
                                                                                                                                                                    

 

i

CLEIDE MÉRCIA SOARES DA SILVA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO SISTÊMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A UEFS: subsídios para a 

construção de uma política participativa 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Corpo Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

e Ambiental da Universidade Estadual de Feira de 

Santana como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências em 

Engenharia Civil e Ambiental. 

 

                                                           Orientadora: Profa. Dra. Sandra Maria Furiam Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 
FEIRA DE SANTANA, BA-BRASIL 

JULHO DE 2010 

 
 



                                                                                                                                                                    

 

ii

GESTÃO SISTÊMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A UEFS: 

subsídios para a construção de uma política participativa 

 

 

 

Cleide Mércia Soares da Silva Pereira 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, BA, COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL. 

 

Aprovada por: 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Maria Furiam Dias (Doutor) 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Wanda Maria Risso Günther (Doutor) 
Universidade de São Paulo 

 

_______________________________________________ 

                                               Profa. Dra. Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante (Doutor) 
                                               Universidade Estadual de Feira de Santana  

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Angela Alves do Nascimento (Doutor) 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

 
 
 
 
 

FEIRA DE SANTANA, BA-BRASIL 
JULHO DE 2010 

 

 

 



                                                                                                                                                                    

 

iii

São muitos a quem eu gostaria de dedicar essa obra inconclusa. Fruto de 

sonhos, estudo, ideal, suor, apoio, orientação e muito trabalho. Naturalmente, 

com imperfeições e muito ainda por fazer, suar, estudar, trabalhar e 

aprender. E, entre o buscar a perfeição no meu fazer e me deparar com a 

minha imperfeição, própria da criação humana, dedico: 

 

A quem me deu a vida, a quem me uni para gerar vidas e para as vidas que 

gerei. Com vocês, aprendi a (con)viver, sorrir, lutar, avançar, recuar, dividir e 

ser feliz: 
 

Meu pai, Rogaciano Nascimento da Silva, guerreiro e incansável por 

causas que acredita: 
 

     pela fé, ensinamentos e comunhão na vida... 
                                                    por me fazer destemida... 
                                                    pelo Porto Seguro de sempre...  
 

                                    Minhas mães (in memoriam):  
                         Valdelice Soares da Silva: 

 

pela minha vida nesse plano terrestre 
e pelo cuidar-me nos meus dois primeiros anos de vida... 

 

                         Neusa Freitas Schettini: 
 

     pelo amor materno...  
                                                    pelos ensinamentos e companhia segura... 
                                                    pelos exemplos de coragem e luta incessantes... 
                                                    pelos canto e acalanto nos momentos de ... 
 

Meu esposo, José Pereira Filho, que de tudo se faz canção: 
 

     pelas duas novas graciosas vidas que geramos juntos... 
                                                    por dividir comigo uma vida de tantas idas e vindas...  
 

                                Minhas filhas, Ane Sarita Silva Pereira e Cláudia Lysle Silva 

                         Pereira: 
 

                                                    que me trazem, sempre, sol de primavera... 
                                                    que me fazem ter esperança... 
                                                    e por me ensinarem que sonhos não envelhecem... 
 

 

Aos meus colegas, amigos de todas as horas, Profs. Maria da Glória Sampaio 

Gomes, Gizélia Vieira dos Santos, José Geraldo Wanderley Marques e 

Carlos Augusto Lucas Brandão, que fazem da doação ao próximo e do 

respeito à vida os seus maiores ensinamentos no convívio diário... 

   
 

Aos meus colegas, professores precursores da EEA na UEFS, quando tudo era 

um novo caminhar e um novo fazer: Maria Angela Alves Nascimento, Maria 

de Fátima da Silva Nunesmaia, Maria de Fátima Hanaque Campos, Nora 

Ney Alves Santos, Sandra Maria Furiam Dias e Vicente Deocleciano 

Moreira. Com alguns convivi e, hoje, outros deles, são meus parceiros de 

trabalho. Aprendi a admirá-los pelo pioneirismo e espírito desbravador, por 

acreditar no homem como um ser capaz de intervir no meio ambiente de 

forma ética e vê-lo como um espaço pertencente a todos os seres vivos.  



                                                                                                                                                                    

 

iv

Agradecimentos 

 

À UEFS, meu espaço de troca de experiências, ensinamentos e aprendizagens, o meu 
reconhecimento; 
 
Aos atuais gestores da UEFS, Prof. Dr. José Carlos Barreto de Santana e Prof. Dr. 
Washington Almeida Moura pelo apoio integral à minha formação continuada, a minha 
gratidão; 
 
Aos ex-gestores desta Instituição, Profa. Yara Maria Cunha Pires, Prof. Josué da Silva 
Melo, Profa. Anaci Bispo Paim, Prof. Onofre Boa Vista da Cunha e suas equipes, que me 
possibilitaram conhecer a UEFS nas diversas e complexas dimensões, o meu respeito e 
gratidão; 
 
Ao Departamento de Ciências Biológicas, em nome dos Professores Dr. Carlos Costa 
Bichara Filho e Dr. Francisco José Bezerra Souto; e Dra. Iara Cândido Crepaldi e 
Rosemaire Pereira, Diretores e Vice Diretores no biênio 2007/2009 e 2010/2012, 
respectivamente, pelo apoio incondicional concedido a minha pessoa na realização do Mestrado 
e, de igual forma, ao Colegiado de Ciências Biológicas, em nome da Coordenadora, Profa. Dra. 
Cláudia Elena Carneiro, o meu eterno reconhecimento; 
 
Aos colegas, funcionários e estudantes da UEFS que participaram desse trabalho como 
entrevistados. A vocês, sou intensamente grata; 
 
