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RESUMO:  

Com o crescimento das cidades e da população, as quantidades de resíduos gerados aumentam e, quando 

mal administrados, são responsáveis por uma grande quantidade de novos problemas para a sociedade 

e meio ambiente. Então, é importante saber como a população se comporta em relação à organização e 

separação de lixo, considerando a consciência que têm em relação à proteção do meio ambiente. O 

objetivo do estudo é analisar os hábitos dos moradores da cidade de Pitanga Pr sobre a separação e 

consciência sobre ambiental em relação ao lixo reciclável. Como referencial teórico foi abordado o tema 

sobre educação ambiental e sustentabilidade ambiental. Como parte do procedimento metodológico 

foram realizadas 147 entrevistas mediante amostragem não probabilística por meio de entrevista on-line 

(Google Forms). Como principais achados, verificou-se que 49% o lixo é destinado/ descartado de forma 

adequada em minha cidade, 97% considera a separação do lixo importante, 80% cita que existe coleta 

seletiva na sua rua, 97% acha importante a realização da coleta seletiva, 55% cita que o poder público 

incentiva e ajuda na separação e descarte correto do lixo, 87% separa o lixo para não desperdiçar material 

reciclável, 42% comenta que a falta de informação deixa desmotivado para separar o lixo, 97% concorda 

que separar o lixo é obrigação de todos, 98% se preocupam com a preservação do meio ambiente, 77% 

busca reduzir a quantidade de lixo que produzo, 69% gostaria de mais informações sobre como separar 

o lixo, 56% concorda que na compra de um produto se preocupa e com o destino da embalagem que 

estou adquirindo e 27% No meu bairro os vizinhos estão preocupados em colaborar com a coleta 

seletiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Coleta Seletiva 
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1- INTRODUÇÃO  

A sustentabilidade e reciclagem de lixo são temas importantes para o cotidiano de todos, 

portanto para que haja um sistema sustentável somente será possível mediante a evolução 

intelectual e espiritual do ser humano.  

Os problemas ambientais continuaram se multiplicando, em função do modelo de 

desenvolvimento econômico (capitalista-industrialista), através da anarquia na exploração e 

gestão dos bens comuns da humanidade por parte de atores políticos e econômicos, orientados 

por uma racionalidade individualista e instrumental. (MELLO FILHO, 1999)  

  Sustentabilidade é um tema que confronta o que Beck denomina como sendo um paradigma 

da sociedade de risco e isso gera uma necessidade de mais práticas sociais ligadas ao direito de 

informação a educação ambiental.  

Entretanto em um terreno altamente político e ideológico, a Educação Ambiental surgiu 

como proposta ao enfrentamento dessa crise através da articulação entre as dimensões social e 

ambiental (VENTURA e SOUZA, 2010)  

No entanto é de fundamental importância a conscientização das pessoas quanto a separação do 

lixo em duas respectivas partes: Uma de lixo orgânico e a outra de lixo seco, sendo destinada 

para as empresas de reciclagem e reaproveitamento (CHIUSOLI,et al 2015). 

Porém o desafio ambiental urbano deve centrar-se em ações que dinamizem o acesso à 

consciência ambiental dos cidadãos a partir de um intenso trabalho de educação, pois as cidades 

enfrentam um grande problema quanto a separação certa do lixo, na maioria das vezes é por 

falta de conhecimento das pessoas, por isso a conscientização é de extrema importância.  

   O crescimento urbano também afeta a questão da poluição ambiental, no Japão, por 

exemplo, os resíduos são divididos entre os que são produzidos pela população local e os que 

são gerados por indústrias. Com base nesses preceitos, foram criadas subdivisões diversas para 

os diferentes tipos de características do lixo. Visando, assim como observado também nas 

normativas do Brasil, estabelecer uma organização específica para cada tipo de resíduo a fim 

de obter controle sobre o ciclo de cada material na natureza (ME, 2018). 

