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1. RESUMO 

O consumo consciente está em ascensão em nossa sociedade, ocorrendo o 
despertar para atitudes que garantam gerações futuras. As boas práticas ambientais 
passam a ser adotadas visando à redução do consumo dos recursos naturais que se 
constatou não serem infinitos. As instituições de ensino por se tratar de ambiente de 
fomento a ideias estão engajadas nessas ações. Assim, identificamos como 
problema, a percepção dos universitários sobre as práticas adotadas por um centro 
universitário na cidade de Guarulhos-SP. Com intuito de respondermos a esse 
questionamento apresentamos 4 hipóteses, a construção de um prédio “verde” 
favorecendo a ventilação e iluminação natural dos ambientes internos, a redução do 
papel através do uso da tecnologia na disponibilização do material didático, a coleta 
seletiva e uma usina de tratamento de água e esgoto. Com finalidade de identificar 
essa percepção aplicamos uma pesquisa onde obtivemos um alcance de 250 
universitários, um número significante apesar da limitação de coletar os dados, 
devido a resistência dos universitários em responderem pesquisas. Através da 
análise dos dados coletados, podemos perceber que apenas 60% dos respondentes 
possuem a percepção das práticas ambientais práticas, percentual que necessita ser 
modificado através de novas ações que garantam maior envolvimento entre os 
alunos, assim propagando com maior eficiência o conhecimento adquirido. 
Palavras-chave: Consumo consciente. Práticas ambientais.Universitário.Percepção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A percepção mundial quanto ao modelo de desenvolvimento, vem ao longo 

dos anos sendo reavaliada, repensada e redirecionada para novas práticas.  

 Práticas ambientais sustentáveis que visam à otimização dos recursos 

naturais, modernizações tecnológicas e conscientização social. 

Essas novas práticas são consideradas tanto pelas instituições, quanto pelos 

consumidores. 

Levando-se em conta que o ambiente acadêmico é um local de fomento a 

ideias inovadoras e que contribuem para formação de opinião, essa pesquisa busca 

responder ao questionamento: Quais as percepções das práticas adotadas para 

redução dos impactos ambientais pelo centro universitário?  

As possibilidades de hipóteses a este problema, a serem investigadas ao 

longo da pesquisa são: (I) a percepção da construção de um prédio verde, 

posicionado de forma estratégica favorecendo a ventilação natural dos ambientes 

internos e baseado nos princípios da sustentabilidade, assim atendendo e ampliando 

a demanda de alunos; (II) o investimento em tecnologia através de materiais 

eletrônicos disponibilizados em ambientes virtuais pelo centro universitário, 

contribuindo para redução do papel; (III) a coleta seletiva, com lixeiras devidamente 
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identificadas em pontos estratégicos e profissionais da limpeza treinados para que 

haja maior eficiência dessa prática; (IV) a usina de tratamento de água e esgoto, 

onde é captada a água da chuva e destinada para a  reutilização. 

A gestão ambiental visa à utilização de métodos e práticas que focam na 

redução do impacto ambiental, reduzindo o consumo dos recursos finitos, como 

afirma Donaire (1999), que se trata de uma mudança de pensamento da sociedade, 

valorizando assim a qualidade de vida. 

A aplicação de boas práticas ambientais e o consumo consciente é primordial 

hoje para que haja redução da degradação ambiental e garanta vida futura no 

planeta. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a percepção dos universitários 

quanto às práticas ambientais adotadas pelo centro universitário. 

Tendo por objetivos específicos: levantar e descrever as práticas ambientais 

utilizadas; identificar e relatar as percepções dos universitários quanto às práticas 

adotadas;propor alternativas para expandir as práticas desenvolvidas.  

 

4. METODOLOGIA 

Faremos uma pesquisa descritiva que sob o ponto de vista de Cervo e 

Bervian (1996, p.49) “A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. 

Parte desse estudo é de natureza quantitativa, pois como nos 

diz  Mascarenhas (2012, p.45) “Como o próprio nome indica, a pesquisa baseia-se 

na quantificação para coletar e, mais tarde, tratar os dados obtidos”. 