Às Unidades da UEFS, especialmente a ASPLAN, em nome do Prof. Carlos Eduardo 
Cardoso de Oliveira; Divisão de Assuntos Acadêmicos, em nome dos Srs. Jailton Silva do 
Nascimento, Paulo César de Azevedo da Cruz, e Saulo José dos Santos Rocha; UNDEC, 
em nome das Sras. Consuelo Penelu Bitencourt e Soraya Maltez Carvalho; UNINFRA, em 
nome das Sras. Nadja Ribeiro Machado Silva, Simone Lima Rios Teles e do Sr. Jodilson 
Amorim Carvalho; pela concessão dos dados solicitados e a Imprensa Gráfica, em nome dos 
Srs. Nivaldo de Assis Silva Filho, Evandro Ferreira Vaz e da Sra. Ilva Mônica Costa M. 
Brandão pela prontidão no atendimento dos serviços gráficos. A minha gratidão; 
 
Ao Sr. Fábio Arllen Silva pelo apoio e auxílio sempre presente, o meu afetuoso 
agradecimento; 
 
À Profa. Dra. Suzana Maria De Conto (UCS), pelo envio de referências bibliográficas, meus 
sinceros agradecimentos; 
 
Aos funcionários das Empresas terceirizadas, que prestam serviço à UEFS, pelo acesso aos 
dados solicitados. A vocês, serei sempre grata;  
 
À Bibliotecária Profa. Graça Maria Dultra Simões pela revisão das citações e referências 
bibliográficas com base nas NBR, o meu reconhecimento e gratidão;  
 
À Profa. Zélia Martins pelas correções, revisões e observações ortográficas, a minha 
admiração e gratidão; 
 
Aos mestres amados e amigos, Prof. Dr. José Geraldo Wanderley Marques e Profa. Dra. 
Eliane Elisa de Souza e Azevêdo que alçaram vôos distantes e aterrissaram em um terreno 
desconhecido chamado UEFS. Assim os conheci e assim entraram em minha vida para ficar, 
sendo referência em muitos momentos meus. Pelo estímulo, reflexões e ponderações recebidas, 
a minha admiração e agradecimentos infinitos; 
 



                                                                                                                                                                    

 

v

Aos meus mais recentes companheiros de trabalho, da Equipe de Estudo e Educação 
Ambiental, pela solidariedade recebida; 
 
Aos professores do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental pelo 
convívio e busca da excelência acadêmica; 
 
À Profa. Dra. Tereza Simonne Mascarenhas Santos pela dedicação aos estudantes do Curso, 
na aprendizagem de um conhecimento, para muitos, novo e abstrato. Pelo modelo pedagógico e 
convivência harmoniosa, a minha admiração e reconhecimento;  
 
Às funcionárias, Mariana Ramos Cordeiro e Cátia Suzana Souza Mascarenhas e o 
estagiário Hugo Marques Duarte, da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil e Ambiental pelos serviços prestados e atenção a mim dedicada, no período 
de estudo; 
 
Ao Prof. Dr. Eraldo Medeiros Neto pela contribuição em uma das etapas deste trabalho e pela 
atenção sempre dispensada à minha pessoa. Meu afetuoso agradecimento.  
 
Ao Sr. Gemicrê do Nascimento Silva, Sr. Emiliano Gonçalves de Jesus e Srta. Cláudia 
Lysle S. Pereira pela presteza na elaboração e tratamento de algumas figuras, quando o meu 
talento não era suficiente para fazê-los; 
 
Às Professoras componentes da Banca Examinadora, Dra. Wanda Maria Risso Günther, 
Dra. Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante e Dra. Maria Angela Alves do Nascimento, 
pelas contribuições adicionadas neste trabalho. Meus mais sinceros agradecimentos;  
 
Às minhas estimadas colegas do mestrado Ana Cláudia Ferreira Marques, Cleia Pereira de 
Souza, Joseane Moura de Santana e Uilma da Silva Aragão pelos momentos únicos de 
convivência, estudos, compartilhamento, amizade e alegrias. Sentirei saudades! 
 
Aos meus colegas mais próximos Profas. Maria Da Glória Sampaio Gomes, Gizélia Vieira 
dos Santos, Profs. Nilo Henrique Neves dos Reis e Carlos Augusto Lucas Brandão, pelo 
estímulo, apoio, conforto, acolhimento e suporte necessário. 
 
À família Roberto Gonzalez Borges pela acolhida nos momentos necessários;  
  
À minha família (esposo e filhas), Rogaciano Nascimento da Silva e Neusa Freitas 
Schettini (pais), Cláudio Robério S. da Silva, Márcia Consuelo S. Gonzalez e Hellen 
Cristina Silva (irmãos) pela compreensão das minhas ausências, pelas saudades contidas 
silenciosamente e pelo respeito ao meu recolhimento necessário para a elaboração desse estudo. 
A vocês, o meu eterno amor; 
 
E, em especial: 
 
À Profa. Dra. Sandra Maria Furiam Dias que com a sua sabedoria de mestra e espírito 
esclarecido me conduziu na elaboração desse trabalho. Tenho um débito para com ela: não me 
foi possível aproveitar o máximo do seu conhecimento e orientação. Ainda preciso caminhar ao 
seu lado para aprender mais... 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    

 

vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Porque eu tenho uma filha de 13 anos, e... 

espero que quando ela chegar a minha idade, o 

mundo esteja com uma qualidade melhor do que a 

que eu encontro hoje. E a gente sabe que, quanto 

mais você puder poupar..., melhorar isso que tá aí, 

que é nosso, você sendo sujeito disso, acho que a 

vida agradece [...].  
 