Souza e Mello (2015) apontaram que, do ponto de vista social e econômico, reciclar 

resíduos secos domiciliares é uma atividade muito benéfica e eficiente. 



 

 

Logo reconhecer a relevância da reciclagem e a participação de cada indivíduo nesse 

processo é essencial, pois as etapas de estruturação da população humana, a rotina nas cidades 

e a exploração dos recursos naturais de forma desenfreada, influenciaram diretamente na 

degradação rápida e em massa do Planeta Terra, motivando à necessidade de medidas urgentes 

de remediação (SILVA et al., 2015) 

A questão problema do estudo é: Como as pessoas se comportam em relação ao 

consumo consciente de produtos corretamente ecológico?  

Souza e Mello (2015) apontaram que, do ponto de vista social e econômico, reciclar 

resíduos secos domiciliares é uma atividade muito benéfica e eficiente. De acordo com as 

autoras, os “catadores” são, na grande maioria das vezes, pessoas com poderio financeiro 

extremamente baixo e que encontraram no difícil trabalho de segregação dos resíduos, para 

encontrar materiais com valor econômico e que possam ser comercializados em depósitos de 

sucata, um meio de sobrevivência. 

     

  2- OBJETIVO GERAL  

    O objetivo do estudo é analisar os hábitos das pessoas sobre a separação e consciência 

ambiental em relação reciclável.  

 

    2.1 Objetivos Específicos  

      Como objetivo específico, de acordo com a opinião dos cidadãos, tem-se:  

Identificar como o lixo é destinado/descartado de forma adequada em minha cidade 

Identificar o quanto é importante a separação do lixo. 

Levantar se existe coleta seletiva na sua rua 

Levantar o quanto é importante a realização da coleta seletiva. 

Levantar se o poder público da cidade incentiva e ajuda na separação e descarte correto do 

lixo. 

Identificar se o lixo é separado para não desperdiçar material reciclável. 

Verificar se a falta de informação deixa desmotivado para separar o lixo. 

Identificar se na opinião do cidadão separar o lixo é obrigação de todos. 

Verificar o quanto se preocupam com a preservação do meio ambiente. 



 

 

Levantar se buscam reduzir a quantidade de lixo que produzo. 

Levantar se gostariam de mais informações sobre como separar o lixo. 

Identificar se na compra de um produto se preocupam com o destino da embalagem que estou 

adquirindo. 

Levantar se no bairro os vizinhos estão preocupados em colaborar com a coleta seletiva. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para tratar do comportamento em relação ao lixo reciclável é necessário a apresentação 

de alguns conceitos, deixando assim esclarecido os seguintes temas: Educação ambiental, 

Sustentabilidade ambiental.  

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL   

 

Educação é um tema bastante amplo em sua totalidade, porém outro assunto que está 

chamando atenção é a “educação ambiental” que é melhor definida como sendo o modo com 

que as pessoas lidam com a auto- preservação do meio ambiente, uma vez que se faz necessário 

para o bem de todos. Portanto nesse sentido o Conselho Nacional Do Meio Ambiente também 

definiu a educação ambiental, logo como sendo um processo de formação e informação, 

orientado assim para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais.  

Segundo Jacob (2003) entende-se que a educação ambiental por sua vez é uma condição 

necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, mas ainda não é 

o suficiente. Logo Doutrina mente é um processo educacional de estudo e aprendizagem dos 

problemas ambientais e suas interligações com o homem, na busca de soluções que visem a 

preservação do meio ambiente (SANTOS,1999)  

Entretanto a educação ambiental busca valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta.  

 

 



 

 

Nesse aspecto Ramos (2010) afirma, no entanto, a atual visão da natureza potencializada 

pela tecnologia herda um plano de dominação baseado no dualismo do homem e da natureza, 

em que o último é instrumentalizado para beneficiar o primeiro. Em outras palavras, as posições 

se tornam comuns e se tornam dogmas, transformando o conhecimento natural em ferramenta 

de domínio da natureza. 

