
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO- CÂMPUS SÃO 

ROQUE 

  

Amanda Maciel Berto 

  

  

  

 

  

  

  

  

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A GERAÇÃO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BAIRRO PAISAGEM 

COLONIAL, SÃO ROQUE – SP 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

São Roque 

2020 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO- CÂMPUS SÃO 

ROQUE 

  

Amanda Maciel Berto 

  

   

   

A percepção ambiental sobre a geração de resíduos 
sólidos no bairro Paisagem Colonial, São Roque – 

SP 

  

   

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de 
São Paulo – Câmpus São Roque, como parte 
dos requisitos para obtenção do título de 
Tecnólogo em Gestão Ambiental, sob 
orientação da Profa. Msc. Sâmia Rafaela 
Maracaípe Lima e coorientação da Profa. Dra. 
Nathalia Abe Santos. 

  

  

  

 

 

 

 

 

São Roque 

2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Catalográfica 

 

B 545 

       

       Berto, Amanda Maciel 

      A percepção ambiental sobre a geração de resíduos sólidos no Bairro 

Paisagem Colonial, São Roque - SP / Amanda Maciel Berto. – 2020. 

         43 f.: il.; 30cm 

            

        Orientador: Prof. Msc. Sâmia Rafaela Maracaípe Lima 

 

         TCC (Graduação) apresentada ao curso de Gestão Ambiental do Instituto 

Federal de São Paulo – Campus São Roque, 2020. 

 

         1. Saneamento 2. Lixo 3. Experimento 4. Educação Ambiental 5. Goianã 

I. Amanda Maciel Berto de II. Título         

 

CDD: 550 
Elaborado pela Bibliotecária Fernanda R. Pontes CRB – 8 7135 / IFSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço primeiramente a Deus, pois sem ele não estaria viva e com saúde 

para ter realizado este trabalho. 

À minha família, por me apoiar e ajudar no que pode para eu me manter 

estudando. 

Aos meus professores, em especial as professoras e orientadora Msc. Sâmia 

Rafaela Maracaípe Lima e coorientadora Dra. Nathalia Abe Santos, por toda a 

instrução passada no decorrer do trabalho e incentivo a seguir em frente. 

Agradeço também aos professores, Luiz Felipe Borges Martins e Rafael 

Fabrício de Oliveira, pelo apoio técnico. 

Aos colaboradores do CRAS – Paisagem Colonial, por ceder o espaço e 

colaborar com as entrevistas aos moradores. 

Finalizo agradecendo aos moradores do bairro Paisagem Colonial por 

responderem as entrevistas, pois sem a participação deles esse trabalho não haveria 

sido concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



BERTO, A. M. A percepção ambiental sobre a geração de resíduos sólidos no 
bairro Paisagem Colonial, São Roque – SP. [Trabalho de Conclusão do Curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2020. 

 

 RESUMO 

 

O presente trabalho visou um diagnóstico da percepção socioambiental dos 

moradores do bairro Paisagem Colonial em São Roque relativo à geração de 

Resíduos Sólidos. Neste sentido, avaliou-se o nível de conhecimento da população 

sobre o lixo e as dificuldades e fragilidades no gerenciamento dos resíduos sólidos na 

área estudada, considerando que este desafio não atinge apenas os grandes centros 

urbanos, mas também é a realidade nas cidades de pequeno e médio porte. Para 

tanto, pesquisas bibliográficas acerca do tema estudado foram realizadas, além de 

uma pesquisa descritiva a fim de fazer um levantamento sobre o bairro via um 

questionário online estruturado, composto por nove questões de múltipla escolha que 

foi aplicado utilizando-se da ferramenta Google Forms® e disponibilizado em 

plataformas digitais para os moradores do bairro. Com os dados obtidos, verificou-se 

que os moradores entrevistados desconhecem os conceitos básicos de saneamento, 

bem como a destinação final de seus resíduos após a coleta reforçando assim, a 

necessidade do desenvolvimento de práticas e incentivos a Educação Ambiental. 

Logo, pôde-se concluir que os moradores entrevistados carecem de informações 

sobre os conceitos básicos de saneamento, bem como de políticas públicas e 

incentivos às práticas de educação ambiental para maior conhecimento sobre a 

temática abordada e consequentemente um melhor gerenciamento dos RSU na 

região. 

 

 

Palavras-chave: Goianã; Saneamento; Lixo; Educação Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BERTO, A. M.  Environmental perception on the generation of solid waste in the 
Paisagem Colonial neighborhood, São Roque - SP. [Academic Coursework in 
Technology in Environmental Management]. São Paulo Federal Institute. São Roque, 
2020. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed at diagnosing the socio-environmental perception of the 

residents of the Paisagem Colonial neighborhood in São Roque regarding the 

generation of solid waste. In this sense, the level of knowledge of the population about 

garbage and the difficulties and weaknesses in the management of solid waste in the 

studied area were evaluated, considering that this challenge does not only affect large 

urban centers but is also the reality in small and medium-sized cities. midsize. To this 

end, bibliographic searches were carried out on the topic studied, in addition to a 

descriptive survey in order to survey the neighborhood via a structured online 

questionnaire, composed of nine multiple-choice questions that were applied using the 

Google Forms® tool and made available on digital platforms for residents of the 

neighborhood. With the data obtained, it was found that the interviewed residents are 

unaware of the basic concepts of sanitation, as well as the final destination of their 

waste after collection, thus reinforcing the need to develop practices and incentives for 

Environmental Education. Therefore, it could be concluded that the interviewed 

residents lack information on basic sanitation concepts, as well as public policies and 

incentives for environmental education practices for greater knowledge on the topic 

addressed and, consequently, better management of MSW in the region. 

