos a população 

brasileira no todo. De acordo com a mesma publicação, no Brasil a geração de resíduos 

sólidos urbanos per capita em 2011 foi de 381,600 kg/hab./ano (7,31 kg/hab./semana) e em 

2012, de 383,200 kg/hab./ano (7,34 kg/hab./semana). Ou seja, a geração de RSU no país 

“cresceu 1,3% de 2011 para 2012, índice que é superior à taxa de crescimento populacional 

urbano no país, no mesmo período, que foi de 0,9%”. 

Essa situação é confirmada pelo MMA (2011), quando destaca que por dia “o Brasil 

produz cerca de 183 mil toneladas de lixo urbano” e que “cada brasileiro produz 1,1 

quilograma de lixo em média”. Ou seja, de acordo com esses dados, cada brasileiro produz 

em média 7,7 quilogramas de resíduos sólidos por semana.  

Quando perguntados de quem é o compromisso pelos resíduos sólidos produzidos por 

eles em estabelecimentos comerciais como em supermercados, restaurantes, panificadoras e 

lanchonetes, 62% dos respondentes declararam que o compromisso é deles mesmos 

conjuntamente com o proprietário do comércio e com a Prefeitura Municipal. Dos demais, 

22% apontaram que a responsabilidade é apenas do proprietário, 8% do proprietário e dos 

clientes, 6% do proprietário e da Prefeitura Municipal e 1% indicou que é apenas da 

Prefeitura Municipal (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Percentual que indica, de quem, segundo os docentes, é o compromisso com os resíduos 

sólidos produzidos em estabelecimentos comerciais 

Fonte: A autora (2014). 
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Embora cada um de nós tenha a sua responsabilidade individual pelos resíduos sólidos 

gerados, esta problemática deve ser encarada conjuntamente, fato esse não reconhecido para 

37% dos docentes. Mas os resultados podem ser considerados satisfatórios, se considerarmos 

que a maioria deles admite a sua obrigação e incorpora o poder público nesse dever pelos seus 

resíduos, mesmo em ambientes fora de seus domicílios, o que lhes confere uma noção de que 

a responsabilidade sobre esses produtos é de todos independente do local onde é produzido. 

Esta é a acepção da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

um dos princípios e instrumentos da PNRS, isto é, a responsabilidade sobre os resíduos 

sólidos em toda sua cadeia produtiva, é de todos: governo, empresas e cidadãos (BRASIL, 

2010). 

Peres et al. (2012), em pesquisa com docentes de uma instituição pública de ensino 

superior do sul do Brasil, evidenciaram que os docentes se incluem como responsáveis pela 

situação de degradação ambiental, incorporando um espírito de comprometimento e 

pertencimento conjunto ao mesmo tempo que indicam que o poder público deve ser mais 

atuante, requerendo-se uma maior participação política da população e realizando ações mais 

efetivas. 

Percebemos resultados divergentes quando analisamos a pesquisa desenvolvida pelo 

MMA (2012) com brasileiros de todos os estados. Segundo esse Ministério, 39% da 

população entrevistada em 1992 julgava que o dever pelas questões ambientais era “de cada 

um nós”, enquanto que o dever da Prefeitura era de 30%. Em 2012, a situação se modificou, 

uma vez que os brasileiros passaram a atribuir maior responsabilidade à Prefeitura (54%), 

enquanto que para “cada um de nós” restou 46%. 

De maneira extrema, Damasio & Sampaio (2003) identificaram entre seus pesquisados 

uma ínfima ou inexistente preocupação com os resíduos sólidos, uma vez que, segundo os 

autores, prevaleceu a ideia de que esse tema é unicamente competência do poder público, 

estando eles (os cidadãos), mesmo na condição de geradores dos resíduos, alheios a este 

problema. 

As diferenças entre os resultados desta pesquisa e os verificados por Damasio & 

Sampaio acima citados, que evidenciam o completo descompromisso dos pesquisados pela 

questão dos resíduos sólidos, caracterizando desdém e despreocupação pelo tema, podem ser 

atribuídas pela diferença de tempo entre a realização das pesquisas. Conforme vimos acima, a 

preocupação com o meio ambiente e especificamente com a problemática dos resíduos sólidos 

urbanos tem aumentado nos últimos anos, tendo em vista o aumento exponencial destes 
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materiais, de tal forma que constituem um dos principais desafios da sociedade em geral e dos 

gestores públicos (ZYGER, 2005). 

Quando perguntados sobre o destino de seus resíduos sólidos domiciliares, para a 

maioria dos docentes (72%), parte de seu resíduo sólido domiciliar vai para o aterro sanitário 

do Município e parte é recolhida por catadores ou por caminhões de coleta seletiva. Do 

restante, 13% deles afirmam que todo seu resíduo sólido vai para o aterro, 11% não sabem 

qual é o destino e 3% dizem que seu resíduo sólido vai para o lixão (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Percentual relativo ao conhecimento dos docentes sobre o destino de seus resíduos sólidos 

domiciliares 

Fonte: A autora (2014) 

 

A PNRS classifica os resíduos sólidos domiciliares como “os originários de atividades 

domésticas em residências urbanas.” (BRASIL, 2010, p. 6). Ou seja, são todos os resíduos 

produzidos nas residências e que se referem a resíduos orgânicos (restos de alimentos), 

recicláveis (papel, vidro, plástico e metal) e rejeitos (que não podem ser reutilizados ou 

reciclados). 

Os resultados obtidos refletem que o conhecimento da maioria dos docentes sobre o 

destino de seus resíduos domiciliares condiz com o destino dado aos resíduos sólidos gerados 

no Município de Guarapuava (PR) pela prefeitura. No Município, os resíduos sólidos que são 

recolhidos pelos caminhões de coleta convencional são destinados ao aterro sanitário 

municipal e os resíduos sólidos recolhidos pelos catadores ou pelo caminhão de coleta 

seletiva são encaminhados à Central de Reciclagem. Ou seja, não existem mais lixões a céu 

aberto funcionando na cidade desde o ano de 2010 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA, 2011). 

No que se refere aos 13% dos docentes que responderam que o destino de seus 

resíduos sólidos é o aterro sanitário, julgamos que a residência desses docentes não seja 
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atendida pelo caminhão de coleta seletiva, nem conte com o trabalho desenvolvido pelos 

catadores. 

Identificamos nesta questão a falta de informação para 14% dos docentes, entre os que 

responderam não saber o destino de seus resíduos e os que afirmaram que o local final de seus 

resíduos é o lixão. 

Zyger (2005) encontrou resultados similares em seu trabalho quando investigou se a 

população de Santa Helena (PR) sabia do destino final dado ao lixo recolhido pela Prefeitura 

Municipal. Conforme a pesquisadora, 75% demonstraram que sabiam o destino de seu lixo, 

contra 25% que não sabiam. No Município em questão, assim como em Guarapuava (PR), o 

lixo recolhido tem como destino final o aterro sanitário. 

Em trabalho semelhante realizado no Município de Marechal Cândido Rondon (PR), 

Donha (2002) revelou que 62,33% dos entrevistados responderam que o seu lixo domiciliar 

era levado para o aterro e para a usina de reciclagem, ou seja, sabiam do destino de seu lixo, 

contra 37,67% que responderam que não sabiam. 

Por outro lado, quando considerada a população brasileira no todo, os resultados são 

menos satisfatórios. Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

e Estatística, IBOPE, em todo território nacional, existe um desconhecimento dos brasileiros 

em relação ao destino dos resíduos, visto que uma em cada três pessoas não faz ideia para 

onde vai o lixo produzido em sua casa (IBOPE INTELIGÊNCIA, 2014). 

Os resultados apresentados pelo IBOPE corroboram com pesquisa realizada pela 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB (2013), em um dos bairros do Rio 

de Janeiro, onde, por exemplo, 60% dos moradores desconhecem o destino do lixo coletado. 

Quando indagados sobre a ação de separar seus resíduos sólidos domiciliares, 94% 

dos docentes responderam que em suas residências ocorre a separação dos resíduos, e apenas 

6% deles responderam que não ocorre (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Percentual de docentes que realizam a separação de seus resíduos sólidos domiciliares. 

Fonte: A autora (2014). 
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Este resultado é considerado importante e satisfatório no âmbito desta pesquisa tendo 

em vista que a PNRS atribui à coletividade, como uma de suas obrigações, o papel da 

segregação dos resíduos sólidos na sua origem, além de responsabilizar os consumidores pelo 

acondicionamento adequado e diferenciado, dos resíduos sólidos cabíveis de reutilização e 

reciclagem por eles gerados, para a coleta ou devolução assim que implantada a coleta 

seletiva (BRASIL, 2010). 

O percentual de 94% indica que os docentes têm consciência e comportamento 

sustentáveis e atitude pró-ativa voltada à proteção e à preservação do meio ambiente. Estes 

resultados estão em consonância com os resultados da pesquisa realizada entre os brasileiros 

pelo MMA em 2010, onde verificamos que “entre os três principais itens sobre os quais as 

pessoas se mostraram mais dispostas a colaborar, o primeiro lugar ficou a separação do lixo 

doméstico” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014, p. 19). 

