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RESUMO 
 
Este estudo tem o objetivo de apresentar o resultado de uma pesquisa realizada             
com a comunidade acadêmica do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus             
São Roque, que buscou identificar a intenção dos respondentes em participar de um             
projeto de coleta seletiva por meio de um Ecoponto instalado no Campus. Além do              
exposto anteriormente, o trabalho também propõe apresentar a situação da coleta           
seletiva dos resíduos gerados em um ambiente empresarial, buscando mitigar          
impactos negativos ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que pode gerar            
resultado financeiro para a empresa. Justifica-se sua concretização pela         
necessidade de despertar a sensibilidade das pessoas com relação ao destino dos            
resíduos gerados pela comunidade. O projeto propôs a aplicação de um questionário            
no IFSP - Campus São Roque com alunos e funcionários. O resultado da pesquisa              
identificou que a maioria dos respondentes conhece o conceito de coleta seletiva,            
apesar de a maioria não ter coleta seletiva em seu município e em seu local de                
trabalho ou de estudo. Mesmo sem ter acesso a estruturas de coleta seletiva, a              
maioria dos respondentes se apresentaram dispostos a separar o resíduo para           
coleta seletiva, bem como, transportar o resíduo para descartar em um Ecoponto em             
seu local de trabalho ou estudo. 
 
 
Palavras chave: Coleta Seletiva; Ecoponto; Gestão Ambiental.   
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ABSTRACT 
 
This study aims to present the results of a survey conducted with the academic              
community of the Federal Institute of São Paulo (IFSP) - Campus São Roque, which              
sought to identify respondents' intention to participate in a selective collection project            
through an ecopoint installed on Campus. In addition to the above, the paper also              
proposes to present the situation of the selective collection of waste generated in a              
business environment, seeking to mitigate negative impacts to the environment, at           
the same time that can generate financial results for the company. It is justified by the                
need to raise awareness of the destination of waste generated by the community.             
The project proposed the application of a questionnaire in the IFSP - Campus São              
Roque with students and employees. The results of the survey identified that most             
respondents are aware of the concept of selective collection, although most do not             
have selective collection in their municipality and in their workplace or study. Even             
without access to selective collection structures, most of the respondents were willing            
to separate the waste for selective collection, as well as transport the waste to              
dispose in an ecopoint at their workplace or study.. 
 
 
Keywords: Selective Collection; Ecoponto; Environmental Management. 
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INTRODUÇÃO 
 

A população do planeta vem aumentando expressivamente e já ultrapassou a           

marca dos sete bilhões de pessoas em todo o mundo, somente nos últimos 25 anos               

o crescimento da população mundial ultrapassou os dois bilhões segundo o Fundo            

de População das Nações Unidas (FNUAP) de 2013. E a medida que a população              

aumenta e se concentra em áreas urbanas, o resultado é a ampliação da utilização              

dos recursos naturais do planeta, cujo uso ocorre na produção e consumo de             

produtos e serviços, o que percebemos em seguida são ocorrências de danos ao             

meio ambiente, aumentando quando retornamos os resíduos à natureza após sua           

utilização pelo homem. 

A geração de resíduos está diretamente relacionada ao crescimento         

econômico, sendo o aumento do lixo reflexo de anos de crescimento na economia             

das sociedades distribuídas por todo o planeta, de acordo com a Associação            

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE           

(ABRELPE, 2017). Neste processo são geradas grandes quantidades de resíduos          

considerados recicláveis, ou seja, aqueles materiais que após passarem por um           

tratamento voltam a ser utilizados como matéria prima pelas empresas na fabricação            

de novos produtos, fechando o ciclo de vida do produto e evitando que estes sejam               

descartados como lixo em aterros sanitários e lixões.  

Atualmente, os hábitos de consumo da sociedade brasileira promovem o          

aumento de produção e consequentemente o aumento do volume de resíduos           

sólidos, passando a 59,1% do montante anual disposto em aterros sanitários           

conforme dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2017). 

A outra porcentagem dos resíduos é destinada em grande parte para Aterro             

Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, que é definido pela Norma da Associação            

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como técnica de disposição de resíduos           

sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança              

minimizando os impactos ambientais. Método que utiliza princípios de engenharia          

para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor             
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volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada            

jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. 

Nesse sentido, a gestão de resíduos é fundamental para a sociedade, pois            

com ela evita-se o odor nas ruas, doenças, contaminações, infecções, poluição           

visual, poluição e degradação ambiental, entre outros aspectos, tornando-se uma          

ferramenta de prevenção tanto ambiental como sanitária. O avanço na criação de            

novas tecnologias na indústria permite que qualquer resíduo seja de alguma forma,            

tratado, e para ser reciclável basta que se identifique uma utilidade na fabricação de              

novos produtos para ele. 

Diante desse contexto, a coleta seletiva se apresenta como um importante           

meio de arrecadação e organização de materiais recicláveis em condições          

adequadas de uso para tratamento. Uma das estratégias encontradas para viabilizar           

a coleta adequada desse material se apresentou por meio dos Ecopontos, que são             

espaços nos quais se propõe a coleta de materiais de forma seletiva, com o intuito               

de reciclagem para reaproveitamento do material. Considerando que os Ecopontos,          

se adequadamente estruturados e apresentados, podem ser reconhecidos e         

utilizados como importante ferramenta de sensibilização e dinamização da coleta          

seletiva. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

 

A importância ambiental deste projeto justifica-se na medida em que identifica           

o nível de consciência do público respondente acerca da consciência ambiental e            

correto descarte de resíduo, auxiliando como uma fonte de informações para ações            

que busquem a promoção da conscientização ambiental da sociedade pela ótica           

econômica da reciclagem, contribuindo para que a quantidade de resíduos sólidos           

enviados para a reciclagem aumente, diminuindo o volume destes resíduos nos           

aterros sanitários e consequentemente prolongando a vida útil do mesmo. 

A afirmação de Newton em sua terceira lei já nos dizia que, para toda ação               

existe uma reação, e os nossos hábitos de transformar os recursos nos remete a um               

grande dilema que persiste até os dias de hoje: a gestão dos resíduos sólidos. A               
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sociedade atual é extremamente consumista, o esgotamento dos recursos e o           

aquecimento global não contrariam essa afirmação. 

