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RESUMO
Este projeto teve como principal objetivo analisar como os materiais recicláveis são vistos por alunos de Arquitetura.
Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem quanti-qualitativa. Foi aplicado o questionário autodirigido sobre
temas  relacionados  a  resíduos  sólidos  na  construção  civil.  Os  resultados  obtidos  demonstram que  a  maioria  dos
estudantes (89,7%) concordam que a utilização de materiais recicláveis influencia no modo como os usuários entendem
o meio ambiente e se relacionam com este. Todavia, 90% dos entrevistados justificam como principal motivo para a não
utilização de produtos reciclados, a falta de conhecimento. Portanto, faz-se necessárias mais discussões a respeito da
utilização de materiais recicláveis visando um desenvolvimento mais sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Desenvolvimento Sustentável; Resíduos Sólidos.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as causas ambientais ganharam destaque e os resíduos sólidos que geramos
passaram a ser  uma preocupação.  A indústria  da construção civil  representa  cerca de 50% do
consumo de recursos naturais  (CARELI,  2008).  Além disso,  segundo dados disponibilizados no
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), no ano de 2014, o Brasil gerou 74,8
milhões de toneladas de resíduos, sendo 3,1 milhões gerados pela indústria da construção civil, dos
quais apenas 1,125 milhão de toneladas foram encaminhados para reciclagem (BRASIL, 2016).

Pesquisas no ramo da construção civil vêm buscando utilizar diversos resíduos na produção
de  seus  materiais,  disponibilizando  uma gama de  produtos  reciclados  no  mercado,  além de  já
encontrarmos lojas de móveis com conceitos sustentáveis.

Para  que  a  reciclagem  se  desenvolva  em  nosso  país  é  necessário  que  as  crenças  da
população acompanhem seu desenvolvimento  e  que se  apropriem do meio  ambiente,  como se
fossem uma extensão deste. Neste sentido, a aceitação dos novos produtos reciclados por parte de
engenheiros, designers de interiores e, principalmente, arquitetos, é essencial, pois são estes que
escolherão as soluções e oferecerão as opções de materiais a seus clientes. 

A arquitetura ecológica se caracteriza pela utilização de materiais renováveis e recicláveis,
não  caracterizando  necessariamente  uma  construção  rústica  e  vernácula,  mas  possivelmente
econômica  e  autorrenovável  (MEDA;  SUZUKI,  2003).  Sendo  esta  apenas  um  passo  para  a
sustentabilidade,  não  abordando  impactos  a  longo  prazo,  mas  sim  os  requisitos  mínimos  das
certificações de edificações sustentáveis (KWOK; GRONDZIK, 2013). 

De acordo com Fernandes e Higuchi (2014), a Educação Ambiental é uma forma de tornar os
jovens protagonistas socioambientais. E em instituições de ensino superior pode estar inserida nas

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



disciplinas dos cursos,  proporcionando espaços de discussões e atividades práticas,  fugindo da
teoria, gerando conhecimentos reais e resultados (SILVA; HAETINGER, 2012).

Em consonância com essa perspectiva, a Psicologia Ambiental é uma disciplina que estuda
estas inter-relações entre a pessoa e o meio ambiente físico e cultural, levando-se em consideração
as dimensões espaciais e temporais (MOSER, 2005).

A  partir  desta  pesquisa,  buscou-se  compreender  como  alunos  de  arquitetura  veem  a
reciclagem em sua área e como esta utilização pode afetar os usuários dos ambientes, colaborando
com a conscientização e motivação para o desenvolvimento sustentável. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é exploratória e de abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada com 176
estudantes universitários, de ambos os sexos, matriculados no 3º e 4º anos do curso de Arquitetura
e Urbanismo de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da cidade de Maringá (PR).

Após  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa,  no  ano  de  2017,  sob  o  parecer  nº
1.939.529,  foi  aplicado  o  questionário  autodirigido  sobre  descarte  e  reciclagem de  resíduos  na
construção  civil.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  em  sala  de  aula,  em  questionário  impresso,
mediante esclarecimento dos objetivos da pesquisa e abordou conhecimentos sobre a utilização de
resíduos sólidos na construção civil  e  percepções de como a reciclagem pode afetar  a  relação
pessoa-ambiente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos no questionário, elaborou-se as tabelas 01 e 02. A partir
da análise do perfil dos alunos, dispostos na tabela 01, verificou-se que em sua maioria são jovens
adultos (84,66) e solteiros (92,05%).

Tabela 01: Distribuição de frequência dos estudantes
Variáveis Período %

Gênero 3ºano (n=97) 4ºano (n=79)

Feminino 65 53 67,05
Masculino 32 26 32,95
Faixa etária
De 19 a 24 82 67 84,66
De 25 a 30 11 7 10,23
De 31 a 36 3 3 3,41
De 37 a 41 0 1 0,57
Não indicado 1 1 1,14
Estado Civil
Solteiro (a) 87 75 92,05
Casado (a) 10 4 7,95
Divorciado (a) 0 0 0,00
Outro 0 0 0,00
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Tabela 02: Análise qualitativa das questões abordadas

Questões Opções
Período do curso Geral

3º ano
(n=97)

%
4º ano
(n= 79)

% Geral %

De acordo com seu 
conhecimento, qual(is) 
resíduo(s) da construção 
civil a seguir pode(m) ser
reutilizado(s)?

Madeira 95 97,94 74 93,67 169 96,02
Alvenaria 32 32,99 28 35,44 60 34,09
Gesso 26 26,80 35 27,65 61 34,66
Concreto 28 28,87 26 32,91 54 30,68
Perfil metálico 67 69,07 51 65,55 118 67,05
Outro 10 10,31 0 0 10 5,68

Você procura definir 
materiais reciclados ou 
ecológicos em seus 
projetos acadêmicos?