 

 

Keywords: Goianã; Sanitation; Trash; Environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos (RS) têm ocasionado uma série de problemas nas 

sociedades contemporâneas implicando na qualidade de vida nos grandes centros 

urbanos. A resolução desses problemas permeia a necessidade de implementações 

de políticas públicas eficientes a fim de assegurar o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a partir da gestão dos resíduos. De acordo com Beltrão 

et al. (2016), os impactos ambientais negativos oriundos da geração desses resíduos 

perpassam pela educação e percepção ambiental. 

Para Faggionato (2006), a percepção ambiental pode ser entendida como 

sendo uma tomada de consciência pelo indivíduo, a partir do momento em que esse 

passa a perceber o ambiente que está inserido, aprendendo a cuidar do mesmo. Logo, 

cada indivíduo enxerga, reage e responde de forma diferente às ações sobre o 

ambiente em que vive. A partir dessa percepção, o indivíduo interage com o mundo, 

influencia seus pares, intervém no ambiente, caminha na direção do processo de 

conhecimento e do exercício da cidadania ambiental (FERNANDES et al. 2009). 

De acordo com Lima (2004), entre os principais impactos ambientais 

relacionados a geração de resíduos em meio urbano, os aspectos associados à sua 

produção, assim como ao conceito de inesgotabilidade requerem dada importância, 

pelo fato de serem problemas que refletem no meio ambiente ocasionando a poluição 

do solo, ar e recursos hídricos. Esses problemas carecem essencialmente da 

implantação de políticas públicas ambientais, na conscientização dos indivíduos, nas 

práticas e ações que respeitem as questões relacionadas ao gerenciamento dos 

resíduos e que favoreçam, concomitantemente, a melhoria das condições sociais, 

econômicas e ambientais (LIMA, 2004). 

Instituída por meio da lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos - PNRS, se constitui um importante instrumento para o 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos RS. Incorporou esse entendimento da 

necessidade de fomento às alternativas que minimizem a geração de resíduos e de 

mudanças comportamentais (BRASIL, 2010). 

A fim de auxiliar o cumprimento de seus objetivos, a PNRS instituiu como 

instrumento o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que estipula estratégias, metas, 

programas e ações de apoio. O plano propôs como meta para o país, uma redução 
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de 19% da parcela orgânica e 22% dos resíduos secos (recicláveis) destinada aos 

aterros até 2015, mas que não foram alcançadas. 

No panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do estado de São Paulo, 

quanto a composição gravimétrica dos resíduos domiciliares gerados no município de 

São Paulo, estudos apontam que 14% dos resíduos gerados são rejeitos, 35% são 

resíduos recicláveis secos e cerca de 51% são resíduos orgânicos (SIMAS et al. 

2014). Ressalta-se ainda que a Região Metropolitana de São Paulo estima a geração 

de 20.592,78 t/dia, representando cerca de 54% dos RSU gerados no estado de São 

Paulo, no qual o estado produz 32% de resíduos inorgânicos passíveis de 

reaproveitamento ou reciclagem, mas apenas 2 a 3% desse total é destinado a 

reciclagem (SIMAS et al. 2014). 

Segundo os autores, a maior parte dos levantamentos gravimétricos mostraram 

que mais da metade da quantidade dos resíduos gerados eram de origem orgânica, 

esses dados ressaltam as poucas unidades de compostagem em operação no estado 

implicando na ida desses resíduos para os aterros. Portanto, na disposição final, os 

avanços percebidos pelo setor ainda não são suficientes para reduzir o volume total 

de RSU que são encaminhados para locais inadequados (SANTOS, 2017). 

Para Massukado (2008), o processo de tratamento da fração orgânica via 

compostagem ainda é pouco utilizado em programas municipais de gerenciamento 

dos RSU no Brasil devido à dificuldade em se obter o resíduo orgânico já separado 

na fonte geradora, a ineficácia de manutenção do processo, ao preconceito com o 

produto e à carência de investimentos e de tecnologia adequada para a coleta deste 

tipo de material. Além disso, os gestores municipais não valorizam a existência dessas 

unidades como uma ferramenta para minimizar os problemas relacionados ao mau 

gerenciamento dos RS na localidade (ANDRADE, 2010). No entanto, desponta como 

uma boa alternativa para tratamento, pois oferece vantagens diretas e indiretas em 

comparação ao aterro sanitário, dentre as quais se destaca a minimização dos riscos 

à saúde pública e do impacto ambiental, além da oportunidade de geração de 

empregos para as comunidades locais (WEI et al. 2000; ZURBRÜGG et al. 2005; 

KARAGIANNIDIS et al. 2010; SENG et al. 2013). 

Conforme observado, o desafio no gerenciamento relacionado aos RSU não 

atinge apenas os grandes centros urbanos, sendo também realidade cotidiana das 

cidades de pequeno e médio porte. Nesse contexto insere-se o município de São 

Roque que está localizado no interior do estado de São Paulo e possui uma área de 
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313 Km2, densidade demográfica de 229,3 habitantes por Km2, dos quais 75,97% da 

população vive em área urbanizada. Onde, de acordo com a Prefeitura da Estância 

Turística em uma nota de esclarecimento sobre o serviço de caçambeiros, paga para 

depositar os seus RSU no aterro sanitário da cidade de Itapevi, pois o município não 

possui aterro próprio (SÃO ROQUE, 2019). 