Com esses hábitos de consumo o aumento de produção consequentemente          

aumenta o volume de resíduos, que quase em sua totalidade é destinado muitas             

vezes para lixões, lugar mais comumente utilizado no Brasil, indo contra as regras             

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que direciona a extinção de lixões, que             

era previsto em vigor máximo até o ano de 2014. 

Os dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil apontam que, no ano             

de 2017, a geração total de resíduos sólidos foi de aproximadamente 78,4 milhões             

de toneladas e que a região Sudeste continua respondendo por mais de 50% dos              

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados, apresentando o maior percentual de          

cobertura dos serviços de coleta do país (ABRELPE, 2017). 

A pesquisa ainda afirma que, em 2017, 59,1% (42,3 milhões de toneladas)            

dos resíduos coletados tiveram a destinação adequada pois seguiram para aterros           

sanitários (ABRELPE, 2017). Esse volume em relação ao cenário do ano anterior,            

manteve-se praticamente a mesma proporção entre o que segue para locais           

adequados e inadequados. Esses, dentre outros motivos, tornam a gestão de           

resíduos sólidos de extrema importância para a sociedade e o meio ambiente, pois             

ela define a destinação de milhões de toneladas de resíduos gerados todos os dias,              

além do aspecto sanitário, no qual atua na prevenção de doenças, contaminações,            

odor e também na poluição ambiental. 

A gestão de resíduos em empresas é regulamentada, de acordo com o ramo             

de produção, e também é essencial para a preservação e conservação ambiental. A             

figura 01 apresenta a quantidade de resíduos em quilos gerados ao longo do ano de               

2018 por uma empresa de médio porte localizada na cidade de Mairinque-SP. 
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FIGURA 01 – VOLUME DE RESÍDUOS EM EMPRESA DE MÉDIO PORTE 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

A proposta do presente trabalho é identificar o quanto a comunidade do IFSP             

– Campus São Roque conhece sobre o que é resíduo, identificar como essas             

pessoas fazem o descarte de seus resíduos e se estão propensas a participar de um               

projeto de coleta seletiva, com a possibilidade de em projetos futuros , maximizar os              

benefícios de empresas ao gerir o seu resíduo de maneira mais eficaz, já que, com a                

destinação dos resíduos recicláveis às cooperativas, diminuímos o volume enviado          

aos lixões ou aterros sanitários, envolvemos os funcionários nesse processo,          

incentivando a consciência e educação ambiental, além de geração de resultados           

financeiros, que tem como proposta a geração de benefícios para os funcionários            

sem ônus financeiro para a organização adotante do projeto. 

A implantação de um Ecoponto pode ser utilizada juntamente com 

outras ferramentas de gerenciamento de resíduos sólidos, como por exemplo, a 

compostagem e reutilização por reaproveitamento de materiais, para diminuir 

ainda mais o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários. 

O Ecoponto tem uma versatilidade significativa, pois, além dos resíduos          

comumente coletados e segregados, ele pode ser a destinação de outros tipos de             

materiais como óleo de cozinha usado, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, pneus e            

entulhos ou resíduos de construção civil.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar a intenção de colaboração da           

comunidade acadêmica do IFSP – Campus São Roque na participação de um            

projeto de coleta seletiva de resíduos, com a proposta de implantação de um             

Ecoponto no Campus. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar o grau de conhecimento dos respondentes sobre resíduos e coleta           

seletiva. 

● Entender como é a relação que os respondentes têm com os resíduos            

gerados em sua residência e seu local de trabalho. 

● Identificar como os fatores demográficos dos respondentes estão        

relacionados com seu conhecimento sobre coleta seletiva e sua intenção de           

participação.  

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1 COLETA SELETIVA 

 

A preocupação com o meio ambiente vem aumentando devido ao cenário de            

agravamento do aquecimento global e suas consequências, que refletem na fauna,           

flora, clima e biodiversidade, esses impactos estão cada vez mais evidentes. 

Câmara (2009, pg. 70) declara que “a responsabilidade de crescimento          

econômico está centrada na atividade industrial”. A busca pelo lucro e o processo de              

industrialização se tornam perigo e risco ambiental quando se altera o estado de             

equilíbrio da natureza com suas inserções. 
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A primeira publicação com grande repercussão que despertou a população          

mundial sobre a questão ambiental foi o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa),            

escrito pela autora Rachel Louise Carson no ano de 1962, que relata sobre             

defensivo agrícola e seus efeitos nocivos à saúde dos animais e seres humanos.             

Após essa publicação se abriu um vasto caminho para outras publicações, para            

congressos, tratados, entre outras maneiras de manifestações a favor do meio           

ambiente. 

A extração demasiada de recursos naturais para manter o padrão de oferta            

equivalente a demanda, vem aumentando cada vez mais, tanto pelo aumento da            

população quanto da cultura consumista, isto gerou a necessidade de um modelo            

que consome sem esgotar os recursos naturais que temos, sendo criado o conceito             

de desenvolvimento sustentável no ano de 1987, através da publicação do Relatório            

de Brundtland. 

Abordando o conceito de sustentabilidade temos também os 3 RS, que se            

refere a reduzir utilizando menos produto, sempre procurar materiais que gerem           

menos resíduos e com maior durabilidade; reutilizar , é o reuso de materiais ou até               

mesmo dar novas utilizações ao produto e por fim reciclar, que é a transformação de               

matérias em matéria prima por meio de processos industriais ou artesanais,           

reintroduzindo esses materiais no ciclo produtivo evitando a utilização de novos           

recursos naturais ( Núria Roca, janeiro 2008). 

No Brasil foi estabelecido parâmetros para a gestão de Resíduos Sólidos por            

meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei n. 12.305, de 5 de agosto de               

2010, que padroniza a gestão em âmbito nacional visando às questões sanitárias e             

ambientais por meio de objetivos, definições, princípios, diretrizes e que também           

define coleta seletiva como a coleta de resíduos sólidos previamente segregados           

conforme sua constituição ou composição. 

A coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos previamente separados de            

acordo com sua constituição ou composição. A coleta seletiva é utilizada como            

ferramenta da Política Nacional de Resíduos Sólidos através da logística reversa e            

participação do processo de ciclo de vida dos produtos. 
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da            

coleta seletiva é obrigação dos municípios as metas referentes à coleta seletiva            

fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada             

de resíduos sólidos dos municípios. Coleta seletiva de lixo é um sistema de             

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e           

orgânicos, previamente separados na fonte geradora. Estes materiais, após um          

pré-beneficiamento, são então vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros.          

(Cempre, 2013). 

A coleta seletiva também pode ser definida como: a etapa de coleta de             

materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos urbanos, após sua separação          

na própria fonte geradora, seguido de seu acondicionamento e apresentação para           

coleta em dias e horários pré-determinados, ou mediante entrega em Postos de            

Entrega Voluntária, em Postos de Troca, para catadores, a sucateiros ou a entidades             

beneficentes (Bringhenti, 2004). 

A coleta seletiva é utilizada como ferramenta da Política Nacional de           

Resíduos Sólidos através da logística reversa e participação do processo de ciclo de             

vida dos produtos. Temos no Brasil três principais formas de coleta seletiva, a coleta              

porta-a-porta, que segundo Bringhenti (2004), é quando o material reciclável,          

previamente segregado por tipo ou não, acondicionado e apresentado à coleta pelo            

gerador é coletado por veículos dimensionados para realizar tal tarefa, ainda, na            

porta da residência do contribuinte. Esse sistema traz maior comodidade aos           

cidadãos.  

Bringhenti (2004) também define Coleta Seletiva por Trabalhadores        

Autônomos da Reciclagem, que se refere a um grupo de trabalhadores autônomos,            

em geral apoiado e/ou gerenciado por alguma organização de caráter social, com ou             

sem o apoio logístico do poder público, recolhe o material reciclável disposto em via              

pública, oriundo de domicílios, ou gerado em estabelecimentos comerciais, de          

serviços ou em indústrias, previamente segregado por tipo ou não, utilizando–se,           

normalmente, de carrinhos de tração manual. 

E por último coletas por pontos de entrega voluntária, que são os Ecopontos,             

utilizados como ferramenta de segregação dos resíduos sólidos, onde são instalados           
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em locais estratégicos para arrecadação dos resíduos de forma voluntária, sendo           

parte do processo de coleta seletiva. Em alguns casos, utilizam-se contêineres ou            

mesmo pequenos depósitos colocados em pontos fixos pré-determinados da “malha”          

urbana denominados PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) ou LEVs (Locais de           

Entrega Voluntária), onde o cidadão espontaneamente deposita os recicláveis         

(Cempre, 2013). 

Segundo Conke e Nascimento, a primeira experiência brasileira de coleta          

seletiva (infelizmente não registrada) ocorreu em São Paulo, na década de 1960. Em             

1978, tentativa semelhante aconteceu em Porto Alegre (RS) e, em 1985, nos            

municípios de Niterói (RJ) e Pindamonhangaba (SP) (Brasil, 1985). 

A atividade de coleta seletiva representa uma significativa contribuição para o           

meio ambiente. A reciclagem de resíduos prolonga a vida útil dos aterros sanitários,             

bem como a redução do consumo de matéria-prima e economia de energia usada na              

produção dos papéis, vidros, metais e plásticos. Coleta seletiva é o processo de             

separação e recolhimento dos resíduos conforme sua constituição: matéria orgânica,          

material reciclável e rejeito (Ferreira, 2003). 

A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis           

presentes no lixo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos             

nas etapas posteriores. Estes custos estão associados a triagem, lavagem,          

secagem, transporte, entre outros. A segregação do lixo é feita pelo próprio morador             

que acondiciona os recicláveis separadamente (Cempre, 2013). 

As estações de triagem Depois de os resíduos serem transportados e antes            

da última fase do processo de reciclagem (encaminhamento para a indústria           

recicladora), estes passam por estações de triagem, onde são separados de forma            

manual e automática (Martinho e Gonçalves, 2000). A separação manual tem a            

vantagem de, com um menor investimento inicial, conseguir um grau de separação            

mais elevado. No entanto, apresenta também desvantagens tais como a          

mão-de-obra intensiva com custos elevados e com variações de eficiência devido à            

fadiga, implicando o risco de acidentes de trabalho (Martinho e Gonçalves, 2000).  

A separação semi-automática combina a separação manual com a mecânica,          

o que permite não só um decréscimo dos custos unitários de separação, como             
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também melhorias na separação dos vários tipos de materiais e nas condições de             

segurança do pessoal (Martinho e Gonçalves, 2000). Na separação automática os           

sistemas são completamente automáticos, separando os materiais de acordo com as           

suas características físicas, tamanho, peso e área superficial. Embora este processo           

tenha um custo de investimento elevado, os custos com mão-de obra são            

naturalmente inferiores. Contudo, a qualidade da separação é inferior à conseguida           

com a triagem manual (Martinho e Gonçalves, 2000). 

Pesquisa realizada pelo Cempre (Compromisso Empresarial para       

Reciclagem) em 2018 revelou que 1227 municípios brasileiros (cerca de 22% do            

total) operam programas de coleta seletiva. A pesquisa revelou também que a            

concentração dos programas municipais de coleta seletiva permanece nas regiões          

Sudeste e Sul do País. Do total de municípios brasileiros que realizam esse             

serviço, 87% está situado nessas regiões.Cerca de 35 milhões de brasileiros (17%)            

têm acesso a programas municipais de coleta seletiva. Os programas de maior êxito             

são aqueles em que há uma combinação dos modelos de coleta seletiva, a maior              

parte dos municípios realiza a coleta por meio de: Porta a porta (80%) PEVs (Pontos               

de entregas Voluntárias – Ecopontos) (45%) e Cooperativas (61%); muitos utilizam a            

combinação de dois ou três modelos (Cempre, 2018). 

Aparas de papel/papelão continuam sendo os tipos de materiais recicláveis mais            

coletados por sistemas municipais de coleta seletiva (em peso), seguidos dos           

plásticos em geral, vidros, metais e embalagens longa vida. A porcentagem de            

rejeito ainda é elevada (cerca de 24%). Faz-se necessário investir em comunicação            

para que a população separe o lixo corretamente (Cempre, 2018). 