Docentes do ensino superior entrevistados por Peres et al. (2012) manifestaram 

comportamento análogo no que se refere a ações preservacionistas. Segundo os autores, os 

docentes declararam imprescindível a separação de seu lixo domiciliar, e embora possa ser 

uma atitude singela ou simplória, se revela importante para o contexto local e global. 

Zyger (2005) e Junior & Dall‟Agnol (2013) encontraram resultados divergentes. Na 

pesquisa de Zyger, quando perguntados sobre a separação do lixo, 97% de seus entrevistados 

responderam que ainda não estavam habituados a realizá-la e apenas 3% relataram que faziam 

a separação do lixo produzido em sua residência demonstrando a sua preocupação e 

consciência ambiental. No trabalho de Junior & Dall‟Agnol, por sua vez, 51% da população 

do Município de Ponta Grossa (PR) que foi entrevistada afirmou não realizar a separação de 

seus resíduos sólidos domiciliares e 49% disseram que a realizam. 

Uma das possíveis explicações para a discrepância entre os resultados pode ser o grau 

de escolaridade da população-alvo do nosso estudo e da pesquisa de Peres et al. comparado à 

escolaridade da população da pesquisa desenvolvida por Zyger, na qual apenas 1% tem ensino 

superior completo. 

De qualquer forma, por meio de estudo realizado pelo MMA (2012), percebemos que 

a disposição para separar os resíduos sólidos vem aumentando significativamente desde 2001, 

quando o percentual era de 68%; em 2006, o percentual subiu para 78%, atingindo 86% em 

2012. 

Souza Filho, Rique Neto & Gouveia (2013) ressaltam que a eficiência de todo o 

processo estabelecido na lei que adotou a Política Nacional de Resíduos Sólidos depende 
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fundamentalmente da participação popular na separação de resíduos nas fontes geradoras. 

Também neste sentido, Donha (2002) destaca que para uma adequada gestão dos resíduos 

sólidos urbanos, tanto o poder público quanto a sociedade, deverão ser envolvidos em 

programas de educação e aprendizagem ambiental, com ênfase principalmente na coleta 

seletiva, a qual contribuirá na correta destinação final, visando minimizar os impactos 

ambientais em prol do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Ressaltamos a incoerência observada nos resultados desta questão, a qual indica que 

quase a totalidade dos docentes realiza a separação de seus resíduos, com os resultados da 

questão anterior, na qual 27% dos docentes afirmaram que seus resíduos são destinados ao 

aterro, ao lixão ou não sabem do destino deles. Por que muitos dos docentes realizariam a 

separação sendo que eles próprios não indicam a coleta seletiva, por meio de catadores ou do 

caminhão de coleta, como destino de seus resíduos? 

Diante desse cenário, questionamos a fidedignidade das respostas apresentadas, as 

quais podem ter sido influenciadas pelo ICD utilizado nesta pesquisa. Apesar de inúmeras 

vantagens, a utilização do questionário traz algumas limitações. Conforme Gil (2010) existe 

entre os pesquisados uma forte tendência em responder "sim" a responder "não". Também, 

quando o respondente acredita estar correndo o risco de ser julgado, reage oferecendo 

respostas defensivas, estereotipadas ou socialmente desejáveis, encobrindo sua real percepção 

ou atitude acerca dos fatos. Devemos lembrar que o público-alvo desta pesquisa é constituído 

por docentes universitários, um grupo muito particular principalmente no que se refere ao 

acesso ao conhecimento. Talvez, os pesquisados quando indicaram que segregam seus 

resíduos sólidos domiciliares tenham se preocupado em demonstrar uma atitude desejável, 

não significando que suas ações reais sejam necessariamente compatíveis com esses 

resultados. 

Dos 6% (10 docentes) que afirmaram não realizar a separação de seus resíduos sólidos 

domiciliares, 10% disseram sentir dificuldade em separá-los por não ter conhecimento de 

como realizar, contudo, o motivo para os 90% dos docentes que não separam é a inexistência 

da coleta seletiva em seu bairro (Figura 8). 
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Figura 8 – Percentual relativo aos motivos dos docentes para a não separação dos resíduos domiciliares 

Fonte: A autora (2014) 

 

Esses resultados demonstram que não basta a população realizar a separação, é 

necessário existir um sistema de coleta adequado, uma infraestrutura fornecida pelo poder 

público para essa finalidade. 

Junior & Dall‟Agnol (2013) encontraram resultados semelhantes. Quando perguntados 

sobre os motivos da não separação de seus resíduos, 73% da população estudada respondeu 

que era pela falta de estrutura e 27% respondeu que era pela falta de informação. De acordo 

com os autores, a falta de informação, de infraestrutura e de programas de conscientização 

ambiental para população estão entre os principais motivos que levam a população a não 

segregar o seu lixo domiciliar. 

Zyger (2005) encontrou resultados diferentes. A autora detectou que para 39% dos 

entrevistados, o motivo da não separação dos resíduos domiciliares é a falta de conhecimento 

de como realizá-la, 5% não acham importante e 38% afirmaram que nunca pensaram nisso na 

hora de manejar o lixo. Para ela, os pesquisados não conseguem se perceber como agentes 

responsáveis pelos resíduos que geram, e sim, repassam a integral responsabilidade ao poder 

público municipal. 

Quando questionados se possuem ou não empregada doméstica, 63% dos docentes 

disseram que sim e 37% disseram que não (Figura 9). 
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Figura 9 – Percentual de docentes que possuem empregada doméstica 

Fonte: A autora (2014) 

 

Ou seja, são 100 docentes que têm empregadas domésticas trabalhando em suas 

residências. Destes, 86% já conversaram com elas sobre os resíduos sólidos domiciliares e 

14% não o fizeram (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Percentual de docentes que já conversaram sobre resíduos sólidos com suas empregadas 

domésticas. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Quando questionados sobre quem realiza a separação dos seus resíduos sólidos 

domiciliares, dos 148 docentes que afirmaram realizar a segregação (Figura 7), 57% 

responderam que eles próprios ou as pessoas que moram com eles são responsáveis por essa 

tarefa, 20% citaram a empregada doméstica em conjunto com a família, 9% afirmaram que 

apenas eles realizam a separação, 1% disseram que apenas a sua empregada doméstica faz a 

segregação e 13% não responderam (Figura 11). 
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Figura 11 – Percentual relativo a quem realiza a separação dos resíduos sólidos domiciliares dos 

docentes. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Estes resultados explicitam o cuidado e a responsabilidade que os docentes têm com 

os seus resíduos sólidos domiciliares. Conforme podemos observar, mesmo a maior parte dos 

docentes tendo empregada doméstica (63%, Figura 9), mais da metade deles (66%, Figura 11) 

despende do seu próprio tempo e/ou do tempo de seus familiares no trato com os seus 

resíduos sólidos. Aqueles que incluem suas empregadas domésticas nesta tarefa (20%, Figura 

11), ou designam essa ação às funcionárias (1%, Figura 11), provavelmente já conversaram 

com elas sobre o tema (86%, Figura 10). 

Vale ressaltar que a segregação dos resíduos sólidos domiciliares suscita os primeiros 

passos para sua destinação adequada, promovendo a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, as melhores condições de trabalho para os catadores ou classificadores dos 

materiais recicláveis, a menor demanda da natureza, o aumento do tempo de vida dos aterros, 

etc. (Ministério do Meio Ambiente, 2012). 

Dos 148 docentes que afirmaram realizar a segregação de seus resíduos sólidos 

domiciliares (Figura 7), quando interrogados sobre como ocorre a separação em seus 

domicílios, 80% deles manifestaram que sempre são separados os vidros, os papéis, os 

plásticos e os metais dos materiais orgânicos; 12% disseram que às vezes procedem da mesma 

maneira do item anterior, mas que isso não faz parte da rotina; 1% afirmou que não tem 

certeza de que forma proceder e 7% não responderam (Figura 12). 
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Figura 12 – Percentual referente à forma de separação dos resíduos sólidos domiciliares dos docentes 

Fonte: A autora (2014) 

 

Estes elementos denotam um cenário positivo no que se refere à separação dos 

resíduos sólidos domiciliares, RSD, considerando a importância para a coleta seletiva da 

separação entre, pelo menos, dos resíduos secos dos úmidos. Salientamos que esses resultados 

acompanham os resultados de pesquisas realizadas no sul do Brasil. 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 do IBGE, na região 

sul do país, 59,9% das residências separa material biodegradável do não biodegradável, 

enquanto que na Região Norte, 6,6% dos domicílios realiza a separação (CEMPRE, 2012). 

Curitiba (PR) foi a capital entre as onze estudadas pelo MMA que mais se destacou na 

separação do lixo molhado do lixo seco, chegando a atingir 82% da população que separa 

contra 18% que não faz. Em Belém (PA), por exemplo, apenas 22% da população separa e 

78% não separa (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Em relação aos 13% dos docentes que não realizam a separação adequada de seus 

resíduos (os 12% que às vezes procedem na separação correta, mas que isso não faz parte da 

rotina e 1% que não tem certeza de que forma proceder), julgamos que a melhor forma de 

sanar estes problemas é a conscientização e a sensibilização acerca da problemática dos 

resíduos sólidos e o suprimento de informação para a separação correta, promovendo assim, o 

melhor aproveitamento dos materiais na reciclagem e a diminuição de rejeitos na composição 

dos resíduos. 