            Fragmento da entrevista de um membro da comunidade universitária.  



                                                                                                                                                                    

 

vii

Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

GESTÃO SISTÊMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A UEFS: subsídios para a 

construção de uma política participativa 

 

 

Cleide Mércia Soares da Silva Pereira 

 

Julho/2010 

 

Orientador: Profa. Dra. Sandra Maria Furiam Dias 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

A geração de resíduos sólidos tem sido um dos problemas ambientais enfrentados pelas 
autoridades públicas, sociedade e Universidades uma vez que, sendo resultantes das 
atividades humanas e na ausência de um manejo adequado, passam a se constituir em 
ameaça ao meio ambiente e à saúde pública. Nas universidades, o movimento ambiental 
teve início nos anos 1970, e, reconhecido como espaço gerador de resíduos sólidos, 
estes passaram a ocupar as agendas institucionais. O primeiro registro foi nos Estados 
Unidos, no ano de 1972, com a implantação do Programa de Reciclagem de Resíduos 
Sólidos. Tal movimento se consolida nos anos 1980, se propagando em instituições de 
outros países. Nas Universidades brasileiras, os resíduos sólidos demarcaram espaços 
na década de 1990, sendo crescente o número de instituições a partir de então que 
implantaram programas e políticas de gestão para os resíduos sólidos e em algumas 
delas avançando em direção à gestão ambiental. A presente pesquisa teve como 
objetivo elaborar uma proposta de política de gestão de resíduos sólidos para a 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia, construída de forma 
participativa, com a comunidade universitária, a partir de uma realidade local.  Para a 
coleta de dados foram utilizadas entrevistas individuais, observação direta e pesquisa 
documental. Para a análise das entrevistas, utilizou-se o Discurso do Sujeito Coletivo, 
delineando-se um modelo de intervenção para a construção da política de gestão de 
resíduos sólidos. Dos dados obtidos, foi possível diagnosticar a situação atual dos RS 
na instituição, a percepção da comunidade sobre estes e o manejo atual praticado na 
UEFS, além de obter sugestões para sua melhoria. Levando em consideração os dados 
obtidos, a formulação da política de gestão de RS pautou-se em diretrizes norteadoras, 
entendidas como essenciais a uma gestão sustentável. As diretrizes formuladoras foram: 
Estrutura organizacional, marco legal e princípios norteadores de sustentabilidade para 
a gestão de resíduos sólidos que embasaram os procedimentos de natureza estrutural, 
administrativa, acadêmico-administrativa, educacional, operacional e avaliação 
periódica. O modelo definiu-se por uma gestão sistêmica, integrando as partes 
constituintes da Universidade como a estrutura organizacional e administrativa e a área 



                                                                                                                                                                    

 

viii

acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), definindo responsabilidades a todos os setores 
e a todas as categorias que as compõem.  
 

Palavras-chave: Política de gestão de resíduos sólidos, resíduos sólidos e universidade, 

resíduos sólidos institucionais.  
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The generation of solid wastes has been one of the environmental problems faced by 
public authorities, society, and universities as well. Having resulted from all human 
activity and in the absence of management or a proper management, solid wastes begin 
to pose a threat both to the environment and public health. In universities, the 
environmental movement began in the 1970s. Since educational institutions have been 
recognized as spaces that generate solid wastes, this subject began to occupy the 
institutional agendas. The first record occurred in the United States in the year of 1972 
with the employment of the Solid Waste Recycling Program. Such movement is 
consolidated in the 1980s, spreading itself to institutions of other countries. In Brazilian 
universities solid wastes demarcated spaces in the 90s, and since then a growing number 
of institutions have been embracing complex projects, implementing programs and 
setting policies for managing solid waste. Some of them present more advanced stages 
with the implementation of environmental management. This current research is aimed 
at drafting a policy proposal for solid waste management at the State University of Feira 
de Santana (UEFS), Feira de Santana-Bahia. It was built with the participation of the 
university community; from a local reality. The data were obtained by means of 
individual interviews, direct observation, and documentary research. The Collective 
Subject Discourse was used for interview analyses, by delineating a model of 
intervention to the construction of a policy for solid waste management. From the data 
obtained, it was possible to diagnose the current situation of SW in the institution, the 
community perception of them, the current management that is practiced at UEFS, as 
well as record some suggestions for improving it. Taking these data in consideration, 
the formulation of the solid waste management policy was based on guiding policies, 
understood as essential to a sustainable management. The formulating guidelines were: 
organizational structure, legal framework, and guiding sustainability principles for 
management of solid waste that have underpinned the procedures of structural, 
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administrative, academic-administrative, educational, and operational nature, and 
periodic evaluation. The model was defined by a systemic management by integrating 
the constituent parts of the University, such as the organizational and administrative 
structure, and the academic area (teaching, research and extension), defining 
responsibilities in all sectors and all categories that compose them. 
 
 
Key-words: policy of solid waste management, solid waste and university, institutional 
solid waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É inegável que toda atividade humana gera uma quantidade de resíduo, denominado 

popular e culturalmente, de “lixo”, cuja constituição é heterogênea em conformidade 

com a fonte geradora que o produz, podendo ser mineral ou orgânico.  

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (CEMPRE) (2000, p. 29) o define como “o resto das atividades humanas, 

considerado pelos geradores como inútil, indesejável ou descartável”. Culturalmente, é 

percebido pela sociedade brasileira como tudo que não possui utilidade, ou seja, 

desprovido de algum valor (CAMPOS, 2005).  

