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Jorge Trevisol 

(música “Certas coisas pra dizer”)



RESUMO 

 
 
A produção de resíduos sólidos da construção civil representa mais de 50% dos resíduos em 
médias e grandes cidades brasileiras. Com o aumento da urbanização, o gerenciamento e 
tratamento adequado representam um desafio para gestores e profissionais. Neste contexto, a 
formação ambiental do engenheiro civil pode contribuir para a solução e aprimoramento das 
construções a favor do desenvolvimento sustentável. Objetivou-se analisar o comportamento 
pró-ambiental, as crenças e as percepções de sustentabilidade em universitários ingressantes e 
concluintes de engenharia civil, por meio dos instrumentos: Escala de Comportamento 
Ecológico (ECE), Escala de Crenças Ambientais (ECA) e um questionário elaborado pelos 
autores para avaliar a percepção de sustentabilidade na construção civil. Participaram do 
estudo 166 estudantes de uma instituição de ensino superior do sul do Brasil; sendo 71,1% 
homens e 64,5% mulheres, com prevalência da classe social D. Para análise dos resultados 
foram utilizados métodos descritivos, com o teste z para proporções e a correlação de 
Pearson. O nível de significância foi de p<0,05. Constatou-se que as crenças antropocêntricas 
foram maiores no primeiro ano de graduação, quando comparado ao quinto ano (p=0,04). Na 
ECE, referente aos relatos de comportamento pró-ambiental de limpeza urbana, os índices 
foram estaticamente maiores no quinto ano (p=0,02) quando comparados ao primeiro. Com 
relação ao sexo, ao analisar as variáveis no primeiro ano, a pontuação no comportamento pró-
ambiental de limpeza urbana foi maior no sexo feminino (p=0,01); no quinto ano, a pontuação 
de crenças ambientais ecocêntricas (ECA) também foi maior para as mulheres (p=0,03). Nas 
questões sobre a sustentabilidade foi possível identificar um cenário positivo, todavia, os 
alunos relatam a necessidade de mais informações sobre a origem dos materiais utilizados na 
construção civil e a gestão dos resíduos sólidos. Conclui-se que na amostra estudada a vida 
universitária mostrou-se associada a menos crenças ambientais antropocêntricas e relatos de 
comportamentos de limpeza urbana mais favoráveis ao ambiente ao findar do curso, no 
entanto, não se observaram diferenças em relação às demais áreas do comportamento pró-
ambiental. Portanto, os resultados sinalizam a importância de articular estratégias de educação 
ambiental para estudantes de engenharia, com ênfase na promoção dos processos de gestão de 
resíduos e das tecnologias limpas de construção civil. 
 
 
Palavras-chave: Crenças ambientais. Construção civil. Resíduos sólidos. Comportamento 

social, saúde ambiental. 
 

 



ABSTRACT 
 
 
The production urban of solid waste (MSW) from civil construction represents more than 
50% of MSW in medium and large Brazilian cities. With increasing urbanization, proper 
management and treatment represent a challenge for managers and professionals. In this 
context, the environmental training of the civil engineer can contribute to the solution and 
improvement of constructions in favor of sustainable development. The objective of this 
study was to analyze the pro-environmental behavior, beliefs and perceptions of 
sustainability in undergraduate and graduate students of civil engineering, through the 
following instruments: Ecological Behavior Scale (ECE), Environmental Beliefs Scale 
(ECA) and a questionnaire which was elaborated by the authors to evaluate the perception of 
sustainability in civil construction. A total of 166 students from a higher education 
institution in southern Brazil participated in the study, being 71.1% men and 64.5% women, 
with prevalence of D social class. The level of significance was p <0.05. It was verified that 
the anthropocentric beliefs were higher in the first year of graduation, when compared to the 
fifth year (p = 0.04). In the ECE, referring to the reports of pro-environmental behavior of 
urban cleaning, the indices were statically higher in the fifth year (p = 0.02) when compared 
to the first one. Related to gender, when the variables were analyzed in the first year, the 
score on the pro-environmental behavior of urban cleaning was higher in females (p = 0.01); 
In the fifth year, the score of ecocentric environmental beliefs (ACE) was also higher for 
women (p = 0.03). In the questions on sustainability it was possible to identify a positive 
scenario, however, the students report the need for more information on the origin of 
materials used in construction and solid waste management. It is concluded that in the 
sample studied university life was associated with less anthropocentric environmental beliefs 
and reports of urban cleaning behaviors more environmentally friendly at the end of the 
course, however, no differences were observed in relation to the other areas of the pro 
behavior-environmental. Therefore, the results show the importance of articulating 
environmental education strategies for engineering students, with emphasis on the promotion 
of waste management processes and clean construction technologies. 
 
 
Keywords: Environmental beliefs. Construction. Solid waste. Social behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A construção civil gera grande impacto ambiental, desde a fabricação dos seus 

insumos básicos até o final do ciclo de utilização das edificações. Os materiais utilizados para 

a fabricação dos insumos são extraídos diretamente da natureza, os quais durante a produção 

são submetidos a processos que agridem o meio ambiente e, que se não forem devidamente 

gerenciados, causarão um grande passivo ambiental. Observa-se, também, a construção civil 

utilizando os métodos executivos tradicionais, com um grande índice de perdas dos materiais 

utilizados e mão de obra não conscientizada dos processos em que está envolvida.  

Os formadores de opinião no setor de construção civil têm grande responsabilidade 

sobre a conscientização dos agentes diretamente envolvidos nos processos empregados, 

quanto às consequências que podem acarretar. O presente estudo propõe-se a verificar o 

comportamento pró-ambiental de futuros agentes formadores de opinião do setor de 

construção civil, os engenheiros civis, fundamental para a atuação profissional comprometida 

com a causa ambiental.  

A vida acadêmica tem influência direta e obrigatória na formação do sujeito quanto ao 

seu posicionamento frente às questões técnicas. Também contribui no posicionamento frente 

às questões ambientais ligadas diretamente à atividade profissional. Considerando as 

atribuições inerentes ao exercício da profissão de engenharia civil, espera-se também 

esclarecer quais são os posicionamentos necessários a esses profissionais frente a questões 

ambientais na utilização dos materiais e na geração e descarte de resíduos de construção civil 

(RCC) e de demolição (RCD). 

A conscientização dos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil 

começou a ser observada pelos intervenientes no processo, a partir do lançamento da 

resolução nº. 307 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – de 05 de julho de 

2002, que no artigo 2º, incisos I e II, define o que são resíduos de construção civil – RCC – e 

quem são os responsáveis por esta geração, os chamados “geradores” (BRASIL, 2002).  

A mudança de postura no trato dado aos RCD passa pela conscientização dos 

formadores de opinião no setor de construção civil. Com base na psicologia, Campos e Pol 

(2010) colocam que, do ponto de vista individual, o sujeito pode minimizar o impacto de suas 

atividades rotineiras sobre o meio ambiente, realizando comportamentos pró-ambientais como 

separar os resíduos domésticos, economizar energia ou água ou comprar produtos orgânicos. 

Ainda, segundo Campos e Pol (2010), a literatura reitera que as crenças ambientais são 

elementos componentes de um sistema de crenças e/ou visão de mundo. De acordo com 

Suarez (2000 apud CAMPOS; POL, 2010), as intervenções humanas na natureza podem gerar 
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problemas ambientais, determinados por comportamentos diversos, tanto positivos como 

negativos. 

De acordo com Leripio e Cristo (2012), um dos grandes desafios atuais é conscientizar 

os profissionais de engenharia civil quanto ao seu envolvimento nas questões ambientais. A 

obra hoje tem que ser pensada em seus aspectos econômicos, técnicos e ambientais. Faz-se 

necessária uma visão sistêmica, pensar na obra como um todo. O papel do engenheiro civil 

deverá mudar de uma postura passiva de simples executor para uma ativa de inovador, 

comunicador, educador, tomador de decisões, um fazedor de políticas, engajado nas mudanças 

que deverão ocorrer nas próximas décadas. Esse cenário obrigará cada vez mais o engenheiro 

civil, a seguir um dos princípios atuais da qualidade, que é produzir mais (aumento da 

produtividade) com menos (modo econômico) e melhor utilizando os recursos (sem 

desperdícios) (MARTINS; NEVES; MACEDO, 2014). Aragão et al. (2014) advertem que, 

apesar dos profissionais da área de engenharia civil deverem ter conhecimento sobre a 

legislação que envolve a gestão dos resíduos de construção civil, é necessário que haja 

educação e informação sobre o gerenciamento dos resíduos, desde a minimização até métodos 

de reciclagem e locais adequados para disposição final desses resíduos. 

Considerando a problemática apresentada, questiona-se até que ponto os estudantes de 

engenharia civil estão conscientizados sobre a necessidade de proteção do meio ambiente. 