Em estudo realizado pela ABRELPE (2012) sobre a Composição Gravimétrica dos 

RSU
1
 no Brasil verificamos que a quantidade de material reciclável chega a 31,9% do total, 

no entanto a porcentagem de rejeito na composição gravimétrica da coleta seletiva é grande, 

                                                           
1
 Composição Gravimétrica dos RSU refere-se aos materiais que compõem os resíduos sólidos de uma cidade. 
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chegando a 13,3% em 2010 e 17,4% em 2012. A presença de rejeito nos resíduos recicláveis 

causa o encarecimento do processo de triagem e a inutilização de muitos materiais passíveis 

de aproveitamento.  

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA (2012), a disposição 

inadequada do resíduo orgânico juntamente com os resíduos destinados à coleta seletiva, gera, 

para a maioria dos municípios, despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica 

fosse separada na fonte e encaminhada para um tratamento específico, por exemplo, a 

compostagem (IPEA, 2012). 

Cavalcanti & Cavalcanti (1994, apud Pimenta et al., 2013) afirmam que sem a 

conscientização da população urbana sobre o descarte correto do lixo se torna impossível o 

sucesso da reciclagem. E a reciclagem, por sua vez, é imprescindível na gestão sustentável de 

resíduos, uma vez que reúne interesses do poder público, das empresas e da sociedade, e é 

uma atividade que resume vários princípios do desenvolvimento sustentável (IBGE, 2011).  

Quando solicitados a responder sobre que tipos de coleta de resíduos sólidos existem 

em seus bairros, aproximadamente 60% dos docentes afirmaram que existe a coleta 

convencional que é realizada pelo caminhão de coleta e a coleta seletiva que é realizada pelos 

catadores; 18% responderam que existe apenas a coleta convencional; 15% que existem 

ambos os tipos e que são realizados pelo caminhão de coletas; 5% que existem ambos os tipos 

e que são realizadas pelo caminhão de coletas, mais a presença do catador e 1,2% se 

dividiram entre nunca ter percebido que tipos de coletas existem e não existir coletas em seus 

bairros (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Percentual referente aos tipos de coleta de resíduos sólidos existentes nos bairros dos 

docentes 

Fonte: A autora (2014) 
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De acordo com a Prefeitura Municipal de Guarapuava, os serviços de coleta regular 

dos resíduos sólidos domiciliares são realizados por empresa terceirizada (Companhia de 

Serviços de Urbanização de Guarapuava, SURG) e atendem toda população urbana do 

município e as sedes dos distritos. A coleta é realizada de porta em porta, de segunda-feira a 

sábado na região central e em alguns bairros com maior densidade demográfica, e três vezes 

por semana nos demais bairros e distritos. Os caminhões funcionam nos três turnos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 2011). 

No que se refere à coleta seletiva, o Município apresenta duas opções: a coleta 

realizada por meio dos caminhões de coleta e/ou a coleta executada pelos catadores ou 

também chamados de operadores ecológicos. 

A coleta seletiva realizada pelo caminhão integra o Programa Cidade Limpa, na qual 

apenas quatro bairros e a área central da cidade são beneficiados, ou seja, o caminhão de 

coleta passa cada dia da semana em um destes locais (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Caminhão da coleta seletiva do Município de Guarapuava (PR) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2011) 

 

Por outro lado, a maioria dos bairros, a área urbana e os distritos, são atendidos pela 

coleta seletiva efetuada por cerca de 500 operadores ecológicos cadastrados no Programa 

“Reciclado – o lixo amigo”. Este serviço conta com o processo de seleção e coleta desses 

materiais, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 2011). 
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Desta forma, constatamos que a realidade vivenciada pelos docentes quanto aos tipos 

de coleta existentes em seus bairros estão de acordo com as informações obtidas junto à 

prefeitura da cidade. Ou seja, a maior parte das regiões da cidade recebe os serviços dos 

caminhões de coleta convencional e dos catadores, restando para apenas alguns bairros o 

serviço de coleta seletiva com o caminhão de coleta. 

Um fato interessante pode ser observado quando comparamos os resultados da Figura 

13 com os resultados da Figura 7. De acordo com as informações apresentadas, embora quase 

a totalidade dos docentes afirmem que realizam a separação de seus resíduos domiciliares, 

18,35% são atendidos apenas pela coleta convencional. O que nos leva novamente a refletir 

sobre a fidedignidade das respostas. 

Resultados divergentes foram encontrados por Kemerich et al. (2013), quando 

pesquisaram a respeito do conhecimento da população de Frederico Westphalen (RS) sobre o 

sistema de coleta de resíduos domésticos no Município. Os autores identificaram que 58% da 

população entrevistada afirmou que não existe sistema de coleta, 37% afirmou que o 

Município possui algum sistema de coleta, mas não indicou o qual e 5% não soube relatar. 

Esses resultados demonstram a falta de conhecimento da população sobre o sistema de coleta 

existente na cidade. 

Quando solicitados a responder se já receberam alguma orientação sobre como 

proceder na separação de seus resíduos sólidos, observamos por meio da Figura 15, que 58% 

dos docentes afirmaram ter recebido orientações e 42% alegaram que nunca as terem 

recebido. 

 

 

Figura 15 – Percentual referente ao recebimento de orientação pelos docentes sobre a separação dos 

resíduos sólidos domiciliares 

Fonte: A autora (2014) 
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Apesar do contexto, tais resultados se mostram satisfatórios se considerarmos que 

embora 42% dos docentes não tenham recebido nenhuma orientação de como proceder na 

segregação de seus resíduos, daqueles que realizam a separação, 80% separam os vidros, 

papéis, plásticos e metais dos materiais orgânicos, ou seja, procedem de maneira adequada 

(Figura 12).  

Uma pesquisa realizada por Donha (2002) revela resultados parecidos. Segundo o 

autor, mais de 2/3 da população entrevistada embora não tenha tido orientação para separar o 

lixo, sabiam do processo de separação. 

O MMA destaca que a maioria da população brasileira admite ser pouco informada 

sobre assuntos referentes ao meio ambiente e à ecologia. De acordo com pesquisa realizada 

pelo referido Ministério, o nível de informação dos brasileiros sobre resíduos sólidos em 2012 

foi de 14%, percentual que decresceu comparado aos anos de 2001 e de 2006, que foram de 

16 e de 17%, respectivamente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

Em trabalho desenvolvido por Kemerichet al. (2013), em Frederico Westphalen (RS), 

os autores também identificaram que a população sente uma carência de informações sobre o 

tema, pois quando questionados se já haviam presenciado ou participado de alguma campanha 

de conscientização sobre o destino que deve ser dado aos resíduos sólidos domiciliares e 

como proceder na sua separação, 51% das pessoas lembraram ter visto ou presenciado de 

alguma maneira campanhas de conscientização e 49% restantes alegaram que nunca tiveram 

nenhum tipo de informação ou instrução, nem presenciado nenhum tipo de campanha 

referente a este assunto.  

Para Cavinatto& Rodrigues (2003, apud Pimenta et al., 2013), para o êxito da 

reciclagem é indispensável as pessoas receberem orientações de como separar corretamente e 

de onde e como devem ser descartados os materiais a serem disponibilizados para a coleta 

seletiva. 

Os docentes que já receberam orientações foram inquiridos a responder qual a fonte de 

recebimento de tais informações. Das 103 respostas obtidas, a mídia (TV, internet, rádio) foi a 

fonte de informações mais citada (41% das respostas), seguida de campanhas e palestras 

(16%), da formação escolar ou acadêmica (13%), de amigos e familiares empatado com a 

universidade (10%), do poder público (7%), de leituras e estudos sobre o tema (4%) e das 

normas de condomínio onde residem (1%) (Figura 16). 



46 

 

 

 

Figura 16 – Percentual referente à fonte de recebimento de orientações pelos docentes sobre separação 

de resíduos sólidos 

Fonte: A autora (2014) 

 

Diante dos resultados, identificamos que a mídia (TV, internet, rádio) para os docentes 

é o meio de comunicação social que mais transmitiu informações e orientações acerca da 

temática tratada, ou ainda, podemos considerar que a mídia seja para eles o canal mais 

lembrado no momento da indicação de uma fonte. Devemos considerar a grande 

responsabilidade destes meios de comunicação para com a sociedade e a influência que 

exerce sobre a população de uma forma geral, com o poder de atingir todos os níveis sociais. 

De acordo com Villela Almeida (2012), os meios de comunicação influenciam o 

comportamento das pessoas e contribuem para a formação de ideias sobre a realidade e, 

consequentemente, para a tomada de decisões e mudança de atitudes.  

Cabe ressaltar que a disseminação de informação sobre esse tema é indispensável para 

a participação e a atuação da sociedade na correta segregação de seus resíduos domiciliares, 

atitude imprescindível para o sucesso da gestão integrada dos resíduos sólidos.  