Dias (2003) e Darolt (2002), entre outros autores, salientam que, tecnicamente, há uma 

preferência pelo termo resíduo sólido, substituindo o termo lixo. Assim, a NBR 10004 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) define o termo 

tecnicamente e, ao fazê-lo, acresce uma classificação quanto à origem dos resíduos 

sólidos e semissólidos. Segundo a referida Norma, resíduos sólidos (e semissólidos) são 

aqueles que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, serviços de varrição, incluindo os lodos de origem dos sistemas de 

tratamento de água, os gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição 

(lodo de origem industrial) e determinados líquidos cujas particularidades impedem o 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

Bidone e Povinelli (2005) referirem-se à etimologia da palavra ‘lixo’, o que permite, 

com clareza, a tradução da palavra e a compreensão do termo. Originária do latim ‘lix’, 

que significa cinzas ou lixívia. Na língua inglesa, também se observam significados, 

como refuse, garbage e solid waste.  

Portanto, por mais que haja uma sinonímia entre os termos ‘lixo’ e ‘resíduos sólidos’, 

fica sugestivo dentre as definições e/ou os conceitos desses termos acima mencionados, 

quer etimológica, quer técnica e culturalmente, uma importante diferença por considerar 

que muito do ‘resto’ das atividades do homem possa ser destinado à outra finalidade 

antes de ter o aterro ou lixões como seu destino final imediato. O mesmo pode servir de 

matéria prima para fabricação de outro produto ou, antes disso, pode ser reaproveitado. 

Enquanto o ‘lixo’ é totalmente desprovido de qualquer valor e sem serventia, aos 
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‘resíduos sólidos’ pode-se agregar valor econômico, social e ambiental. No que pese a 

utilização dos termos para o presente trabalho, mesmo respeitando as diferenças 

pertinentes aos seus significados, será dada preferência ao uso do termo técnico ‘resíduo 

sólido’, entretanto nas situações em que se fizer necessária uma colocação mais cultural, 

o mesmo poderá ser substituído pelo termo ‘lixo’.     

Ao abordar sobre resíduo/lixo, Dias (2003) estreita mais essa relação conceito e origem, 

trazendo à tona uma compreensão não expressada pelos autores acima mencionados ao 

definir ou conceituar ‘lixo’. Para tanto, refere-se à problemática do lixo, 

correlacionando-o a impactos sanitários e ambientais decorrentes do avanço 

tecnológico, o que lhe confere um caráter histórico e social. Os impactos são 

ocasionados, sobretudo, pelo manejo dado ao lixo, mais especificamente, com a sua 

disposição final. Portanto, Dias (2003, p. 1) compreende lixo “como resultado do 

desenvolvimento tecnológico que variou ao longo do tempo” refletindo na sua 

quantidade e qualidade.  

O marco tecnológico desponta no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, 

quando a natureza passou a ser explorada de forma exacerbada seguida da produção de 

bens de consumo. Como consequência, surge a sociedade de consumo de massa, que 

resultou no aumento da geração de resíduos sólidos. Ainda hoje, persiste a geração de 

resíduos sustentada pelo padrão de consumo imposto pelo modelo de desenvolvimento 

capitalista. Esta combinação binária (consumo e geração de resíduos) desencadeia um 

ciclo vicioso, proposital, pois mantém constante o fluxo do processo produtivo: 

produção, consumo e geração de resíduos. 

Se, antes da Revolução Industrial, os resíduos sólidos eram basicamente orgânicos, 

portanto, biodegradáveis, após esse advento, passaram a existir numa gama de variedade 

e diversidade, inclusive, de embalagens de papel, papelão, metal, plásticos e mais 

recentemente, os resíduos industriais tecnológicos, cujas características físicas e 

químicas os impedem de serem absorvidos pelo ambiente (DIAS, 2008).       

A geração de resíduos sólidos, independentemente da sua origem, natureza e classe, tem 

sido um dos problemas ambientais enfrentados pelas autoridades públicas, além de ter 

despertado interesse dos cientistas e dos educadores, assim como, de uma parcela da 

população. Os principais problemas ambientais decorrentes do manejo inadequado ou 

da falta de manejo dos resíduos estão relacionados com poluição do solo e das águas 
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superficiais e subterrâneas pelo chorume oriundo da degradação da matéria orgânica; 

contaminação da vegetação e dos animais (muitos deles são fontes de alimento para o 

homem); comprometimento da biodiversidade e da saúde humana, impacto visual 

(estética ambiental) e o surgimento de vetores responsáveis pela transmissão de 

doenças. Os esforços têm sido redobrados no que diz respeito à aplicação de modelos de 

gestão/manejo com vistas à minimização dos impactos negativos, redução do risco de 

poluição e, em nível mais complexo, à busca da redução de resíduos por meio do 

combate ao comportamento consumista do homem. Para este último, não se pode perder 

de vista a relação existente entre geração/consumo/redução/educação ambiental.  

A Educação Ambiental tem destaque importante quando se refere aos resíduos sólidos, 

pois a forma como o indivíduo lida com o lixo, desde a sua geração, pode revelar o 

conhecimento e a compreensão que se tem sobre as questões inerentes ao mesmo, o 

comprometimento com a “saúde” do meio ambiente e do próprio homem e a capacidade 

de reflexão crítica sobre a problemática trazida pelo próprio lixo. Enquanto o 

conhecimento pode gerar consequências positivas à qualidade de vida, o 

desconhecimento ou descaso tem efeito contrário. A Educação Ambiental vem, então, 

contribuir para a reversão do quadro negativo por possibilitar a mudança de conduta dos 

indivíduos com relação à geração/manejo de resíduos sólidos em favor de um ambiente 

mais saudável.  