Com base no exposto e levando-se em consideração que a percepção 

ambiental pode ser utilizada para avaliar a problemática em torno das questões 

ambientais locais, emergiu o questionamento que motivou a elaboração do presente 

trabalho, que tem por objetivo fazer uma avaliação da percepção socioambiental dos 

moradores do bairro Paisagem Colonial, quanto gerenciamento dos RS identificando 

as dificuldades e fragilidades do gerenciamento na localidade a fim de contribuir com 

dados que auxiliem na geração de políticas públicas locais e a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores do bairro Paisagem Colonial. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um diagnóstico da percepção socioambiental dos moradores do bairro 

Paisagem Colonial quanto à geração dos Resíduos Sólidos, a partir de levantamentos 

de dados sobre a realidade local. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o nível de conhecimento da população sobre o lixo; 

• Caracterizar o gerenciamento dos resíduos sólidos do bairro; 

• Discutir melhorias para o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos a partir 

dos dados levantados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Percepção ambiental 

 

De acordo com Blecher e Wiemers (2004), os primeiros estudos em relação à 

percepção humana iniciaram-se no ano de 1879, em Leipzig na Alemanha, a partir da 

fundação do primeiro laboratório experimental focado no desenvolvimento de estudos 

relacionados a esse tema, pelo conhecido pai da psicologia experimental Wilhelm 

Wundt (1832-1920). 

Já os estudos evidenciados pelo sociólogo francês Émile Durkeim no ano de 

1970, impulsionaram o que hoje é conhecido como a teoria das representações 

sociais (DURKHEIM,1970). Através dessa teoria, o psicólogo social romeno Serge 

Moscovici, estabeleceu as representações sociais como forma de aprendizado, 

focado no senso prático do saber adquirido pelo cotidiano das relações sociais 

(MOSCOVICI,1978). 

Para Merleau-Ponty (1999), a percepção é constituída pelos sentidos, ou seja, 

por intermédio dos sentidos somos capazes de percebermos o mundo e a nós e, 

através disso mudarmos nossas atitudes e pensamentos. Para o autor essa 

percepção é adquirida por meio de associações e substituições que construímos com 

o nosso passado e o meio que nos cerca (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Ferrara (1999), considera a percepção urbana como sendo uma prática cultural 

que auxilia na definição da cidade se dividindo em dois lados, um de apoio ao uso 

urbano e no outro a aparência física da cidade, ou seja, fragmentos habituais como 

praças, quarteirões e ruas. Para o autor a união por meio do uso e do hábito, se 

concretizam como a imagem perceptiva da cidade, fato este em que o projeto urbano 

se sobrepõe, agregando ao elemento de manifestação concreta do espaço. A partir 

da homogeneidade pertencente a imagem adquirida da cidade, surge então a primeira 

maior característica da percepção ambiental, por meio de informações e 

características da cidade (FERRARA, 1999). 

Para Melazzo (2005), a percepção ambiental deve ser entendida enquanto um 

processo participativo podendo envolver diversos fatores sensoriais, subjetivos, além 

de valores sociais, culturais e atitudes ambientais das comunidades residentes nas 

cidades em relação ao ambiente natural e transformado. 

Nesse contexto, Fagionatto (2006) define a percepção ambiental como a 

tomada de consciência do ambiente pelo homem, no qual essa percepção consiste 
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no ato de identificar o ambiente que se está inserido aprendendo a proteger e a cuidar 

do mesmo. Bay e Silva (2011) afirmam que a percepção ambiental vem sendo 

estudada em diversas áreas do conhecimento, como na psicologia, geografia, 

biologia, antropologia e meio ambiente, buscando compreender os fatores, 

mecanismos e processos que levam as pessoas a terem opiniões e atitudes em 

relação ao meio em que vive. Seu significado é originário do termo percepção 

expressando a apreensão de um determinado objeto real (BERGMAM, 2007). 

Pacheco e Silva (2007) afirmam que a percepção ambiental é um tema de 

grande relevância, visto que colabora para a consciência e prática de ações 

individuais e coletivas, a fim de, melhorar a compreensão das inter-relações entre o 

homem e o ambiente, suas expectativas, suas satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas. E pode ser utilizada como instrumento em defesa do meio 

ambiente na tentativa de reaproximar o homem da natureza, possibilitando uma 

melhora na qualidade de vida, despertando o respeito e maior responsabilidade 

desses indivíduos com o meio que o cerca (FERNANDES e PELISSARI, 2003). 

Através dos estudos da percepção ambiental dos cidadãos pode-se 

compreender as inter-relações da comunidade com o ambiente e assim usar como 

instrumento para planejamento da educação ambiental e tentar colocar os princípios 

de proteção e preservação ambiental mais práticos na sociedade (MORAIS et. al. 

2018). A despeito disso, Leles e Araújo (2013) citam que estudos preliminares da 

percepção ambiental realizados junto às comunidades trarão como respostas 

indicadores dos setores mais carentes, em relação à informação no tocante ao 

armazenamento e disposição dos seus resíduos. 

 

3.2 Educação ambiental 

 

A Lei nº 9.795 de 27/04/99, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) define Educação Ambiental (EA) como: 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1997, Art. 1º). 

 
De acordo com Neiman (2007), na segunda metade do século XX, houve um 

crescimento do movimento ambientalista, fato esse que impulsionou o interesse 

ambiental pela sociedade em criar suas primeiras unidades de conservação. Logo, 
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este movimento cresceu devido as interferências antrópicas, como a produção 

tecnológica, na causa de danos ambientais (NEIMAN, 2007). Segundo Reigota e 

Soares (2004), o respeito à diversidade de todo tipo é um princípio essencial da EA, 

onde o incentivo ao aprendizado sobre as questões ecológicas torna o crescimento 

intelectual ambiental mais justo, por meio dos indivíduos que integram à sociedade e 

não apenas submetidos a ela. 

No Art. 2° da PNEA cita-se a Educação Ambiental como algo de suma 

importância para a educação da nação, devendo estar presente no processo 

educativo em todos os níveis e modalidades (BRASIL, 1999). Para Soares et al. 

(2007), a EA é considerada como o principal instrumento de conscientização e 

mudança de atitudes adquiridas pelo embasamento crítico sobre o meio ambiente, 

trazendo consequências benéficas, como o comprometimento e a responsabilidade 

da população no quesito saneamento básico e a resolução de problemáticas 

relacionadas aos resíduos sólidos. 