Conforme Torres e Neiva (2011), a mudança de atitudes ocorre a partir da aquisição 

de novas informações, de novos afetos ou de novos comportamentos ou situações. Diante 

deste conceito, pode-se dizer que indivíduos providos de informações podem modificar suas 

atitudes.  

Grippi (2001) destaca que a desinformação gera a inoperância, uma vez que uma 

população alheia à realidade dos fatos e das possibilidades de ações e intervenções tem 

dificuldades de se organizar e exercitar sua cidadania em relação à questão. 

Costa &Teodósio (2011, p. 121) ressaltam que: “pessoas conscientes de suas ações 

individuais, bem informadas e preocupadas com questões ambientais surgiriam como uma 
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nova estratégia para a solução dos problemas ligados ao consumo e para as mudanças em 

direção à sociedade sustentável”. 

Quando perguntados a respeito do conhecimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, PNRS, 33% já ouviram falar, 33% nunca ouviram falar, 30% a conhecem 

superficialmente e 4% afirmam ter um vasto conhecimento sobre a Política (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Percentual referente ao conhecimento dos docentes sobre a PNRS 

Fonte: A autora (2014) 

 

Embora estes resultados não se demonstrem tão suficientes o quanto se espera para 

uma política tão importante, podem ser julgados como satisfatórios, tendo em vista a recente 

homologação da Lei n° 12.305, em 2 de agosto de 2010, que instituiu a PNRS. 

Apenas 1/3 dos pesquisados desconhecem a PNRS, enquanto que praticamente os 2/3 

terços restantes, já ouviram falar, afirmam que a conhecem superficialmente ou dizem ter um 

vasto conhecimento sobre ela. 

Resultados divergentes são verificados em pesquisa realizada pelo IBOPE sobre o 

conhecimento da população brasileira a respeito de legislações específicas para os resíduos 

sólidos. De acordo com o estudo, 75% dos brasileiros nunca ouviram falar em alguma lei 

sobre o lixo, sendo que apenas 21% já ouviram. Ao se analisar o sul do país, percebemos que 

74% dos pesquisados nunca tomaram conhecimento sobre alguma lei referente ao tema, 

enquanto que 22% já tomaram. No que se refere especificamente à PNRS, 84% dos 

brasileiros nunca ouviram falar da referida Política, e apenas 16% já ouviram (IBOPE 

INTELIGÊNCIA, 2012).  

Souza Filho, Rique Neto & Gouveia (2013), quando discorrem sobre a eficácia da Lei, 

observam o seu desconhecimento pela população brasileira, fato percebido uma vez que, 
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segundo os autores, não faz parte do dia a dia da população a segregação dos resíduos nos 

domicílios geradores e a entrega separada ao serviço público de coleta. 

Na Figura 18 podemos observar o que os docentes sabem sobre resíduo perigoso. A 

grande maioria (87%) afirmou que já ouviu falar e sabe o significado deste tipo de resíduo, 

enquanto que 8% já ouviu falar, mas não sabe o que significa e apenas 5% nunca ouviu falar. 

 

 

Figura 18 – Percentual referente ao conhecimento dos docentes sobre resíduos perigosos 

Fonte: A autora (2014) 

 

A Figura 19 revela que 87% dos entrevistados sabem o que são ecopontos ou PEV‟s, e 

que 13% deles nunca ouviram falar sobre o assunto. 

 

 

Figura 19 – Percentual referente ao conhecimento dos docentes sobre ecopontos ou PEV‟s 

Fonte: A autora (2014) 

 

Examinando a Figura 20, verificamos que 53% dos docentes descartam pilhas e 

baterias em ecopontos, 41% descartam no lixo comum, 3% no lixo reciclável e 1% diz 

devolver na loja que comprou o produto ou em lojas similares. No que se refere ao descarte de 

lâmpadas fluorescentes, 63% dos pesquisados descartam esses materiais no lixo comum, 18% 
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dizem rejeitar esses resíduos em pontos de coleta, 11% no lixo reciclável e 5% devolvem na 

loja que compraram as lâmpadas ou em lojas similares. 

 

 

Figura 20 – Percentual referente ao descarte de resíduos perigosos 

Fonte: A autora (2014) 
 

Com relação ao conhecimento sobre logística reversa e responsabilidade 

compartilhada, percebemos, conforme apresentado na Figura 21, que praticamente metade 

dos docentes já ouviu falar sobre o tema (48%), enquanto que aproximadamente a outra 

metade nunca falar (52%). 

 

 

Figura 21 – Percentual referente ao conhecimento dos docentes sobre logística reversa e 

responsabilidade compartilhada 

Fonte: A autora (2014) 
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em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, 

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo 

com lei, regulamento ou norma técnica (BRASIL, 2010, p. 7).  

 

Está disposto na referida Política que é dever de todos os geradores de resíduos 

perigosos (agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, 

produtos eletroeletrônicos) a participação nos sistemas de logística reversa, ou seja, efetuar o 

retorno destes produtos após o uso ao comerciante, fabricante ou importador, para seu 

tratamento e reaproveitamento, ou sua disposição final ambientalmente adequada, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010). 

Embora praticamente a metade dos docentes (Figura 21) não saiba o significado dos 

conceitos de logística reversa e de responsabilidade compartilhada, importantes instrumentos 

da PNRS, constatamos que 87% deles se mostram cientes sobre o significado de resíduo 

perigoso (Figura 18) e 87% tem conhecimento da existência e da finalidade dos ecopontos ou 

PEV‟s (Figura 19). 

Quando analisamos a conduta dos docentes sobre o descarte domiciliar de pilhas e 

baterias, verificamos que 54% deles destinam esses materiais de maneira ideal. Isto é, 1% 

deles devolve na loja que comprou o produto ou em lojas similares e 53% descartam em 

ecopontos. A Prefeitura Municipal disponibiliza um ecoponto de pilhas, que recolhe tanto as 

nacionais como as importadas e as encaminha para a reciclagem. Estes resíduos também 

podem ser entregues para o caminhão de coleta seletiva que circula por alguns bairros da 

cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 2011). 

Apesar da existência de ecoponto específico para a coleta de tais resíduos no 

Município, ainda grande parte dos docentes (41%) descartam pilhas e baterias no lixo comum 

(os 15% que admitem descartar no lixo comum mais os 26% que tem a intenção de depositar 

em ecopontos, mas por não encontrá-los, dispõem no lixo convencional).  

Resultados diferentes foram encontrados em pesquisa realizada com munícipes de 

Frederico Westphalen (RS). Kemerich et al. (2012) revelaram que a maioria dos entrevistados 

(82%) descartam pilhas que não possuem mais utilidade no lixo comum e a minoria (18%), 

guardam esses resíduos em caixa, queimam ou as destinam para a coleta seletiva. 

Também divergentes, foram os resultados encontrados em outra cidade do Rio Grande 

do Sul (São Vicente do Sul). Brum & Silveira (2011) detectaram que 69% dos entrevistados, 
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raramente descartam pilhas e baterias, e quando o fazem, usam o lixo comum para efetuar o 

descarte. 

A disposição de pilhas no solo ou no lixo urbano causam sérios problemas devido à 

toxicidade do zinco e do manganês presentes em quantidades elevadas nestes resíduos; podem 

ser citados a poluição das águas subterrâneas e superficiais, contaminação de plantas e do 

solo, a bioacumulação e a biomagnificação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar, entre 

outros. Cada pilha ou bateria pode contaminar uma área de cerca de um metro quadrado, e 

quanto maior a quantidade desses materiais, maior o dano ambiental (ROA et al, 2009). 

No que se refere ao descarte de lâmpadas fluorescentes, o cenário apresenta-se mais 

preocupante. Embora 18% dos docentes tenham afirmado que destinam esses materiais em 

pontos de coleta, a Prefeitura Municipal não dispõe de PEV‟s para o recolhimento deles. 

Supõe-se então, que o destino das lâmpadas destes 18% seja o lixo comum. Somamos a este 

número os docentes que declararam que descartam estes resíduos no lixo comum (32%), mais 

aqueles que procuram por ecopontos, mas por não encontrá-los também descartam no lixo 

convencional e temos um percentual de 81% dos docentes. 

Verificamos ainda que 11% dos pesquisados dizem descartar estes resíduos no lixo 

reciclável, procedimento também considerado inadequado, enquanto que apenas 5% dizem 

devolver as lâmpadas na loja que comprou o produto ou em lojas similares, conduta mais 

apropriada para a situação. 

De acordo com o art. 33 da PNRS, é obrigação dos comerciantes, fabricantes, 

importadores e distribuidores o recolhimento e a destinação adequada de resíduos perigosos, 

inclusive de lâmpadas fluorescentes, independente do serviço público de limpeza urbana 

(BRASIL, 2010).  

Apesar de as lâmpadas fluorescentes apresentarem vantagens em relação às 

incandescentes, como vida útil maior, economia de energia e eficiência luminosa, seu descarte 

oferece riscos ambientais, uma vez que “a composição dessas lâmpadas inclui vapor de 

mercúrio, cádmio, chumbo, níquel, antimônio, cromo, bário e outros metais com distintos 

níveis de toxidez.” (MMA, 2012). 

