
 

 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS HÁBITOS SUSTENTÁVEIS DOS 
MORADORES DE

Educação Ambiental 

 

RESUMO  

Devido às ações antrópicas que prejudicam o meio ambiente, torna
ambiental que possam auxiliar na amenização da degradação do meio ambiente.  Mas para gerar 
deeducação ambiental eficientes
aspectos, tais comocultural e 
percepção ambiental. Deste modo,
estados de São Paulo e de Minas Gerais
ambiental. Para coleta de dados sobre 
plataforma dogoogledocs, sendo este
Foram analisadas 269 respostas, indicando que
ambiental comparado com os indivíduos que respondera
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INTRODUÇÃO  

 

Existe uma profunda relação na interação entre homem natureza, sendoque

ambiente tem sido a grande preocupação atual de grande maioria da população mundial, seja 

pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta 

natureza dá a essas ações(Oliveira e Corona, 2008)

As concepções de natureza 

humana interagindo com o ambiente em que coexistiram, e isso varia conforme os valores que 

se estabelecem em determinado local e época
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que prejudicam o meio ambiente, tornam-se necessário
auxiliar na amenização da degradação do meio ambiente.  Mas para gerar 

eficientes é de suma importância analisar a percepção ambiental 
 regional, tendo em vista quemuitasvariáveispodem influenciar no nível de 

Deste modo, o presente trabalho visa analisar a percepção ambiental da população do
de São Paulo e de Minas Gerais, afim deaveriguar a variável região na influência do grau de percepção 

coleta de dados sobre a percepção ambiental foi utilizado um questionário online 
, sendo este divulgado por meio deredes sociais durante os meses de maio e junho

respostas, indicando queos moradores de São Paulo apresenta maior grau de percepção 
ambiental comparado com os indivíduos que responderam o questionário do estado de Minas Gerais.

 

conscientização;sustentabilidade; degradação ambiental

Existe uma profunda relação na interação entre homem natureza, sendoque

ambiente tem sido a grande preocupação atual de grande maioria da população mundial, seja 

pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta 

natureza dá a essas ações(Oliveira e Corona, 2008)”. 

concepções de natureza determinadas pela sociedade foram produtos da cultura 

humana interagindo com o ambiente em que coexistiram, e isso varia conforme os valores que 

se estabelecem em determinado local e época (Ribeiro, 2003). 
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necessários programas de educação 
auxiliar na amenização da degradação do meio ambiente.  Mas para gerar trabalhos 

é de suma importância analisar a percepção ambiental da população, em vários 
podem influenciar no nível de 
ção ambiental da população dos 

a variável região na influência do grau de percepção 
a percepção ambiental foi utilizado um questionário online por meio da 

durante os meses de maio e junho. 
os moradores de São Paulo apresenta maior grau de percepção 

m o questionário do estado de Minas Gerais. 

degradação ambiental. 

Existe uma profunda relação na interação entre homem natureza, sendoque meio 

ambiente tem sido a grande preocupação atual de grande maioria da população mundial, seja 

pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a 

pela sociedade foram produtos da cultura 

humana interagindo com o ambiente em que coexistiram, e isso varia conforme os valores que 

ammandasilvaa_muz@hotmail.com; 

Campus Muzambinho,elias.granato@ifsuldeminas.edu.br. 



 

 

Com isso o presente 

entre moradoresdos estados

 

METODOLOGIA  

Foi feita uma pesqu

através de redes sociais. Os dados 

indivíduos. A percepção ambiental

Gerais. Para análise de dados levou

Indiferente/às vezes = opções inter

que obteve maior respostas concordo/sempre foi considerada com maior grau de percepção 

ambiental (tabela 2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo os dados analisados na tabela 2, é perceptível que os indivíd

São Paulo apresentaram melhor 

respostas “concordo/sempre”. 

TABELA 2: QUESTIONAMENTOS SOBRE

COMO VOCÊ SE PORTA FRENTE ÀS SEGUINTES QUESTÕES 

Utilizar os dois lados dos papéis ou reutilizar como rascunhos e 

evitar imprimir coisas desnecessárias

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Evitar substituir aparelhos eletrônicos com frequência

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Reutilizar objetos 

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

presente trabalho objetiva analisar sehá variação na 

s de São Paulo e Minas Gerais. 

Foi feita uma pesquisa com um questionário online do googledocs

através de redes sociais. Os dados preliminares da pesquisa foram compostos por 269 

ção ambiental foi comparada entre os estados de São Paulo e Minas 

Para análise de dados levou-se em consideração: Discordo/nunca =opções ruins; 

opções intermediárias e concordo/sempre = melhor opção.

que obteve maior respostas concordo/sempre foi considerada com maior grau de percepção 

DISCUSSÃO  

Segundo os dados analisados na tabela 2, é perceptível que os indivíd

melhor percepção ambiental, pois apresentaram maior quantidade nas 

respostas “concordo/sempre”.  