A separação dos resíduos sólidos pode ocorrer tanto na fonte geradora           

(residências, escolas, comércio, indústrias), quanto nos centros de triagem ou nas           

usinas de reciclagem. O recolhimento dos resíduos pode ser feito por funcionários            

da Prefeitura ou por catadores de papel e sucata. Outra alternativa é a entrega              

voluntária dos materiais recicláveis em locais previamente estabelecidos, contendo         

recipientes para cada tipo de resíduo (Ferreira, 2003). 

A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis           

presentes no lixo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos             

 



20 
 

 
nas etapas posteriores. Estes custos estão associados a triagem, lavagem,          

secagem, transporte, entre outros. A segregação do lixo é feita pelo próprio morador             

que acondiciona os recicláveis separadamente (Cempre, 2014). 

 

4.2 ECOPONTO 

 

Segundo (BRITO 2003) Ecopontos são instalações criadas para recebimento         

gratuito, em caixas metálicas de 5m³, de entulhos de obra, galhadas e outros             

materiais inservíveis, transportados por carroceiros e pela população em geral. Os           

Ecopontos recuperam áreas degradadas e se constituem em alternativa para          

milhares de pessoas que, de outra forma, jogavam os resíduos nas ruas. Nos             

ecopontos há também o recebimento de materiais recicláveis e, em alguns casos, de             

lixo domiciliar, quando dispõem de caixas do tipo contêiner  

A construção e a instalação de Ecopontos (pontos ecológicos) tem como           

objetivo reduzir os danos ambientais, os prejuízos estéticos, a proliferação de           

vetores e a desvalorização de imóveis, decorrentes da acumulação de resíduos           

sólidos em áreas públicas e terrenos, além de incentivar a separação de materiais             

recicláveis do lixo, por alunos de escolas municipais e pela população em geral             

(BRITO 2003). 

Os ecopontos tiveram origem na Resolução nº 307 do Conselho Nacional do            

Meio Ambiente (Conama), de 2002. Ela tornou obrigatória a adoção de planos de             

gestão em todos os municípios para gerenciar a destinação dos resíduos da            

construção civil, o conhecido entulho.  

Atualmente a cidade de São Paulo conta com 102 Ecopontos implantados em            

diferentes bairros. O primeiro foi inaugurado no bairro Bresser em outubro de 2003. 
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FIGURA 02 – VOLUME DE RESÍDUOS RECEBIDOS EM ECOPONTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre janeiro de 2012 e junho de 2014 as empresas associadas ao  

 

 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo 

 

Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) instalaram 836 Pontos        

de Entrega Voluntária (PEVs), conhecidos como ecopontos, em 96 municípios, para           

o depósito de material reciclável e o incentivo da logística reversa de embalagens             

pelas empresas. O número está 29% acima da meta estabelecida para o final de              

2015, de acordo com dados do primeiro relatório preliminar apresentado, hoje (11),            

pela entidade durante o 10º Recicle Cempre, na capital paulista. (ALBUQUERQUE           

2014). 

 
5. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para realização deste trabalho iniciou-se com a          

pesquisa bibliográfica, definida por Martins e Theóphilo (2009) como um tipo de            

pesquisa que “busca conhecer, analisar, e explicar contribuições sobre determinado          

assunto, tema ou problema”. Assim, neste trabalho, a pesquisa bibliográfica tem           
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como intuito embasar teoricamente os temas em estudo, investigando na literatura           

existente conceitos e trabalhos que possam contestar ou corroborar os resultados           

encontrados, enriquecendo os achados da pesquisa proposta. 

Outra estratégia de pesquisa que compôs a metodologia deste trabalho foi a            

pesquisa documental, que segundo Martins e Theóphilo (2009) “são pesquisas que           

utilizam documentos como fontes de dados, informações ou evidências”. Os autores           

ressaltam ainda que a pesquisa documental emprega fontes primárias, que são os            

materiais compilados pelo próprio autor do trabalho, que ainda não foram objeto de             

análise. Marconi e Lakatos (2002) afirmam que, na estratégia documental, coleta de            

dados pode ser recolhida no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou              

depois. 

A adoção desse modelo de estratégia de pesquisa justifica-se, pois o            

trabalho tem como proposta compreender a atitude dos participantes sobre o meio            

ambiente, da forma que o resíduo é coletado atualmente e qual a disposição do              

respondente para participar de um projeto ambiental, o que demanda a pesquisa em             

documentos como relatórios e a aplicação de questionário no Instituto Federal de            

São Paulo – Campus São Roque. 

A aplicação de um questionário caracteriza mais uma das estratégias de           

pesquisa utilizadas para realização deste trabalho, denominada levantamento, que         

consiste em uma coleta de dados que se propõe de responder questões sobre             

determinada variável ou a relação entre as características de pessoas ou grupos de             

pessoas (Martins & Theóphilo, 2009). Para Malhotra (2001), que apresenta a técnica            

de levantamento com a nomenclatura de survey, a define como um método que tem              

como base identificar características de comportamento, intenções, atitudes,        

percepções, motivações, características demográficas e estilo de vida dos         

respondentes por meio de um interrogatório, orientado por um questionário formal. 

Considerando as vantagens e desvantagens na utilização do método de          

levantamento, Malhotra (2001) chama a atenção como ponto forte do método a            

facilidade de aplicação, a qualidade dos dados, pois as respostas são limitadas a             

alternativas mencionadas, o que minimiza a variação das diferenças entre          

entrevistadores; a facilidade de codificação, análise e interpretação dos dados.          
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Como ponto fraco, Malhotra (2001), aponta a dificuldade na formulação das           

perguntas, para que sejam adequadas ao que se quer coletar de informações, pois,             

caso contrário podem intensificar ainda mais uma outra dificuldade desse tipo de            

método, que é a relutância do entrevistado em responder a algumas perguntas, por             

causarem algum tipo de desconforto em expor a resposta ou por não saber explicar              

os motivos de suas escolhas. 