Sim 50 51,55 59 74,68 109 61,93

Não 47 48,45 19 24,05 66 37,5

Sem resposta 0 0 1 1,27 1 0,57

Assinale a(s) premissa(s)
a seguir que você leva 
em consideração quando
desenvolve seus projetos
acadêmicos.

Conforto ambiental 90 98,78 77 97,47 167 94,89
Projeto 
racionalizado

54 55,67 35 44,30 89 50,57

Utilização 
elementos pré-
existentes

28 28,87 21 26,58 49 27,84

Materiais com 
menos resíduos 
após vida útil

46 47,42 35 44,30 81 46,02

Materiais 
ecologicamente 
corretos

30 30,93 51 65,55 81 46,02

Sem resposta 0 0 1 1,27 1 0,57
Outros 6 6,19 1 1,27 7 3,98

Qual(is) motivo(s) 
poderia(m) impedir o uso
dos materiais 
reciclados?

Estética 29 29,90 13 16,45 42 23,86
Custo 22 22,68 21 26,58 43 24,43
Qualidade 8 8,25 15 18,98 23 13,07
Falta de 
conhecimento

86 88,66 64 81,01 150 85,23

Outro 6 6,19 0 0 6 3,41
Sem resposta 0 0 1 1,27 1 0,57

Na sua opinião, a 
utilização de resíduos 
sólidos reciclados nos 
espaços projetados pode
alterar o modo como os 
usuários entendem o 
meio ambiente e se 
relacionam com este?

Sim 88 90,72 70 91,84 158 89,77

Não 0 0 3 3,80 3 1,70

Depende/talvez 1 1,03 2 2,54 3 1,70

Sem resposta 8 8,25 6 8,16 14 7,95

Já participei ou participo 
de um programa que 
incentiva a preservação 
do meio ambiente?

Sim 6 6,19 6 7,59 12 6,82

Não 91 93,81 72 91,14 163 92,61

Sem resposta 0 0 1 1,27 1 0,57
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De acordo com a análise da tabela 02,  no tocante à utilização de materiais reciclados e
ecológicos em projetos acadêmicos, 37,50% alegaram não utilizar, justificando pela falta de tempo,
desinteresse  e  estética  destes  materiais.  Em  relação  as  premissas  consideradas  no
desenvolvimento dos projetos, destacou-se o conforto ambiental (94,89%,), o projeto racionalizado
(50,57%) e, em menor utilização, os elementos pré-existentes (27,84%). Os materiais ecológicos são
utilizados  apenas  por  46,02%  da  amostra.   O  conforto  ambiental  é  um  forte  requisito  para  a
adequada prática da arquitetura, sendo essencial para a criação de ambientes saudáveis, os quais
costumam utilizar iluminação, ventilação e materiais naturais (EDWARDS, 2008). Grande parte dos
alunos  (89,77%)  concorda  que  há  influência  do  uso  de  reciclados  no  modo  como  os  usuários
entendem  o  meio  ambiente  e  se  relacionam  com  este,  pois  provoca  mudanças  na  visão  dos
usuários, quebra paradigmas, além de instigar novos projetos ecológicos. Esta consciência por parte
de futuros arquitetos se faz essencial, pois os seres humanos são seres espaciais, que utilizam o
espaço para se relacionar com os outros e com o próprio ambiente, mesmo que inconscientemente
(CAVALCANTI; ELALI,  2011).  Destacou-se que 90% dos entrevistados justificam, como principal
motivo  para  a  não  utilização  de  produtos  reciclados,  a  falta  de  conhecimento  e  (85,23%)
responderam que sua utilização poderia alterar o entendimento do usuário sobre o meio ambiente.
Além da falta de conhecimento, destacou-se como barreiras, o custo (24,43%) e a estética (23,86%).
Contradizendo  esta  crença,  Edwards  (2008)  declara  que  a  natureza  rejeita  a  repetição,  sua
incorporação gera  edifícios  singulares  e,  quanto  maior  sua escala  de  uso,  maior  sua  beleza e
complexidade.  O  autor  ressalta  que  os  princípios  ecológicos  devem ser  um requisito  inicial  de
projeto, a fim de minimizar os custos da edificação. A realidade observada nos relatos corrobora com
as  afirmações  de  Cavalli  (2015)  de  que  nas  últimas  décadas  as  escolas  de  arquitetura  não
destacaram  as  práticas  sustentáveis  em  seu  ensino,  formando  uma  lacuna  nas  formações
acadêmicas. Sendo assim, a inserção da educação ambiental em suas formações é indispensável
para a transformação da consciência dos alunos, devendo ser inseridas matérias que contemplem a
questão ambiental de modo dinâmico e prático na grade curricular (BESCOROVAINE et al., 2016).
Esta falta de relação entre as aulas teóricas e sua aplicação em aulas práticas e de ateliê de projeto
resultou em dificuldades na associação entre a indústria da construção civil  e a sustentabilidade
(EDWARDS, 2008).

4 CONCLUSÃO

Por  fim,  conclui-se  que  na  formação  destes  jovens,  deve-se  diligenciar  mais  discussões
acerca do impacto de suas ações no meio ambiente, visando a sensibilização ambiental, pois apesar
de  terem  cursado  disciplinas  voltadas  ao  meio  ambiente  e  terem  consciência  das  tecnologias
sustentáveis, demonstraram a necessidade de maior aplicação do conteúdo, através de anteprojetos
de construções sustentáveis ao longo da graduação. A presente pesquisa propicia o contínuo estudo
do tema em toda a construção civil, visto que são áreas interligadas e dependentes, podendo-se
propor futuras intervenções com os alunos.
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