Buscando uma maior precisão do estudo realizaremos a pesquisa qualitativa, 

como afirma Mascarenhas (2012, p.46) “Utilizamos a pesquisa qualitativa quando 

queremos descrever nosso objeto de estudo com mais profundidade”. Em função 

dos objetivos, a pesquisa a ser realizada será a exploratória.  O sujeito da análise é 

uma faculdade do Estado de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até a revolução industrial acreditava-se que os recursos naturais eram 

infinitos, devido sua abundância esperava-se que a natureza fosse capaz de se 

regenerar sozinha, não sendo até então uma preocupação para a humanidade. 
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 Ao longo dos anos a sociedade reconheceu que os recursos naturais são 

finitos, o instituto AKATU (2003) afirma que o desenvolvimento sustentável do 

planeta é substancial para sobrevivência da espécie humana.   

 Afirma Diniz ( 2015,p. 32) “A preocupação com as futuras gerações veio à 

tona e não há mais dúvidas que a ação do homem vem deixando marcas, talvez 

irreversível, na natureza”. 

Alterações do padrão de consumo acima de tudo Lazzarini (2005) nos diz 

que são primordiais para garantir ao cidadão o direito à vida saudável e a bens 

essenciais. As mudanças começam na redução do consumo e evitando o 

desperdício de qualquer material.  

O consumo abrange uma harmonia social, reprodução de valores que 

envolvem resoluções políticas e éticas todos os dias, ao consumirmos 

demonstramos a forma como vemos o mundo (BRASIL, 2005). 

Ao consumir de maneira correta, avaliando o que comprar como comprar e 

como descartar, já se é possível minimizar o impacto desse consumo. Consumir de 

forma consciente “É ampliar os impactos positivos e diminuir os negativos causados 

pelo consumo dos cidadãos no meio ambiente, na economia e nas relações sociais” 

(MMA, 2012, p. 1). 

Criar e seguir um novo padrão de consumo, voltado para as práticas 

sustentáveis, reduz de forma significativa a degradação do meio ambiente. O 

desenvolvimento da consciência do cidadão depende da elaboração de mais 

conhecimento sobre o assunto, pois como afirmar Furriela (2001) ainda é pouco 

articulado no Brasil. 

Para que haja uma maior propagação do consumo consciente é 

necessário que os cidadãos obtenham maior conhecimento sobre sustentabilidade, 

para que assim as práticas tenham um maior alcance na sociedade.  

A RIO 92 uma conferência realizada pela ONU no Rio de Janeiro entre 

diversos países, o consumo surgiu como política  ambiental relacionada à 

sustentabilidade, os cidadãos passaram a ser cobrados  pela mudança no consumo 

(BRASIL, 2005). 

Após sinais da natureza a sociedade despertou e percebeu que grande parte 

da degradação ambiental vinha de seu consumo desenfreado. 

Assim, o consumo consciente necessita de uma visão ampla, que nos garanta 

vida futura no planeta.  
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Com a visão de consumo implantada no país Pereira (2013, p. 1) nos mostra 

que “Construir ou adaptar o campus de modo a preservar os recursos naturais entra 

na agenda das instituições de ensino gerando além de uma postura ecologicamente 

correta, maior produtividade e redução de custos”. 

 A gestão ambiental, como nos afirma Barbieri (2004), consiste em diretrizes, 

métodos, atividades administrativas, e operacionais adotadas com o propósito de 

obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, como a redução, eliminação ou 

prevenção dos impactos ambientais. 

As boas práticas contribuem para a preservação dos recursos 

naturais, e ganha a cada dia sua devida importância. 

As práticas ambientais não representam somente um custo adicional para as 

empresas, como relata Donaire (1999), podem proporcionar além de benefícios aos 

negócios, economia de recursos devido à reciclagem de materiais, redução de 

custos em consequência do menor consumo de água, energia, aumento de lucro 

através do reaproveitamento de resíduos, entre outros.  

Citaremos abaixo as boas práticas adotadas pela instituição e analisaremos 

com mais detalhes as vantagens. 

A Construção sustentável, conhecido também pelo termo Green Building, ou 

prédio verde, como nos afirma Casado (2009), é uma edificação ou espaço 

construído com o uso de conceitos e procedimentos reconhecidos de 

sustentabilidade ambiental, proporcionando benefícios econômicos, de saúde, além 

de bem estar às pessoas.                 

O prédio verde é baseado nos princípios da sustentabilidade, onde favorece a 

ventilação e iluminação natural, assim trazendo ao meio ambiente vantagens e 

benefícios. 

Vivemos uma constante ameaça de falta de água, algo que pode inviabilizar 

nossa existência, pois a qualidade e a quantidade disponível estão relacionadas com 

o acelerado crescimento da população (BRASIL, 2005).  