Sabe-se da necessidade de sensibilização dos jovens quanto à responsabilidade individual e 

coletiva pelo destino final dos resíduos sólidos e, principalmente, de atitudes visando o 

consumo consciente e de acordo com as exigências da legislação. A realização de estudos 

empíricos sobre as características do comportamento pró-ambiental é fundamental para 

compreender os antecedentes do mesmo no contexto socioambiental brasileiro. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o comportamento pró-ambiental, as crenças ambientais e a percepção de 

sustentabilidade em estudantes ingressantes e concluintes de engenharia civil de uma 

Instituição de Ensino Superior da cidade de Maringá-PR. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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-   Caracterizar os estudantes universitários de acordo com as variáveis 

sóciodemográficas; 

-   Identificar o comportamento ecológico e as crenças ambientais de estudantes 

universitários; 

-   Verificar as diferenças entre ingressantes e concluintes em relação às crenças 

ambientais e ao comportamento ecológico e demais variáveis associadas; 

-   Analisar se há associação entre as crenças ambientais e o comportamento 

ecológico de estudantes universitários; 

-   Caracterizar a percepção de sustentabilidade em estudantes concluintes de 

engenharia civil. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

O mundo do trabalho enfrenta constantes alterações em decorrência do avanço da 

ciência e tecnologia, bem como das mudanças sócio-políticas e econômicas. Com isso, surge 

a necessidade de profissionais com visão empreendedora, alta competência e que apresentem 

habilidades relacionadas às questões ambientais, que desenvolvam práticas ambientais e 

sustentáveis, objetivando o respeito ambiental e o uso consciente dos recursos naturais, com o 

intuito de garantir uma melhor qualidade de vida e a proteção ambiental (SILVA; 

HAETINGER, 2012).  

 

 

2.1 Resíduos e Sustentabilidade na Construção Civil 

 

Pesquisas revelam que no ano de 2015 o Brasil produziu 79,9 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos (RSU). A região Sul do país foi a responsável pela produção de 

10,4% desses resíduos; 7,3 milhões de toneladas de resíduos ficaram sem coleta e, 

consequentemente, com destinação imprópria. A região Sul apresentou um índice de coleta de 

94,4%, maior do que a média do Brasil. Destaca-se que dos 1.191 municípios da região Sul, 

89,6% tiveram iniciativas de coletas seletivas (ABRELPE, 2015). 

O consumo intenso de produtos industrializados implica na produção exacerbada de 

resíduos. A forma com que os resíduos são tratados ou dispostos no ambiente pode gerar 

intensas agressões aos fragmentos do contexto urbano, além de afetar regiões não urbanas 

(MUCELIN; BELLINI, 2008). Nas cidades, a produção de resíduos é de tal intensidade que 

representa uma problemática em evidência, desde a etapa da geração até a disposição final. 

No entanto, aproximadamente 30% desse total poderia ser reciclado, isso não ocorre, embora 

já existam as iniciativas de estruturação das cooperativas de reciclagem, mas que enfrentam 

grandes dificuldades de funcionamento.  

A Lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público na elaboração dos 

Planos Municipais de Geração de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Com isso, serão 

necessários estudos voltados a investigar a melhor forma de tratamento para destinação final 

dos resíduos sólidos, e que também contemplem a estruturação das cooperativas de 

reciclagem, a responsabilidade de separar o lixo corretamente e de ter o consumo responsável. 
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Tal política exige do plano educacional medidas que integrem a redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos. A redução consiste no uso consciente dos recursos naturais 

ou produtos, a fim de reduzir padrões de consumo insustentável; a reutilização visa atribuir 

uma nova finalidade para determinado produto; a reciclagem é um meio de retornar 

determinado produto, por meio de transformações químicas ou físicas, geralmente realizado 

por cooperativas com fins econômicos (STEPHANOU, 2013). 

Os processos equivocados de produção são também problemas econômicos para 

empresas, pois a emissão de resíduos líquidos, sólidos e gasosos liberados pelas indústrias é 

um dos maiores responsáveis pelo agravamento dos problemas ambientais, devido ao fato de 

que esses resíduos industriais geralmente são tratados de forma ineficiente. A maioria das 

empresas descarta livremente seus resíduos na atmosfera, nos mananciais superficiais, nos 

esgotos urbanos e nos sistemas de coleta de lixo das cidades (FONTENELE et al., 2011). É 

fundamental a criação e aplicação de tecnologias mais eficientes, no sentido de melhorar o 

rendimento dos processos produtivos e a preservação do meio ambiente.  

As transformações proporcionadas pelo desenvolvimento técnico-científico 

impulsionaram a sociedade a um patamar de conquistas e desenvolvimento técnico-

econômico nunca antes experimentado mas, ao mesmo tempo, mergulhou-a em uma 

atmosfera que abriga uma série de riscos de caráter socioambiental (GÓMEZ RIVERA, 

2010). Essas mudanças, presentes e disseminadas no dia a dia, ocorrem de forma constante, 

infiltrando-se de modo praticamente silencioso, imperceptível e não previsível. Rapidamente 

são incorporadas no cotidiano dos cidadãos e, ao mesmo tempo, provocam na sociedade, tanto 

no presente como no futuro, uma gama de inseguranças, angústias e incertezas. No entanto, a 

contaminação ambiental e os agravos à saúde decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos, 

inclusive aqueles do pós-consumo, tendem a ser computados como externalidades do sistema 

produtivo industrial.  

A construção civil é vista como de grande importância para o desenvolvimento da 

sociedade, porém é uma atividade que gera impactos ambientais, pelo fato de fazer uso de 

recursos naturais, por modificar o meio ambiente e pela geração de muitos resíduos e seu 

descarte inadequado. Frente a esses dados, nas últimas décadas vem aumentando a 

preocupação referente ao destino final dado aos resíduos gerados por ela (TESSARO; SÁ; 

SCREMIN, 2012). Em cidades de médio e grande porte no Brasil, a construção civil é 

responsável por mais de 50% dos resíduos urbanos (JACOBI; BESEN, 2011). Entretanto, 

considera-se que a geração de entulhos é proporcional ao grau desenvolvimento econômico de  

uma sociedade. Desta forma, a sociedade vem se tornando muito mais urbana e o aumento da 

produção de resíduos ocorre a partir desta urbanização (TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012).  
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Em tempos de preocupação com o meio ambiente, devemos lembrar que os grandes 

centros urbanos enfrentam enorme problema provocado pelo volume de resíduos gerados 

diariamente na construção civil, provenientes de demolições, reformas e novas construções 

(STROBINO; TEIXEIRA; NAKATANI, 2009). A ABRELPE – Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – que publica anualmente, desde 2003, o 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – referencia na sua edição de 2015 somente o 

volume de resíduos de construção e demolição – RCD – recolhidos pelos serviços públicos de 

coleta, não tendo dados consolidados quanto ao volume desses resíduos que são produzidos e 

descartados. Esta falta de dados consolidados referentes ao volume total de RCD – recolhidos 

pelo poder público e os descartados diretamente pelo gerador – descreve uma situação já 

observada em anos anteriores e exige atenção especial quanto ao destino final dos RCD, visto 

que o total desses resíduos é ainda maior do que o demonstrado pela pesquisa (ABRELPE, 

2015). Somente na quantidade recolhida pelos municípios, foi registrado um aumento de 

1,2% da quantidade de RCD em relação ao ano de 2014, totalizando, no ano de 2015, 123,3 

mil toneladas de RCD por dia (ABRELPE, 2015).  

Na construção civil, a velocidade de produção de resíduos não acompanha a 

velocidade de políticas públicas para o setor de infraestrutura de coleta e encaminhamento 

para a recuperação ou tratamento desses resíduos. Além disso, Jacobi e Besen (2011) 

ressaltam que em cidades de países que se encontram em desenvolvimento, com a 

urbanização intensificada, ocorrem alguns contratempos, como a dificuldade em 

disponibilizar infraestrutura adequada e serviços indispensáveis como água, coleta, 

saneamento, moradia, destinação correta dos resíduos, e em assegurar o controle de uma 

qualidade ambiental para a população, cuidados estes que são de responsabilidade da 

administração pública municipal.  

O descarte realizado de forma inadequada destes resíduos de construção e demolição 

(RCD) é percebido como um problema significativo na gestão dos municípios, por conta dos 

impactos que causam ao meio ambiente urbano, podendo comprometer a paisagem, o tráfego 

de veículos e pedestres, além de gerar resíduos que possam contribuir para o aumento de 

vetores de doenças (TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012), causando também deterioração do  

solo, comprometimento dos mananciais, aumento das enchentes, auxiliando na poluição do ar, 

entre outros (JACOBI; BESEN, 2011).  

O descarte adequado desses resíduos é muito importante, mas são necessárias ações 

que objetivem a redução diretamente na fonte onde esses são produzidos, somadas ao descarte 

adequado, contribuindo, assim, na diminuição dos impactos da construção civil no meio 

ambiente (TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012).  
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A resolução nº. 307 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – de 05 de 

julho de 2002 define, no seu artigo 4º, quais são os objetivos prioritários que os geradores 

devem observar. No artigo 5º, determina como instrumento para a implementação da gestão 

de resíduos da construção civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, impondo aos municípios a responsabilidade de elaboração deste plano. 

Ainda voltado para os geradores, no seu artigo 6º, inciso VII, prevê ações de orientação para 

os agentes envolvidos e, no inciso VIII, ações educativas, visando reduzir a geração de 

resíduos e possibilitar a sua segregação (BRASIL, 2002). 

De acordo com Jacobi e Besen (2011), foram levantadas novas demandas à gestão 

sustentável de resíduos sólidos desde a Rio 92, representando uma mudança que levou à 

maior atuação dos governos. Nestas demandas estão a diminuição de resíduos no local onde 

são gerados e a redução do descarte final inadequado no solo, as quais visam o 

reaproveitamento e, como inclusão socioprodutiva a coleta seletiva e a reciclagem, gerando a 

participação da sociedade (CNUMAD, 1995).  

Desta forma, um primeiro passo para se desenvolver ações que prezam por um 

gerenciamento adequado do RCD é a realização de uma análise do local no qual ele é 

produzido, identificando alguns aspectos, como a origem, fatores envolvidos na geração e na 

coleta, qual o destino final dos mesmos, entre outros, que podem servir de base para as ações 

que serão desenvolvidas para se alcançar uma diminuição na produção destes resíduos 

(TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012).  