Para a realização dessa pesquisa, a técnica escolhida para a escolha da            

amostra, foi a amostragem por conveniência, definida por Malhotra (2001) como um            

uma técnica que escolhe os elementos participantes por se encontrarem,          

convenientemente, em determinado lugar ou momento. A amostra deste trabalho foi           

formada por pessoas que faziam parte da comunidade acadêmica do IFSP –            

Campus São Roque, abordadas aleatoriamente para participação na pesquisa         

respondendo diretamente em questionário impresso. O local de aplicação do          

questionário não foi item de restrição à realização do trabalho, os respondentes            

foram abordados de acordo com a conveniência dos pesquisadores. 

O questionário proposto neste trabalho, que está apresentado no apêndice,          

está dividido em dois blocos, as questões do primeiro bloco referem-se aos dados             

demográficos dos respondentes, essenciais para a caracterização da amostra na          

elaboração dos resultados. O segundo bloco, é composto por questões que buscam            

entender o conhecimento dos respondente sobre resíduos sólidos, qual tratamento          

que o respondente com relação aos resíduos gerados por ele, se ele conhece o              

conceito de coleta seletiva, se o local de residência ou trabalho propicia ao             

entrevistado um ambiente no qual o mesmo tenha acesso a estruturas de coleta             

seletiva, e finalizando as perguntas finais buscam identificar se o respondente           

participaria de um projeto de coleta seletiva e se essa participação também se daria              

se o respondente tivesse que transportar os resíduos ao seu local de trabalho ou              

ensino. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os gráficos abaixo apresentam o perfil dos respondentes do questionário          

aplicado. Diante dos 100 (cem) questionários, 97 (noventa e sete) foram utilizados            

para a pesquisa. Os três questionários eliminados foram respondidos de forma           

incompleta. Nos questionários que foram utilizados, podemos observar que, a          

maioria, 58,8% do público que respondeu foi do sexo feminino, 35,1% dos            

respondentes possuem entre 18 a 25 anos, 61,9% dos entrevistados são solteiros e             

a maioria dos respondentes, 59,8%, não tem filhos. 

 

Figura 3: Sexo dos respondentes 

  
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 4: Faixa Etária dos respondentes 
 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 
 
Figura 5: Estado Civil dos respondentes 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 6: Número de filhos dos respondentes 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 

Quanto ao local de residência, observa-se que 35,2% dos respondentes          

moram em Araçariguama, estando em segundo lugar a cidade de São Roque, com             

13,2% dos respondentes, estando os demais distribuídos em diversas cidades. 32%           

possuem como grau de escolaridade o ensino superior completo. A maioria, 41,2%,            

trabalham em empresa privada, 23,7% possuem renda mensal própria entre R$           

639,79 e R$ 1.446,24 e 29,8% possuem renda mensal familiar entre R$ 4.427,37. 

 
Figura 7: Cidade de moradia dos respondentes 
 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 8: Escolaridade dos respondentes 

 
 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 
Figura 9: Atividade dos respondentes 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 10: Renda mensal dos respondentes 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
Figura 11: Renda mensal familiar dos respondentes 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 

Considerando o segundo bloco de questões apresentadas ao respondente, as          

quais buscam compreender qual conhecimento que o participante possui acerca do           

tema em estudo, foi possível identificar que 95,9% sabe o que é resíduo e 58,3%               

dos respondentes jogam o resíduo que produz na lixeira. Praticamente a totalidade            

dos participantes, 99%, sabem o que é coleta seletiva e 54,6% não possui coleta              

seletiva em seu município. 
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Figura 12: O que é resíduo? 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

 
Figura 13: O que faz com o resíduo que produz? 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 14: Você sabe o que é coleta seletiva? 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 15: Seu município tem coleta seletiva? 
 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

A maioria dos respondentes, 81,6%, afirmam que separariam os resíduos          

para coleta seletiva. É interessante observar que, apesar de existir o interesse em             

separar os resíduos, apenas 52,6% dos respondentes possuem coleta seletiva em           

seu local de trabalho ou estudo. Apesar desse cenário, mais da metade dos             

participantes da pesquisa, 63,3%, se mostram dispostos a participar de um projeto            

de coleta seletiva. E uma quantidade ainda maior, 78,6%, afirmaram estar dispostos            

a transportar os resíduos para coleta seletiva até seu local de trabalho ou instituição              

de ensino, o que apresenta uma lacuna entre o que se apresenta de estrutura nos               

locais de trabalho e estudo para este fim e a disponibilidade das pessoas em              

participar de projetos de coleta seletiva e transportar resíduos até esses locais.  
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Essa lacuna pode se apresentar como uma oportunidade para essas          

instituições adotarem ações de responsabilidade e conscientização ambiental, além         

de, por meio da adoção de Ecopontos, gerar renda extra com a comercialização dos              

resíduos arrecadados à instituições voltadas ao trabalho com esse tipo de material.            

A prática de mercado atual de algumas cooperativas de resíduo oriundo de coleta             

seletiva, propõe disponibilizar para as instituições que tenham interesse, contêineres          

para montagem desses Ecopontos, bem como se responsabiliza pela coleta desse           

material. Essa prática se apresentação como uma opção de redução dos custos            

institucionais na adoção de uma prática como essa. 

 

 

Figura 16: Você separaria os resíduos para coleta seletiva? 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 17: Seu local de trabalho ou estudo possui coleta seletiva? 

 
 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 
 
 
Figura 18: Você participaria de um projeto de coleta seletiva? 
 
 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Figura 19: Você estaria disposto a transportar os resíduos para a coleta seletiva em seu               

local de trabalho ou instituição de ensino? 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 

 

Considerando a relação entre alguns fatores do perfil dos respondentes e sua            

relação com as questões propostas pode-se observar que, quando avaliamos as           

respostas com base na idade dos respondentes é possível constatar que, para essa             

amostra, 76% dos jovens entre 18 e 25 afirmar descartar o resíduo direto na lixeira,               

não fazendo a sua separação para coleta seletiva, apesar de praticamente todos            

afirmarem conhecer do que se trata este tipo de coleta. Quando a relação com a               

idade se faz quanto à disponibilidade em participar de um projeto de coleta seletiva,              

é interessante observar que a maioria dos respondentes menos que 18 anos, 80% (4              

respondentes) e mais da metade dos entrevistados, 52% (11 pessoas), entre 26 e 33              

anos afirmam não ter interesse de participação. Entretanto é interessante observar           

nesse último público citado (Entre 26 e 33 anos), que mesmo não havendo interesse              

em participar de um projeto assim, 76% (16 respondentes) afirmam que teriam            

disponibilidade em transportar resíduos para seu local de trabalho ou estudo para            

coleta seletiva.  
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Tabela 01: O que você faz com resíduo que produz x Idade do respondente  
O QUE FAZ COM O RESÍDUO? 