Podemos atribuir a essa conduta do descarte inadequado tanto de pilhas e baterias 

como de lâmpadas fluorescentes, à falta de informação sobre os riscos à saúde e ao ambiente; 

à falta de orientação sobre os procedimentos corretos para o descarte destes materiais, à falha 

da divulgação pelo poder público da existência de PEV‟s e à falta de conscientização da 

população sobre a importância do tema. 
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Uma pesquisa realizada pelo IBOPE sobre a consciência dos brasileiros acerca dos 

resíduos que mais prejudicam o meio ambiente descartados em seus domicílios revelou que 

pilhas/baterias e lâmpadas fluorescentes estão entre os materiais mais citados, alcançando um 

percentual de 65% e 38%, respectivamente (IBOPE INTELIGÊNCIA, 2012). 

O MMA revelou em pesquisa nacional de opinião, que a população brasileira 

apresenta comportamentos variados quanto à forma de descarte de produtos. Ao mesmo 

tempo que o descarte incorreto de pilhas e baterias via lixo da própria residência aparece 

como uma das formas mais utilizadas pelos brasileiros (58%), a utilização de postos ou caixas 

de coleta encontrados em locais públicos, como em shoppings, supermercados, condomínios e 

escolas é crescente (34%) quando comparado a anos anteriores (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012). 

Ao fragmentar a análise por classe, são observadas variações nas formas e locais de 

descarte. No que se refere ao descarte de pilhas e baterias, a classe C descarta mais no lixo de 

casa e a classe AB destina mais para a coleta seletiva (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2012). 

 

 

4.2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS DOCENTES DE 

DIFERENTES SETORES PEDAGÓGICOS 

 

 

De acordo com Souza Filho, Rique Neto & Gouveia (2013) é pertinente a 

identificação do conhecimento socialmente compartilhado ou também chamado de 

representação social dos resíduos sólidos entre a população para o êxito da PNRS, na qual 

depende fundamentalmente da participação popular na separação de resíduos nas fontes 

geradoras.  

Ainda conforme os autores, para a implantação eficiente da política em questão, até 

então pouco conhecida pela sociedade, é essencial pesquisar-se o pensamento social acerca 

desta temática e “transformar-se o desconhecimento em conhecimento que possa expressar as 

necessidades ou guiar as ações humanas.” (SOUZA FILHO, RIQUE NETO&GOUVEIA, 

2013, p. 16). 

Representações sociais para Moscovici (2007) são o conjunto de explicações, crenças 

e ideias de um determinado acontecimento, pessoa ou objeto; é o senso comum que se tem 
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sobre um determinado tema. Estas representações são consequências da interação social, pelo 

que são comuns a um determinado grupo de pessoas. E ainda, são um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações originados na vida cotidiana no desenrolar das comunicações 

interpessoais. Jodelet (2002) vê as representações sociais como uma forma de pensamento 

social, uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com um objetivo 

prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

A função das representações sociais é converter algo desconhecido em conhecido e 

desejado, pois tudo que é desconhecido e não faz parte do dia a dia é difícil de ser aceito 

(MOSCOVICI, 2007). 

Segundo Minayo (2002), as representações sociais se manifestam em palavras, 

sentimentos e condutas, se institucionalizando, e podem e devem ser analisadas a partir da 

compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. 

Para Reigota (2010), importante se faz a distinção entre conceitos científicos e 

representações sociais. Para o autor, as representações "se associam a um tipo de 

conhecimento que, podendo eventualmente possuir um aspecto de cientificidade, se pauta 

pela compreensão descompromissada pelo real, situando-se fora de um padrão inflexível de 

formulação do saber." (REIGOTA, 2010, p. 69). 

Com o propósito de identificar as representações sociais de resíduos sólidos, constou 

no ICD uma questão aberta solicitando que fosse respondido o que os docentes entendem por 

resíduos sólidos. Apresentamos por meio das Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 os resultados, distinguidos 

por setor pedagógico de lotação. Ressaltamos que esse tipo de questão (aberta) admite várias 

respostas, uma vez que os pesquisados podem escrever livremente sobre o tema, ou seja, cada 

resposta pode se enquadrar em várias categorias simultaneamente. A categorização das 

respostas foi descrita acima na metodologia deste trabalho. 

Como podemos observar na Tabela 1, a representação social de resíduos sólidos para 

grande parte dos docentes do SESA (52% das respostas e 74% dos respondentes), é de algo 

inutilizável, sem valor, descartável, conforme podemos verificar em algumas respostas abaixo 

transcritas: 

 

- “É todo material sólido descartado por não ter mais utilidade para o 

usuário.”(docente do SESA). 

- “São materiais que não são mais úteis para a função a que se destinavam 

anteriormente e nem para outros usos domésticos.” (docente do SESA). 
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- “[...]é aquele lixo que não pode ser reaproveitado.” (docente do SESA). 

- “Materiais sólidos que são descartáveis ou que não mais funcionam a serem 

despejados.” (docente do SESA). 

- “Todo material/lixo doméstico gerado na rotina diária da residência que precisa ser 

descartado.” (docente do SESA). 

- “Material descartado para disposição final.” (docente do SESA). 

 

Tabela 1 – Representação social de resíduos sólidos dos docentes do SESA 

Categorias Ocorrência 
% das 

respostas 

% de 

respondentes 

“algo inutilizável”, “sobras”, “produtos 

descartáveis” 
17 52% 74% 

“pode ser reaproveitado”, “materiais recicláveis” 3 9% 13% 

“resíduos resultantes de atividades humanas”, 

“resíduos gerados após o consumo” 
3 9% 13% 

“lixo de difícil decomposição”, “perigoso”, 

“nocivos à natureza” 
2 6% 9% 

“lixo” 3 9% 13% 

“resíduos que dependem de tratamento”, “que 

precisam ser descartados corretamente” 
2 6% 9% 

Não respondeu 3 9% ---- 

TOTAL 33 100% ---- 

Fonte: A autora (2014) 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Damasio& Sampaio (2003) quando 

realizaram análise das representações sociais sobre o lixo com moradores do Município de 

Assis (SP). As categorias mais citadas, segundo os autores, foram aquelas que atribuem ao 

lixo à condição de algo que é “inutilizado” e que “não serve para nada” (24% das respostas) e 

à condição de “sobras” e que “não podem ser aproveitados” (24% das respostas). 

Oliveira (2006), em pesquisa realizada em Curitiba (PR), também detectou que para 

73,2% das pessoas com ensino superior completo, lixo é o “material já utilizado que é jogado 

fora”.  

Percebemos em nossa pesquisa, assim como nas pesquisas acima mencionadas, o 

pressuposto que Fernandes (2001, apud Oliveira, 2006) evidenciou, ou seja, “a pobreza 

cultural encontrada na própria compreensão e tratamento do tema lixo”.  
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A partir da análise das respostas que gerou esta categoria, verificamos que os docentes 

utilizaram com frequência os termos “sem utilidade para o homem” ou “não ser mais útil” em 

suas sentenças. Isso indica o atual padrão consumista da nossa sociedade contemporânea, a 

cultura do desnecessário, do ostentatório, do excessivo, do descarte quando não serve mais 

para o homem, de uma sociedade egoísta, que não enxerga o próximo nem o seu meio. 

Esta situação indica a necessidade de conscientização nesse sentido, uma urgência de 

se pensar em soluções que estimulem o consumo e o descarte sustentáveis. Oliveira et al. 

(2011) ressaltam que é preciso ser entendido o fato de que as decisões de consumo de cada 

pessoa tem um custo social, econômico e ambiental que afetam diretamente a vida no planeta. 

Os resultados evidenciam o desconhecimento acerca dos principais conceitos da 

PNRS, a qual traz de forma clara a distinção entre resíduos e rejeitos. Quando consideram que 

resíduo sólido é algo inutilizável, sem valor e descartável, os docentes o equiparam ao 

conceito de rejeito, de algo que não é passível de reaproveitamento, que “não apresenta outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.” (BRASIL, 2010, p. 2). 

A representação social de resíduos sólidos para a maioria dos docentes do SES (60% 

das respostas e 77% dos respondentes, Tabela 2) é mais limitada, restringe-se apenas à 

palavra lixo, conforme podemos verificar em algumas respostas reproduzidas abaixo: 

 

- “Todo material/lixo doméstico gerado na rotina diária da residência.” (docente do 

SES). 

- “Todo aquele tipo de lixo que não é líquido.” (docente do SES). 

- “É o lixo produzido.” (docente do SES). 

 

Tabela 2 – Representação social de resíduos sólidos dos docentes do SES 

Categorias Ocorrência 
% das 

respostas 

% de 

respondentes 

“algo inutilizável”, “sobras”, “produtos 

descartáveis” 
4 14% 18% 

“pode ser reaproveitado”, “materiais recicláveis” 0 ---- ---- 

“resíduos resultantes de atividades humanas”, 

“resíduos gerados após o consumo” 
4 14% 18% 

“lixo de difícil decomposição”, “perigoso”, 

“nocivos à natureza” 
1 4% 4,5% 

“lixo” 17 60% 77% 

“resíduos que dependem de tratamento”, “que 

precisam ser descartados corretamente” 
1 4% 4,5% 
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Não respondeu 1 4% ---- 

TOTAL 28 100% ---- 

Fonte: A autora (2014). 