Esta analise se faz necessária para que a diminuição da geração dos RCD aconteça, 

proporcionando uma destinação adequada e também o desenvolvimento de uma reciclagem 

ou reutilização destes resíduos, gerando uma redução dos custos de construção e também nos 

impactos ambientais gerados por esta atividade (TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012).  

Reduzir a produção destes resíduos na fonte consiste em ir além das decisões 

cotidianas, englobando o esforço gerencial, decisões no âmbito legal e fiscal, juntamente com 

a participação da comunidade, através de normas e educação socioambiental. Já a reutilização 

consiste em ações que possibilitam a utilização destes resíduos para outras finalidades, 

desenvolvendo ao máximo o uso destes materiais até o descarte final. Enquanto a reciclagem 

contempla um conjunto de técnicas que tem por objetivo fazer o aproveitamento dos resíduos 

de modo a reutilizá-los no mesmo ciclo de produção em que saíram. Sendo este um 

instrumento de desenvolvimento econômico social, pois promove ações que facilitam a coleta 

e a devolução dos resíduos sólidos aos seus geradores para que sejam tratados e 

transformados em novos produtos (MARCHI, 2011). 

Entretanto, segundo Marchi (2011), mesmo com toda esta produção de resíduos, o 
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Brasil ainda é considerado como um país credor ecológico, pelo fato de ainda possuir mais 

recursos naturais do que consome, podendo até exportar seus recursos para aqueles países que 

se encontram devedores. Mas para que o país permaneça nesse estágio deve-se ter muito 

esforço para preservar estes recursos. 

Vale salientar que atualmente a questão ambiental está presente em todas as decisões 

mundiais importantes. Não existindo coerência entre o desenvolvimento socioeconômico e o 

consumo exacerbado de recursos ambientais. Concluindo que o modelo de produção na 

atualidade não corresponde com os limites ambientais do planeta (MARCHI, 2011). É 

possível perceber que as demandas impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos por 

meio da Lei nº 12305, de 2 de agosto de 2010, tem a necessidade de um investimento maior 

em educação, gestão do conhecimento e tecnologia (BRASIL, 2010).  

Portanto, de acordo com Horlings e Marsden (2011), as ações humanas vêm 

contribuindo para a degradação ambiental provocando conflitos socioambientais, muitas 

vezes de difícil resolução, principalmente em curto prazo. Medina (2008) acredita que as 

crises ambientais ocorrem de forma natural, mas que os seres humanos possuem uma grande 

parcela de culpa nessa degradação. Em consequência disso, surge a necessidade de se pensar 

em um equilíbrio entre as satisfações pessoais e o uso consciente do ambiente. Para isso, se 

faz importante o estudo desses comportamentos para subsidiar as ações de gestão e educação 

ambiental.  

 

 

2.2 Psicologia Ambiental, Comportamento Pró-Ambiental e Crenças Ambientais 

 

A psicologia mostra-se uma boa aliada na busca de alternativas, para ajudar na 

orientação do meio ambiente, uma vez que tais problemas podem ser causados por 

comportamentos mal adaptados. Nesse sentido estudos sobre valores e atitudes, podem 

contribuir para modificações que possibilitem uma mudança comportamental (CAIXETA, 

2006). 

 

De acordo com Pato (2005), as pesquisas teóricas e empíricas sobre a temática 

ambiental em campanhas de conscientização da população e de proteção ambiental não têm 

levado a mudanças significativas de comportamentos da população para com o meio 

ambiente. Esses fatores podem ocorrer devido ao alcance de valores e crenças, nos quais se 

baseiam tais comportamentos, influenciando-os em suas ações. Conforme Franco (2012), as 

normas, as crenças e os valores de um ambiente sociocultural, definem suas relações com 
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outras pessoas, consigo próprio, com a natureza e o universo.  

A psicologia ambiental como uma proposta que estuda a inter-relação entre o 

indivíduo e a natureza, apresenta entre seus principais temas de interesse o comportamento 

ecológico, conceito que abrange um conjunto de práticas dirigidas ao meio ambiente na 

promoção da sustentabilidade.  

Para Pato (2004), o comportamento ecológico ocorre por meio da relação do indivíduo 

com o ambiente, onde o mesmo assume compromissos socioambientais, contribuindo para a 

conservação da natureza e reduzindo impactos negativos. A autora compreende 

comportamento ecológico como ações conscientes e intencionais ou não a favor do meio 

ambiente, que são aprendidas ou internalizadas, tornando-se parte de seu cotidiano. Já, Franco 

(2012) compreende esse comportamento como resultado de vários fatores desde o que as 

pessoas pensam sobre seu papel em relação ao meio ambiente e a maneira como o exercem 

em seu dia a dia.  

O comportamento ecológico pressupõe que os indivíduos assumam responsabilidades 

sociais e compromisso socioambiental, conforme assinala Pato (2004). Comportamentos 

ecológicos contribuirão para a conservação da natureza, uma vez que reduzem  

impactos negativos e a protege das agressões. Com uma abordagem diferenciada, Coelho 

(2009, p. 31-32) destaca que “o construto da conduta pró-ambiental é conceituado como um 

conjunto de ações deliberadas que respondem a requerimentos sociais e disposições 

individuais e que resultam na proteção do meio ambiente transcende a situação presente e 

antecipa e planeja o resultado efetivo esperado”. 

Strobino, Teixeira e Nakatani (2009) colocam que a primeira escala a medir atitudes 

ecológicas dos indivíduos foi apresentada por Maloney e Ward, em 1973. A análise da 

aplicação da escala concluiu que as pessoas possuíam um grande comprometimento  

verbal com as teorias ambientalistas, mas o discurso estava aquém da prática. Conforme 

Pinheiro et al. (2011), o conhecimento dos motivos e das preocupações ambientais que 

melhor indicam indivíduos predispostos a transformar o discurso em prática faz-se importante 

pelo potencial de contribuir para uma melhor abordagem da educação ambiental no ensino 

superior. Deste modo, se entender o comportamento dos formadores de opinião quanto às 

questões ambientais diretamente ligadas a sua atividade profissional, deve-se primeiro 

analisar suas formações e informações pessoais, que terão uma direta influência em seu 

comportamento ecológico frente às situações cotidianas. 

Hernandes e Hidalgo (2000 apud CAMPOS; POL, 2010) consideram que detectar a 

estrutura das crenças ambientais individuais serve de apoio para promover comportamentos 
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favoráveis, assim como a conservação do meio ambiente por meio de hábitos mais respeitosos 

do homem para com este. Pesquisas que ofereçam aos educadores um direcionamento para os 

motivos ecocêntricos que, segundo Caixeta (2010), são princípios de que a natureza tem o seu 

valor por ela mesma e tem que ser preservada; já as preocupações biosféricas, que visam a 

interação entre as espécies e organismos e o meio físico, precisam ser incentivadas, 

orientando como os estudantes podem ser sensibilizados a transformar o discurso a favor do 

meio ambiente em prática. Desta maneira podem fornecer uma importante ferramenta para a 

conscientização do ser humano, diante da temática ambiental (PINHEIRO et al., 2011). 

O debate sobre a questão ambiental deverá considerar, portanto, o comportamento 

ecológico, uma vez que ações humanas, direta ou indiretamente, vêm contribuindo para a 

degradação ambiental acelerada e provocando conflitos socioambientais que resultam muitas 

vezes em dilemas de difícil resolução, especialmente em curto prazo (LEMOS; HIGUCHI, 

2011; HORLINGS; MARSDEN, 2011). 

Portanto, os referenciais da psicologia e da pesquisa em ciências sociais devem ser 

utilizados para compreender a interação do indivíduo com aspectos da vida urbana. Baseados 

nas vertentes do planejamento urbano racional, estudamos a produção de resíduo, o uso e 

consumo da água, a habitação, o transporte, o trabalho e o lazer. Com base no referencial 

teórico da psicologia social e considerando a complexidade dos problemas ambientais e a 

necessidade de uma visão sistêmica da realidade e com base em métodos interdisciplinares, a 

psicologia ambiental vem contribuir com uma visão de unidade e co-evolução entre os 

sistemas sociais e naturais, pois trata do relacionamento recíproco entre comportamento e 

ambiente físico, tanto construído quanto natural. Deste modo, verifica-se a necessidade de se 

promover conexões entre disciplinas e seus desdobramentos, já que a crise da relação 

sociedade e natureza se instalou essencialmente a partir de modos de vida centrados na ideia 

de progresso.  
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, descritiva e de comparação entre 

grupos. 

 

 

3.2 Local de Estudo 

 

O estudo ocorreu em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, da cidade de 

Maringá, Paraná, no sul do Brasil. A cidade, fundada em 1947, possui população total 

estimada pelo IBGE (2010) em 360 mil habitantes. Localiza-se na região Noroeste do 

Estado do Paraná, Sul do Brasil; situada a 430 km de Curitiba, capital do Estado 

(MARINGÁ, 2016).  

Está localizada geograficamente entre o Paralelo 23°25’ e o Meridiano 51°57’, num 

divisor de águas, sendo cortada pelo Trópico de Capricórnio. É polo de uma Região 

Macroeconômica que abrange 25 municípios e mais de um milhão de habitantes (MARINGÁ, 

2016). 

A economia de Maringá é fundamentada na agricultura, na pecuária, na atividade 

comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, educação e saúde. Maringá é a terceira 

maior cidade do Paraná, e a sétima maior da Região Sul do Brasil. A cidade se sobressai em 

relação ao Paraná e ao Brasil, possuindo um elevado índice de qualidade de vida (IDH de 

0,841) e apresenta o correspondente a 25,47 m² de área verde por habitante, além de manter e 

de conservar 17 bosques de mata nativa, com total de 217,8 ha (VIDIGAL FILHO; 

VIDIGAL, 2016). 