Com relação às Instituições de Ensino Superior (IES), os resíduos sólidos passaram a 

ocupar as agendas institucionais, seja pelas questões ambientais e por sua 

responsabilidade na produção do conhecimento e de tecnologias; pela sua função de 

capacitar pessoal técnico e criticamente para atuar e viver em sociedade; pela sua 

capacidade técnica de resolver problemas; pelo seu papel frente a sua condição de 

geradora de resíduos; pela exigência legal existente em países que possuem políticas 

nacionais de resíduos sólidos, ou pelo desenvolvimento crescente da consciência 

ecológica das autoridades e da comunidade universitária que passaram a exigir uma 

postura diferenciada de tais instituições.   

Os Estados Unidos, país que mais gera resíduos no mundo, já no final dos anos de 1980, 

uma década após introduzir a temática ambiental nas universidades, se destacaram como 

o primeiro a desenvolver projetos e programas voltados para os resíduos sólidos gerados 

em seus próprios campi (DELGADO; VÉLEZ, 2005; MASON et al., 2003). Embora, 

segundo Armijo de Vega e outros (2006), estudos publicados em 1992 registraram a 
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Universidade de Brown como uma instituição que implantou Programa de Reciclagem 

desde 1972, cuja geração de recicláveis alcançou índice de 45% do total de resíduos 

sólidos gerados no respectivo ano. Outro registro corrobora com essa afirmação, 

situando outras instituições americanas como as Universidades da Califórnia, de 

Winscosin, do Estado Novo México, de Illinois e de Minnuesota que implantaram 

Programas de Gerenciamento de Resíduos a partir da década de 1970 (VAZ et al., 

2008).  Outros países, a exemplo do México e da Nova Zelândia, encontram-se nesse 

mesmo estágio tendo a educação ambiental como um eixo marcante nesses programas 

(ARMIJO DE VEGA; OJEDA-BENÍTEZ; RAMÍREZ-BARRETO, 2003; MASON, et al., 

2003). Nestes países, as escolas, universidades e agências estaduais têm programas 

projetados sob uma forte orientação das políticas e programas nacionais que 

contemplam a redução e a reciclagem dos seus resíduos sólidos.  

O Brasil inicia alguns estudos relacionados com a temática em Instituições de Ensino 

Superior na década de 1990, alguns deles publicados por Cintra; Tôrres e Gelmini 

(1997); Dias (1998); Gomes (1998); Logarezzi (2001); Lopes e outros (1999); 

Nunesmaia (1997); e Teixeira e Zanin (1995). Entretanto, os Programas ocorreram sem 

o suporte de uma política nacional voltada para a gestão de resíduos sólidos. Tal Política 

só foi aprovada, recentemente, pelo Congresso Nacional e pelo Senado após 19 anos em 

discussão, faltando, ainda, a aprovação do Poder Executivo. Estudos mais recentes 

apontam o número crescente de IES brasileiras que têm, nos últimos anos, sua atenção 

voltada para os resíduos sólidos gerados em seus campi e algumas delas com tendência 

à projeção e outras já projetado o sistema de gestão ambiental (MANDELLI et al., 

2000; VAZ et al., 2008). 

Em 1991, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) instala a Equipe de 

Estudo e Educação Ambiental (EEA) e, em 1992, implanta o projeto piloto Coleta 

Seletiva e Reaproveitamento do lixo gerado no Campus da UEFS (DIAS; GÜNTHER, 

2006; NUNESMAIA, 1997). Desde então, a referida Equipe tem se tornado referência 

em estudos voltados para o meio ambiente com uma vertente forte para a Educação 

Ambiental e para os resíduos sólidos aplicáveis ao próprio campus universitário e para 

municípios da região. 

 As ações foram desenvolvidas no sentido de minimizar os impactos sobre o meio 

ambiente, incluindo tanto o aspecto físico como a possível implicação na saúde da 

comunidade local. Teve, também, como objetivos, o desenvolvimento de projetos de 
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extensão, capacitação de recursos humanos, comercialização de material separado e 

reciclado e orientação à comunidade sobre o manejo correto do lixo. Os resultados 

alcançados e a infraestrutura instalada favoreceram a realização de uma vasta produção 

de conhecimento por meio de artigos científicos, de monografias em nível de graduação 

e pós-graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Todas elas referentes à 

problemática ambiental com uma abordagem de educação ambiental.  

 Entre esses estudos, destaca a tese intitulada Avaliação de Programas de Educação 

Ambiental voltados para o gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e o artigo 

Avaliação da Educação Ambiental no gerenciamento dos Resíduos Sólidos no Campus 

da Universidade Estadual de Feira de Santana, de autoria de Dias (2003) e de Dias e 

Günther (2006), respectivamente. Ambos avaliaram o projeto de Educação Ambiental 

desenvolvido, anteriormente, no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

voltado para o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados in loco. 

Os resultados desses estudos apontaram que a Educação Ambiental praticada na UEFS 

de certa forma favoreceu a mudança de comportamento dos indivíduos da comunidade 

universitária que passaram a ter hábitos responsáveis no descarte seletivo do lixo, 

descartando-o em coletores de lixo/recipientes e não no chão. Entretanto, não foi 

possível promover a compreensão das causas dos hábitos consumistas e de incorporação 

da prática de segregação dos resíduos sólidos, uma vez que são disponibilizados 

recipientes específicos para os diversos tipos de lixo. Porém, apesar da compreensão das 

pesquisadoras sobre as ações educacionais desenvolvidas pelo projeto, que enfatizaram 

a mudança de comportamento dos indivíduos com geração de impacto inicial, tanto no 

descarte quanto na segregação, ao longo do tempo, a segregação do lixo sofreu 

enfraquecimento, tornando-se transitória, voltando, os indivíduos, ao comportamento de 

origem, ou seja: descartar o lixo em qualquer lixeira. 