FAIXA ETÁRIA 
JOGA NA 
LIXEIRA 

QUEIM
A SEPARA PARA COLETA 

MENOR QUE 18 
ANOS 3 0 2 

DE 18 À 25 ANOS 26 1 7 
DE 26 À 33 ANOS 11 1 9 
DE 34 À 41 ANOS 5 0 7 
DE 42 À 50 ANOS 9 0 5 
DE 51 À 64 ANOS 4 0 6 

65 ANOS OU MAIS 0 0 1 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
Figura 20: O que você faz com resíduo que produz x Idade do respondente  

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 02: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Idade do respondente 

PARTICIPARIA DE UM PROJETO DE COLETA SELETIVA? 
FAIXA ETÁRIA SIM NÃO 

MENOR QUE 18 ANOS 1 4 
DE 18 À 25 ANOS 22 12 
DE 26 À 33 ANOS 10 11 
DE 34 À 41 ANOS 11 1 
DE 42 À 50 ANOS 9 5 
DE 51 À 64 ANOS 7 3 
65 ANOS OU MAIS 1 0 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

 

Figura 21: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Idade do respondente  

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 03: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Idade do respondente 

TRANSPORTARIA RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA? 
FAIXA ETÁRIA SIM NÃO 

MENOR QUE 18 ANOS 3 2 
DE 18 À 25 ANOS 23 11 
DE 26 À 33 ANOS 16 5 
DE 34 À 41 ANOS 11 1 
DE 42 À 50 ANOS 13 1 
DE 51 À 64 ANOS 9 1 

65 ANOS OU MAIS 1 0 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 22: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva X Idade do respondente 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Quando o fator evidenciado é a renda, percebe-se que quanto maior a renda,             

maior a tendência das pessoas entrevistadas em separar o resíduo para coleta.            

Outro aspecto interessante a ser observado é que as pessoas com menores rendas             
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e as pessoas com maiores rendas foram as que mais demonstraram interesse em             

participar de um projeto de coleta seletiva. Os respondentes com maiores rendas se             

mostraram mais dispostos à transportar os resíduos para os locais de trabalho e             

estudo. 

Tabela 04: O que você faz com resíduo que produz x Renda do respondente 
O QUE FAZ COM O RESÍDUO? 

FAIXA DE RENDA JOGA NA LIXEIRA 
QUEIM

A SEPARA PARA COLETA 
Ainda não tenho renda. 7 0 4 

Até R$ 639,78 3 0 1 
Entre R$ 639,79 e R$ 1.446,24. 16 2 5 

Entre R$ 1.446,25 e R$ 2.409,01. 13 0 9 
Entre R$ 2.409,02 e R$ 4.427,36. 10 0 11 
Entre R$ 4.427,37 e R$ 8.695,88. 6 0 6 
Entre R$ 8.695,89 e R$ 20.272,56. 3 0 1 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 23: O que você faz com resíduo que produz x Renda do Respondente 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 05: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Renda do Respondente 

PARTICIPARIA DE UM PROJETO DE COLETA SELETIVA? 
FAIXA DE RENDA SIM NÃO 

Ainda não tenho renda. 7 4 
Até R$ 639,78 2 2 

Entre R$ 639,79 e R$ 1.446,24. 12 11 
Entre R$ 1.446,25 e R$ 2.409,01. 15 7 
Entre R$ 2.409,02 e R$ 4.427,36. 15 6 
Entre R$ 4.427,37 e R$ 8.695,88. 8 4 

Entre R$ 8.695,89 e R$ 20.272,56. 2 2 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 24: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Renda do Respondente 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 06: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Renda do Respondente 

TRANSPORTARIA RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA? 
FAIXA DE RENDA SIM NÃO 

Ainda não tenho renda. 7 4 
Até R$ 639,78 3 1 

Entre R$ 639,79 e R$ 1.446,24. 18 5 
Entre R$ 1.446,25 e R$ 2.409,01. 19 3 
Entre R$ 2.409,02 e R$ 4.427,36. 15 6 
Entre R$ 4.427,37 e R$ 8.695,88. 11 1 

Entre R$ 8.695,89 e R$ 20.272,56. 3 1 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 25: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Renda do Respondente 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Considerando a escolaridade dos respondentes como fator de análise,         

pode-se observar que os responder com a formação em maior grau tende a separar              

o resíduo para coleta, entretanto, os respondentes dessa pesquisa com a formação            

superior incompleta, em sua maioria, descarta o resíduo diretamente na lixeira, sem            

que haja a preocupação de separar o material para coleta seletiva. Esse dado nos              
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leva à reflexão quanto à conscientização ambiental dos estudantes ainda em           

formação no ensino superior. Considerando o número de respondentes no grupo, é            

o que se mostrou mais resistente à transportar resíduo para coleta seletiva para seu              

local de trabalho ou estudo, e junto aos respondentes com ensino médio completo,             

mais resistentes à participar de um projeto de coleta seletiva. 

 

Tabela 07: O que você faz com o resíduo que produz x Escolaridade do Respondente 
O QUE FAZ COM O RESÍDUO? 