O setor educacional é composto por oito Instituições de Ensino Superior as quais 

oferecem cursos de graduação nas mais variadas áreas do conhecimento. Na atualidade, 

constitui um polo educacional, conforme dados da Conselho de Desenvolvimento de Maringá 

(Codem) apurados com base no último censo do IBGE, os quais indicam que 10% da 

população do município é formada por estudantes do ensino superior, ou seja, 35 mil pessoas 

(MARINGÁ, 2016). 
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3.3 Sujeitos  

 

A população considerada para a amostra foi de 166 estudantes universitários 

ingressantes e concluintes matriculados no curso de engenharia civil de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) da cidade de Maringá-PR, de ambos os sexos.  

 

 

3.4 Instrumentos 

 

Após a aplicação do questionário para levantamento das variáveis sociodemográficas, 

foram aplicados dois instrumentos: a Escala de Comportamento Ecológico – ECE (PATO; 

TAMAYO, 2006) e a Escala de Crenças Ambientais, baseada na escala original de Dunlap e 

Van Liere (1978 apud PATO, 2004),  

Os itens oriundos da Escala de Comportamento Ecológico (PATO, 2004; PATO; 

TAMAYO, 2006), que foi baseada na escala de comportamento pró-ambiental de Karp 

(1996), estão divididos segundo quatro fatores, num total de 29 itens: (a) cinco itens limpeza 

urbana; (b) 12 itens de economia de água e energia; (c) nove itens de ativismo-consumismo e 

(d) três itens de reciclagem. O questionário consistiu em itens medidos em uma escala de 

frequência tipo Likert, a qual visa obter resposta psicométrica, é usada habitualmente em 

questionários, em que os perguntados especificam o nível de frequência de uma afirmação 

(1=nunca; 2=quase nunca; 3=muitas vezes; 5=quase sempre; e 6 sempre). Também foram 

considerados 5 itens de desejabilidade social. 

Economia de água e luz. É composto por 12 itens (α = 0,770) e diz respeito àqueles 

comportamentos de não desperdiçar energia e água, como por exemplo “Quando estou em 

casa, deixo as luzes acesas em ambientes que não são usados” 

Limpeza. Este fator (α = 0,694) refere-se aos cinco itens associados à manutenção do 

ambiente limpo (“Quando não encontro lixeira por perto, jogo latas de lixo no chão”). 

Ativismo/consumo. Agrupa nove itens (α = 0,763) relacionados à preservação e à 

conservação do meio ambiente, por meio de participação ativa que envolva outras pessoas, ou 

por meio de decisão de compra e de uso de produtos considerados nocivos ou não ao meio 

ambiente, e mobilização (”Participo de manifestações públicas para defender o meio 

ambiente”, “Compro comida sem me preocupar se tem conservantes ou agrotóxicos”). 

Reciclagem. Reúne três itens (α = 0,262) sobre ações de separação de resíduos 

domésticos conforme o tipo (“Providenciei uma lixeira específica para cada tipo de lixo em 
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minha casa”). 

A escala também disponibiliza cinco itens de desejabilidade social (α = 0,521) 

descrevendo comportamento ecológicos pouco frequentes (“Entrego as pilhas usadas nos 

postos de coleta”) (PATO, 2004). 

A Escala de Crenças Ambientais (ECA) foi elaborada para a população brasileira por 

Pato (2004); possui 26 itens sobre crenças específicas para as características naturais e os 

problemas brasileiros e sobre a relação do homem com o meio ambiente, avaliando o grau de 

concordância numa escala Likert de 5 pontos (1 = discordo totalmente; 3 = não concordo nem 

discordo e 5 = concordo totalmente). Como exemplo, na dimensão ecocêntrica: “Separar o 

lixo conforme o tipo ajuda na preservação do meio ambiente”, na dimensão antropocêntrica: 

“O Brasil é um país com muitas riquezas naturais e é impossível que essas riquezas acabem 

apenas pelas ações humanas”. A análise de confiabilidade para esta amostra demonstrou um 

bom índice de consistência interna, sendo na dimensão de crenças antrocêntricas (10 itens;  

α = 0,691) e na de crenças ecocêntricas (16 itens; α = 0,738). Esta escala foi utilizada por ser 

capaz de identificar a estrutura do sistema de crenças ambientais de brasileiros (ANEXO A). 

 

Foi elaborada uma Escala de percepção de sustentabilidade ambiental na construção 

civil e um roteiro de perguntas semiestruturas (APÊNDICE A), a fim de verificar os 

conhecimentos e percepções acerca da produção e destinação de resíduos sólidos na 

construção civil. Este instrumento foi aplicado apenas nos alunos concluintes, visto exigir 

conhecimentos específicos na área. O questionário consistiu em itens medidos em uma escala 

de frequência tipo Likert (1 = discordo totalmente; 3 = não concordo nem discordo e 5 = 

concordo totalmente), medindo o grau de concordância dos estudantes com relação às 

afirmativas. 

 

 

3.5 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

O projeto de pesquisa foi primeiramente encaminhado para a avaliação e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Maringá.  

Inicialmente, foram coletados dados demográficos dos alunos matriculados na IES, no 

ano de 2015 e 2016, em seguida, procedeu-se a aplicação das escalas.  

Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e 

analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica Single User versão 13.2. Foi 
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realizada a avaliação de médias e os desvios padrão, mínimo e máximo para as variáveis 

quantitativas, seguido do teste t para comparação de médias do primeiro com o quinto ano. Já 

para as variáveis qualitativas foram utilizadas tabelas de frequências com percentual seguidas 

do teste Z para comparação de duas proporções. Também foi utilizada a correlação de 

Pearson entre variáveis quantitativas. O nível de significância adotado nos testes foi de 5%, 

ou seja, foram consideradas significativas as comparações cujo p<0,05.  
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4 RESULTADOS  
 
 
4.1 Perfil da Amostra de Universitários Ingressantes e Concluintes de Engenharia Civil 

 

Foram avaliados 166 estudantes universitários do primeiro ano e do quinto ano de 

engenharia civil. 71,1% (n=118) eram do sexo masculino e 28,9% (n=48) do sexo feminino. 

A faixa etária mais prevalente, com 64,5% (n=107), foi entre os 17 e os 22 anos. A maioria, 

89,8% (n=149) eram solteiros(as). A classe social D foi a mais prevalente com 48,8% (n=81) 

(Tabela 1) 

Sobre as disciplinas cursadas na área ambiental, os concluintes destacaram Ciências do 

Ambiente (94%,), em seguida, Conforto ambiental, e Hidrologia e Saneamento. 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência dos estudantes de engenharia civil avaliados, Maringá, 2016 

Variáveis n % 
Gênero     
Masculino 118 71,1 
Feminino 48 28,9 
Faixa etária   
De 17 a 22 anos 107 64,5 
De 23 a 28 anos 45 27,1 
De 29 a 34 anos 6 3,6 
De 35 a 41 anos 8 4,8 
Estado Civil   
Solteiro (a) 149 89,8 
Casado (a) 11 6,6 
Divorciado (a) 2 1,2 
Outro 4 2,4 
Classe Social   
A 1 0,6 
B 3 1,8 
C 61 36,7 
D 81 48,8 
E 20 12,0 

 

Ao analisar a distribuição por período de estudo, a análise estatística confirmou a 

diferença já esperada na composição dos grupos em relação à idade (Tabela 2). 
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Tabela 2. Distribuição de frequência das variáveis sociodemográficas nos estudantes de engenharia 
civil, segundo período do curso, Maringá, 2016 

Variáveis 
Período do curso 

p 1º ano  
(n=83) 

5º ano 
(n=83) 

Gênero           
Masculino 58 69,9 60 72,3 NS 
Feminino 25 30,1 23 27,7 NS 
Faixa etária      
De 17 a 22 anos 76 91,6 31 37,3 0,0001* 
De 23 a 28 anos 5 6,0 40 48,2 0,0001* 
De 29 a 34 anos 1 1,2 5 6,0 NS 
De 35 a 41 anos 1 1,2 7 8,4 0,0300* 
Estado Civil      
Solteiro (a) 78 94,0 71 85,5 NS 
Casado (a) 3 3,6 8 9,6 NS 
Divorciado (a) 0 0,0 2 2,4 NS 
Outro 2 2,4 2 2,4 NS 
Classe Social      
A 1 1,2 0 0,0 NS 
B 3 3,6 0 0,0 NS 
C 33 39,8 28 33,7 NS 
D 39 47,0 42 50,6 NS 
E 7 8,4 13 15,7 NS 
* Teste Z significativo considerando nível de significância de 5%. NS=não significativo. 