Entretanto é um componente essencial no processo de formação e educação permanente, 

com uma abordagem direcionada para a resolução de problemas e que contribui para o 

envolvimento ativo do público, tornando assim o sistema educativo mais relevante e mais 

realista, estabelecendo uma maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural e 

social, com o objetivo de um crescente bem-estar das comunidades humanas (LEFF, 2001) 

Sendo que esse tema é de muita importância, pois além de conscientizar as pessoas o 

quanto é preciso, logo faz com que as mesmas executem projetos, ideias ou opiniões que 

estejam relacionados a sustentabilidade, também a preservação ambiental.  Em terreno 

altamente político e ideológico, a Educação Ambiental surgiu como proposta ao enfrentamento 

dessa crise através da articulação entre as dimensões social e ambiental (VENTURA e SOUZA 

2010). 

 

3.2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

Entende-se por sustentabilidade, como um processo que deve ser implantado a longo 

prazo, pois é visto que haver um desenvolvimento sustentável é preciso trocar o atual modelo 

de desenvolvimento: o capitalista – industrial, mesmo esse desenvolvimento sendo preciso, 

porém é necessário obter uma maneira de ter o desenvolvimento com sustentabilidade, uma vez 

que deve -se desenvolver, considerando o pleno desenvolvimento dos seres humanos, animais, 

plantas e de todo o planeta terra.  

De acordo com Leff (2001 p.31) O princípio da sustentabilidade surge como uma 

resposta a fratura da razão modernizadora e como uma condição para construir uma nova 

racionalidade produtiva, sendo fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de 

civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano.  



 

 

Trata-se da reapropriação da natureza e da invenção do mundo, não só de um mundo no 

qual caibam muitos mundos, mas de um mundo conformado por uma diversidade de mundos, 

abrindo o cerco da ordem econômica- ecológica globalizada.  

Entretanto o processo de transição desse sistema para outro, somente será possível 

através da Educação Ambiental, uma vez que a mesma fornece a base teórica para se chegar a 

sustentabilidade. Sendo que é pela integração das esferas: Política, Social, Econômica e a 

Ambiental que se chegará à plenitude do desenvolvimento sustentável, ou seja, através da 

Educação Ambiental.   

Segundo a ideia de Philip Jr et al (2002) sem legislação de uso e ocupação da terra, e 

sem legislação ambiental, a poluição do ar e da água certamente espalharia doenças por toda a 

comunidade. Isto, porque essas poluições podem atingir outras áreas e territórios pela água dos 

rios e represas, pela chuva ácida, afetando plantações e lençóis freáticos, enfim, a qualidade de 

vida porque não há controle. 

A economia, por sua vez, passará a responder com a fragmentação humana, em que 

algumas áreas se desenvolvem e seus mercados florescem com a globalização. Já para Leff 

(2001) a crise ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que 

impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A sustentabilidade 

ecológica aparece assim como um critério normativo para a reconstrução da ordem econômica, 

como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. 

Portanto o princípio da sustentabilidade surge com a globalização, onde a 

sustentabilidade ambiental é a capacidade do sistema em manter o seu estado constante no 

tempo, porém a tal ponto de incorporar a problemática da relação homem X natureza. Logo a 

Educação Ambiental é a base científica para a sustentabilidade, uma vez que a sustentabilidade 

é um processo que precisará atingir a sociedade como um todo, sem afetar nenhum elemento 

físico, mental ou espiritual do processo de transformação, porque se faz necessária essa 

integração para finalmente ocorrer o desenvolvimento a partir da sustentabilidade.  

 

 

 



 

 

3 - METODOLOGIA  

 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, a qual, de acordo com 

Gil (2017), é elaborada com base em matérias já publicada sobre determinado tema de pesquisa. 

Deste modo, serão utilizadas fontes de natureza bibliográfica, tais como: livros, artigos 

científicos e outras publicações. 