ESCOLARIDADE 
JOGA NA 
LIXEIRA 

QUEIM
A 

SEPARA PARA 
COLETA 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 2 0 0 
MÉDIO INCOMPLETO 2 0 1 
MÉDIO COMPLETO 17 0 11 

SUPERIOR INCOMPLETO 15 1 6 
SUPERIOR COMPLETO 15 1 14 

PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETO 2 0 1 
PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 5 0 4 

Fonte: Dados coletados pelos autores 

 

Figura 26: O que você faz com o resíduo que produz x Escolaridade do respondente 
 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 08: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Escolaridade do respondente 

PARTICIPARIA DE UM PROJETO DE COLETA SELETIVA? 
ESCOLARIDADE SIM NÃO 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 1 1 
MÉDIO INCOMPLETO 1 2 
MÉDIO COMPLETO 16 12 

SUPERIOR INCOMPLETO 13 9 
SUPERIOR COMPLETO 22 8 

PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETO 3 2 
PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 5 2 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

 

 

Figura 27: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Escolaridade do respondente 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 09: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Escolaridade dos respondentes 

TRANSPORTARIA RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA? 
ESCOLARIDADE SIM NÃO 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 1 1 
MÉDIO INCOMPLETO 2 1 
MÉDIO COMPLETO 24 4 

SUPERIOR INCOMPLETO 15 7 
SUPERIOR COMPLETO 25 5 

PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETO 4 1 
PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 5 2 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 

Figura 28: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Escolaridade dos respondentes 
 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Ao considerar a atividade desenvolvida pelos respondentes e sua relação          

com as questões pesquisadas, observa-se que as pessoas que, exclusivamente,          

trabalham, seja em empresa pública ou privada, apresentam maior número de           

respondentes que fazem a separação de resíduos para coleta seletiva. Os           

respondentes que estudam e trabalham em empresa privada são os que se mostram             

mais resistentes em participar de um projeto de coleta seletiva. Ainda nesse grupo,             

dos quatro respondentes, apenas um estaria disposto a transportar os resíduos para            

seu local de trabalho ou estudo. E apenas um informa que seu local de trabalho ou                

estudo possui estrutura de coleta seletiva. Ao avaliar quantas pessoas estariam           

dispostas a transportar os resíduos e as pessoas que tem coleta seletiva em seu              

trabalho ou escola, é interessante observar que o número de respondentes que            

estão dispostos é maior que o número de respondentes que possuem, em seu local              

de trabalho ou estudo, estrutura para coleta seletiva, o que traz uma reflexão o              

quanto as pessoas estão dispostas a esse tipo de prática, entretanto seus locais de              

trabalho e estudo não estão preparados, com estruturas adequadas. Pode-se          

observar também que um número significativo de respondentes de empresas          

privadas afirmaram que não possui local de coleta seletiva em seu local de trabalho              

ou estudo, sendo exatamente o público de empresa privada que também estuda,            

que se mostrou mais resistente à participação nos projetos de coleta seletiva, não             

tem a prática de separar o resíduo que produz para coleta seletiva e não              

demonstram interesse no transporte de resíduos até as instituições de trabalho ou            

estudo. 

Dessa forma, considerando a proposta desse trabalho, pode-se concluir que a           

maioria dos respondentes dessa pesquisa se mostraram dispostos a participar de           

um projeto de coleta seletiva, e com maior aceitação, transportar resíduos de sua             

residência para um local que disponibilize uma estrutura de coleta seletiva, seja ela             

em seu local de trabalho ou estudo. Sendo esse aspecto a contribuição desse             

trabalho, como sugestão de pesquisas e ações institucionais futuras no intuito de            

identificar quais as melhores estratégias para o Campus e empresas de diversas            

áreas de atuação para disponibilizar estruturas de coletas seletivas para suas           

equipes. Ressaltando que ações como essa promovem para a empresa uma maior            
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eficiência na utilização dos recursos, pela possibilidade de reciclagem, bem como,           

um posicionamento e apresentação no mercado como uma empresa         

ambientalmente responsável, o que pode se mostrar como uma importante          

vantagem competitiva. 

 
Tabela 10: O que você faz com o resíduo que produz x Atividade do respondente 

O QUE FAZ COM O RESÍDUO? 

OCUPAÇÃO 
JOGA NA 
LIXEIRA 

QUEIM
A 

SEPARA PARA 
COLETA 

ESTUDA 11 0 6 
ESTUDA, TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 0 1 

ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 3 0 1 
ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM 

SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 1 0 0 
ESTUDA, TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 0 0 2 

TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 7 1 2 
TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 9 0 11 

TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU 
PRÓPRIO NEGÓCIO 1 0 0 

TRABALHA EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 4 0 1 
TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 12 0 9 

Fonte: Dados coletados pelos autores 

 
Figura 29: O que você faz com o resíduo que produz x Atividade do respondente 
 

 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 11: Em seu local de trabalho ou estudo possui coleta seletiva x Atividade do               
respondente 

EM SEU LOCAL DE TRABALHO / ESTUDO TEM COLETA SELETIVA? 

OCUPAÇÃO 
SI
M NÃO 

ESTUDA 11 6 
ESTUDA, TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 1 3 
ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 1 1 
TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 5 5 

TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 22 12 
TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 1 0 

TRABALHA EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 3 2 
TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 16 5 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
 
Figura 30: Em seu local de trabalho ou estudo possui coleta seletiva x Atividade do               
respondente 
 

 
 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 12: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Atividade do respondente 

PARTICIPARIA DE UM PROJETO DE COLETA SELETIVA? 

OCUPAÇÃO 
SI
M NÃO 

ESTUDA 12 5 
ESTUDA, TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 1 3 
ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 2 0 
TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 6 4 

TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 22 12 
TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 1 0 

TRABALHA EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 4 1 
TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 13 8 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
Figura 31: Você participaria de um projeto de coleta seletiva x Atividade do respondente 
 

 
 
Fonte: Dados coletados pelos autores 
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Tabela 13: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta              
seletiva x Atividade do respondente 

TRANSPORTARIA RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA? 