 

 

4.2 Ingressantes e Concluintes em relação às Crenças Ambientais e ao Comportamento 

Ecológico e Demais Variáveis Associadas 

 

Quanto analisada a amostra composta por todos os universitários avaliados (n=166), 

Crenças Ecocêntricas (ECA) apresentou o maior score médio de 4,1±0,5 e Desejabilidade 

social 2,1±0,9 apresentou o menor score médio (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Distribuição das médias e desvios padrão da Escala de Crenças Ambientais e Escala de 
Comportamento Ecológico, Maringá, 2016 

Variáveis 
 (n=166) 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Crenças Ecocêntricas (ECA) 4,1 ± 0,5 
Crenças Antropocêntricas (ECA)* 2,3 ± 0,6 
F1 – Ativismo – Consumo (ECE) 2,1 ± 0,7 
F2 – Economia de água e energia (ECE) 3,3 ± 0,4 
F3 – Limpeza Urbana (ECE) 3,9 ± 0,8 
F4 – Reciclagem (ECE) 2,7 ± 1,1 
Desejabilidade social (ECE) 2,1 ± 0,9 
ECA = Escala de frequência tipo Likert 1 = discordo totalmente; 3 = não concordo nem discordo e 5 = concordo 
totalmente. ECE = Escala de frequência tipo Likert (1=nunca; 2=quase nunca; 3=muitas vezes; 5=quase sempre; e 6 
sempre). 
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O score das Crenças Antropocêntricas (ECA) foi estaticamente superior no 1º ano 

quando comparado com o 5º ano (p=0,0386), já o escore Limpeza Urbana foi estaticamente 

superior no 5º ano (p=0,0199) quando comparado com o 1º ano (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Distribuição das médias e desvios padrão da Escala de Crenças Ambientais e Escala de 
Comportamento Ecológico, segundo o período do curso, Maringá, 2016 

Variáveis 

Período do curso 

p 
1º ano (n=83) 5º ano (n=83) 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Crenças Ecocêntricas  4,1 ± 0,5 4,1 ± 0,5 NS 
Crenças Antropocêntricas  2,4 ± 0,7 2,2 ± 0,6 0,0386* 
F1 – Ativismo – Consumo  2,0 ± 0,7 2,2 ± 0,7 NS 
F2 – Economia de água e energia 3,3 ± 0,4 3,4 ± 0,4 NS 
F3 – Limpeza Urbana 3,7 ± 0,9 4,0 ± 0,7 0,0199* 
F4 – Reciclagem 2,6 ± 0,9 2,8 ± 1,1 NS 
Desejabilidade social 2,1 ± 0,8 2,2 ± 0,9 NS 
*Teste t significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

Com relação ao sexo, ao analisar as variáveis no 1º ano, o escore Limpeza urbana 

(p=0,0118) foi estaticamente maior no sexo feminino quando comparado ao masculino 

(p=0,0293), como se verifica na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Distribuição das médias e desvios padrão da Escala de Crenças Ambientais e Escala de 
Comportamento Ecológico, somente no primeiro ano segundo o gênero nos universitários, 
Maringá, 2016 

1º ano 

Variáveis 
Masculino (n=58) Feminino (n=25) 

p 
Média ± 

Desvio 
Padrão 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Crenças Ecocêntricas  4,0 ± 0,5 4,2 ± 0,4 NS 
Crenças Antropocêntricas  2,5 ± 0,7 2,2 ± 0,7 NS 
F1 – Ativismo – Consumo  2,1 ± 0,7 2,0 ± 0,6 NS 
F2 – Economia de água e energia 3,2 ± 0,4 3,4 ± 0,4 NS 
F3 – Limpeza Urbana 3,6 ± 0,8 4,1 ± 0,9 0,0118* 
F4 – Reciclagem  2,5 ± 0,9 2,7 ± 1,1 NS 
Desejabilidade social 2,0 ± 0,8 2,2 ± 0,8 NS 

*Teste t significativo considerando nível de significância de 5%. 
 

Ao analisar as variáveis no 5º ano, o score de Crenças Ecocêntricas (ECA) foi 

estaticamente maior no sexo feminino quando comparado ao masculino (p=0,0283), como se 

verifica na Tabela 6.  
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Tabela 6. Distribuição das médias e desvios padrão da Escala de Crenças Ambientais e Escala de 
Comportamento Ecológico, somente no quinto ano segundo o gênero nos universitários, 
Maringá, 2016 

5º ano 

Variáveis 
Masculino (n=60) Feminino (n=23) 

p 
Média ± 

Desvio 
Padrão 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Crenças Ecocêntricas  3,9 ± 0,6 4,2 ± 0,4 0,0283* 
Crenças Antropocêntricas  2,2 ± 0,6 2,2 ± 0,5 NS 
F1 – Ativismo – Consumo  2,1 ± 0,6 2,3 ± 0,7 NS 
F2 – Economia de água e energia 3,5 ± 0,5 3,4 ± 0,4 NS 
F3 – Limpeza Urbana 4,0 ± 0,6 4,0 ± 0,7 NS 
F4 – Reciclagem  2,5 ± 1,1 2,9 ± 1,1 NS 
Desejabilidade social 2,1 ± 0,9 2,3 ± 0,9 NS 
*Teste t significativo considerando nível de significância de 5%. 
 

Como se verifica na Tabela 7 existem várias correlações entre as variáveis avaliadas 

(p<0,05).  

 
Tabela 7. Distribuição das correlações observadas na Escala de Crenças Ambientais e Escala de 

Comportamento Ecológico, nos estudantes de engenharia civil na amostra geral e segundo 
período do curso, Maringá, 2016 

Variáveis Idade 
Pontos Dados 

socioeconômicos 

Crenças 
Ecocêntricas 

(ECA) 

Crenças 
Antropocêntricas 

(ECA) 

F1 - 
Ativismo 

- 
Consumo 

F2 - 
Economia 
de água e 
energia 

F3 - 
Limpeza 
Urbana 

F4 - 
Reciclagem 

1º ano*         
Pontos Dados 
socioeconômicos 

-0,25        

Crenças Ecocêntricas 
(ECA) 

0,23 -0,17       

Crenças 
Antropocêntricas (ECA) 

0,05 0,16 -0,20      

F1 – Ativismo – 
Consumo  

0,14 -0,05 0,04 0,07     

F2 – Economia de água 
e energia 

0,11 -0,20 0,10 -0,12 0,37    

F3 – Limpeza Urbana 0,07 -0,08 0,16 -0,23 0,23 0,26   
F4 – Reciclagem  -0,01 0,07 0,10 0,02 0,25 0,09 0,09  
Desejabilidade social 0,01 0,00 -0,03 0,00 0,68 0,29 0,27 0,44 
5º ano*         
Pontos Dados 
socioeconômicos 

-0,18        

Crenças Ecocêntricas 
(ECA) 

0,20 -0,16       

Crenças 
Antropocêntricas (ECA) 

0,14 0,25 -0,22      

F1 – Ativismo – 
Consumo  

-0,09 0,00 -0,16 0,22     

F2 – Economia de água 
e energia 

0,05 -0,23 -0,01 -0,05 0,42    

F3 – Limpeza Urbana -0,04 -0,09 0,21 -0,24 0,15 0,32   
F4 – Reciclagem  -0,14 0,15 -0,02 0,14 0,27 0,18 -0,06  
Desejabilidade social -0,12 -0,02 -0,12 0,03 0,65 0,39 0,26 0,50 
* Correlação de Pearson (r) valores entre -1≤r≥1 **p≤0,05. 
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Para o primeiro ano, em relação às crenças ecocêntricas, observou-se correlação 

positiva com a idade; e negativa com o nível sócio-economico (NSE). Ou seja, os alunos com 

mais idade apresentaram mais crenças de integração com a natureza; no entanto, aqueles com 

nível econômico mais elevado não demonstraram essa característica.  

As Crenças Antropocêntricas mostraram correlação positiva com o NSE, sinalizando 

que, quanto mais elevada a condição econômica mais as crenças são egoístas em relação ao 

ambiente. Em relação ao comportamento pró-ambiental, o fator Economia de água e energia 

apresentou correlação negativa com NSE, uso racional da água e da energia, de maneira a 

evitar sua escassez. E o fator Limpeza urbana mostrou correlação positiva com Crenças 

Ecocêntricas e negativa com Crenças Antropocêntricas. Tais resultados indicam que os 

estudantes ingressantes que se sentem parte de um sistema mais amplo, que integra a 

natureza, são aqueles que procuram a manutenção da limpeza de espaços de uso coletivo.  

Para os concluintes, referente às crenças ambientais antropocêntricas, observaram-se 

correlação positiva com nível sócio-econômico, e também em relação ao fator Ativismo e 

Consumo. Tais resultados revelam uma natureza contraditória das crenças antropocêntricas, 

pois estiveram associadas a mais participação ativa na proteção do meio ambiente e contribuir 

para a conservação da natureza.  

As crenças antropocêntricas também apresentaram correlação negativa com o 

comportamento de Limpeza urbana; sugerindo que os jovens que acreditam na natureza sendo 

explorada para o benefício próprio e tendo capacidade inesgotável de se recuperar das 

inúmeras agressões sofridas pelas intervenções humanas, dificilmente se preocuparão com a 

limpeza da cidade onde vivem, e se sentirão responsáveis por ela. 

Quanto ao comportamento pró-ambiental de Economia de água e energia, observou-se 

correlação negativa com o nível socioeconômico, sinalizando uma maior propensão ao 

consumo de recursos naturais no cotidiano entre os estudantes de nível sócio econômico mais 

elevado, demonstrando a suscetibilidade de tais comportamentos tão básicos e normativos, 

associados à economia de água e de energia, à limpeza urbana.  

O indicador de desejabilidade social influenciou os estudantes ao responderem ao 

questionario, pois mostrou correlações significativas com os fatores de comportamento pro-

ambiental, o que indica que esta amostra pode ter sido influenciada pela desejabilidade social 

ao responder as escalas. 
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4.3  Percepção de Universitários Concluintes sobre Sustentabilidade Ambiental na Construção 

Civil  

 

A tabela 8 apresenta os resultados do levantamento sobre a percepção de 

sustentabilidade na construção civil feito com os concluintes do curso de engenharia civil. 