Quanto à natureza das variáveis e objetivo, o método utilizado foi o quantitativo, que 

significa quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim também como 

um emprego e cursos, e técnicas como porcentagem média e mediana (AAKER; KUMAR e 

DAY 2001). 

A população e unidade de observação foram os cidadãos da cidade de Pitanga e em 

relação as variáveis, foram no tal de 17 variáveis, sendo 3 perfis (gênero, faixa etária e 

escolaridade), e as questões abordaram temas alinhados conforme os objetivos específicos. De 

acordo com os resultados do estudo, 74% dos respondentes é composto por mulheres e 26% do 

gênero masculino, quanto ao grau de escolaridade, predomina com 57%, curso superior e 43% 

com ensino fundamental/médio e em relação a faixa etária, tem-se três faixas, 54% de 16 a 24 

anos, 17% de 25 a 29 anos e 29% acima de 30 anos. 

Quanto às escalas utilizadas, predominou-se a ordinal, mediante escala 

concordo/discordo, sendo que a escala ordinal é obtida pela classificação dos objetivos 

ordenados em função de alguma variável em comum (AAKER; KUMAR e DAY 2001). 

Foram realizadas entrevistas com 143 cidadãos da cidade de Pitanga e foi considerada à técnica 

de amostragem, como não probabilísticas por conveniência.  

De acordo com Gil (2017) classifica como amostragem não probabilística a que não 

apresenta fundações matemáticas ou probabilísticas, dependendo unicamente de critérios do 

pesquisador. 

À forma da coleta dos dados, foi realizada por meio de levantamento e à forma da 

abordagem, ocorreu por meio eletrônico, google forms.  

Quanto à procedência dos dados, foram utilizados dados primários, pois são 

informações coletadas para o propósito da questão (KOTLER; ARMSTRONG, 2005). 



 

 

Quanto ao recorte, foi feito um recorte transversal, que se trata de uma pesquisa feita 

em um momento em específico e uma única vez (FLICK, 2012). E em relação à técnica 

estatística, a análise dos dados consistiu-se em análises univariadas e bivariadas com base em 

frequências absolutas e relativas (SIEGEL e CASTELLAN, 2017). 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa foi realizada junto aos cidadãos da cidade de Pitanga, os quais 

responderam a um questionário com o uso do Google Forms. Os resultados no Quadro 1, como 

a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos respondentes foram que 

50% eram compostas por homens e 49% por mulheres, quanto a escolaridade, 49% declararam 

ter ensino médio e também 49% ensino superior, e em relação a faixa etária, tem-se que 42% 

tinha entre 16 a 24 anos, 48% de 25 a 29 anos e 63% acima de 30 anos.  

Quadro 1 - O lixo é destinado/descartado de forma adequada em minha cidade 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 49% 50% 49% 49% 42% 48% 63% 49% 

Indiferente 30% 42% 33% 33% 39% 36% 20% 33% 

Discordo 21% 8% 18% 18% 19% 16% 17% 18% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: pesquisa (2022) 

Os resultados no quadro 2, como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. 

E o perfil dos respondentes foram que 97% eram compostas, por homens e também 97%, por 

mulheres, quanto a escolaridade, 95% declararam ter ensino médio e 99% ensino superior, e 

em relação a faixa etária tem-se que 98% tinha entre 16 a 24 anos, 96% de 25 a 29 anos e 98% 

acima de 30 anos.  

Quadro 2 - Considero a separação do lixo importante 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 97% 97% 95% 99% 98% 96% 98% 97% 

Indiferente 2% 3% 3% 1% 3% 4% 0% 2% 

Discordo 1% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        Fonte: Pesquisa (2022) 



 

 

Os resultados no quadro 3, como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. 

E o perfil dos respondentes foram que 89% eram compostas por homens e 77 % por mulheres, 

quanto a escolaridade, 77% declaram ter ensino médio e 82% ensino superior, e em relação a 

faixa etária tem-se que 80% tinha entre 16 a 24 anos, 83% de 25 a 29 anos e 78% acima de 30 

anos.  

