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Percepção da Importância da Separação Consciente do Lixo Doméstico 

 
Resumo 
 
O objetivo geral de pesquisa deste estudo é analisar a percepção da importância 

da separação correta do lixo doméstico produzido por alunos de uma faculdade 
privada da cidade de Joinville/SC. Trata-se de um estudo de natureza 

exploratória que iniciou-se com o levantamento bibliográfico para construção do 

referencial teórico e aplicação de questionários identificou-se como os referidos 

alunos realizam o descarte do lixo doméstico. Entende-se que a responsabilidade 

social não é apenas uma questão que deva ser abordada por grandes empresas 

multinacionais, mas uma questão de exercício de cidadania e de conscientização 

coletiva dos agentes envolvidos na sociedade, que perpassa pelas empresas 

privadas de pequeno, médio e grande porte, pelo governo através de suas 

políticas públicas, ONGs e assim, todos os munícipes. 
 
Introdução 
 
Muito se fala em responsabilidade socioambiental, este movimento, segundo 

Andrade e Tachizawa (2008), o movimento chamado de socioambientalista 

cresce em escala mundial e assim, passa a ser uma resposta natural das 

empresas e sociedade ao novo cliente: o consumidor verde e ecologicamente 

correto.  

Para os autores, a expansão da consciência coletiva com relação ao meio 
ambiente e a complexidade das atuais demandas sociais obriga toda a 

comunidade a tomar um novo posicionamento a respeito da sua relação com o 

meio ambiente onde está inserido. 

Oliveira (2008) define como o estudo da responsabilidade social de 

empresas a complexa relação entre as empresas e a sociedade, incluindo as 

comunidades onde estão inseridas, seus empregados, governos e até mesmo 

outras empresas e assim, o impacto econômico e social das empresas sobre 

todos estes segmentos. 

Porém, o autor, alerta que o impacto social das empresas na comunidade 

não é exclusividade das empresas multinacionais, que têm um impacto global. 

Empresas de pequeno porte têm uma atuação econômica importante a nível 



local em todas as regiões do mundo. Sendo assim, não só empresas têm 

responsabilidade social, mas todos os cidadãos, na sua relação com o meio 

ambiente contribuem de forma efetiva para atitudes e intervenções socialmente 
responsáveis ou irresponsáveis.  

Machado Filho (2006) afirma que não é por coincidência que a emergência 

destes temas relativos à responsabilidade social e meio ambiente se aprofunda 

nas sociedades à medida que as instituições se consolidam. A dimensão 

empresarial possui uma dimensão ética, integrada as dimensões econômicas e 

legais. Entretanto, não se desconsidera a participação de toda a sociedade e 

assim, a sua responsabilidade também neste tema e contexto social. 

Esta pesquisa justifica-se em virtude do crescimento constante do tema 

responsabilidade social, prova disso, são as inúmeras iniciativas promovidas por 

empresas, entidades empresariais, ONGs, instituições de ensino, que percorre 

em paralelo à história da educação ambiental neste país, cujo tema, é 
componente curricular obrigatório. 

A responsabilidade social, segundo Barbieri e Cajazeira (2009),  está 

relacionada à “obrigação de responder pelas conseqüências previsíveis das suas 

ações em virtude de leis, contratos, normas de grupos sociais ou de sua 

convicção íntima” (2009, p. 12). Sendo assim, esta responsabilidade está 

intimamente ligada a todos os agentes e seus respectivos papéis na sociedade: 
governo, empresas, munícipes. 

Almeida (2009) diz que esta bandeira da começou a ser agitada em 1987, 

quando a expressão desenvolvimento sustentável foi conceituada e divulgada 

pelo chamado Relatório de Brundtlan – documento produzido sob encomenda da 

ONU por uma comissão presidida pela ex-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. (ALMEIDA, 2009, p. 67). 

Para o autor citado, a projeção populacional para 2025 prevê uma 

concentração de 85% das pessoas vivendo em países desenvolvidos. Para essa 

face uma gigantesca demanda por empregos e produtos, e assim, entende que o 

capitalismo inclusivo e a sobrevivência sustentável serão cada vez mais foco dos 

estudos nas cidades.  

