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RESUMO

A pesquisa foi realizada com os alunos do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, 
com o objetivo de identificar  e  conscientizar  sobre a relação do estudo em livros com o 
desmatamento.  Para  que  o  aprendizado  escolar  seja  sustentável,  sem  desperdícios  e 
minimizando suas  influencias  negativas  ao meio  ambiente,  é  importante  a  consciência  da 
utilização do papel, cuja matéria prima é a celulose. Muitas vezes a responsabilidade pelo 
desmatamento fica distante dos alunos, por não identificarem como entidades poluidoras em 
sua atividade escolar ou de utilização de livros (estudo ou lazer). O método utilizado para 
pesquisa foi o de preenchimento de formulários pelo próprio entrevistado, afim de evitar que 
os  mesmos  fossem intimidados  e/ou  envergonhados  e  não  respondessem as  questões.  Os 
mesmos  foram recolhidos  após  o  tempo  de  preenchimento.  Seguindo  a  lógica  de  que  a 
produção de papel utiliza celulose extraída de árvores como matéria prima, e que se esta for 
produzida de florestas não plantadas, estará ocorrendo prejuízo ao meio ambiente através do 
desmatamento.  Os  resultados  observados  foram que não há  consciência  de  que  os  livros 
podem causar desmatamento, ou valorização da origem do papel utilizado nestes. Quanto a 
visão de apoio ao reflorestamento e utilização de papel reciclado, respectivamente 99% e 98% 
são favoráveis. Há uma resistência a utilização do livro com papel reciclado ou livro online, 
resultando respectivamente, 83% e 78% de aprovação. Concluímos que há necessidade de 
uma maior conscientização sobre a influencia dos livros e da atividade escolar como fonte de 
poluição e degradação do meio ambiente.

Palavras  Chaves: -  livros,  papel,  reflorestamento,  meio  ambiente,  desmatamento, 

consciência.

"A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância”

Gandhi
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O  Brasil  tem  uma  das  maiorres  coberturas  vegetais  do  mundo,  por  este  motivo 

acreditamos ser importante alertar as pessoas sobre o desmatamento desenfreado que está 

ocorrendo no Brasil e no mundo. Muitas vezes por empresas clandestinas que atuam sem 

autorização oficial.

O  papel  é  essencial  no  nosso  dia-a-dia  mas  precisamos  usá-lo  da  maneira  mais 

sustentável possível. Devido a sua intensa utilização, deveriamos utilizar o  papel reciclado, 

valorizando assim sua produção sustentável, reduzindo o desmatamento.

2.- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nessa  pesquisa,  elaboramos  algumas  perguntas  com o  objetivo  de  descobrir  mais 

sobre o conhecimento das pessoas em relação ao assunto abordado.  Entrevistamos quatro 

meninas  e  quatro  meninos  de  cada  turma  do  ensino  médio  integrado  com os  cursos  de 

Agropecuária, Informática e Eletroeletrônica.  Entregamos questionários aos entrevistados, 

depois tabulamos estas informações.

Optamos pela  metodologia de distribuir os formulários,  para deixarmos a vontade á-

las mais á vontade afim de obter respostas concretas nós pedíamos que respondessem com 

clareza e resposabilidade.

O formulário tinha seis perguntas falando sobre as o uso indevido do papel e as 

medidas que poderíamos obter a diminuição do uso incorreto do papel, uma das medidas 

usadas foi a de ler livros com papel reciclado e livro online. 

Foram feitas as seguintes perguntas:

1. O que você acha sobre o desmatamento para a produção de livros?

2. Você concorda com as empresas que não utilizam madeiras reflorestadas na produção 

de livros?

3. Você compraria um livro com folhas recicladas?



4. O que você  acha sobre o reflorestamento de arvores?

5. Você acha que ler livros online seriam melhor na ajuda contra o desmatamento?

6.  Você acha que utilização de papeis reciclados seria uma boa idéia para ajudar a 

diminuição de produção do papel?

3.- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto ao questionamento sobre a relação entre o desmatamento e a produção de 

livros, podemos observar no Gráfico – 01 – Desmatamento e produção de  livros, que 51% 

acham incorreto, e 49% acham correto. Observamos que os entrevistados não acreditam que 

haja relação direta entre a produção de livros e o desmatamento.

Gráfico – 01 – Desmatamento e Produção de Livros

Outra  questão  é  quanto  a  origem do material  para  produção de  papel,  oriunda de 

florestas  plantadas  (reflorestadas).  No  Gráfico  –  02,  77%  dos  entrevistados  consideram 

incorreto  a  produção de  papel  utilizando  materia  príma de  área  não reflorestadas  e  23% 



consideram correto. 

Gráfico – 02 – Madeira de Reflorestamento para Produção de Livros

As  duas  primeiras  questões  apresentam  a  visão  conceitual  dos  entrevistados,  na 

questão 03, representada pelo gráfico – 03, podemos observar a ação, ou resistencia frente aos 

conceitos. Dos entrevistados, 17% declararam resistência a aquisição de 

Gráfico – 03 – Livros com folhas recicladas.

Observamos pelo Gráfico -04 que 99% dos entrevistados são favoráveis aos 

reflorestamento.



Gráfico – 04 – Reflorestamento de Árvores

Pela pesquisa,  78% dos entrevistados,  vide gráfico – 05,  são favoráveis aos livros 

online, os 22% que não concordaram, alegaram diversos motivos, tais como dificuldade de 

leitura, concentração.

Gráfico – 05 – Livros online

O apoio ao papel reciclado, como consciência de redução da derrubada das árvores, 

conta com 98% dos entrevistados.



Gráfico – 06 – Papel Reciclados

4.- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados da pesquisa, observamos que as pessoas têm consciência de que 

precisam utilizar papel reciclado e apenas o necessário, mas as mesmas não colocam isto em 

prática,  esse  é  um  grande  problema  da  sociedade  atual.  Como  também  na  questão  de 

utilização de livros online, muitos não querem perder a facilidade do livro impresso.

Há  necessidade  de  mudança  de  hábitos,  pois  mesmo  os  livros  que  podem 

conscientizar, precisam ser utilizados de forma sustentável, para não comprometer o planeta, 

tendo em vista sua interelação direta de madeira para sua produção.
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