Quadro 3 - Existe coleta seletiva na sua rua 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Medio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 77% 89% 77% 82% 80% 83% 78% 80% 

Indiferente 6% 6% 10% 4% 8% 4% 5% 6% 

Discordo 17% 6% 13% 14% 13% 13% 17% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Fonte: Pesquisa (2022)  

 

Os resultados do quadro 4 com a questão “Acho importante a realização da coleta 

seletiva”, como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos 

respondentes foram que 95% eram compostas por homens e 98% por mulheres, quanto a 

escolaridade, 98% declararam ter ensino médio, 96% ensino superior, e em relação a faixa etária  

Quadro 4 - Acho importante a realização da coleta seletiva 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 98% 95% 98% 96% 98% 92% 100% 97% 

Indiferente 1% 5% 2% 2% 3% 4% 0% 2% 

Discordo 1% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Fonte: Pesquisa (2022)  

 

Os resultados do quadro 5, com a questão “O poder público da cidade incentiva na 

separação e descarte correto do lixo” como a estatística descritiva quanto ao grau de 

concordância. E o perfil dos respondentes foram que 45% eram compostas por homens e 58% 

por mulheres, quanto a escolaridade, 50% declararam ter ensino médio, 58% ensino superior, e 

em relação a faixa etária tem-se que 54% tinha entre 16 a 24 anos, 48% de 25 a 29 anos e 61% 

acima de 30 anos.  

 



 

 

Quadro 5 - O poder público da cidade incentiva e ajuda na separação e descarte correto do lixo. 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Medio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 58% 45% 50% 58% 54% 48% 61% 55% 

Indiferente 26% 42% 31% 30% 34% 32% 22% 30% 

Discordo 16% 13% 19% 12% 13% 20% 17% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         Fonte: Pesquisa (2022) 

 

Os resultados do quadro, com a questão “Separo o lixo para não desperdiçar material 

reciclável” como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos 

respondentes foram que 78% eram compostas por homens, 90% por mulheres, quanto a 

escolaridade 83% declararam ter ensino médio, 90% ensino superior, e em relação a faixa etária 

tem –se que 84% tinha entre 16 a 24 anos, 88% de 25 a 29 anos e 93% acima de 30 anos.  

  Quadro 6 - Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 90% 78% 83% 90% 84% 88% 93% 87% 

Indiferente 6% 11% 10% 5% 10% 4% 3% 7% 

Discordo 5% 11% 8% 5% 6% 8% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Fonte: Pesquisa (2022) 

 

Os resultados do quadro 7 com a questão “A falta de informação me deixa desmotivado 

para separar o lixo. Como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil 

dos respondentes foram que 37% eram compostas por homens e 44% por mulheres, quanto a 

escolaridade 44% declararam ter ensino médio, 40 % ensino médio, quanto a faixa etária tem-

se que 31% tinha entre 16 a 24 anos, 56% de 25 a 29 anos e 55% acima de 30 anos. 

Quadro 7 - A falta de informação me deixa desmotivado para separar o lixo 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 44% 37% 44% 40% 31% 56% 55% 42% 

Indiferente 12% 42% 20% 20% 25% 8% 18% 20% 

Discordo 44% 21% 36% 39% 44% 36% 26% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

           Fonte: Pesquisa (2022)  

 



 

 

Os resultados do quadro 8, com a questão “Separar o lixo é obrigação de todos”. Como 

a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos respondentes foram que 

95% eram compostas por homens e 97% por mulheres, quanto a escolaridade 97% declararam 

ter ensino médio, 96% ensino superior, quanto a faixa etária tem-se que 94% tinha entre 16 a 

24 anos, 100% de 25 a 29 anos e 100% acima de 30 anos. 