Zaneti e Sá (2002), em seus estudos, afirmam que com o passar dos anos, 

por meio do consumismo de uma série de produtos industrializados e tóxicos, os 

grandes causadores da poluição do planeta e da ameaça a sobrevivência da espécie 

humana é a produção de resíduos exacerbada, que atinge também a questão social 

englobando a miséria, fome e a exclusão, fato que se estende desde o século passado 

aumentando cada vez mais a demanda por recursos energéticos e naturais (ZANETI 

e SÁ, 2002). 

Para Jacobi (2003), a possível mitigação da causa de problemas ambientais é 

por meio do acesso à informação e do interesse do poder público como papel indutivo 

de conteúdos educacionais. Para que assim possa se obter a potencialização de 

mudanças comportamentais seja pela influência, sensibilização e/ou motivação 

objetivando despertar o interesse da população em reverter esse quadro de 

degradação socioambiental (JACOBI, 2003). 

Dessa forma, sendo então um direito de todos e incumbindo ao poder público, 

mediante aos termos da Constituição Federal, a definição de políticas públicas para a 

aplicação da EA em todos os níveis de ensino se faz necessária, bem como o incentivo 

a sociedade sobre as práticas a favor do meio ambiente. Neste sentido, para que se 

alcance o gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos sólidos, a EA é 

imprescindível e deve ser utilizada como instrumento para a reflexão das pessoas no 
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processo de mudança de atitudes em relação ao correto descarte do lixo e à 

valorização do meio ambiente (PENELUC E SILVA, 2008). 

 

3.3 Resíduos sólidos 

    

 Hempe e Noguera (2012) afirmam que os resíduos sólidos urbanos são 

produzidos pela população em suas diversas atividades, são também resultado do 

crescimento populacional e do consumo, onde historicamente, se iniciou com o 

surgimento do homem até a revolução agropastoril, com o crescimento de resíduos 

de origem alimentar. Assim chegando na segunda época, em que foi iniciada na 

Inglaterra, a Revolução Industrial no século XIX, caracterizada pela mudança da 

produção artesanal para industrial, onde o acúmulo de capital, matéria prima e 

recursos naturais faziam aumentar a produção de resíduos, ocasionando mudança no 

comportamento da população e o crescimento na poluição ao meio ambiente (HEMPE 

E NOGUERA, 2012). 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio 

da Norma Brasileira (NBR) nº. 10.004 de 2004, entende-se por resíduos sólidos:  

Os resíduos que possuem estado sólido ou semi-sólido, gerados como 
resultados de produção industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Sendo também incluídos os lodos de Estação de 
tratamento de água, resíduos de equipamentos e instalações de controle de 
poluição, assim como alguns resíduos líquidos, cujas características não 
tornem viável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 
hídricos, ou que requeiram medidas de alto custo que se tornem inviável a 
sua aplicação (ABNT, 2004). 

 Segundo o disposto na Norma ABNT/NBR nº. 10.004 de 2004, a identificação 

e classificação de resíduos sólidos ABNT são definidos através da descoberta do 

processo ou atividade em que se originou, composição, características e observações 

de semelhanças com listagens de resíduos e substâncias em que se conhece o 

impacto à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos sólidos possuem dois grupos de 

classificação, em que se tem os perigosos e os não perigosos, onde dentre os não 

perigosos estão também classificados em inertes e não inertes (ABNT, 2004). 

Para Mansor et al. (2010), a colaboração de todos é primordial para alcançar a 

vitória do considerado como desafio global, que é a gestão dos resíduos, em junção 

com a união de governos, empresas e a sociedade, assim poderão se obter resultados 

eficientes, preenchendo parâmetros econômicos, sociais e ambientais. O 

gerenciamento dos resíduos sólidos possui instrumentos inovadores, como a logística 
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reversa e a análise do ciclo de vida, responsáveis por avaliar os impactos ambientais 

do produto, desde a extração da matéria prima até a disposição final, onde objetivo 

dessas ferramentas é fazer com que os resíduos deixem de ser problema e passem 

a ser solução para um mundo melhor e com menos impacto a natureza (MANSOR, 

ET AL. 2010). 

 

3.4 Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 

 
O Sistema Nacional de informações sobre saneamento – SNIS (2018) é o maior 

e mais consolidado sistema de informações da área de saneamento brasileiro. De 

acordo com estudos a respeito de informações sobre os 1.199 munícipios da região 

Sudeste que participaram do estudo sobre as unidades de processamento de RSU, a 

região possui 85 lixões, 362 aterros controlados, 311 aterros sanitários, 489 unidades 

de triagem (galpão ou usina), 50 unidades de compostagem (pátio ou usina) e 5 

unidades de tratamento por incineração (SNIS, 2018). Logo, 575 municípios da região 

Sudeste exportam os seus RS domiciliares, 76 municípios importam, 13 exportam e 

importam, 644 não realizam fluxo e por parte de 360 municípios não se obteve 

informações (SNIS, 2018). 

Já a Associação Brasileira de empresas de limpeza pública e resíduos 

especiais - ABRELPE (2017), tem a função de transmitir informações mais amplas e 

atuais sobre os fundamentais componentes da gestão de resíduos sólidos, sendo um 

instrumento representativo e crucial para a orientação das políticas públicas para o 

setor. Estudos realizados pela associação revelam que os 1.668 municípios da região 

sudeste produziram no ano de 2017, a quantidade de 105.794 toneladas diárias de 

RSU, em que cerca de 98% foram coletadas, onde apenas 27,6% desses RSU 

coletados, foram encaminhados a lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2017). 

Para Jardim, et al. (2012), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída por meio da lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010, é um instrumento de suma 

importância para o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Estabelecendo 

que as pessoas terão de acondicionar de forma adequada os resíduos para a coleta, 

fazendo a separação onde houver a coleta seletiva. 

