




No dia 20 de agosto DE 2014, a Lei de Limpeza Urbana nº 
3273, que multa as pessoas por jogarem lixo nas ruas 
completará um ano. O Laboratório de Pesquisa da UniCarioca 
e o jornal O GLOBLO querem saber a percepção do carioca 
sobre o sucesso dessa lei e o que eles propõem para que a 
cidade fique cada vez mais maravilhosa.  

AGOSTO 2014 



RESUMO GERENCIAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 784 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 12 e 13 de agosto de 2014, nas 
ruas do Centro do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 6 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 10 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
Centro da cidade por um dos pesquisadores do 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca. 



Enquete  realizada pelo Laboratório de Pesquisas da UniCarioca revela que 91% dos cariocas 
são a favor da lei que multa o cidadão por jogar lixo nas ruas (LIXO ZERO).  
 

– OBS: no lançamento da campanha, em 2013, 79% dos respondentes eram a favor da 
Lei e 15% contra. 

 
52% acham que a LEI ainda “não pegou”. Para 61% dos entrevistados que compõem esse 
grupo a lei ainda não pegou, principalmente, por falta de educação da população (neste número 
estão incluídos os 6% que são contra a Lei). 
 
entanto, para 45% dos respondentes a LEI “já pegou” e 48% dos respondentes que 
compõem esse grupo a presença dos fiscais nas ruas para é a principal razão da LEI ser um 
sucesso.  
 
64% dos entrevistados nunca viram uma pessoa ser multada. Porém, 36% já viram a 
aplicação da multa e, para 10% desse grupo, mais de 3 vezes ao longo do ano.  
 
54% dizem que não denunciariam alguém por jogar lixo nas ruas. 
 
E os entrevistados acreditam que existindo mais lixeiras nas ruas (para 34% deles), mais 
fiscais nas ruas (para 24% deles) e uma campanha de massa (para 24% deles) ajudaria na 
criação de uma cultura de preservação para que, em 2015, a LEI alcance 100% de 
aprovação. 
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