 

O motivo de uma definição tão reduzida pode ser a falta de conhecimento do próprio 

conceito de resíduos sólidos utilizada atualmente.  

Antes da aprovação da PNRS, a palavra lixo era amplamente utilizada para se referir à 

sujeira, às coisas sem utilidade e imprestáveis. De acordo com o dicionário de língua 

portuguesa Houaiss, lixo é “qualquer objeto sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de 

trabalhos domésticos, industriais, que se joga fora.”. 

Agora, na nova Lei, encontramos um ponto inovador que é a distinção entre resíduos e 

rejeitos. Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada. Já os resíduos consistem no lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado (BRASIL, 

2010). 

Embora os conceitos sejam claros na PNRS, alguns autores ainda utilizam definições 

confusas. Segundo Yoshitake, Costa Júnior & Fraga (2010), o conceito de lixo e de resíduo 

pode mudar de acordo com a época e com o lugar, ou conforme a situação em que sejam 

aplicadas. Para os autores, por exemplo, “lixo é tudo que se joga fora, pois para seu 

proprietário não tem mais valor” e resíduo é “a sobra no processo produtivo e é equivalente a 

refugo ou rejeito” (YOSHITAKE; COSTA JÚNIOR; FRAGA, 2010, p. 38). Para Amorim 

(2010, p. 162), lixo é “tudo que nós descartamos por não querermos mais, ou por não 

percebermos uma utilidade imediata. O lixo vira resíduo quando é reaproveitado”. 

Diferente das representações vistas acima, para muitos docentes do SEET (48% das 

citações e 63% dos respondentes, Tabela 3) e do SEHLA (43% das citações e 58% dos 

respondentes, Tabela 4), os resíduos sólidos são materiais que podem ser reaproveitados ou 

reciclados, conforme algumas sentenças apresentadas abaixo: 

 

- “[...] podem ser papéis, metal, entre outros e que podem ter uma outra utilização, ou 

seja, podem ser reutilizados.”(docente do SEET). 

- “Material não orgânico que pode ser reciclado.” (docente do SEET). 
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- “Aquele „resto‟ que resulta do uso de produtos residenciais ou industriais, e que 

pode ser reciclado.” (docente do SEHLA). 

- “Todo material que não é mais utilizado pelo ser humano (lixo), mas que pode ser 

reciclado.” (docente do SEHLA). 

- “Todo e qualquer material que pode ser manipulado (garrafa PET, vidros, papéis, 

metais, etc.) e transformado visando sua reutilização.” (docente do SEHLA). 

- “Resíduos residenciais ou não, de longa durabilidade e muitas vezes recicláveis.” 

(docente do SEET). 

 
Tabela 3 – Representação social de resíduos sólidos dos docentes do SEET 

Categorias Ocorrência 
% das 

respostas 

% de 

respondentes 

“algo inutilizável”, “sobras”, “produtos 

descartáveis” 
5 13% 17% 

“pode ser reaproveitado”, “materiais recicláveis” 19 48% 63% 

“resíduos resultantes de atividades humanas”, 

“resíduos gerados após o consumo” 
5 13% 17% 

“lixo de difícil decomposição”, “perigoso”, 

“nocivos à natureza” 
3 8% 10% 

“lixo” 4 10% 13% 

“resíduos que dependem de tratamento”, “que 

precisam ser descartados corretamente” 
0 ---- ---- 

Não respondeu 3 8% ---- 

TOTAL 39 100% ---- 

Fonte: A autora (2014). 

 

Tabela 4 – Representação social de resíduos sólidos dos docentes do SEHLA 

Categorias Ocorrência 
% das 

respostas 

% de 

respondentes 

“algo inutilizável”, “sobras”, “produtos 

descartáveis” 
6 13% 18% 

“pode ser reaproveitado”, “materiais recicláveis” 19 43% 58% 

“resíduos resultantes de atividades humanas”, 

“resíduos gerados após o consumo” 
3 7% 9% 

“lixo de difícil decomposição”, “perigoso”, 

“nocivos à natureza” 
2 4% 6% 

“lixo” 6 13% 18% 

“resíduos que dependem de tratamento”, “que 

precisam ser descartados corretamente” 
1 2% 3% 
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Não respondeu 8 18% ---- 

TOTAL 45 100% ---- 

Fonte: A autora (2014). 

 

Podemos inferir que entre os docentes destes Setores existe um reconhecimento do 

valor dos resíduos sólidos (econômico, social ou ambiental), uma vez que eles admitem o 

reaproveitamento e/ou a reciclagem.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira et al. (2011) quando 

identificaram as representações sociais de lixo de adultos moradores da cidade de Paranaíba 

(MG). De acordo com os autores, 52% do total dos entrevistados responderam que “são 

resíduos que se bem separados e destinados adequadamente, podem gerar trabalho e renda.”.  

Para Silveira (2013), a compreensão pelas pessoas de que a maior parte do que elas 

descartam continua a ter utilidade e valor econômico, isto sem entrar no mérito ambiental, faz 

com que elas efetuem o descarte de maneira mais adequada. 

Importante destacar que o reconhecimento dessas características (possibilidade de 

reutilização e reciclagem) são alguns dos princípios da PNRS, conforme o contido em seu art. 

6°: "o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e promotor de cidadania." (BRASIL, 2010).  

Silva (2007, p. 1) destaca que é perceptível a atual tendência mundial em reaproveitar 

cada vez mais os produtos jogados no lixo para a fabricação de novos objetos, por meio dos 

processos de reciclagem. As consequências disso são a economia de matéria prima e de 

energia fornecidas pela natureza. Assim, o conceito de lixo tende a ser modificado, podendo 

ser entendido como "coisas que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem". 

Por meio da Tabela 5 percebemos que entre os docentes do SEAA as categorias mais 

citadas foram a que se refere aos resíduos sólidos como resultantes de atividades humanas 

e/ou de consumo (26%, 29% dos respondentes); a que atribui aos resíduos a dificuldade de 

decomposição e/ou à nocividade a natureza (26%, 29% dos respondentes) e aquela que 

caracteriza os resíduos como materiais que precisam ser descartados corretamente (23%, 26% 

dos respondentes). 
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Tabela 5 – Representação social de resíduos sólidos dos docentes do SEAA 

Categorias Ocorrência 
% das 

respostas 

% de 

respondentes 

“algo inutilizável”, “sobras”, “produtos 

descartáveis” 
3 8% 9% 

“pode ser reaproveitado”, “materiais recicláveis” 3 8% 9% 

“resíduos resultantes de atividades humanas”, 

“resíduos gerados após o consumo” 
10 26% 29% 

“lixo de difícil decomposição”, “perigoso”, 

“nocivos à natureza” 
10 26% 29% 

“lixo” 4 9% 11% 

“resíduos que dependem de tratamento”, “que 

precisam ser descartados corretamente” 
9 23% 26% 

Não respondeu 0 ---- ---- 

TOTAL 39 100% ---- 

Fonte: A autora (2014). 

 

Constatamos que as respostas dos docentes deste Setor foram mais elaboradas, mais 

completas e com peculiaridades não encontradas nas respostas de docentes de outros setores. 

Essas diferenças podem ser justificadas considerando a formação e a atuação no campo de 

agrárias e ambientais destes profissionais e também, possivelmente ao maior conhecimento da 

Política em estudo. A representação que esses docentes fazem de resíduos sólidos está 

relacionada com a atribuição às atividades humanas pela produção destes resíduos, com o 

comportamento de consumo e a degradação ambiental, com a preocupação pelo tempo de 

decomposição de materiais, com a noção de nocividade e de periculosidade do lixo na 

natureza, com a compreensão da necessidade de disposição e destinação adequada dos 

resíduos. Algumas sentenças transcritas abaixo ilustram essa representação: 

 

- “Resíduos sólidos são compostos de materiais recicláveis e que são gerados após a 

produção, utilização ou transformação de bens de consumos como micro ondas, pilha, 

baterias, televisor, microcomputador, etc..”(docente do SEAA). 

- “É o lixo de difícil decomposição que produzimos.”(docente do SEAA). 

- “[...]gerados pelo homem e que de alguma maneira devem ser descartados e/ou 

abrigados de maneira a não gerar maiores problemas para o meio ambiente.”(docente do 

SEAA). 
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- “Parte sólida remanescente de atividade envolvendo recurso natural com potencial 

de causar em alguma escala, impacto ambiental.”(docente do SEAA). 

- “Todo resíduo doméstico que precisa ser descartado. Parte será naturalmente 

abosrvido pela natureza (orgânico) e parte precisará de um tratamento para 

reutilização/reciclagem.”(docente do SEAA). 

 

É interessante observar em várias passagens a importância e o cuidado destes docentes 

com a natureza e com o ambiente, fato que se deve, muito provavelmente, à abrangência de 

seus conhecimentos profissionais. Outro trecho que aparece com frequência é a 

produção/geração dos resíduos pelo homem e a responsabilidade que temos em dar um 

destino adequado para esses materiais. 