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências 
de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do 
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SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo 
gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei (BRASIL, 
2010, Art. 10). 

A partir do grande marco histórico da gestão ambiental que foi a instituição da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o que seria a visão atualizada da luta 

contra uma das maiores problemáticas do planeta, que é o lixo urbano, reuniram-se 

princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes visando a gestão dos RS, também 

distinguindo os tipos de resíduos, devido a sua composição e características 

(ANDREOLI et. al. 2014). A despeito disso, antes da sua existência não havia 

prioridade aos RS ocorrendo também a existência de lixões na grande maioria dos 

municípios, falta de reaproveitamento de resíduos orgânicos e a existência de uma 

coleta seletiva ineficiente e cara (ANDREOLI ET AL. 2014). 

Neste prisma, os instrumentos da PNRS passam a ser primordiais para o 

progresso do país e auxiliam o enfrentamento de problemas ambientais que 

demandam a redução na geração de resíduos, do manejo sustentável e de um 

conjunto de ferramentas a fim de se incentivar a reciclagem, a reutilização dos 

resíduos sólidos e a destinação adequada dos resíduos. Instituindo a 

responsabilidade compartilhada entre os indivíduos geradores de resíduos desde 

fabricantes a comerciantes e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos 

urbanos na logística reversa dos resíduos pós consumo (BRASIL, 2010). 

A PNRS abrange também a previsão da integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis em atitudes que envolvam a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos comercializados em embalagens, onde a inserção das 

cooperativas de catadores, ajudam na contribuição para a promoção do 

desenvolvimento sustentável com inclusão social, primordial na realidade brasileira, 

na esteira da concepção mais abrangente do “desenvolvimento humano” assistido 

pela ONU (JARDIM et al. 2012).  

 

3.5 Alternativas para o tratamento dos RSU 

 

De acordo com Andreoli et al. (2014), devido ao esgotamento de possibilidades 

de reutilização do resíduo, faz-se necessário à sua recuperação, por métodos de 

reprocessamento físico e ou químico por técnicas como a reciclagem e compostagem. 

Além desses, outro método utilizado na recuperação é a incineração, onde os 

resíduos são encaminhados para uma câmara de combustão e incinerados à cerca 
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de 900° C, sendo que é possível aproveitar o tratamento térmico para a geração de 

energia (QUEZADO, 2010). 

A reciclagem, para Mansor et al. (2010), é um processo que visa o 

reaproveitamento dos resíduos, em que a técnica consiste na transformação dessa 

matéria-prima que compõem o resíduo, por meio de alterações físico-químicas, 

permitindo então a sua transformação através da reciclagem, na criação de novos 

produtos. A despeito disso, para simplificar o processo de reciclagem cabe um correto 

acondicionamento dos resíduos por meio da coleta seletiva, contando com a 

associações de catadores contribuintes para a reciclagem, uma vez que eles além de 

coletarem os resíduos, efetuam a venda para as recicladoras (ANDREOLI et. al. 

2014). 

Segundo Valente et al. (2009), a compostagem é uma das técnicas de 

reaproveitamento de resíduos denominados orgânicos, a partir da produção de um 

composto final, gerado após a decomposição microbiana desses resíduos. A 

decomposição por meio da compostagem é realizada aerobicamente controlada e 

com estabilização da matéria orgânica em condições de temperaturas termofílicas, 

como resultado da ação biológica, onde a sua eficiência está relacionada às condições 

microbiológicas favoráveis para que os microrganismos possam se multiplicar e agir 

na matéria orgânica (VALENTE et al. 2009). 

No aterro sanitário, também caracterizado como um depósito de lixo domiciliar, 

há uma isolação dos detritos e catadores, impedindo a proliferação de insetos, 

terraplanagem, impermeabilização, canalização das águas da chuva e do chorume, 

tubulação para saída de gases e cobertura gramada (NEVES; SERIKAWA; 

RAYMUNDO, 2009). De acordo com Mansor et al. (2010), essa técnica de disposição 

de RSU no solo, não causa danos à saúde pública e a segurança da população, 

utilizando por meio de técnicas de engenharia, para a armazenagem do resíduo em 

menor volume concebível, adicionando cobertura de terra na finalização do processo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A população brasileira, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Agropecuária – EMBRAPA (2017), habita 0,63% do território nacional, em que 84,3% 

dessa população, cerca de 160 milhões de pessoas vivem em áreas urbanizadas.  

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, a região 

metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios, concentra 19,8 milhões de 

habitantes (SIMAS et al. 2015). Dentre as cidades pertencentes ao estado de São 

Paulo encontra-se a cidade de São Roque (Figura 1), situada a aproximadamente 60 

km da capital São Paulo e localizada em ponto estratégico entre as rodovias Raposo 

Tavares e Castello Branco. Limita-se aos municípios de Mairinque, Itu, Araçariguama, 

Itapevi, Vargem Grande Paulista e Ibiúna, ocupando uma área de 313 km2. Expandiu-

se em uma região de serras, morros e morrotes, sendo uma cidade caracterizada por 

sua abundância natural, possuindo nascentes, rios e represas importantes para toda 

a região (MORAIS et. al. 2015). Sua população atual está estimada em 91.016 

habitantes dos quais 80% concentram-se na zona urbana e 20% na zona rural (IBGE, 

2019). 

 

Figura 1- Localização do Município de São Roque – SP. 

 
Fonte: Autor, (2020) adaptado de Google Earth. 



22 
 

Conforme o histórico no site da prefeitura do município, a cidade de São Roque 

foi fundada em 16 de agosto de 1657, pelo capitão paulista Pedro Vaz de Barros, que 

pertenceu a uma velha linhagem de bandeirantes, e também era conhecido como Vaz 

Guaçu, que resolveu batizar suas terras com o nome do santo de devoção. A 

povoação teve início numa fazenda, onde se utilizava mão de obra indígena no cultivo 

de trigais e vinhedos às margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí (PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2019). 