UESTIONAMENTOS SOBRE AÇÕES EM PROL DO MEIO AMBIENTE

COMO VOCÊ SE PORTA FRENTE ÀS SEGUINTES QUESTÕES AMBIENTAIS: 

Utilizar os dois lados dos papéis ou reutilizar como rascunhos e 

evitar imprimir coisas desnecessárias Minas Gerais  

3,10% 

12% 

84,90% 

aparelhos eletrônicos com frequência Minas Gerais  

4,20% 

28,60% 

67,20% 

Minas Gerais  

2,10% 

20,30% 

77,60% 
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há variação na percepção ambiental 

docs, que foi divulgado 

preliminares da pesquisa foram compostos por 269 

os de São Paulo e Minas 

iscordo/nunca =opções ruins; 

melhor opção. A região 

que obteve maior respostas concordo/sempre foi considerada com maior grau de percepção 

Segundo os dados analisados na tabela 2, é perceptível que os indivíduos do estado de 

percepção ambiental, pois apresentaram maior quantidade nas 

O AMBIENTE 

São Paulo 

3,60% 

21,80% 

74,50% 

São Paulo 

7,30% 

20% 

72,70% 

São Paulo 

1,80% 

20% 

78,20% 



 

 

Levar sacolas sustentáveis para o supermercado

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Descartar lâmpadas, pilhas e óleos em locais 

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Descartar lixo no lugar correto (Não jogar no chão)

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Evitar deixar a torneira aberta aos escovar os dentes ou lavar 

louça 

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Tomar banho rápido (até 10 minutos)

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Dar preferência a produtos de menor consumo de energia na hora 

de comprar 

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Pagar mais por um produto ecologicamente correto

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Evitar o consumo excessivo de carne

Discordo/nunca 

Levar sacolas sustentáveis para o supermercado Minas Gerais  

27,10% 

37,50% 

35,40% 

Descartar lâmpadas, pilhas e óleos em locais específicos Minas Gerais  

12,50% 

25,50% 

62% 

Descartar lixo no lugar correto (Não jogar no chão) Minas Gerais  

2,10% 

6,80% 

91,10% 

Evitar deixar a torneira aberta aos escovar os dentes ou lavar 

Minas Gerais  

2,10% 

8,90% 

89,10% 

10 minutos) Minas Gerais  

7,30% 

33,90% 

58,90% 

Dar preferência a produtos de menor consumo de energia na hora 

Minas Gerais  

10,90% 

21,40% 

67,70% 

Pagar mais por um produto ecologicamente correto Minas Gerais  

15,10% 

52,60% 

32,30% 

consumo excessivo de carne Minas Gerais  

20,80% 
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São Paulo 

14,50% 

38,20% 

47,30% 

São Paulo 

14,50% 

12,70% 

72,70% 

São Paulo 

1,80% 

5,50% 

92,70% 

São Paulo 

5,50% 

7,30% 

87,30% 

São Paulo 

10,90% 

25,50% 

63,30% 

São Paulo 

9,10% 

25,50% 

65,50% 

São Paulo 

14,50% 

38,20% 

47,30% 

São Paulo 

40% 



 

 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Dar preferência a transporte público

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Importar-se com o desmatamento 

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Usar lâmpadas econômicas(fluorescentes e LED)

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Dar preferência a produtos reciclados

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

A liberação de resíduos sólidos em rios e riachos me incomoda

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Evitar lavar calçada em frente a casa todos os dias

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Desligar equipamentos que não estão sendo utilizados

Discordo/nunca 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Buscar informações sobre os impactos ambientais causados na 

produção , uso e descarte de um produto antes de adquiri

Discordo/nunca 

42,70% 

36,50% 

Dar preferência a transporte público Minas Gerais  

15,60% 

47,90% 

36,50% 

Minas Gerais  

2,10% 

11,50% 

86,50% 

Usar lâmpadas econômicas(fluorescentes e LED) Minas Gerais  

3,10% 

14,60% 

82,30% 

Dar preferência a produtos reciclados Minas Gerais  

5,20% 

44,80% 

50% 

A liberação de resíduos sólidos em rios e riachos me incomoda Minas Gerais  

5,70% 

4,20% 

90,10% 

casa todos os dias Minas Gerais  

4,20% 

4,70% 

91,10% 

Desligar equipamentos que não estão sendo utilizados Minas Gerais  

4,20% 

18,80% 

77,10% 

Buscar informações sobre os impactos ambientais causados na 

produção , uso e descarte de um produto antes de adquiri-lo Minas Gerais  

17,20% 
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30,90% 

29,10% 

São Paulo 

21,80% 

38,20% 

40% 

São Paulo 

5,50% 

7,30% 

87,30% 

São Paulo 

1,80% 

10,90% 

87,30% 

São Paulo 

9,10% 

36,40% 

54,50% 

São Paulo 

3,60% 

3,60% 

92,70% 

São Paulo 

7,30% 

9,10% 

83,60% 

São Paulo 

3,60% 

10,90% 

85,50% 

São Paulo 

23,60% 



 

 

Indiferente/Às vezes 

Concordo/Sempre 

Qual a sua prática mais comum para preservar o meio ambiente

Divulgo em mídias sociais  

Faço minha parte em casa 

Não me envolvo 

Assino abaixo assinado 

 

 

CONCLUSÕES  

Os moradores do estado de São Paulo apresentaram maior número de respostas que indicam 

uma boa relação para com o meio ambiente. Este resultado aponta para a necessidade de se 

criar melhores trabalhos de educação ambiental no estado de Minas Gerais. 

percepção ambiental, neste sentido, é um meio de compreender como os sujeitos dessa 

sociedade adquirem seus conceitos e valores, bem como, como compreendem suas ações e se 

sensibilizam com a crise socioambiental

imprescindível o estudo constante da percepção ambiental que busca comparar em vários 

aspectos o que influencia no nível da mesma, para uma melhor obtenção de conscientização 

ambiental de um maior número de pessoas.
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36,40% 

40% 

São Paulo 

5,50% 

90,90% 

- 
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percepção ambiental, neste sentido, é um meio de compreender como os sujeitos dessa 

sociedade adquirem seus conceitos e valores, bem como, como compreendem suas ações e se 
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