Este estudo justifica-se, pois os alunos de uma instituição de ensino 
superior, inseridos na sociedade e atuantes como cidadãos propulsores e 

formadores de opinião nos vários grupos sociais aos quais pertencem, como 



família, empresa, escola são fundamentais como agentes de responsabilidade 

social, no que se refere ao exercício de sua cidadania, com os aspectos éticos 

como princípio para o desenvolvimento de responsabilidade social.  
Percepção da importância da separação adequada do lixo domestico, 

perpassa assim, por questões de conscientização do papel de cidadão e 

responsabilidade ética sobre seus atos.  

Trata-se de um estudo exploratório que iniciou-se com o levantamento 

bibliográfico a cerca do tema proposto. 

Esta pesquisa tem como sujeitos alunos de uma faculdade privada de 

Joinville-SC. Sendo que o foco deste estudo é o fenômeno conhecido como 

coleta seletiva de lixo doméstico, no que se refere à conscientização de alunos 

de uma instituição de ensino superior privado na cidade de Joinville/SC a cerca 

da separação correta, descarte apropriado, coleta seletiva na cidade, entre 

outros aspectos com foco na prática que acontece na residência e na relação da 
sua família com a separação e descarte apropriado do lixo doméstico. 

 
Objetivos 
 
O objetivo geral deste estudo é analisar a percepção da importância da 

separação correta do lixo doméstico produzido por alunos de uma faculdade 

privada da cidade de Joinville/SC.  
Para tanto, os objetivos específicos são: 

- Identificar como é feito o descarte do lixo doméstico por alunos de uma 

faculdade privada da cidade de Joinville/SC;  

- Verificar a consciência destes alunos quanto ao descarte correto do lixo 

doméstico através da separação de forma adequada;  

- Criar ações de conscientização da importância do descarte apropriado do lixo 

reciclável; 

- Apresentar resultados da pesquisa para empresa que possui a concessão da 

coleta seletiva na cidade de Joinville/SC.  

 
Metodologia  
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva de caráter exploratório, que 
segundo Cervo e Bervian (2006), permite um levantamento de material bibliográfico 



a cerca deste tema, bem como, confronto com material levantado através de 

pesquisa de campo.  

Como instrumento de coleta de dados, aplicou-se um questionário com 
perguntas abertas e fechadas. 

Os sujeitos da pesquisa compreendem alunos maiores de idade, de ambos os 

sexos que estudam nos cursos superiores de uma faculdade privada da cidade de 

Joinville-SC. Como amostra para esta pesquisa, utilizou-se o questionário 

respondido por 50 estudantes.  

Aos sujeitos foi questionado a respeito da separação do lixo doméstico, no 

que se refere à seleção adequada, se existe algum material reciclável que não é 

separado e o porquê disso, bem como a respeito da coleta seletiva na cidade: 

conhecimento a cerca do serviço prestado e satisfação do mesmo.   

Reforça-se que a adesão à pesquisa foi de forma voluntária e aleatória, 

esclarecendo-se aos sujeitos da pesquisa que sua identidade será preservada, bem 
como a empresa da qual o serviço foi adquirido.   

 
Desenvolvimento 
 
Como descrito anteriormente o presente estudo iniciou com o levamento 

bibliográfico a cerca dos principais autores e conceitos referentes ao tema 

proposto, pois apesar de ser um tema muito divulgado e desenvolvido em nossa 
sociedade, algumas terminologias tendem a ser equivocadamente ressaltadas. 

Como por exemplo, a questão referente à responsabilidade social que 

comumente é atrelada às grandes organizações empresariais, enquanto sabe-se 

que é um tema que deve ser aplicada facilmente à toda sociedade e assim, 

responsabilidade de toda sociedade. 

 

Coleta dos Dados: 

 

Aos alunos da faculdade privada foi encaminhado questionário com perguntas 

abertas e fechadas. Na abordagem já foi declarado aos sujeitos que a identidade 

será preservada e que a adesão é voluntária. 

Aos sujeitos foi esclarecido que a qualquer momento poderiam deixar de 
participar como voluntários e assim, também foi determinado que a contribuição 



dos mesmos é imprescindível para realização da pesquisa a cerca do tema 

proposto. 