Nesse contexto encontra-se o bairro Paisagem Colonial (Figura 2) localizado 

no município de São Roque, que inicia sua história a partir do ano de 1824 com a 

construção do casarão do Cel. Bento Pereira e a construção do sítio São Francisco 

pertencente ao senhor Paulino de Campos. Nessa época o bairro obtinha o nome 

popular de Goianã, por duas explicações devido a contraditoriedade dos relatos, a 

primeira explicação seria por causa de uma tribo indígena que ali se habitava, com o 

nome de “Goianás” e a segunda devido ao cipó “Guaianá”, usado para a amarração 

de videiras. 

 

Figura 2- Localização do Bairro Paisagem Colonial, São Roque – SP. 

 
Fonte: Autor, (2020) adaptado de Google Earth. 

 

 De acordo com o Portal de Estatística do Estado de São Paulo (SEADE), no 

ano de 2019, estimou-se a densidade demográfica de 6.485 habitantes (7,13% do 
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total do município), onde a idade média dos responsáveis por suas residências é de 

44 anos, pessoas menores de 30 anos correspondem a cerca de 18% concluindo o 

resultado de 1.168 habitantes menores que 30 anos (IPVS - SEADE, 2019). Sendo 

também classificado como local de alta vulnerabilidade, em que a renda média por 

domicílio é de R$ 1.446, aproximadamente 28% possuem renda de apenas meio 

salário mínimo (IPVS - SEADE, 2019).  

Segundo Rosa e Moreschi (2018), o bairro possui 18 ruas com o serviço de 

varrição, além de uma escola de ensino fundamental, uma creche, uma escola de 

ensino médio e superior, um posto de saúde, um Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS e comércios locais como farmácia, mercado, bares lanchonete, dentre 

outros.   
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente trabalho buscou analisar a percepção ambiental de moradores do 

bairro Paisagem Colonial em São Roque sobre a questão dos Resíduos Sólidos 

gerados e sua disposição final. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

acerca do tema estudado, além de uma pesquisa descritiva da população envolvida a 

fim de fazer um levantamento sobre o bairro. 

A pesquisa foi fundamentada em uma abordagem quali-quantitativa, onde de 

acordo com Severino (2016), os trabalhos científicos possuem a forma de um discurso 

textual, em que o autor codifica uma mensagem que passa a ser decodificada pelo 

leitor. Dessa forma, a descrição e explicação pode-se ocorrer por meio do trabalho 

científico, com o objetivo de demonstrar, mediante a argumentos, reflexões, 

explicações e sobre possíveis soluções para determinadas problemáticas. Para o 

autor, o método quantitativo consiste em uma formulação matemática em que a única 

forma mensurável de causa e efeito ocorre por meio de medições, sendo 

caracterizado originalmente como método de configuração experimental-matemática. 

Já o método qualitativo, possui características descritivas, onde ocorre a coleta de 

informações diretamente do ambiente natural, utilizando o enfoque indutivo, tornando 

de suma importância os significados dispostos às coisas e à vida por intermédio das 

pessoas (ALMEIDA, 2011). 

Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi um questionário online 

estruturado, composto por 9 questões de múltipla escolha aplicado via a ferramenta 

Google Forms® que foi disponibilizado em redes sociais como: Facebook e Whatsapp. 

O questionário foi aplicado no segundo semestre de 2019 com a participação de 108 

entrevistados para levantar os dados necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa. As perguntas de múltipla escolha foram perguntas fechadas, com conjunto 

de alternativas, englobando aspectos sobre a mesma temática, conforme Marconi e 

Lakatos (2003). 

Após obter as informações necessárias a partir dos dados coletados, os 

mesmos foram analisados e plotados em gráficos para melhor visualização dos 

resultados.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os resultados encontrados a partir da aplicação dos questionários buscou-

se avaliar a percepção do conceito de lixo dos entrevistados, se estes fazem 

separação de resíduos orgânicos dos recicláveis, se utilizam técnicas de 

compostagem com o resíduo orgânico, se reaproveitam as embalagens utilizadas no 

dia-a-dia, se higienizam os materiais recicláveis que não irão utilizar antes do 

descarte, se há serviço de coleta de recicláveis nas ruas do bairro, como avaliam o 

serviço de coleta domiciliar, qual a opinião dos entrevistados quanto ao serviço de 

limpeza urbana e por fim se conhecem a destinação final de seus resíduos. 

Analisando os dados enunciados na Figura 3 quanto a percepção dos 

entrevistados sobre o que consideram como lixo, pode-se observar que 29% 

consideram como lixo os restos de alimentos (orgânicos), 21% consideram lixo 

materiais como: vidro, plástico, papel e metal, 42% consideram máquinas e aparelhos 

que não tem mais utilidade e em maior porcentagem (66%) consideram como lixo tudo 

e qualquer tipo de material descartado após o uso.  

 

Figura 3- Percepção do conceito de lixo. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

De acordo com Oliveira (2006), “lixo” é o material rico, suscetível de 

aproveitamento e que passa a ser problema sempre que sua disposição final não é 

adequada. Para o Ministério do Meio Ambiente, (2005) o “lixo” pode ser encarado 

como algo que pode ser transformado em nova matéria-prima para retornar ao ciclo 

produtivo. No entanto, boa parte do resíduo produzido (66%) não é aproveitado, 
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muitas vezes e por falta de políticas de incentivo a Educação Ambiental e de 

conhecimento sobre o tema abordado fazendo com esses materiais sejam em grande 

parte descartados. 

