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Resumo: Esta pesquisa traz como tema a percepção e informação dos alunos sobre a 
separação do resíduo  domiciliar. O resíduo sólido é um dos  grandes problemas  ambientais na 
atualidade. O descarte inadequado causa a contaminação do solo, do lençol freático, de rios, 
além da poluição do ar. Despertar o interesse dos alunos para  a separação dos resíduos é de 
extrema importância para a conscientização  e reflexão  dos efeitos  nocivos que o  mesmo 
vem provocando no mundo. Os dados foram coletados através da aplicação de um 
instrumento (questionário) elaborado pela pesquisadora com 15 perguntas dos tipos abertas e 
fechadas, para alunos dos 7º anos A e B de uma escola da rede privada de ensino de 
Navegantes - SC, totalizando uma amostra de 60 pessoas. Dos 60 alunos entrevistados, 77% 
responderam que o caminhão  de coleta de resíduos passa em dias alternados, três vezes na 
semana, o que corrobora com dados da Secretaria de Obras do site Prefeitura de Navegantes; 
18% responderam que o caminhão passa duas vezes; e os demais, apenas uma vez. Os 
produtos industrializados são os mais consumidos pelos alunos.  45% responderam que usam 
produtos plásticos, 37% papéis, e 18% os orgânicos. 95% dos alunos sabiam o que era a coleta 
seletiva de resíduos, apesar de esta não existir no município. Conforme o resultado da 
pesquisa pôde-se perceber que, em relação aos resíduos domiciliares gerados, os alunos 
necessitam de informações mais concretas sobre a separação de resíduos, reciclagem, 
preservação do meio ambiente e educação ambiental. Por mais que os alunos saibam da 
importância da coleta seletiva, muitos não praticam a separação por não ter um sistema de 
coleta seletiva no município, além do comodismo e a falta de campanhas ambientais 
educativas.   
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