Quadro 8 - Separar o lixo é obrigação de todos 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 97% 95% 97% 96% 94% 100% 100% 97% 

Indiferente 3% 5% 3% 4% 6% 0% 0% 3% 

Discordo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         Fonte: Pesquisa (2022)  

 

Os resultados no quadro 9, com a questão “Preocupo-me com a preservação do meio 

ambiente” Como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos 

respondentes foram que 100% eram compostas por homens e 97% por mulheres, quanto a 

escolaridade 95% declararam ter ensino médio, 100% ensino superior, quanto a faixa etária 98% 

tinha de 16 a 24 anos, 96% de 25 a 29 anos e 100% acima de 30 anos. 

 

Quadro 9 - Preocupo-me com a preservação do meio ambiente 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 97% 100% 95% 100% 98% 96% 100% 98% 

Indiferente 1% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

Discordo 2% 0% 3% 0% 1% 4% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        Fonte: Pesquisa (2022)  

 

Os resultados no quadro 10, com a questão “Busco reduzir a quantidade de lixo que 

produzo”. Como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos 

respondentes foram que 76% eram compostas por homens e 77% por mulheres, quanto a 

escolaridade 78% declararam ter ensino médio, 76% ensino superior, quanto a faixa etária 68% 

tinha entre 16 a 24 anos, 76% de 25 a 29 anos e 93% acima de 30 anos.  



 

 

Quadro 10 - Busco reduzir a quantidade de lixo que produzo. 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 77% 76% 78% 76% 68% 76% 93% 77% 

Indiferente 15% 16% 13% 17% 22% 12% 5% 15% 

Discordo 8% 8% 8% 7% 9% 12% 2% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         Fonte: Pesquisa (2022)  

 

Os resultados no quadro 11, com a questão “Gostaria de mais informações sobre como separar 

o lixo”. Como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos respondentes foram 

que 49% eram compostas por homens e 77% por mulheres, quanto a escolaridade 73% declararam ter 

ensino médio, 66% ensino superior, quanto a faixa etária 64% tinha entre 16 a 24 anos, 75% de 25 a 29 

anos e 765 acima de 30 anos. 

Quadro 11 - Gostaria de mais informações sobre como separar o lixo. 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Médio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 77% 49% 73% 66% 64% 75% 76% 69% 

Indiferente 20% 41% 22% 29% 29% 17% 24% 26% 

Discordo 3% 11% 5% 5% 6% 8% 0% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Fonte: Pesquisa (2022)  

 

 Os resultados do quadro 12, com a questão “Na compra de um produto preocupo-me com o 

destino da embalagem”. Como a estatística descritiva quanto ao grau de concordância. E o perfil dos 

respondentes foram que 42% eram compostas por homens, 61% por mulheres, quanto a escolaridade 

56% declararam ter ensino médio, 56% ensino superior, quanto a faixa etária tem-se que 46% de 16 a 

24 anos, 52% de 25 a 29 anos e 76% acima de 30 anos. 

Quadro 13 - No meu bairro os vizinhos estão preocupados em colaborar com a coleta seletiva. 

 Gênero Escolaridade Faixa etária   

  Feminino Masculino Fund / Medio Superior 16 / 24  25 / 29  30 + Total 

Concordo 32% 13% 29% 26% 19% 28% 44% 27% 

Indiferente 33% 37% 34% 35% 41% 12% 34% 34% 

Discordo 34% 50% 37% 39% 40% 60% 22% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         Fonte: Pesquisa (2022)  

 



 

 

Considerando o Quadro 14, verifica-se altos índices de concordância para a pergunta sobre meio 

ambiente, “O lixo é destinado/ descartado de forma adequada em minha cidade” prevalecendo 49% de 

concordância, em seguida as questões “Considero a separação do lixo importante” com 97% e “Existe 

coleta seletiva na minha rua” com 80%.  

 Já em um segundo grupo com percentuais de 50 a 90% aparecem as questões “Você acha importante a 

realização da coleta seletiva” com 97%, “O poder público da minha cidade incentiva e ajuda na 

separação e descarte correto do lixo com 55%, “ Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável” 

com 87% e “ A falta de informação me deixa desmotivado para separar o lixo” com 42%. 