 

Tabela 8. Percepção de sustentabilidade na construção civil 
Questão Média  Desvio Padrão 

1. A extração das matérias primas utilizadas para a fabricação de vários produtos 
básicos utilizados na construção civil causa grande impacto ambiental. 

4,25 0,93 

2. A produção de vários itens básicos utilizados na 
construção civil causa grande impacto ambiental. 

3,93 1,05 

3. O descarte de resíduos de construção civil é feito de forma correta e consciente. 1,91 1,01 
4. A ação do engenheiro civil no gerenciamento da obra pode minimizar o impacto 
ambiental resultante da construção civil. 

4,65 0,62 

5. Os impactos causados pela construção civil têm que ser evitados, independente 
dos custos que serão agregados às edificações. 

3,93 1,05 

6. O mercado imobiliário paga maiores preços pelos produtos que têm maiores 
cuidados com o meio ambiente na sua produção (edificações). 

3,30 1,22 

7. Durante a atuação profissional do engenheiro civil deve ser dada preferência para 
materiais que provocam pouco impacto ao meio ambiente na sua produção. 

4,04 1,02 

8. Quando é avaliado o uso de novos materiais, o que verificamos inicialmente é se 
o seu processo de fabricação teve pouco impacto sobre o meio ambiente e depois o 
custo do mesmo. 

2,78 1,29 

9. Na atuação profissional temos condições de impor o uso de materiais produzidos 
com pouco impacto ambiental, mesmo que estes resultem em maior custo final da 
obra. 

2,98 1,29 

10. O conhecimento de tecnologias que não agridem o meio ambiente é um 
diferencial no mercado de trabalho. 

4,32 1,02 

11. O uso de tecnologias que não agridem o meio ambiente são temas abordados no 
curso de engenharia civil. 

2,96 1,30 

* Escala de frequência tipo Likert: 1 = discordo totalmente; 3 = não concordo nem discordo e 5 = concordo totalmente. 

 

Conforme os resultados da Tabela 8 predominou a concordância dos entrevistados à 

maioria dos questionamentos propostos. Nas respostas analisadas observou-se que os 

concluintes do curso de engenharia civil concebem que o cuidado com o meio ambiente pode 

ser um diferencial na sua atuação profissional. Têm conhecimento que o ramo no qual vão 

atuar demanda grande quantidade de matéria prima, causando impacto ambiental. Mostram-se 

conscientes de que suas ações na execução de serviços de engenharia civil podem cooperar na 

minimização do impacto ambiental causado por essas atividades. Afirmam que os custos 

agregados aos serviços de engenharia civil são justificados se os impactos causados ao meio 

ambiente forem minorados. E concordam que deve ser dada preferência ao uso de materiais 

menos impactantes ao meio ambiente, desde a sua produção, além da necessidade do 
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conhecimento de tecnologias que resultem em menor impacto ambiental. Referente ao 

descarte dos resíduos de construção civil, os jovens pesquisados indicaram que discordam 

sobre o tipo de descarte que é utilizado atualmente, demonstrando uma visão crítica das 

práticas vigentes. 

Notou-se que alguns posicionamentos ainda não são claros quanto aos impactos que 

podem ser causados pelo exercício de sua atividade profissional. Houve entre os participantes 

dificuldades de manifestarem um posicionamento claro e definido acerca do preparo do 

mercado imobiliário para aceitar o uso de tecnologias ou de materiais que causem menos 

impacto ao meio ambiente; e de um mercado pagando preços diferenciados para os produtos 

que são assim produzidos. Ainda não está bem sedimentado o uso de processos de produção 

dos materiais que se valem de menores impactos ao meio ambiente, mesmo que estes 

processos agreguem custos adicionais.  

Observamos que os egressos que participaram da pesquisa não têm uma visão 

totalmente favorável ao posicionamento profissional de especificação do uso de materiais com 

pouco impacto ambiental, mesmo quando resultarem em maior custo final das obras e dos 

serviços. E também não possuem uma visão clara se as tecnologias que são estudadas durante 

a formação técnica são favoráveis ou não ao meio ambiente.  

Os resultados referentes ao conhecimento na área da sustentabilidade ambiental na 

construção civil, obtidos pelas questões semi-estruturadas são apresentados a seguir. 

Em relação ao conhecimento sobre a abordagem no cuidado com o meio ambiente, 

observou-se que 77,8% relataram ter recebido alguma orientação em relação aos cuidados que 

o profissional dever ter com o meio ambiente, mas destacam que este conteúdo é transmitido 

em consequência da disciplina que está sendo tratada e não diretamente como um conteúdo 

específico. Nas respostas dos alunos temos citações que ilustram esta situação: “Em algumas 

matérias é abordada, porém muito pouco”; como também a superficialidade do tratamento 

deste cuidado: “sim, foi abordado de maneira bem vaga”. 

A falta de conhecimento da destinação final dos resíduos de construção mostrou um 

índice bastante alto (37%) no relato dos participantes. Este conhecimento constitui obrigação 

legal dos responsáveis técnicos de obras em geral (resolução CONAMA 307/2002), sendo 

que uma parcela significativa destes profissionais são engenheiros civis. Mesmo as respostas 

positivas demonstraram uma falta de conhecimento sobre a destinação final destes resíduos: 

“Alguns...para reciclar, e outros vão direto para aterros sanitários”; “Aterros sanitário, 

teoricamente”. Portanto, apesar de uma parte da amostra afirmar que possui conhecimento  
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sobre a destinação dos resíduos (entulhos) de construção (63%), este mostrou-se aquém do 

necessário para que seja processada a correta destinação de tais resíduos. 

Quanto ao questionamento se durante a formação do engenheiro civil foram 

explicadas as legislações que regulamentam a produção e destinação final dos resíduos 

gerados, 66,7% responderam “não”, conforme mostra o relato a seguir: “Me lembro de algo 

sobre esse assunto, mas não sei em que matéria e nem o que exatamente”. Este resultado 

indica a carência de uma exposição mais aprofundada sobre o que é e qual a destinação final 

recomendada dos resíduos de construção, o que tem consequência direta sobre a atuação do 

profissional frente a situações as quais poderiam resultar em menor produção de resíduos de 

construção civil.  

Sobre o conhecimento a respeito da reciclagem dos resíduos de construção civil, 

destaca-se o percentual de respostas negativas (57%), o que também sugere falta de 

informação sobre o processo de geração e destinação dos resíduos de construção civil. Os 

relatos a seguir colaboram com esta observação: “Não conheço, apenas cascalho de entulho 

triturado”; “Há diversos modos (não muito usuais) para reciclagem”. Demonstraram saber 

exemplificar materiais reciclados da construção civil, porém sinalizando um conhecimento 

básico. Ou seja, mesmo afirmando não possuir conhecimento sobre reciclagem dos resíduos 

de construção civil, souberam indicar quais são os produtos que podem ser produzidos com 

entulhos. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

Ao analisar as correlações entre o nível socioeconômico, crenças ambientais e 

comportamento pró-ambiental dos estudantes, pode-se constatar mais crenças ambientais  

egoístas e maior consumo de água e energia. Estes dados atestam a afirmativa de Mucelin e 

Bellini (2008) sobre o aumento do consumismo, os costumes e hábitos no uso de recursos 

naturais, os quais têm influenciado nos impactos ambientais negativos.  

O consumo excessivo traduz um estilo de vida orientado por uma crescente propensão 

ao desperdício, muitas vezes sem preocupar-se com o destino que é dado aos resíduos que 

produz. As correlações observadas entre as crenças antropocêntricas e aspectos do 

comportamento ecológico sinalizam que, mesmo tendo cursado disciplinas correlatas à 

temática ambiental, há carências relativas a este comportamento, o que sugere a necessidade 

de maior ênfase para a formação cidadã nas Instituições de Ensino Superior (SOUZA, 2016).  

Os resultados deste estudo apresentam semelhanças em relação aos achados de Pato 

(2004). Em ambas investigações a maior média foi no fator “limpeza urbana”, já o menor 

fator observado neste estudo foi “ativismo e consumo”, diferentemente do estudo de Pato 

(2004) em que se destacou a reciclagem. Tais achados mostram que os estudantes, quando 

comparados ao estudo de Pato, preocupam-se mais com a questão da reciclagem de resíduos, 

porém se atentam menos com a participação social ativa.  

Pode-se perceber que os alunos, em sua maioria, apresentaram crenças ecocêntricas e 

preocupações com a limpeza urbana. Para Pato (2005), os comportamentos de limpeza urbana 

e economia de água estão presentes no cotidiano da maioria da população brasileira, sendo 

estes considerados fatores de simples realização. Já os comportamentos de ativismo-consumo 

e reciclagem envolvem um esforço maior para sua realização, além de nível de informação e 

de consciência mais elevados.  

A análise segundo sexo mostrou mais crenças ecocêntricas entre as mulheres 

concluintes. Em pesquisas internacionais foi observado que as mulheres apresentaram 

respostas mais positivas em relação ao ambiente (XIAO; HONG, 2010).  

Referente à limpeza urbana, a prática de littering e a não preservação do ambiente 

limpo são condutas que resultam em problemas como alagamentos, enchentes, má qualidade 

de vida e transmissão de doenças. Essa conduta pode ser observada desde a disposição 

incorreta de resíduos em vias públicas, até no “papelzinho de bala no chão”. A intervenção 

por meio de sensibilização ambiental ou políticas públicas deve estar pautada nas práticas  
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comunitárias e nas expressões culturais e sociais vigentes, pois as atitudes e crenças sociais 

são expressas em práticas do cotidiano (BATESON et al., 2015). 