Devido à escassez de água, alternativas devem ser criadas para um melhor 

aproveitamento, o reuso é uma boa opção para evitar o desperdício e reaproveitar. 

O reaproveitamento através da instalação de uma usina de tratamento de 

esgoto como nos afirma Guerios (2014) proporciona uma redução de 20% do uso de 

água potável nas descargas. Além disso, a captação de água da chuva destinada 

para lavar os pátios, regarem os jardins e armazenagem para combate a incêndio 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-brasil.htm
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contribui para essa redução. 

O papel é o material mais consumido pelo homem, sendo considerado como 

uma necessidade básica, por está presente nos produtos de higiene, vestuário e 

embalagens.   

A celulose para fabricação do papel é obtida através da derrubada de árvores. 

“Cada tonelada de papel corresponde à destruição de aproximadamente 20(vinte) 

árvores. No Brasil, o consumo de papel gira em torno de 7 milhões de toneladas por 

ano” (BRASIL, 2006, p.6). 

Tendo em vista o impacto do uso do papel ao meio ambiente, o investimento 

em tecnologia tem se mostrado uma prática em ampla ascensão nas instituições. 

 A tecnologia  é uma realidade nas instituições de ensino superior, a inovação 

tecnológica é economicamente viável e de fácil implantação, Guerios (2014) nos 

afirma que com a transformação tecnológica recheada de muita inovação é possível 

fazer muito mais pela sociedade. 

O consumo de produtos cresce em ritmo acelerado, uma das consequências 

é a geração de resíduos, um dos maiores problemas do mundo, que exige da 

sociedade uma maior atenção para seu descarte. 

 Todo o material ou substância que sobra do consumo de atividades humanas 

e são descartados pela sociedade, esses são classificados como resíduos (BRASIL, 

2010). 

A Coleta seletiva consiste em um processo de separação e recolhimento dos 

resíduos descartados por empresas e pessoas, podendo serem reutilizados para 

fabricação de matéria-prima ou até mesmo outros produtos. 

Complementa Guz (2004) que a coleta seletiva de lixo é de extrema 

importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e 

economia para as empresa, também significa uma grande vantagem para o meio 

ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios.  

Todas essas práticas abordadas possuem uma forma de contribuir para o 

meio ambiente, a adoção de inovações ambientais adotadas pela instituição podem 

criar vantagens competitivas sobre outras, e também garantir um futuro sustentável 

as próximas gerações. 

 

6. RESULTADOS 

Tendo em vista a necessidade de levantar a percepção dos universitários de 
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um centro universitário na cidade de Guarulhos-SP, em relação às práticas 

ambientais adotadas, percebeu-se que seria necessária a aplicação de um 

questionário. 

O questionário é composto por 14 questões de múltipla escolha e divididas 

em 2 partes: O perfil do respondente , formada de 4 perguntas fechadas; percepção 

sobre consumo consciente e práticas ambientais, formada por 10 perguntas 

fechadas. 

A pesquisa Percepção das práticas ambientais foi realizada de 1 de abril a 13 

de maio de 2017. 

O estudo contou com a participação de 250 universitários,60,4% estão 

representados pelo sexo feminino e 39,6% pelo sexo masculino. Percebe-se que a 

área de Gestão e negócios é que concentra a maior porcentagem de universitários 

72,8%, e a menor parte está representado pela área da Saúde apenas 1,2% dos 

participantes.              

Sobre a área do conhecimento os dados apontam que: 73,6% dos 

universitários possuem o entendimento sobre o que são práticas ambientais 18% de 

universitários se preocupa apenas com hoje e que 8,4 % dos universitários 

demonstram pouco conhecimento sobre práticas ambientais. 

Observa-se que de forma geral 97,2%, ou seja, mais da metade dos 

universitários “concordam”, “concordam parcialmente” e “concordam totalmente” que 

as práticas ambientais contribuem para o meio ambiente. E apenas 2,8% discordam 

desse quesito. 

Verifica-se no contexto global que 84% dos universitários possuem percepção 

das ações e práticas ambientais dentro do centro universitário.  

E que 12,8% de uma forma total ou parcial não são capazes de perceber. Os 

que não souberam responder representam 3,2% dos respondentes. 

Observa-se que 80,4%, ou seja, a maior parte dos respondentes concorda 

que existe no centro universitário o incentivo, divulgação e envolvimento dos 

mesmos nas práticas ambientais.  

Os que discordam dessa afirmação representam 11,2%. Os que não 

souberam responder representam 8,4% dos respondentes. 

