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RESUMO 
Comportamento pró-ambiental de reciclagem refere-se ao grau em que as pessoas estão 

cientes dos problemas em relação ao meio ambiente, seu apoio aos esforços para resolver tais 
problemas e uma disposição de contribuir pessoalmente para sua solução. O objetivo deste 
estudo foi identificar o comportamento pró-ambiental de alunos do curso de pós-graduação na 
área de ciências ambientais de uma instituição de ensino superior na cidade de Maringá 
(PR).Trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva realizada por meio de quatro 
questões: 1- Separo lixo em recipientes diferentes; 2- Uso os pontos da prefeitura para descarte 
de eletrodomésticos; 3- Deposito óleo de cozinha usado em pontos especializados e 4- Prefiro 
produtos que utilizem embalagens recicláveis/reutilizáveis. As afirmativas foram formuladas com 
três opções de respostas (nunca, às vezes e frequentemente). As questões foram aplicadas por 
meio do formulário Google Forms  cujo o link para acesso foi enviado através do aplicativo 
WhatsApp para o grupo de 67 pessoas do curso de pós-graduação em Tecnologias Limpas. 
Dentre os respondentes, 77,3% afirmaram sempre separar os resíduos, 40,9% e 45,5% sempre 
depositam eletrodomésticos e óleo usado em pontos adequados e a preferência por escolher 
embalagens recicláveis ainda não é uma prática da maioria. Destaca-se a necessidade de 
ampliação dos pontos de recolhimentos de resíduos (óleo e eletrodomésticos) para facilitar o 
acesso da população e desenvolvimento de campanhas que estimulem o comportamento pró-
ambiental da população para o desenvolvimento sustentável. 
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1        INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com o meio ambiente tem sido continuamente investigada 
nas últimas quatro décadas. Os estudos nesta área proporcionaram maior 
compreensão de como os indivíduos se relacionam com o ambiente, bem como 
a compreensão e, possivelmente, a inclinação para o comportamento pró-
ambiental de reciclagem. Na literatura, a preocupação ambiental refere-se ao 
grau em que as pessoas estão cientes dos problemas em relação ao meio 
ambiente, seu apoio aos esforços para resolver tais problemas e uma disposição 
de contribuir pessoalmente para sua solução (AMERIGO et al., 2017). Esta 
definição indica corretamente que a preocupação ambiental é um conceito muito 
amplo, abrangendo uma gama de fenômenos com múltiplos aspectos e 
dimensões (ALIBELI & WHITE, 2011). 

A preocupação ambiental é em grande parte considerada de natureza 
atitudinal. Da mesma forma, o comportamento ambiental e preocupações 
ambientais são considerados como sinônimos, definindo preocupação ambiental 
como o desenvolvimento de uma série de atitudes em relação ao meio ambiente 
(EVANS et al., 2013). 
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Questões pró-ambientais exigem estratégias eficazes no contexto atual, 
com mudanças substanciais no comportamento humano necessárias para a 
transição para uma sociedade sustentável. Trata-se de um problema global que 
necessita de ações locais, iniciando pela conscientização das pessoas nas 
diferentes partes do planeta (EVANS et al., 2013). 

Nessa perspectiva, a Cúpula das Nações Unidas incluiu nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) assegurar, até o ano de 2030, padrões de 
produção e de consumo sustentáveis com a redução substancial de geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, além de garantir 
que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e 
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza. 

O objetivo deste estudo foi identificar o comportamento pró-ambiental de 
reciclagem de pós-graduação de uma instituição de ensino superior na cidade 
de Maringá (PR). 

 
2        MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva realizada 

por meio de quatro questões: 1- Separo lixo em recipientes diferentes; 2- Uso os 
pontos da prefeitura para descarte de eletrodomésticos; 3- Deposito óleo de 
cozinha usado em pontos especializados e 4- Prefiro produtos que utilizem 
embalagens recicláveis/reutilizáveis. As afirmativas foram formuladas com três 
opções de respostas (nunca, às vezes e frequentemente), utilizadas para medir 
o comportamento pró-ambiental dos alunos. 

As questões foram aplicadas por meio do formulário Google Forms  cujo 
o link de acesso foi enviado através do aplicativo WhatsApp para o grupo de 67  
pós-graduandos na área de ciências ambientais. 

Os aspectos éticos foram respeitados, conforme as recomendações da 
Resolução nº. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, mediante aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição UNICESUMAR, parecer n. 
3.474.468. Os participantes que concordaram em fazer parte da pesquisa deram 
aceite online no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
3        RESULTADOS E DISCUSÃO 
 
 Das 67 pessoas que receberam o link no grupo de WhatsApp 22 (32%) 
responderam, destas 77,3% “sempre” separam o lixo em recipientes diferentes, 
18,2% “às vezes” e 4,5% “nunca” (Figura 1). O resultado obtido para esta 
questão se sustenta sob duas vertentes, a primeira justifica-se devido as 
discussões sobre a sustentabilidade que despertaram a conscientização 
ambiental a partir da gestão dos resíduos sólidos urbanos, com incentivo de 
cooperativas e associações de catadores de produtos recicláveis e prefeituras 
municipais (SAMPAIO et al, 2014). E a segunda justificativa se deve ao fato dos 
respondentes pertencerem ao corpo discente da área de ciências ambientais.  
 Para as questões dependentes de estrutura ou suporte dos gestores 
públicos, as respostas “nunca” e “às vezes” somaram a maioria das respostas. 
Apenas 40,9% dos alunos afirmaram que descartam os eletrodomésticos em 
pontos apropriados e 45,5% depositam o óleo de cozinha usado em pontos 
especializados. Tais comportamentos denotam a necessidade da ampliação de 
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pontos para descarte desses resíduos. Consta que na cidade de Maringá 
existem 20 pontos para descarte de lixo eletrônico, e os mesmos são divulgados 
no site www2.maringa.pr.gov.br. 
 Observa-se na Figura 1 que o comportamento relativo a preferência por 
embalagens recicláveis e/ou reutilizáveis ainda não está incorporado no 
cotidiano dos participantes desta pesquisa. O crescimento da consciência 
ecológica nos países desenvolvidos tem estimulado a produção de embalagens 
recicláveis, mas no Brasil, o marketing das embalagens não direciona a escolha 
do consumidor. O baixo poder aquisitivo da maioria da população e a pouca 
compreensão sobre os problemas ambientais representam fortes obstáculos 
para a adesão às embalagens recicláveis (GONÇALVES et al., 2008). 
 

 
Figura 1: Distribuição da frequência das respostas dos alunos sobre comportamento 
pró-ambiental de reciclagem. Maringá (PR), 2019. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que o comportamento pró-
ambiental de reciclagem é despertado quando existe facilidade para a sua 
prática, como demostrado na questão relacionada a separação dos tipos de 
resíduos. Nas questões que exige locomoção para o descarte em pontos 
adequados de coleta, como no caso do óleo usado e eletrodomésticos, o 
comportamento da maioria demonstrou-se inadequado. Com base no presente 
estudo, destaca-se a necessidade de ampliação dos pontos de recolhimento 
desses resíduos para facilitar o acesso da população. Paralelamente, o 
desenvolvimento de campanhas que incentivem o comportamento pró-ambiental 
de reciclagem da população trata-se de estratégia primordial, uma vez que, são 
as ações praticadas no dia-a-dia que refletirão positivamente para o 
desenvolvimento sustentável. 
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