Quando questionados sobre se fazem a separação dos resíduos orgânicos 

dos recicláveis como: plástico, metais, papéis e vidro, observa-se na Figura 4 que 45% 

dos entrevistados separam algumas vezes os orgânicos de recicláveis, 36% 

responderam que não separam os materiais uns dos outros e aproximadamente 19% 

responderam que na grande maioria das vezes fazem a separação dos materiais 

orgânicos dos recicláveis. 

 

Figura 4- Separação dos resíduos orgânicos de recicláveis. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

De acordo com Simas et al. (2015), mais da metade de todo o resíduo 

produzido e encaminhados aos aterros no estado de São Paulo são de origem 

orgânica. Além disso, o Estado de São Paulo possui poucas unidades de 

compostagem, fato este que implica diretamente no não reaproveitamento desses 

resíduos, pois muitas vezes desconhecem técnicas que podem ser realizadas para o 

reaproveitamento destes. 

Os resultados observados na Figura 5, em que se questionou aos moradores 

se eles utilizam o seu resíduo orgânico em compostagem, 65% dos entrevistados não 

fazem compostagem, 23% responderam que às vezes fazem compostagem e 11% 

responderam que sempre fazem compostagem. 
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Figura 5- Utilização dos resíduos orgânicos em compostagem. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

Segundo Lamanna (2008), apenas 1,5% dos RSU brasileiros são 

compostados, mesmo a compostagem caseira sendo de bom custo benefício, além 

de existirem também vários modelos de composteiras, com suas distintas 

particularidades. De acordo com Monteiro (2016), a utilização da compostagem 

caseira promove diversos benefícios à sociedade e ao meio ambiente, tais como: a 

redução do custo com a coleta de resíduos domiciliares; diminuição do desperdício de 

recursos; aumento da vida útil dos aterros sanitários; propicia a reciclagem de 

nutrientes para o solo e o enaltecimento do reaproveitamento da matéria orgânica em 

hortas. No entanto, muitas vezes por falta de conhecimento das técnicas, esse 

material não é reaproveitado o que pode ser realidade de aproximadamente 65% dos 

entrevistados, que não utilizam resíduo orgânico em compostagem. 

Os resultados apresentados na Figura 6 referem-se ao reaproveitamento das 

embalagens e outros tipos de materiais após o uso, onde 28% afirmaram que não 

reutilizam embalagens e outros materiais e 19% responderam que reaproveitam na 

grande maioria das vezes estes materiais. 
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Figura 6- Reaproveitamento das embalagens. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

Segundo Teixeira et al. (2010), a maior parte dos resíduos pode ser reutilizada 

ou reciclada servindo de matéria-prima para elaboração de outros produtos 

economizando energia e recursos naturais e ainda gerando renda e aumento da vida 

útil dos aterros sanitários, além de contribuir para assegurar um futuro ambientalmente 

saudável.  

Conforme o observado na Figura 7, quando questionados a respeito da 

higienização de embalagens recicláveis antes do descarte, 61% dos entrevistados não 

higienizam os materiais recicláveis antes do descarte, aproximadamente 30% 

higienizam às vezes e apenas 9% responderam que higienizam sempre os materiais 

recicláveis antes do descarte. 

 

Figura 7- Higienização dos materiais descartáveis antes do descarte. 

 
Fonte: Autor, (2019). 
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Segundo Menegazzo et al. (2014), a falta de higienização mínima dos resíduos 

recicláveis, além de outros fatores como descarte incorreto e a mistura de resíduos 

inorgânicos e orgânicos impactam na reciclagem e acarretam transtornos nos grandes 

centros urbanos, sendo também realidade dos pequenos centros urbanos. 

De acordo com o observado na Figura 8, quanto a frequência da passagem do 

serviço de coleta de recicláveis e orgânicos aproximadamente 41% dos entrevistados 

responderam que o serviço de coleta de recicláveis e orgânicos passa entre 2 e 3 

vezes por semana, 36% responderam que o serviço não passa na rua em que mora, 

23% responderam que passa entre uma a duas vezes por semana, não foram obtidas 

respostas de que o serviço de coleta passa 4 vezes na semana. 

 

Figura 8- Frequência da passagem do serviço de coleta de recicláveis e orgânicos. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

      

As informações obtidas ao serviço de coleta seletiva no Município de São 

Roque, foi de que serviço deve ser realizado 1 vez ao mês, mas que só abrange 28 

bairros estando excluído o bairro Paisagem Colonial (ROSA e MORESCHI, 2018). 

Para Frota et al. (2015), quando a sociedade tem acesso a um programa eficiente de 

coleta seletiva, o uso dos direitos enquanto cidadãos acabam agregando em aspectos 

como a triagem, origem e a destinação correta dos resíduos, além de colaborar com 

a logística automatizada proporcionando benefícios ao meio ambiente e aos 

habitantes. 

Porém, o fato de o recolhimento de resíduos orgânicos e inorgânicos passar 

alternadamente e somente em algumas ruas do bairro, faz com que a população 
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acabe por depositar seus resíduos de maneira inadequada e em horários distintos, o 

que dificulta o processo de reciclagem e destinação correta de resíduos sólidos. 

Analisando os dados descritos na Figura 9, 45% dos entrevistados afirmam que 

o serviço de coleta de resíduo domiciliar é muito bom, 37% responderam que o serviço 

é razoável, aproximadamente 7% dos entrevistados consideram o serviço excelente 

e aproximadamente 6% responderam que o serviço é ruim/péssimo.  

 

Figura 9- Opinião dos moradores quanto a coleta de resíduo domiciliar. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

Segundo Mansor et al. (2010), os serviços de coleta e transporte dos resíduos 

domiciliares, devem ser efetuados pelo órgão municipal encarregado pela limpeza 

urbana, já os resíduos produzidos por grandes geradores devem ser coletados e 

transportados por empresas particulares cadastradas e autorizadas pela prefeitura. 