Há que se considerar que nos últimos 10 anos, a UEFS implantou novos Cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação o que, sem dúvida, resultou no aumento da quantidade e 

da diversificação de lixo de um modo geral, especialmente, provocada pela sua 

informatização (DIAS; GÜNTHER, 2006). Os Cursos em oferta e demais atividades 

acadêmicas definem a composição do lixo gerado, assim como as atividades 

desenvolvidas pelos setores administrativos e de apoio às atividades acadêmicas ou que 

prestam serviços à comunidade universitária. Dentre eles, se incluem os Bancos 

(atualmente são três postos instalados no Campus), restaurante, ampliação do número de 
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cantinas e assistência à comunidade universitária como as Clínicas Odontológicas, 

Serviço Médico, a Creche e a Escola de Ensino Básico.  

Nos ambientes universitários, de acordo com Dias (2003), os resíduos sólidos 

encontrados são dos tipos urbanos, industriais e de serviços de saúde. Dentre eles, são 

encontradas embalagens de vidros e de plásticos, metais, papelão/papel, resíduos de 

varrição, entulhos originários de obras e demolições; resíduos orgânicos, como restos de 

alimentos, da manutenção e limpeza de áreas verdes (poda e capina); resíduos comuns e 

outros gerados pelo desenvolvimento tecnológico – carcaça de computadores, 

eletrodomésticos, baterias de telefone celular, pilhas, lâmpadas fluorescentes; 

embalagens de resíduos perigosos como de pesticidas, herbicidas, tintas e óleos. Além 

desses resíduos dos setores administrativos, encontram-se os produzidos nas atividades 

de ensino (sala de aula e de laboratórios didáticos), pela pesquisa (laboratórios de 

pesquisa) e, também, pelos setores de apoio às atividades acadêmicas.  

Dias e Günther (2006) evidenciam a responsabilidade das universidades para com o 

gerenciamento de seus resíduos com o objetivo de minimizar os impactos no meio 

ambiente, assim como na saúde pública. Para o alcance desse objetivo, se faz premente 

a sensibilização da comunidade universitária, (professores, estudantes e funcionários) 

envolvida diretamente na geração de resíduos. Mas, também, iniciativas e decisões em 

nível da Administração Central são imprescindíveis para o avanço nas questões 

relacionadas aos resíduos sólidos gerados in loco em face da sua importância como 

Instituição de Ensino Superior. O compromisso da Administração Superior resulta em 

novas incorporações administrativas (CINTRA; TÔRRES; GELMINI, 1997) e quando 

atrelado ao campo educativo, gera um campo favorável à sustentabilidade do projeto, na 

sua implantação e manutenção. O fato é que os problemas se agravam quando não se dá 

aos resíduos sólidos a atenção merecida, pois, sem dúvida, tais resíduos constituem 

crescentes problemas ambientais.  

Mandelli e outros (2000) ressaltam a importância de estudos e pesquisas de tal natureza 

em universidades, por auxiliar na divulgação de novas metodologias, possibilitar 

melhorias na “construção de relações entre diferentes etapas do gerenciamento desses 

resíduos”. Referem-se, também, à relevância, que está pautada em diferentes aspectos, 

ou seja, necessidade de implantar uma política de gerenciamento ambiental na 

instituição; carência de estudo que examine os processos produtores de resíduos sólidos 

no âmbito da instituição; condutas de toda a comunidade acadêmica no manejo dos 



                                                                                                                                                                    

 

7

resíduos e definição de modelo tecnológico para minimizar, reciclar, tratar e dispor os 

resíduos sólidos.  

Outra possibilidade é obter estudos ou parâmetro de comparação entre a geração de 

resíduos sólidos em instituições de ensino superior a aqueles gerados em áreas urbanas, 

em face do comportamento semelhante entre os dois ambientes. Em que pese o aumento 

de estudos nessa área, ainda são considerados escassos.  

Diante do atual quadro encontrado na UEFS, o presente trabalho propõe um 

aprofundamento nos estudos sobre os resíduos sólidos, no que diz respeito à projeção de 

um modelo de política para a gestão desses resíduos na Instituição levando-se em 

consideração as questões norteadoras: situação atual do gerenciamento dos resíduos 

sólidos (perspectivas e dificuldades), a percepção e o envolvimento da comunidade 

universitária no processo de construção do modelo, a contribuição decisiva e o 

fortalecimento da Equipe de Estudo e Educação Ambiental para a política de gestão dos 

resíduos e as diretrizes norteadoras – princípios, marco legal e estrutura organizacional 

da Instituição.   

Portanto, é salutar e recomendável o fortalecimento de estudos nessa linha de pesquisa, 

em particular, na UEFS, visando subsidiar e favorecer, entre outros aspectos, o 

desenvolvimento de novos conhecimentos. Há que se considerar, ainda, as condições 

instaladas nessa instituição como favoráveis ao desenvolvimento de projetos e 

investigações na área de resíduos sólidos com uma vertente para a educação ambiental 

em que favoreça, em muito, a política de gestão, ainda que necessite de um 

investimento maior para atender à demanda atual.  