A escolha dos sujeitos para composição da amostra foi de forma aleatória.  
Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e iniciou-se a fase de 

análise das respostas, bem como continuidade da pesquisa a fim de alcançar os 

objetivos propostos pelo estudo. 

 
Resultados 
 
Inicia-se esta seção de resultados com a apresentação do perfil dos sujeitos da 

pesquisa. Ao total foram entrevistados 50 alunos, sendo 27 mulheres e 23 

homens. Um total de 55% tem idade entre 25 e 30 anos. 30% têm menos de 25 

anos e 15% têm mais de 30 anos de idade. 

Dos entrevistados, 65% do total de alunos declararam-se solteiros e moram com 

os pais. 35 % declaram-se casados e assumem a responsabilidade pelo descarte 
do lixo em suas residências, bem como os 5% dos entrevistados que disseram 

morar sozinhos.  

Quando questionados sobre a coleta seletiva oferecida pela prefeitura da cidade, 

todos reconheceram essa prática e reconheceram também a empresa que tem a 

concessão desta atividade no município.  

Logo, entende-se que pelo menos ao grupo questionado, a empresa tem 
assertividade no processo de divulgação da coleta e serviço. 

Sobre a satisfação dos serviços ofertados pela empresa, 6% declarou que num 

período de 30 dias, a empresa falha nos horários marcados pela coleta seletiva 

na rua. 40% dos entrevistados responderam que a coleta seletiva busca o lixo 

reciclável apenas uma vez por semana e que na opinião destes deveria ser feita 

a coleta em dois dias da semana. Sendo um destes, no final de semana.  

Porém, destaca-se que apesar de todos terem respondido sobre a ciência da 

coleta seletiva na cidade, 45% dos entrevistados relataram que não separam o 

lixo doméstico para fins da coleta seletiva de forma total. 30% destes 

responderam que apenas separam o lixo de forma parcial. Sinalizaram que 

apesar de saberem o que é um lixo reciclável, o acabam descartando no lixo 

comum. 



Sobre os motivos determinaram ser desagradável aguardar a coleta seletiva 

acumulando lixo em casa, correndo-se o risco de atrair animais peçonhentos e 

insetos indesejáveis.  
Quando questionados sobre quais resíduos domésticos não recebem o descarte 

apropriado, 60% responderam como sendo o óleo de cozinha e na sequencia o 

lixo orgânico com 25%. Justificando-se que estes necessitam um lugar muito 

mais apropriado para acumulo e atribuíram o corre-corre do dia a dia como sendo 

um vilão para estas questões. Entendeu-se que para estes entrevistados, a 

separação destes resíduos é “perder tempo”.  

Também é possível perceber nas falas dos entrevistados que os mesmos 

consideram a sua parcela de produção de lixo muito pequena e insignificante, ou 

seja, aquele meio copo de azeite de cozinha não irá poluir á água.  
 
Considerações Finais 
 
Diante da pesquisa realizada, entende-se que os alunos da faculdade privada 

pesquisada tem a consciência da necessidade e da importância da separação 

adequada do lixo, porém, situações pontuais ainda aparecem como um não 

percepção desta necessidade, pois o alunos sabem que tem a coleta seletiva e 

não contribuem em sua totalidade para esta seleção e descarte apropriado.  

Como um plano de ação para alavancar ainda mais a percepção da importância 
da separação adequada, busca-se contato com as empresas especializadas na 

coleta seletiva para fomentar campanhas de consciência ambiental nos cursos 

superiores, com foco nas fragilidades apontadas pela pesquisa.  

Bem como, incentivar parcerias com empresas especializadas nos assuntos 

abordados para ministrarem palestras, oficinas. 

Comungando dessa forma, com as diretrizes das Instituições de Ensino Superior 

que determinam que ações para incentivar uma postura cidadã são 

desenvolvidas de forma que o aluno compreenda que o meio ambiente é tema 

que deve pautar as rotinas diárias e as atuações profissionais, seja em qual 

seara elas forem. 

Ou seja, o profissional de hoje não pode apenas ter as habilidades e 

competências específicas da profissão escolhida, mas também e, com a mesma 
importância, deve compreender e aplicar as formas de atuação sustentável, as 

políticas públicas de sustentabilidade e as ações de um mercado sustentável. 
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