Reigota (2010, p. 77) em seus estudos com representações sociais de meio ambiente 

entre professores, também encontrou em suas respostas diversas passagens que “enquadram o 

homem como „nota dissonante‟ do meio ambiente, ou seja, o componente depredador por 

excelência”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa permitiu identificar o conhecimento de docentes universitários no que se 

refere às questões relacionadas aos resíduos sólidos e assuntos pertinentes à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Também possibilitou a detecção da conduta destes profissionais quanto 

ao manejo de seus resíduos domiciliares. E ainda, propiciou uma análise das representações 

sociais sobre o tema entre os professores de diferentes setores pedagógicos. 

De acordo com os resultados acima apresentados, os docentes têm conhecimento e 

preocupação sobre os danos ambientais causados pelos resíduos sólidos. Essa inquietude pode 

ser atribuída a fatores como o aumento exacerbado dos resíduos sólidos urbanos e ao alto 

potencial impactante, tanto no ambiente como do ponto de vista social, que um inadequado 

manejo de resíduos provoca. 

Podemos verificar que a percepção da maioria dos docentes sobre a sua produção 

semanal de resíduos sólidos não diverge da quantidade média produzida pela população 

paranaense, ou seja, em torno de 6,59 a 7 quilogramas semanais. 

Os resultados também demonstraram que grande parte dos pesquisados consideram 

que a responsabilidade pelos resíduos sólidos produzidos em estabelecimentos comerciais, 

tais como supermercados, panificadoras, restaurantes, entre outros, frequentados por eles, 

pertence além deles mesmos, aos proprietários e ao poder público. Tal concepção remete ao 

significado da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, um dos 

princípios da PNRS. 

Os docentes estudados apresentaram conhecimentos significativos acerca do destino 

dos resíduos sólidos domiciliares e dos tipos de coletas existentes em seus bairros, sendo 

compatíveis com o gerenciamento dos resíduos sólidos praticado pelo Município de 

Guarapuava (PR). 

No que se refere ao manejo de seus resíduos domiciliares, os docentes revelaram 

atitudes pró-ativas voltadas à proteção e à preservação do meio ambiente e consciência e 

comportamento sustentáveis, tendo em vista o grande envolvimento deles próprios na 

segregação de seus resíduos e o cuidado na separação do lixo úmido do lixo seco. Importante 

ressaltar que o principal motivo da não separação dos resíduos, entre a minoria que não 

realiza esta ação, é a inexistência da coleta seletiva. 

Embora quase a totalidade dos pesquisados (94%) afirme realizar a segregação de seus 

resíduos domiciliares, um dos resultados preocupantes identificados no estudo foi a falta de 
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orientação e de informação que aproximadamente a metade dos docentes declararam não ter 

recebido quanto ao procedimento de separação de seus resíduos sólidos. Entre os docentes 

que afirmaram já ter recebido orientações, a grande maioria cita as mídias como TV, internet 

e rádio, como a fonte de maior recebimento. 

No tocante aos conhecimentos específicos trazidos pela PNRS e a conduta dos 

docentes em relação ao tema, os resultados também se apresentaram satisfatórios. Dois terços 

dos docentes conhecem a nova Lei ou pelo menos já ouviram falar dela, a maioria já ouviu 

falar em resíduo perigoso e afirma saber o que significa e grande parte já ouviu falar sobre os 

pontos de entrega voluntária para os resíduos perigosos. 

Menos suficientes foram os resultados sobre o descarte destes resíduos, 

especificamente das pilhas/baterias e das lâmpadas fluorescentes e o conhecimento sobre os 

conceitos de logística reversa e de responsabilidade compartilhada. 

No que se referem às análises das representações sociais propostas neste estudo, foi 

possível identificar que cada grupo de docente pertencente a setores pedagógicos distintos tem 

uma visão ou uma percepção diferente do que são os resíduos sólidos. Ou seja, o que a partir 

de um simples conceito poderia significar a mesma coisa para todos, se revelou característico 

para cada setor pedagógico. 

De acordo com a análise de conteúdo realizada em suas respostas, os docentes do 

SESA e do SES não atribuem nenhum valor aos resíduos sólidos, enquanto os docentes dos 

demais setores admitem o reaproveitamento e a reciclagem. Os docentes do SEAA 

apresentaram respostas com mais consciência ambiental, o que pode ser atribuído à sua 

formação e experiência profissional. 

Ressaltamos os aspectos positivos da utilização da abordagem quanti-qualitativa nesta 

pesquisa. Os cruzamentos e as complementações dos resultados obtidos por meio dos dois 

métodos enriqueceram a análise dos dados, possibilitaram um maior aprofundamento na 

discussão do trabalho e propiciaram a percepção de realidades que talvez fossem 

imperceptíveis se tivéssemos utilizado apenas um deles. 

O contrassenso identificado a partir da análise dos resultados das duas abordagens se 

refere à conduta e ao conhecimento dos docentes em relação aos seus resíduos sólidos 

domiciliares confrontados com a representação de resíduos sólidos que eles têm. Os 

resultados tão satisfatórios encontrados sobre a preocupação ambiental acerca da problemática 

dos resíduos sólidos, a responsabilidade por esses materiais, a separação domiciliar, a 

segregação do lixo seco do lixo úmido, o envolvimento direto dos docentes nestas ações, são 
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incompatíveis com o significado de resíduos sólidos para muitos docentes. Por exemplo, 

como podemos pensar que docentes segregariam resíduos que eles consideram sem 

utilidade/descartáveis/sobras? 

Embora contraditórios, os resultados quantitativos nos permitem concluir que de uma 

forma geral, no que tangem ao tema de resíduos sólidos, são favoráveis. Algumas carências 

identificadas podem ser facilmente supridas pela disponibilização de informações e de 

orientações, faltas essas reconhecidas pelos próprios docentes. Como exemplo, podemos citar 

as orientações acerca da correta segregação dos resíduos domiciliares, do real destino dos 

resíduos no Município, dos locais para o adequado descarte dos resíduos perigosos e de 

conceitos básicos e fundamentais contidos na PNRS. 

Ponto essencial que deve ser destacado para uma implementação de sucesso da PNRS, 

além do suprimento de informações aos atores sociais, é a infraestrutura que deve ser 

oferecida pelo poder público em relação à coleta seletiva e à implantação de PEV‟s para a 

coleta de resíduos perigosos, as quais foram também pontos falhos encontrados na pesquisa. 

Programas de educação ambiental para a conscientização e a sensibilização da 

população também são indicados para estimular o envolvimento em primeira instância da 

sociedade com seus resíduos sólidos domiciliares. 

Devemos realçar que para uma gestão ambiental integrada suficiente, além das 

políticas de reaproveitamento e de reciclagem tão importantes, devem ser incentivadas 

também as políticas de redução do consumo. 

Partindo desse raciocínio, produzimos o fluxograma abaixo (Figura 22), o qual sugere 

uma situação ideal para um adequado gerenciamento dos resíduos sólidos à luz da PNRS. 

Basicamente são quatro etapas interdependentes. A primeira consiste na educação: 

fornecimento de informações e orientações; a conscientização e a sensibilização; o estímulo 

ao consumo sustentável, o qual diminui o volume e a periculosidade dos resíduos 

domiciliares. Essa etapa é determinante para a segunda, que é a separação adequada dos 

resíduos na fonte geradora. Tais etapas, porém, não valem de nada, se a terceira não existir, 

que é a infraestrutura do município para a coleta seletiva, a integração dos catadores de 

materiais recicláveis e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e 

associações desses trabalhadores, fortalecimento das centrais de reciclagem, implantação e 

disponibilização de pontos de entrega voluntária de resíduos perigosos e destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos que são destinados ao aterro sanitário. Ressaltamos 
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que todas essas etapas visam à última, que é a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental. 

 

 

Figura 22 – Fluxograma que sugere uma situação ideal, através de etapas, para um adequado gerenciamento dos 

resíduos sólidos à luz da PNRS. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Com o objetivo de suprir a falta de informações e de orientações entre os docentes, 

identificadas no âmbito desta pesquisa como relevantes, elaboramos um material didático 

piloto, no formato de folder ou folheto (Apêndice C), o qual tem por objetivo servir de 

instrumento de política pública para disseminar, de forma direta dentro da Instituição, 

informações pertinentes à temática resíduos sólidos e à PNRS, e de forma indireta, servir 

como apoio aos docentes para transmitir aos acadêmicos e à comunidade este conhecimento. 

Ressaltamos que o sucesso das políticas públicas que visam o desenvolvimento de 

soluções em qualquer temática, depende do conhecimento e da postura da população em 

relação ao tema; para a área de resíduos sólidos não é diferente. 

Esse êxito exige um processo de organização e de democratização das informações, de 

modo a fazerem sentido e mobilizarem o interesse, a participação e o apoio da sociedade. Isto 

é, para que exista uma possível mudança de atitudes a população deve estar devidamente 

informada, interessada e sensibilizada sobre o assunto. 