Foi possível verificar que os estudantes de engenharia civil da IES estudada mostraram 

uma diminuição nas crenças antropocêntricas no decorrer do curso, porém não se observaram 

mudanças nos fatores ligados ao comportamento pró-ambiental, o que sinaliza a necessidade 

de um nível maior de informação e conscientização, para que possam apresentar ações 

voltadas à economia e manutenção dos recursos naturais. O comportamento pró-ambiental é 

complexo e remete a outras variáveis não exploradas no estudo, como a identidade, o 

altruísmo e as emoções (AGUILAR-LUZÓN; SALGUEIRO-CALVO; SALINAS, 2014).  

O altruísmo ambiental na engenharia civil decorre de uma relação recíproca e que 

correlaciona condutas sustentáveis, conservação ambiental e bem estar humano. O bem estar 

humano deve estar atrelado a uma visão ecológica, de modo que as pessoas ao 

experimentarem ambientes positivos sustentáveis e condutas mais pró-sociais e pró-

ambientais, sejam capazes de manifestar uma conduta conservacionista (CORRAL 

VERDUGO et al., 2014).  

A ecologia na engenharia civil está intimamente relacionada aos vínculos emocionais 

e culturais do ser humano com o meio ambiente. Esta prática pode ser obtida por meio de 

pensamentos ecológicos que o engenheiro civil recebe teoricamente dentro da universidade, 

ou, por meio de sua convivência socioambiental com o meio em que se insere (JOHN; 

SILVA; AGOPYAN, 2001). O profissional de engenharia torna-se responsável pela 

manipulação do espaço, o que demanda qualidade na projeção urbana inserida no meio 

ambiente, para que se tenha acesso à infraestrutura básica, como educação, saúde, lazer, 

trabalho e transporte, determinando o impacto sobre os recursos da natureza. Assim, está 

vinculado ao processo de desenvolvimento sustentável, às condições de moradia, vida e 

trabalho (ABIKO, 1995).  

Enquanto profissional da construção civil, o engenheiro civil torna-se peça 

fundamental nos impactos da indústria da construção, identificada como uma das que mais 

consomem recursos naturais, cerca de 20% a 50%, gerando poluição e gastos excessivos de 

energia (JOHN; SILVA; AGOPYAN, 2001). Por sua vez, a habitação é o recurso cultural e 

físico que foi erigido pela humanidade, logo, quando se garante a habitação adequada às 

necessidades do morador, implica-se ambientalmente, economicamente e culturalmente.  

Ao analisar os resultados obtidos, nota-se a necessidade de implementação de uma 

proposta pedagógica diferenciada e eficaz no encaminhamento da temática ambiental nas 

instituições de ensino, que contribua para a reflexão crítica sobre os valores ambientais que 



36 
 

devem permear as atitudes dos estudantes. Essa proposição ocorre pelo fato da amostra ter 

tido em sua grade curricular algumas disciplinas que abordam a temática, porém, na prática, 

acabam agindo de forma contraditória ao conteúdo aprendido em sala de aula. Percebe-se a 

necessidade de que as Instituições de Ensino Superior, além do ensino de conteúdos sobre 

água, lixo, reciclagem, busquem promover uma transformação nos valores e crenças 

ambientais do estudante, de forma a desenvolver um comportamento ambiental responsável. É 

extremamente importante que a IES desenvolva um trabalho para conhecer quais são as 

crenças e os valores dos alunos, pois estes influenciam diretamente os estudantes, na forma de 

se comportar frente ao ambiente.  

Para que um programa de educação ambiental seja eficaz deve ter como princípio o 

amadurecimento do potencial do indivíduo enquanto cidadão, pois é no processo de 

aprendizagem que aspectos relacionados à cidadania e à responsabilidade social serão 

reforçados. A partir do conhecimento sobre as crenças, deve-se desenvolver projetos 

ecológicos sociais com o intuito de modificar aquelas crenças que geram ações prejudiciais ao 

meio ambiente, incluindo práticas voltadas não apenas para a dimensão individual do aluno 

em formação, mas com um olhar social, que sensibilize o estudante sobre a sua forma de se 

comportar frente ao ambiente, visando o repensar sobre seu estilo de vida e a internalização 

de comportamentos sustentáveis (FERNANDES et al., 2004).  

Para que essas ações sejam implementadas nas IES é essencial que os professores 

estejam habilitados para desempenhar a função de transmitir o conhecimento ambiental para 

os alunos. De acordo com Dias et al. (2009), os principais desafios para a inserção da temática 

ambiental na grade curricular estão na forma como o tema tem sido introduzido nos 

currículos, na abordagem pedagógica para a implantação da interdisciplinaridade, que deve 

contemplar os estudos na área da psicologia, da educação ambiental e da gestão de resíduos. 

Tal abordagem deve, também, estar voltada à perspectiva profissional, a fim de gerar 

motivação dos futuros profissionais para os programas de gestão ambiental.  

O presente estudo mostrou níveis baixos no fator ativismo e consumo. Portanto, faz-se 

necessário que os estudantes procurem se envolver de forma prática, em projetos sustentáveis. 

E que haja maior envolvimento interdisciplinar dos professores, atuando com os alunos de 

forma dinâmica, incentivando-os a participarem de atividades sustentáveis, assim como 

mostram Fernandes et al. (2004), que ressaltam a importância da atuação em condições 

concretas para o aprimoramento do conhecimento sobre a temática ambiental, ou seja, a 

intervenção se dá de modo dinâmico, por meio de atividades direcionadas como workshops, 

seminários, vídeos, palestras de especialistas, discussão de casos, circulação de bibliografias, 
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programas de extensão, visitas técnicas, programas de estágios em empresas e órgãos de 

controle ambiental. 

Destaca-se que por se tratar de estudantes universitários do curso de engenharia civil, 

os resultados obtidos merecem atenção, pelo fato desses futuros profissionais exercerem 

funções diretamente ligadas a questões ambientais, precisam ter consciência dos impactos de 

seus hábitos e de suas ações sobre o meio ambiente, reduzindo a quantidade de resíduos 

produzida e preparando-a para um descarte adequado, visto que estes futuros profissionais 

estarão envolvidos diretamente na criação de novas cidades e na ampliação de áreas urbanas.  

A educação ambiental é vista como um elemento indispensável para a transformação 

da consciência dos alunos, por isso, devem ser inseridas matérias que contemplem a questão 

ambiental de modo dinâmico e prático na grade curricular, para que os alunos, como futuros 

profissionais da área, possam refletir e se corresponsabilizar pela produção dos resíduos 

gerados nas grandes e pequenas obras e encontrar maneiras para agir de modo sustentável. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

Conclui-se que, na amostra estudada, a vida universitária mostrou-se associada a 

menos crenças ambientais antropocêntricas e mais relatos de comportamentos de limpeza 

urbana ao findar do curso. No entanto, não se observaram diferenças em relação às demais 

áreas do comportamento pró-ambiental. Portanto, os achados sinalizam a importância de 

articular estratégias de educação ambiental para estudantes de engenharia, com ênfase na 

promoção dos processos de gestão de resíduos e das tecnologias limpas de construção civil. 

Sugerimos para pesquisas futuras abordar a associação de variáveis psicológicas como 

a percepção ambiental, o altruísmo e a afetividade ao comportamento pró-ambiental, e 

analisar o aproveitamento dos conhecimentos obtidos sobre sustentabilidade, durante a 

formação universitária, em projetos profissionais.  
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ANEXO A ESCALA DE CRENÇAS AMBIENTAIS 

 

 

1 
Discordo totalmente 

2 
 

3  
Não discordo nem concordo 

4 
 

5  
Concordo totalmente 

 

1. Os seres humanos estão abusando do meio ambiente. 1 2 3 4 5 
2. Usar muito papel causa problemas sérios, mas eu não posso fazer nada 
sobre isso. 

1 2 3 4 5 

3. O Brasil é um país com muitas riquezas naturais e é impossível que essas 
riquezas acabem apenas pelas ações humanas. 

1 2 3 4 5 

4. Evitar desperdícios dos recursos naturais deve ser um compromisso de 
todos nós brasileiros. 

1 2 3 4 5 

5. As pessoas exageram os problemas ambientais provocados pelo uso do 
automóvel. 

1 2 3 4 5 

6. A reciclagem contribui para a diminuição dos problemas ambientais 
gerados pelo uso abusivo de papéis. 

1 2 3 4 5 

7. Reciclar latas de alumínio é uma fonte de economia para as indústrias. 1 2 3 4 5 
8. Alimentos produzidos organicamente (sem uso de adubos químicos ou 
conservantes) são melhores para a saúde humana. 

1 2 3 4 5 

9. A luta dos ambientalistas ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. 1 2 3 4 5 
10. Se as coisas continuarem como estão, vivenciaremos em breve uma 
catástrofe ecológica. 

1 2 3 4 5 

11. Evitar a compra de produtos poluentes faz com que as empresas se 
preocupem mais como meio ambiente. 

1 2 3 4 5 

12. O consumismo agrava os problemas ambientais. 1 2 3 4 5 
13. As pessoas deveriam boicotar as empresas poluentes para exigir 
produtos ecologicamente corretos. 

1 2 3 4 5 

14. O lixo é responsabilidade apenas do órgão de limpeza urbana. 1 2 3 4 5 
15. Se existissem mais campanhas esclarecendo a população sobre os 
problemas ambientais a situação brasileira estaria melhor. 