  Em um terceiro grupo aparecem as demais varáveis, com indicadores que variam de 97% a 56% com 

as seguintes questões, “Separar o lixo é obrigação de todos”, “Preocupo-me com a preservação do 

meio ambiente com 98% “Busco reduzir a quantidade de lixo que produzo” com 77% Gostaria de mais 

informações sobre como separar o lixo com 69% “ Na compra de um produto preocupo-me com o 

destino da embalagem que estou adquirindo” com 56%.  

 Por fim aparece uma variável com indicador abaixo de 30% o que serve de atenção para uma adequada 

política pública considerando os resultados. 

 

Quadro 14 – Resumo da pesquisa: estatística descritiva 

  Concordo Indiferente Discordo 

Quadro 1 

O lixo é destinado/descartado de forma adequada em 

minha cidade 49% 33% 18% 

Quadro 2 Considero a separação do lixo importante. 97% 2% 1% 

Quadro 3 Existe coleta seletiva na sua rua 80% 6% 14% 

Quadro 4 Você acha importante a realização da coleta seletiva. 97% 2% 1% 

Quadro 5 

O poder público da cidade incentiva e ajuda na separação 

e descarte correto do lixo. 55% 30% 15% 

Quadro 6 Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável. 87% 7% 6% 

Quadro 7 

A falta de informação me deixa desmotivado para separar 

o lixo. 42% 20% 38% 

Quadro 8 Separar o lixo é obrigação de todos. 97% 3% 0% 

Quadro 9 Preocupo-me com a preservação do meio ambiente. 98% 1% 1% 

Quadro 10 Busco reduzir a quantidade de lixo que produzo. 77% 15% 8% 

Quadro 11 Gostaria de mais informações sobre como separar o lixo. 69% 26% 5% 

Quadro 12 

Na compra de um produto preocupo-me com o destino da 

embalagem que estou adquirindo 56% 22% 22% 

Quadro 13 

No meu bairro os vizinhos estão preocupados em 

colaborar com a coleta seletiva. 27% 34% 38% 

         Fonte: Pesquisa (2022) 

 

 



 

 

05- CONCLUSÕES  

 

Finalizando o estudo, entende-se que o objetivo foi atingido, uma vez que a proposta foi analisar 

os hábitos dos cidadãos de Pitanga sobre a separação e consciência ambiental em relação ao lixo 

reciclável. E considerando os objetivos específicos, evidencia-se alguns dos resultados obtidos que na 

escala de concordância: 

 I - 49% O lixo é destinado/ descartado de forma adequada em minha cidade; 

 II - 97% Considero a separação do lixo importante; 

 III - 80% Existe coleta seletiva na sua rua;  

 IX - 97% Você acha importante a realização da coleta seletiva; 

 X - 55% O poder público da cidade incentiva e ajuda na separação e descarte correto do lixo; 

VI - 87% Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável;  

VII - 42% A falta de informação me deixa desmotivado para separar o lixo;  

VIII - 97% Separar o lixo é obrigação de todos; 

IX - 98% Preocupo-me com a preservação do meio ambiente;  

X - 77% Busco reduzir a quantidade de lixo que produzo;  

XI - 69% Gostaria de mais informações de como separar o lixo; 

XII - 56% Na compra de um produto preocupo-me com o destino da embalagem que estou adquirindo; 

XIII - 27% No meu bairro os meus vizinhos estão preocupados em colaborar com a coleta seletiva; 

Feitas as considerações, entende-se que a contribuição da pesquisa foi a apontar os hábitos dos 

cidadãos de Pitanga em relação a forma como entendem a respeito da separação de lixo e reciclável, no 

qual pode servir de norteador para as políticas públicas municipais.  

Como limitação da pesquisa, os resultados não devem ser generalizados para outras cidades, 

uma vez que foi realizada a coleta em uma única cidade, sendo ainda que a amostragem foi não 

probabilística 
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