OCUPAÇÃO 
SI
M NÃO 

ESTUDA 12 5 
ESTUDA, TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 1 3 
ESTUDA, TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 0 1 

ESTUDA, TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 2 0 
TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 8 2 

TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA 28 6 
TRABALHA EM EMPRESA PRIVADA E TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 1 0 

TRABALHA EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 4 1 
TRABALHA NO SETOR PÚBLICO 18 3 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
 
Figura 32: Você transportaria resíduos para seu local de trabalho ou estudo para coleta 
seletiva x Atividade do respondente 

 
 

Fonte: Dados coletados pelos autores 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dias atuais o conceito de desenvolvimento sustentável já possui raízes na            

sociedade, é clara a importância do descarte correto dos resíduos sólidos para a             

saúde e para o meio ambiente, porém, ainda há um longo caminho a se percorrer,               

diversas atitudes devem ser tomadas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos             

no Brasil, devemos nos aprofundar no setor para que novas tecnologias sejam            

adquiridas e mais tipos de materiais sejam reaproveitados e reciclados, a sociedade            

deve ser instruída a separar os resíduos por categorias, a coleta seletiva precisa ser              

acessível a todas às cidades juntamente com a reciclagem, entre outras medidas            

para a diminuição e até mesmo escassez dos danos ambientais referentes a            

descartes incorretos de resíduos. 

O nosso projeto se mostrou aceito pelo mercado, porém, nós acreditamos que            

para a eficiência total do projeto se torne necessário alguma forma de incentivo para              

adquirir contribuições frequentes e até mesmo o aumento das contribuições. 
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APÊNDICE – Questionário da pesquisa 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
PREZADO PARTICIPANTE, 
 
ESSE QUESTIONÁRIO É PARTE INTEGRANTE DE UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE           
CURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL.          
TRABALHO DE TÍTULO: ECOPONTO COMO ESTRATÉGIA DE COLETA SELETIVA         
EMPRESARIAL: UMA PESQUISA DE INTENÇÃO DE COLABORAÇÃO NO INSTITUTO         
FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO ROQUE, DESENVOLVIDO PELOS ALUNOS           
DAIANE CRISTINE DA SILVA SANTOS E DENIZARD CESAR DURO DE LUCCA. 
EM NENHUM MOMENTO VOCÊ SERÁ IDENTIFICADO. SUA PARTICIPAÇÃO É         
VOLUNTÁRIA E MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.  
DESSA FORMA, AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO. 
OS DADOS A SEGUIR SERVIRÃO APENAS PARA QUE POSSAMOS CARACTERIZAR AS           
PESSOAS QUE RESPONDERAM A ESTE QUESTIONÁRIO. LEMBRAMOS QUE EM         
NENHUM MOMENTO VOCÊ SERÁ IDENTIFICADO. 
 
1-      SEXO: 
(a)    FEMININO 
(b)   MASCULINO 
  
2-      IDADE: 

(a)    MENOR DE 18 ANOS 
(b)   18 A 25 ANOS 
(c)    26 A 33 ANOS 
(d)   34 A 41 ANOS 
(e)   42 A 50 ANOS 
(f)     51 A 64 ANOS 
(g)    65 ANOS OU MAIS 

  
3-      ESTADO CIVIL: 

(a)    SOLTEIRO (A) 
(b)   CASADO (A) 
(c)    VIÚVO (A) 
(d)   DIVORCIADO (A) 
(e)   UNIÃO ESTÁVEL 

  
4-      NÚMERO DE FILHOS: 

(a) 1 
(b) 2 
(c) 3 
(d) 4 
(e) 5 
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(f)  6 
(g) 7 
(h) 8 
(i)  9 
(j) 10 

  
5-      CIDADE ONDE MORA ATUALMENTE: 

(a)    SÃO ROQUE 
(b)   MAIRINQUE 
(c)    ARAÇARIGUAMA 
(d)   SOROCABA 
(e)   OUTRO: 

  
6-      ESCOLARIDADE: 

(a)    Fundamental incompleto 
(b)   Fundamental completo 
(c)    Médio incompleto 
(d)   Médio completo 
(e)   Superior incompleto 
(f)     Superior completo 
(g)    Pós-graduação incompleta 
(h)   Pós-graduação completa 

  
7-      QUAL ATIVIDADE VOCÊ EXERCE ATUALMENTE? 

(a)    Estuda 
(b)   Trabalha em empresa privada 
(c)    Tem o seu próprio negócio 
(d)   Trabalha no setor público 
(e)   Trabalha em organização não governamental 

  
8-      RENDA MENSAL PRÓPRIA: 

(a)    Ainda não tenho renda. 
(b)   Até R$ 639,78 
(c)    Entre R$ 639,79 e R$ 1.446,24. 
(d)   Entre R$ 1.446,25 e R$ 2.409,01. 
(e)   Entre R$ 2.409,02 e R$ 4.427,36. 
(f)     Entre R$ 4.427,37 e R$ 8.695,88. 
(g)    Entre R$ 8.695,89 e R$ 20.272,56. 
(h)   Acima de R$ 20.272,56. 

  
9-      RENDA MENSAL FAMILIAR: 
(a) Até R$ 639,78 
(b) Entre R$ 639,79 e R$ 1.446,24. 
(c) Entre R$ 1.446,25 e R$ 2.409,01. 
(d) Entre R$ 2.409,02 e R$ 4.427,36. 
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(e) Entre R$ 4.427,37 e R$ 8.695,88. 
(f) Entre R$ 8.695,89 e R$ 20.272,56. 
(g) Acima de R$ 20.272,56. 
  
10-   VOCÊ SABE O QUE É RESÍDUO? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
11-   O QUE VOCÊ FAZ COM O RESÍDUO QUE PRODUZ? 

(a)    JOGA NA LIXEIRA 
(b)   SEPARA PARA A COLETA SELETIVA 
(c)    QUEIMA 
(d)   OUTRO: 

  
12-   VOCÊ SABE O QUE É COLETA SELETIVA? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
13-   NO SEU MUNICÍPIO TEM COLETA SELETIVA? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
14-   VOCÊ SEPARARIA OS RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
15-   SEU LOCAL DE TRABALHO OU DE ESTUDO POSSUI COLETA SELETIVA? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
16-   VOCÊ PARTICIPARIA DE UM PROJETO DE COLETA SELETIVA? 

(a)    SIM 
(b)   NÃO 

  
17-   VOCÊ ESTARIA DISPOSTO (A) A TRANSPORTAR OS RESÍDUOS PARA A COLETA 

SELETIVA EM SEU LOCAL DE TRABALHO OU INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 
(a)    SIM 
(b)   NÃO 
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