Repara-se que 30,9% identificam a coleta seletiva, 30,1% o Reuso da água e 

19,5% a redução do consumo de papel, ou seja, mais que a metade dos 

universitários é capaz de identificar as ações ambientais praticadas pelo centro 
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universitário. E que 8,1% e 11,3% não são capazes de perceber tais práticas. 

“Verifica-se que dentre os respondentes o grupo de “concordo”, “ concordo 

parcialmente” e “ concordo plenamente” totalizam 95,2%, que a responsabilidade 

ambiental influencia  na imagem da instituição, 4,4% dentre os universitários 

“discordam totalmente”, “discordam pouco” e “discordam “ dessa afirmação, 0,4% 

não souberam responder. 

Identifica-se que 24,4% percebem a utilização de material didático 

disponibilizado virtualmente com uma atitude sustentável, 25,2% identificam a 

construção de um prédio “verde” e 29,6% reconhecem o reuso da água como atitude 

que proporciona o equilíbrio ecológico do planeta. E que 19,6% e 1,2% dos 

universitários não foram capazes de identificar tais práticas. 

Constata- se que 29,7%, 29,3% e 30,4% dos universitários possuem uma 

visão clara e correta sobre a definição de consumo consciente. E apenas 9,3% e 

1,2% dos respondentes não possuem essa visão ou desacreditam de sua 

importância.  

Compreende-se que 31%,31% e 30,5% dos universitários acreditam que a 

instituição contribui para o meio ambiente através de palestras, do descarte correto, 

e da reciclagem, e apenas  4,1% e 3,3%  não foram capazes  percebem tais 

práticas. 

“Conclui-se que dentre os respondentes o grupo de “concordo” “ concordo 

parcialmente” e “ concordo plenamente” totalizam 96,6%, que a responsabilidade 

ambiental influencia  na imagem da instituição, 2,4% dentre os universitários 

“discordam totalmente”, “discordam pouco” e “discordam “ dessa afirmação, 1,2% 

não souberam responder 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com análise dos dados levantados ao longo do estudo, nos foi possível ter 

uma visão ampla das práticas ambientais adotados pelo centro universitário e seus 

discentes. 

Através do problema detectado, que se tratava em identificar a percepção dos 

universitários e as práticas para redução dos impactos ambientais pelo centro 

universitário. 

 Levantamos as possíveis hipóteses as quais foram confirmadas ao longo da 

pesquisa. A primeira hipótese nos mostra que 75,6 % dos respondentes, ou seja, 
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189 universitários de um total de 250 foram capazes de identificar a percepção da 

construção de um prédio verde posicionado de forma estratégica favorecendo a 

ventilação natural dos ambientes internos, e baseado nos princípios da 

sustentabilidade, assim atendendo e ampliando a demanda de alunos;  

A segunda hipótese aponta que 58,4% que representa 146 respondentes de 

um total de 250 perceberam que o investimento em tecnologia através de materiais 

eletrônicos disponibilizados em ambientes virtuais pelo centro universitário contribui 

para redução do papel;  

A terceira hipótese relata que 92,7% que retrata 232 universitários de um total 

de 250 compreendem a importância da coleta seletiva, com lixeiras devidamente 

identificadas em pontos estratégicos;  

A quarta hipótese no mostra que  88,8% que caracteriza 222 respondente de 

um total de 250 universitários participantes conseguem perceber a usina de 

tratamento de água e esgoto, onde é captada a água da chuva e destinada para a  

reutilização. 

Ressaltamos que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, pois 

conseguimos através do questionário aplicado analisar a percepção dos 

universitários quanto às práticas ambientais adotadas pelo centro universitário. 

 No decorrer do estudo do estudo, tivemos dificuldades para alcançarmos a 

quantidade pré-estabelecida de 400 respondente, devido à resistência dos 

universitários em responder pesquisas. Mesmo assim conseguimos um número 

significante de 250 respondentes. 

Concluímos com base no estudo que, em média 60% ou seja, 150 dos 

respondentes possuem a percepção das práticas ambientais promovidas pelo centro 

universitário. Analisando a quantidade de respondentes podemos considerar que 

essa percepção ainda é bem pequena. Para que essa percepção aumente é 

necessária maior divulgação e ações que envolvam os universitários, como projetos 

integradores Inter classes e palestras inversas, onde os universitários seriam os 

próprios palestrantes, promovendo sua conscientização sobre as práticas ambientais 

através de pesquisas e propagando aos demais. 
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