1 2 3 4 5 

16. O governo deveria se preocupar mais com os problemas sociais do que 
com os ambientais. 

1 2 3 4 5 

17. Os ecologistas estão preocupados demais com as plantas e os animais e 
se esquecem das pessoas. 

1 2 3 4 5 

18. A natureza tem uma capacidade inesgotável de se recuperar dos danos 
provocados pelas ações humanas. 

1 2 3 4 5 

19. O homem é o responsável pelo desequilíbrio na natureza. 1 2 3 4 5 
20. Os recursos naturais estão aí para servir ao homem. 1 2 3 4 5 
21. É possível manter o equilíbrio ecológico e ter uma boa qualidade de 
vida. 

1 2 3 4 5 

22. A nossa qualidade de vida depende diretamente dos bens de consumo 
que possuímos. 

1 2 3 4 5 

23. Os problemas ambientais são consequência da vida moderna. 1 2 3 4 5 
24. Quando o ser humano interfere na natureza produz frequentemente 
consequências desastrosas. 

1 2 3 4 5 

25. O equilíbrio da natureza é forte o suficiente para se ajustar aos impactos 
das nações industriais modernas. 

1 2 3 4 5 

26. Separar o lixo conforme o tipo ajuda na preservação do meio ambiente. 1 2 3 4 5 
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ANEXO B  ESCALA DE PERCEPÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

1 
Discordo totalmente 

2 
 

3  
Não discordo nem concordo 

4 
 

5  
Concordo totalmente 

 

1. A extração das matérias primas utilizadas para a fabricação de vários 
produtos básicos utilizados na construção civil causa grande impacto 
ambiental. 

1 2 3 4 5 

2. A produção de vários itens básicos utilizados na construção civil causa 
grande impacto ambiental. 

1 2 3 4 5 

3. O descarte de resíduos de construção civil é feito de forma correta e 
consciente. 

1 2 3 4 5 

4. A ação do engenheiro civil no gerenciamento da obra pode minimizar o 
impacto ambiental resultante da construção civil. 

1 2 3 4 5 

5. Os impactos causados pela construção civil têm que ser evitados, 
independente dos custos que serão agregados às edificações. 

1 2 3 4 5 

6. O mercado imobiliário paga maiores preços pelos produtos que têm 
maiores cuidados com o meio ambiente na sua produção (edificações). 

1 2 3 4 5 

7. Durante a atuação profissional do engenheiro civil deve ser dada 
preferência para materiais que provocam pouco impacto ao meio ambiente 
na sua produção. 

1 2 3 4 5 

8. Quando é avaliado o uso de novos materiais, o que verificamos 
inicialmente é se o seu processo de fabricação teve pouco impacto sobre o 
meio ambiente e depois o custo do mesmo. 

1 2 3 4 5 

9. Na atuação profissional temos condições de impor o uso de materiais 
produzidos com pouco impacto ambiental, mesmo que estes resultem em 
maior custo final da obra. 

1 2 3 4 5 

10. O conhecimento de tecnologias que não agridem o meio ambiente é um 
diferencial no mercado de trabalho. 

1 2 3 4 5 

11. O uso de tecnologias que não agridem o meio ambiente são temas 
abordados no curso de engenharia civil. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C ESCALA DE COMPORTAMENTO ECOLÓGICO 

 

 

1 
Discordo totalmente 

2 
 

3  
Não discordo nem concordo 

4 
 

5  
Concordo totalmente 

 

 

 

1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira. 1 2 3 4 5 6 
2. Providenciei uma lixeira específica para cada tipo de lixo em minha casa. 1 2 3 4 5 6 
3. Deixo a torneira aberta durante todo o tempo do banho. 1 2 3 4 5 6 
4. Evito jogar papel no chão. 1 2 3 4 5 6 
5. Dou todo dinheiro que posso para ONG ambientalista. 1 2 3 4 5 6 
6. Quando estou em casa, deixo as luzes acessas em ambientes que não estão 
sendo usados. 

1 2 3 4 5 6 

7. Falo sobre a importância do meio ambiente com as pessoas.  1 2 3 4 5 6 
8. Quando tenho vontade de comer alguma coisa e não sei o que é, abro a 
geladeira e fico olhando o que tem dentro. 

1 2 3 4 5 6 

9. Evito desperdício dos recursos naturais.  1 2 3 4 5 6 
10. Ajudo a manter as ruas limpas. 1 2 3 4 5 6 
11. Evito comprar produtos que são feitos de plástico. 1 2 3 4 5 6 
12. Enquanto escovo os dentes deixo a torneira aberta. 1 2 3 4 5 6 
13. Separo o lixo conforme o tipo. 1 2 3 4 5 6 
14. Guardo o papel que não quero mais na bolsa, quando não encontro uma 
lixeira por perto. 

1 2 3 4 5 6 

15. Evito comer alimentos que contenham produtos químicos (conservantes ou 
agrotóxicos). 

1 2 3 4 5 6 

16. Entrego papéis para reciclagem. 1 2 3 4 5 6 
17. Faço trabalho voluntário para um grupo ambiental.  1 2 3 4 5 6 
18. Quando estou tomando banho, fecho a torneira para me ensaboar. 1 2 3 4 5 6 
19. Economizo água quando possível. 1 2 3 4 5 6 
20. Quando vejo alguém jogando papel na rua, pego e jogo na lixeira  1 2 3 4 5 6 
21. Colaboro com a preservação da cidade onde vivo. 1 2 3 4 5 6 
22. Quando não encontro lixeiras por perto, jogo latas vazias no chão. 1 2 3 4 5 6 
23. Evito usar produtos fabricados por uma empresa quando sei que essa 
empresa está poluindo o meio ambiente. 

1 2 3 4 5 6 

24. Participo de manifestações públicas para defender o meio ambiente. 1 2 3 4 5 6 
25. Apago a luz quando saiu de ambientes vazios. 1 2 3 4 5 6 
26. Evito desperdício de energia. 1 2 3 4 5 6 
27. Evito comer alimentos transgênicos. 1 2 3 4 5 6 
28. Quando abro a geladeira já sei o que vou pegar, evitando ficar com a porta 
aberta muito tempo para não gastar energia. 

1 2 3 4 5 6 

29. Mobilizo as pessoas nos cuidados necessários para a conservação dos 
espaços públicos. 

1 2 3 4 5 6 

30. Compro comida sem me preocupar se têm conservantes ou agrotóxicos. 1 2 3 4 5 6 
31. Deixo a televisão ligada mesmo sem ninguém assistindo. 1 2 3 4 5 6 
32. Entrego as pilhas usadas nos postos de coleta. 1 2 3 4 5 6 
33. Participo de atividades que cuidam do meio ambiente. 1 2 3 4 5 6 
34. Evito ligar vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo nos horários de 
maior consumo de energia. 

1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE A  ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMI ESTRUTURA 

 

 

Sua ajuda será valiosa ao responder este questionário. Aqui você encontrará 
afirmações sobre comportamentos e questões que fazem parte da formação acadêmica. 
 

Neste questionário não existem respostas certas ou erradas. Isso não é um teste nem 
uma prova. O importante é a sua opinião. É muito importante que você responda TODO o 
questionário. Suas respostas serão anônimas e sigilosas. 
 

Procure ler as frases com atenção e escolha a primeira resposta que vier a sua cabeça. 
Marque apenas uma única resposta em cada frase. 
 

Utilizando a próxima escala, indique o quanto você concorda ou não com cada uma 
das afirmações listadas a seguir. Marque o número que corresponde a sua avaliação. Escolha 
apenas uma opção! Observe que quanto maior o número mais você indica que concorda com 
o que está sendo proposto. 
 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 
 
 

1. Gênero 
(       ) Feminino    (      ) Masculino 

 
2. Idade 

_______ anos 
 

3. Estado civil 
(     ) solteiro    (    ) casado  
(     ) divorciado    (    ) outro  

 
 

4. Assinale quanto dos itens abaixo tem na casa de seus pais (ou em sua casa, caso não 
dependa financeiramente dos seus pais). 
Posse de itens: 
  Quantidade 

0 1 2 3 4 ou + 
Televisão em cores      
Rádio      
Banheiro      
Automóvel      
Empregada mensalista      
Máquina de lavar      
Geladeira      
Freezer (aparelho independente ou 
parte da geladeira duplex) 
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5. Assinale: 
Grau de instrução do pai e / ou mãe 
Sem escolaridade / Fundamental I incompleto  
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  
Fundamental II completo / Médio incompleto  
Médio completo / Superior incompleto  
Superior completo / Pós graduação  

 
 

6. Em que ano você ingressou no seu curso atual? 
(    ) 2008  (    ) 2009  (    ) 2010  
(    ) 2011  (     ) 2012 

 
 

7. Você cursou alguma disciplina na graduação que abordou sobre a questão ambiental?  
(    ) Sim  (    ) Não  

 
Em caso afirmativo, qual disciplina? _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B QUESTIONÁRIO SOBRE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

 

1. Durante o curso de engenharia civil, é abordado o cuidado que o engenheiro civil deve 

ter com o meio ambiente? ( ) Sim ( ) Não 

Justifique sua resposta e cite exemplos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Como concluinte do curso de engenharia civil, você tem conhecimento sobre o destino 

dos resíduos de construção (entulhos)? ( ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo, quais são as destinações possíveis a estes resíduos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Durante a formação do engenheiro civil são explicadas as legislações que 

regulamentam a produção e destinação final dos resíduos de construção civil? 

(     ) Sim    (    ) Não 

Em caso afirmativo, quais são as os procedimentos determinados por esta legislação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Na conclusão do seu curso de engenharia civil, você tem conhecimento sobre a 

reciclagem dos resíduos de construção civil? 

(     ) Sim    (    ) Não 

Em caso afirmativo, como se processa esta reciclagem?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Cite exemplos de produtos que podem ser produzidos com material reciclado a partir 

de entulho da construção civil. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