De acordo com os dados analisados constata-se que a opinião de 45% dos 

entrevistados a respeito do serviço de coleta de resíduo domiciliar é de que o serviço 

é muito bom, onde esse resultado corrobora com os apresentados na Figura 9, visto 

que a coleta é realizada de 2 a 3 vezes por semana na maioria das ruas do bairro 

conforme o observado na Figura 10. 
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Figura 10- Coleta de lixo domiciliar no Bairro Paisagem Colonial. 

 
Fonte: ROSA e MORESCHI, (2018). 

 

Conforme observado na Figura 11, aproximadamente 46% dos 

entrevistados consideram o serviço de limpeza urbana da sua rua e do seu bairro 

razoável, 27% consideram muito bom, 20% consideram ruim e os 7% restantes 

responderam que consideram o serviço péssimo. 

 

Figura 11- Opinião dos moradores quanto ao serviço de limpeza urbana. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

Os resultados obtidos pela maioria dos entrevistados consideraram o serviço 

razoável enquanto que outra parte considerou o serviço ruim. De acordo com Rosa e 

Moreschi (2018), o Bairro Paisagem Colonial possui dezoito ruas para a varrição do 
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comprimento total de ruas mensal de 51.173,92 metros, em que a limpeza ocorre uma 

vez no mês, no entanto em algumas áreas de maior vulnerabilidade esta limpeza não 

ocorre gerando insatisfação por parte dos entrevistados. Para Nunesmaia (2002), a 

ausência de limpeza urbana e a acumulação de resíduos em áreas impróprias, tornam 

os locais passíveis a proliferação de macro e microvetores, o que faz com que haja a 

exposição da população a pragas e doenças, principalmente aquelas pessoas com 

maior vulnerabilidade. 

Conforme o observado na Figura 12, em relação ao conhecimento sobre a 

destinação do resíduo doméstico após coleta e transporte, aproximadamente 86% dos 

entrevistados responderam que não conhecem a destinação do seu resíduo e apenas 

14% conhecem a destinação do seu resíduo. 

 

Figura 12- Destinação do resíduo após a coleta e o transporte. 

 
Fonte: Autor, (2019). 

 

Segundo Velloso (2008), a percepção adquirida desde o período medieval, em 

que já existiam catadores conhecidos como tropeiros até os dias atuais com as 

pessoas que trabalham com os resíduos, como coletores e até profissões como 

engenheiros sanitaristas, são estigmatizados pela sociedade. Dessa mesma forma, 

também há uma certa marginalização por parte da sociedade quanto os locais de 

depósitos e tratamentos de resíduos, como por exemplo os aterros e usinas de 

reciclagem (VELLOSO, 2008). Conforme cita Mucelin e Bellini (2008), a vivência 

cotidiana faz-se sobrepor às situações visíveis, onde nem tudo que é visto é 

perceptível, como pode ser o caso dos locais de depósitos incorretos de resíduos, em 

que mesmo possuindo acesso às informações, as práticas cotidianas, não permitem 

que a população reflita sobre tais circunstâncias. 



33 
 

De acordo com Campos (2012), para realizar um gerenciamento dos RSU com 

maestria, é necessário principalmente compreender os principais aspectos da geração 

dos RSU, pois isso auxilia em todas as atividades do gerenciamento dos RSU, como 

o manejo e o planejamento de atividades de coleta, tratamento e disposição final, 

frisando o cumprimento da legislação. Segundo Karak et al. (2012), as principais 

metas no que diz respeito ao gerenciamento de RSU são proteger a saúde pública, 

favorecer a qualidade ambiental, buscando também estimular a sustentabilidade e 

apoiar a produção econômica. Logo, os dois fatores que podem favorecer no aumento 

da vida útil dos aterros sanitários, assim diminuindo a necessidade da construção de 

novos aterros, são a Educação Ambiental e o gerenciamento de RSU (PEREIRA E 

MAIA, 2012). Entretanto, a adoção de práticas e incentivos a Educação Ambiental, de 

acordo com Reigota e Soares (2004), para que haja uma maior efetividade no ensino 

devem ser frequentes, pois quando a população é submetida da infância até a fase 

adulta, coopera com maior propriedade com atitudes, para um mundo ecologicamente 

mais justo e equilibrado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou a percepção socioambiental dos moradores do bairro 

Paisagem Colonial quanto a geração dos Resíduos Sólidos no bairro Paisagem 

Colonial, que se caracteriza por ser uma região com uma população de baixa renda e 

de alta vulnerabilidade podendo sofrer com diversos problemas socioambientais. 

Observou-se que com a pesquisa realizada, que a população carece de informações 

quanto ao tema estudado, bem como de conceitos básicos de saneamento, além de 

políticas públicas de incentivos às práticas de educação ambiental como: oficinas de 

compostagem, de reciclagem de materiais, palestra sobre a importância da separação 

de orgânicos e recicláveis para maior conhecimento sobre a temática abordada. 

Constatou-se que boa parte dos entrevistados não fazem a separação de materiais 

orgânicos de recicláveis, pois não sabem a importância de se separar esses materiais, 

além disso o bairro não é atendido pelo serviço de coleta seletiva, o que possivelmente 

também reflete na separação dos recicláveis, tampouco higienizam os demais 

materiais recicláveis não utilizados antes do descarte. Além disso verificou-se que 

poucos entrevistados fazem uso da compostagem, pois possivelmente desconhecem 

tais técnicas. Outrossim é a falta de conhecimento da população sobre a destinação 

final de seus resíduos, visto que o Município não possui aterro sanitário, o que também 

é um entrave na mobilização da população para a coleta seletiva. A falta de 

conhecimento da destinação final dos seus resíduos implica no não entendimento da 

necessidade de cooperação da população em sua geração e separação e 

consequentemente em um melhor gerenciamento dos RSU para a região. 
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