Três outros aspectos, também, devem ser considerados: (i) o crescimento da instituição 

em número de cursos de graduação e pós-graduação, o que implica, também, no 

aumento da sua população com perfil atrelado aos cursos, portanto diferenciados dos já 

existentes, e ainda, por refletir na produção e diversificação dos resíduos sólidos; (ii) 

embora desmotivada, há uma predisposição e sensibilização de parte da comunidade 

universitária da UEFS no envolvimento em projetos dessa natureza com metodologia 

participativa e, ainda, (iii) a Administração Superior tem sinalizado sensibilidade quanto 

à questão ambiental na instituição, favorecendo, assim, uma política de gestão de 

resíduos sólidos, de caráter institucional. 
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Para tanto, a pesquisa, com vistas a esse alcance e diante da demanda existente, teve 

como objetivos: 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma proposta de política de gestão de resíduos sólidos para a Universidade 

Estadual de Feira de Santana, construída de forma participativa com a comunidade 

universitária, a partir da realidade estudada. 
 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar os resíduos sólidos gerados, atualmente, na UEFS, como subsídio para a 

promoção de uma intervenção educativa local e para o embasamento do modelo de 

política de gestão; 

Verificar a forma de descarte dos resíduos sólidos, gerados na UEFS, pela comunidade 

universitária;  

Avaliar a funcionalidade dos coletores de lixo e sua distribuição no Campus da UEFS; 

Conhecer a percepção que a comunidade tem sobre os resíduos sólidos e seu manejo na 

UEFS como subsídio para construção da política de gestão dos resíduos sólidos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS NA UNIVERSIDADE: DESAFIO NA BUSCA DE 

SOLUÇÕES – UMA QUESTÃO DE GESTÃO OU EDUCAÇÃO? 

 

A literatura enfatiza bem essa discussão: Movimentos Internacionais emitem 

documentos propositivos; países desenvolvidos, por meio das suas políticas nacionais 

de resíduos sólidos, exigem das IES o desenvolvimento de ações operacionais e tantos 

outros autores defendem e alertam sobre a necessidade de se atrelar a educação 

ambiental às suas políticas/programa/plano de gestão de resíduos sólidos. Alguns deles 

serão citados no decorrer do trabalho.   

 

2.1.1 Uma Questão de Gestão - desafio na busca de soluções  

 

Um aspecto importante considerado por alguns autores é que muitas das instituições 

podem ser comparadas a certos centros urbanos, no que se refere à densidade 

populacional, à geração e ao manejo dos resíduos sólidos (CRUZ; CARVALHO, 2009; 

KUHNEN; CASTILHOS Jr., 1997; PEREIRA; DIAS 2010; TAUCHEN; BRANDLI, 

2006;), quando muitos delas ignoram os procedimentos recomendados pelas normas 

vigentes. Quando estes resíduos não são bem manejados, podem causar impactos 

negativos ao ambiente (ar, água, solo) comprometendo, a médio e a longo prazos, a 

qualidade da saúde ambiental e humana, além do comprometimento da estética do 

ambiente (DIAS; GÜNTHER, 2006). 

Jardim (1998) compartilha com Dias e Günther (2006) ao enfatizar que as universidades 

não podem mais ignorar sua posição de geradora de resíduos e, portanto, é inegável 

assumir seu papel na solução dos problemas ambientais advindos dos resíduos sólidos 

no seu próprio campus. Como detentoras de conhecimento devem, entre outras 

finalidades, ser exemplo e propor políticas para a reversão do quadro de acelerada 

degradação ambiental e oferecer um ensino capaz de preparar cidadãos para um futuro 

viável. Observa, ainda o autor, que a implantação de um programa de gerenciamento de 

resíduos em uma instituição depende, dentre outras iniciativas, de mudança de atitude, 
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com vistas a resultados a médio e longo prazo, além de requerer uma realimentação 

contínua. 

Na busca de soluções, vários autores apontam a necessidade, discutem e propõem 

modelos de gestão para os resíduos sólidos gerados em universidades, entre eles Armijo 

de Veja, Ojeda-Benítez e Ramírez-Barreto (2003); Dias (1998); Mandelli e outros 

(2000); Nolasco, Tavares e Bendassolli (2006); Nunesmaia (1997); Spanemberg e 

outros (2000); Tauchen e Brandli (2006); Vaz e outros (2008).  

Historicamente, o movimento ambiental teve início, nas universidades, nos anos 1970 

nos Estados Unidos, já denotando uma preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, com implantação de gerenciamento de resíduos sólidos. Como exemplos se 

têm a Universidade da Califórnia, a Universidade de Winscosin, a Universidade do 

Estado do Novo México, a Universidade de Illinois, a Universidade de Minnesota e a 

Universidade de Brown (ARMIGO DE VEGA; OJEDA-BENÍTEZ; RAMÍREZ-

BARRETO, 2006; NOLASCO, TAVARES; BENDASSOLLI, 2006; TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006, 2006; VAZ et al, 2008). 

Com esse mesmo propósito, instituições do Reino Unido, Europa, Canadá e América 

Latina avançaram nos anos seguintes (TAUCHEN; BRANDLI, 2006) e o Brasil assume 

tal responsabilidade a partir dos anos 1990, com registros de poucas universidades, 

merecendo destaque a Universidade de Caxias do Sul e a Universidade Estadual de 

Feira de Santana. A Universidade de Caxias do Sul, em 1991 inicia, apenas, com a 

reciclagem de papel (UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL, 2010), nos anos 2000 

implanta o gerenciamento de resíduos sólidos e desde então já se encontrava em 

projeção a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (MANDELLI et al., 2000). 

