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RESUMO
Este projeto tem como objetivo principal compreender como alunos de Design de Interiores avaliam o uso de materiais
reciclados em seus projetos e quais seus comportamentos pró-ambientais. Trata-se de uma pesquisa exploratória de
abordagem quali-quantitativa. Será aplicada a Escala de Comportamento Ecológico – ECE e um questionário, abordando
temas relacionados a resíduos sólidos, crenças e comportamentos pró-ambientais. Os resultados serão discutidos e
relacionados aos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. A partir desta pesquisa, espera-se compreender
como futuros profissionais estão agindo em relação às questões ambientais e como veem a reciclagem em sua área,
além de proporcionar uma base científica para valorização desta prática na construção civil.

PALAVRAS-CHAVE: Design de Interiores; Educação Ambiental; 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).  

Os  principais  benefícios  da  reciclagem  desses  resíduos  são  a  redução  no  consumo  de
recursos  naturais  não-renováveis  (passíveis  de  serem  substituídos  por  resíduos  reciclados),  a
redução das áreas destinadas a aterros, da poluição e do consumo de energia para os processos de
produção. Porém, é necessário tomar cuidados com o resíduo, processos e tecnologia empregados
e a nova utilização do material, pois podem impactar mais o meio ambiente do que o resíduo inicial
(ÂNGULO et al., 2001).  

Pesquisas no ramo da construção civil vêm buscando utilizar diversos resíduos na produção
de  seus  materiais,  disponibilizando  uma  gama  de  produtos  reciclados  e  mais  sustentáveis  no
mercado. A parte interna das edificações não fica por fora, já é possível encontrar lojas de móveis
com conceitos sustentáveis e com móveis e decoração oriundos de repaginação ou reciclagem. 

Segundo Cassilha et al. (2004), a indústria moveleira é uma forte consumidora de recursos
naturais  renováveis,  utilizando  como  matéria-prima  principal  a  madeira  maciça  ou  chapas  de
madeira  reconstituída.  Esta,  porém tem em seus processos produtivos  volumes cumulativos  de
resíduos, com destino final o uso como biomassa e a venda para produtores de aglomerado e MDF. 

A crença de terem uma qualidade inferior somada aos custos mais elevados dos produtos
reciclados faz com que a maioria das pessoas ainda não os comprem. Para que a reciclagem se
desenvolva  em  nosso  país  é  necessário  que  as  crenças  da  população  acompanhem  seu
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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, arquitetos e
designers de interiores é essencial,  pois são estes que escolherão as soluções e oferecerão as
opções de materiais a seus clientes. 

De acordo com Fernandes e Higuchi (2014 apud SILVA, 2015), a Educação Ambiental é uma
forma de tornar os jovens protagonistas socioambientais. Em instituições de ensino superior pode
estar  inserida  nas  disciplinas  dos  cursos,  proporcionando  espaços  de  discussões  e  atividades
práticas, fugindo da teoria, gerando conhecimentos reais e resultados (SILVA; HAETINGER, 2012).
Em consonância, 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).

Buscamos muitas vezes criar nossos ambientes de forma que nos tragam recordações ou
façam nos sentirmos bem, principalmente quando falamos do lar. A decisão de como compor um
espaço em que teremos contato diariamente acaba tendo grande influência em nosso cotidiano. De
acordo com Gillinghan-Ryan (2007), os ambientes têm um grande poder, pois ao entrarmos neles
absorvemos tudo, nossos olhos captam todas as partes, o que se vê, toca e sente nos invade e
afeta, podendo nos fazer sentir de formas muito diferentes. 

Mas estão os futuros designers de interiores conscientizados e dispostos a colaborar com o
desenvolvimento sustentável?

Espera-se concluir com esta pesquisa como alunos de Design de Interiores se posicionam
frente aos problemas ambientais, veem a reciclagem de resíduos sólidos em sua área e como sua
utilização pode afetar os usuários dos ambientes, colaborando com a conscientização e motivação
ao desenvolvimento sustentável.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é exploratória e de abordagem quali-quantitativa. Inicialmente, será realizada
uma revisão de literatura a respeito da educação ambiental, psicologia ambiental e reutilização de
resíduos sólidos e materiais reciclados no Design de Interiores.

A pesquisa será realizada em encontros com os estudantes. A população de amostra irá
compor-se de aproximadamente 60 estudantes universitários, de ambos os sexos, matriculados nos
1º e 2º anos do curso de Design de Interiores de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da cidade
de Maringá (PR). 

Será elaborado um questionário contendo até 10 perguntas, o qual será aplicado aos alunos e
permitirá  a  identificação de:  conhecimentos  da utilização de resíduos sólidos e  suas formas de
reciclagem, a aceitação e conhecimentos de materiais reciclados e mais sustentáveis em sua área,
além de percepções de como a reciclagem pode afetar a relação pessoa-ambiente. Juntamente ao
questionário, será aplicada a Escala de Comportamento Ecológico – ECE (PATO; TAMAYO, 2006),
visando avaliar seus comportamentos pró-ambientais. 

A coleta de dados ocorrerá em encontros com os estudantes. Anteriormente à aplicação do
questionário, será realizado um rapport para explicar que a participação é voluntária e, por isto, as
desistências  ou recusas a  qualquer  momento  não acarretarão em qualquer  tipo  de prejuízo  ao
sujeito. Serão também esclarecidas todas as dúvidas a respeito da pesquisa.

A aplicação será realizada na instituição de ensino superior (IES) em que os alunos estudam.
Os dados qualitativos colhidos serão submetidos à análise de conteúdo segundo Laurence Bardin e,
os dados quantitativos, através da estatística descritiva.
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Após a análise dos dados, estes serão comparados aos dados já existentes para os alunos do
curso de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

O projeto será enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar, assim como a será
solicitada autorização da instituição para a abordagem e aplicação dos questionários.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Ao término desta pesquisa,  espera-se compreender como alunos de Design de Interiores
avaliam o uso de materiais reciclados em seus projetos, quais seus comportamentos ecológicos e
como estes se comparam aos dados de alunos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.
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