Dessa forma, a partir do fornecimento de informações pertinentes ao tema, 

intencionamos com esse material didático, contribuir com a diminuição da geração e 
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colaborar com o adequado manejo dos resíduos sólidos domiciliares dos docentes. Essas 

ações poderão cooperar também, de maneira efetiva, com o sistema de gerenciamento dos 

resíduos sólidos do Município de Guarapuava (PR), exigência contida na Lei 12.305/2010. 

A metodologia que envolve a distribuição de material com objetivo de instruir, gerar 

conhecimento, sensibilizar e ainda, ser capaz de influenciar, é inerente à Educação Ambiental. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca a Educação Ambiental como diretriz em seu 

art. 2º, inciso IV, o que sinaliza a importância deste quesito para a Política em questão.  

Almejamos ainda que os resultados obtidos nesta pesquisa possam servir como base 

para o desenvolvimento de futuras ações, projetos e/ou programas que visem a solução do 

problema dos RS urbanos e domiciliares, ao mesmo tempo que otimizem a utilização dos 

recursos públicos, diminuam os impactos negativos ao meio ambiente, e, consequentemente, 

possibilitem a melhoria da qualidade de vida da população local. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Sugerimos que o material didático piloto elaborado seja distribuído ao público-alvo e 

posteriormente, sejam reavaliados o conhecimento, a conduta e as representações sociais 

desses docentes, comparando os resultados que serão obtidos com os resultados desta 

pesquisa, visando verificar se as informações e as orientações oferecidas foram pertinentes e 

se houveram modificações na forma de agir e de pensar sobre o tema. 

A pesquisa também poderia se estender a toda comunidade universitária (professores 

colaboradores, funcionários, estagiários e alunos) para que pudéssemos identificar a conduta, 

o conhecimento e as representações sociais desse tema, de todos os atores sociais que 

constituem a Universidade. 

Sugerimos também o desenvolvimento de projetos e/ou programas de educação 

ambiental desta temática na Instituição, que visem à sensibilização e à mudança de atitudes 

dos envolvidos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr.(a) Professor(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa sobre resíduos sólidos, sob 

responsabilidade da aluna Francine Niesing, mestranda em Gestão de Políticas Públicas da Universidade do Vale 

do Itajaí, UNIVALI. Esta pesquisa visa identificar o conhecimento e a conduta dos docentes da UNICENTRO 

sobre resíduos sólidos e assuntos concernentes.  

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento juntamente com a pesquisadora responsável. Uma das vias deste documento é sua. Em caso de 

recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder um questionário com 

perguntas simples e fáceis. Contudo, gostaríamos que você as respondesse individualmente, sem interferência de 

qualquer pessoa. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Ao responder este questionário, alguns participantes poderão se sentir 

constrangidos. Desta forma, lembramos que a sua participação é voluntária e que você tem a liberdade de não 

querer participar ou de desistir, sem nenhum prejuízo, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o 

preenchimento. 

3. BENEFÍCIOS: Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o gerenciamento dos resíduos sólidos e a 

implementação da Política Nacional de Resíduos no Município de Guarapuava (PR).  

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações são sigilosas e serão utilizadas apenas para fins desta 

pesquisa. 

5. ESCLARECIMENTOS: Quaisquer dúvidas a respeito desta pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma 

poderão ser sanadas, a qualquer momento, pela pesquisadora responsável, por meio do telefone: (42) 9977-5520.  

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma 

compensação financeira. 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________________, RG_____________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer prejuízo.  

E, por estar de acordo, assino o presente termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Guarapuava, _______ de _________________________de 2013. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES EFETIVOS DA UNICENTRO 

 

1) O que você entende por resíduo sólido? (Utilizar o verso se necessário) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2) Você tem empregada doméstica (diarista ou mensalista)? 

(a) sim                    (b) não 

Em caso positivo: 

Você já conversou com ela sobre seus resíduos sólidos domiciliares? 

(a) sim                    (b) não 

3) Os resíduos sólidos podem contribuir para a degradação ambiental. Diante desta afirmação, como você 

se posiciona: 

(a) não considero que os resíduos sólidos possam causar degradação ao meio ambiente 

(b) não tenho conhecimento da problemática ambiental que os resíduos sólidos possam causar 

(c) tenho conhecimento da problemática ambiental que os resíduos sólidos podem causar, mas não me preocupo 

com isso 

(d) tenho conhecimento da problemática ambiental que os resíduos sólidos podem causar e isso me causa 

preocupação 

(e) outro:_________________________________________________________________________________ 

4) Considerando a quantidade de produtos que você compra/consome semanalmente, de um modo geral, 

quanto resíduo sólido você calcula que produz, aproximadamente? 

(a) de 7 a 8 quilos por semana 

(b) menos de 7 quilos por semana 

(c) mais de 8 quilos por semana 

(d) não consigo mensurar 

5) Em sua opinião, de quem é o compromisso com os resíduos sólidos produzidos em estabelecimentos 

como supermercados, restaurantes, panificadoras, lanchonetes que você frequenta? 

(a) do proprietário do estabelecimento 

(b) dos clientes do estabelecimento 

(c) do proprietário e dos clientes do estabelecimento 

(d) da Prefeitura Municipal 

(e) do proprietário, dos clientes e da Prefeitura Municipal 

(f) do proprietário e da Prefeitura 

(g) ninguém é responsável 

(h) outro:___________________________________________________________________________________ 

6) Qual é o destino de seus resíduos sólidos domiciliares? 

(a) lixão 

(b) aterro sanitário 

(c) parte para o aterro sanitário e parte é recolhido por catadores/caminhões de coleta 
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(d) não sei qual é o destino do meu lixo domiciliar 

(e) outro:___________________________________________________________________________________ 

7) Em sua residência ocorre a separação dos resíduos sólidos? 

(a) sim                    (b) não 

Em caso negativo, por que não?________________________________________________________________ 

Por favor, pule para a questão “9”. 

Em caso positivo, quem faz essa separação? 

(a) apenas eu  

(b) eu ou as pessoas que moram comigo 

(c) sempre minha empregada doméstica 

(d) às vezes eu ou as pessoas que moram comigo, às vezes minha empregada doméstica 

(e) outro:___________________________________________________________________________________ 

8) Ainda sobre a separação dos resíduos sólidos, como ocorre em sua residência? 

(a) sempre são separados os vidros, os papéis, os plásticos e os metais dos materiais orgânicos 

(b) às vezes são separados os vidros, os papéis, os plásticos e os metais dos materiais orgânicos, mas isso não faz 

parte da rotina 

(c) são separados alguns materiais, mas não tenho certeza de que maneira devo proceder 

(d) outro:___________________________________________________________________________________ 

9) Você já recebeu alguma orientação sobre como fazer a separação dos resíduos sólidos? 

(a) sim                    (b) não 

Em caso afirmativo, de onde ou de quem você recebeu essas informações?  

__________________________________________________________________________________________ 

10) Sobre a coleta convencional e a coleta seletiva dos resíduos sólidos em seu bairro: 

(a) existem ambos os tipos de coleta e são realizadas pelo caminhão de coleta 

(b) existe a coleta convencional, que é realizada pelo caminhão de coleta, e a coleta seletiva, que é realizada 

pelos catadores 

(c) existe apenas a coleta convencional 

(d) não sei a diferença entre coleta convencional e coleta seletiva, por isso nunca percebi que tipos de coletas 

existem 

(e) não existem coletas em meu bairro 

(f) existe a coleta convencional e a seletiva que são realizadas por caminhões de coleta, mais a coleta realizada 

por catadores 

(g) outro:__________________________________________________________________________________ 

11) Você já ouviu falar em resíduo perigoso? 

(a) sim, já ouvi falar e sei o que significa 

(b) sim, já ouvi falar, mas não sei o que significa 

(c) não, nunca ouvi falar 

12) Você já ouviu falar em ecopontos ou pontos de entrega voluntária? 

(a) sim                    (b) não 

13) Onde você descarta lâmpadas de sua residência quando não servem mais para uso? 
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(a) no lixo comum 

(b) em pontos de coleta 

(c) procuro por pontos de coleta, mas quando não encontro, descarto no lixo comum 

(d) devolvo na loja em que comprei o produto ou em lojas similares 

(e) no lixo reciclável 

(f) outro:___________________________________________________________________________________ 

14) Onde você descarta pilhas e baterias quando não servem mais para uso? 

(a) no lixo comum 

(b) em pontos de coleta 

(c) procuro por pontos de coleta, mas quando não encontro, descarto no lixo comum 

(d) devolvo na loja em que comprei o produto ou em lojas similares 

(e) no lixo reciclável 

(f) outro:___________________________________________________________________________________ 

15) Você já ouviu falar em “logística reversa” e “responsabilidade compartilhada”? 

(a) sim                    (b) não 

16) Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS: 

(a) nunca ouvi falar sobre a PNRS 

(b) já ouvi falar sobre a PNRS 

(c) conheço superficialmente a PNRS 

(d) tenho um vasto conhecimento sobre a PNRS 

(e) outro:___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – MATERIAL EDUCATIVO PILOTO 

 

 

 