Atualmente, é uma instituição licenciada para a gestão ambiental (UNIVERSIDADE 

CAXIAS DO SUL, 2010). A Universidade Estadual de Feira de Santana em 1992, após 

a instalação da Equipe de Educação Ambiental, implanta o Projeto piloto, Coleta 

Seletiva e Reaproveitamento do lixo gerado no Campus da UEFS com os subprojetos de 

coleta seletiva, reciclagem artesanal de papel, compostagem, caracterização física dos 

resíduos sólidos (DIAS e GÜNTHER 2006; NUNESMAIA, 1997). Todos eles 

elaborados em formato de projeto de pesquisa e de extensão e tiveram como eixo central 

a Educação Ambiental, (DIAS 1998; NUNESMAIA, 1997). Artigos técnicos/científicos 

registram a UEFS como pioneira nesta área com a implantação do projeto piloto com 

tamanha envergadura.  
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Outras universidades brasileiras iniciaram nessa mesma década o desenvolvimento de 

programas gerenciais para os resíduos sólidos a exemplo da Universidade Federal de 

São Carlos em 1994 (LOGAREZZI et al, 2001); Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 1996 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2010); 

Universidade Federal de Minas Gerais, em 1996 (Cintra; TÔRRES; GELMINI, 1997); 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 1997 (UNIVERSIDADE DO VALE DO 

RIO SINOS, 2010) e o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, em 1996 

(PEREIRA; LOPES; TAVARES, 2009). Algumas dessas universidades acompanham a 

tendência mundial no avanço da questão ambiental, implantando sistemas de gestão 

ambiental. O Quadro 1 relaciona essas IES, sua modalidade de gestão e o período de 

implantação. 

 
Quadro 1 Relação de instituições brasileiras com gestão/gerenciamento de resíduos sólidos ou um 

Sistema de Gestão Ambiental contemplando os resíduos sólidos, a partir de 1990 
 

IES MODALIDADE DE GESTÃO 
PERÍODO DE 

IMPLANTAÇÃO 
FONTE 

Universidade de Caxias do Sul  
Gerenciamento - reciclagem de papel 
Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 

1991 
2000 

www.ucs.br 
Mandelli, 2000 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
Tipo Urbano  

1992 Dias 1998, Nunesmaia, 1997;  

Universidade Federal de São Carlos Gerenciamento de RS - resíduos de papel 1994 Logarezzi et al, 2001 

Universidade Federal de Viçosa Gerenciamento de Resíduos Sólidos 1995 Aquino, 2009 

Universidade Federal de Santa 
Catarina  

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Sistema de Gestão Ambiental 

1996 
Década de 2000 

www.ufsc.br; Vaz et al.,  
2008; Tauchen, 2007 

Universidade Federal de Minas Gerais  Política de Gerenciamento de Resíduos  1996 Cintra e outros 1996 

*Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia do R G. Norte 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 1996 Pereira; Lopes, Tavares, 2009 

Universidade do Vale do Rio de Sinos  Sistema de Gestão Ambiental 1997 www.unisinos.br; 

Universidade Regional de Blumenau 
Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Químicos 
Sistema de Gestão Ambiental 

*NE 
 

1998 

Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

Vaz et al, 2008 

Departamento de 
Química/Universidade Fed. do Paraná  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Vaz et al., 2008; Cunha, 2001 

USP: IQS; IQSC; CENA 
Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Químicos 
*NE 

Vaz et al., 2008; Nolasco; 
Tavares; Bendassolli, 2006; Di 
Vitta et al, 2002; Alberguini et 
al, 2003; Tavares , 2004 

Universidade de Campinas  
Coleta Seletiva 

Programa de Gerenciamento de resíduos 
químicos 

1999 
*NE 

www.prefeitura.unicampi.br. 
Nolasco, Tavares, Bendassolli, 

2006; Vaz et al, 2008 

Instituto de Química da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

 Instituto de Química/Universidade 
Católica de Brasília  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

UFRJ – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro  

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

Centro Universitário Univates  Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE Nolasco, Tavares, Bendassolli, 
2006; Vaz et al, 2008 

Universidade Federal do Pará Coleta Seletiva de papel 2003 Gomes ; Carneiro; Fernandes, 
2009 

Universidade do Estado de São Paulo  
UNESP/Sorocaba 

Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos – 
3Rs 

2004 
Roveta, J. A. F.; Mancini, S. 

D., 2006 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  

Sistema de Gestão Ambiental 2005 
Vaz et al., 2008; 

Samuel; Campani, 2009 

Universidade de Horizontina Sistema de Gestão Ambiental *NE Vaz et al., 2008 

Universidade de São Paulo 
Gestão e Gerenciamento Compartilhado 
de Resíduos Sólidos (‘USP Recicla’) 

*NE www.usp.br 

Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos 

*NE 
Fornazzari; Stiirmer, 2008 

*Não Explicitado 
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Segundo Tauchen e Brandli (2006), com base em dados do ECOCAMPUS, o período 

entre as Conferências de Estocolmo em 1972 e do Rio de Janeiro em 1992, foi marcado 

pela “emergência de instituições, parceiras e redes de trabalho particularmente 

empenhadas em (re)conduzir as IES para o lugar que lhes estava reservado” 

(TAUCHEN; BRANDLI, 2006, p. 506). A Conferência da Associação das 

Universidades Comunitárias na Suécia, em 1993, congregou participantes de 400 

universidades de 47 países, quando se manifestou como a própria voz das universidades 

se reconhecendo responsáveis em buscar soluções para os problemas emergentes da 

sociedade global, alertando para não perder a sua posição de liderança para outras 

agências (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES, 1993).  

Os eventos internacionais iniciados pela Conferência de Estocolmo sempre culminaram 

em declarações, como a Declaração de Estocolmo em 1972, Declaração de Talloires 

em 1990, Declaração de Halifax em 1991, Declaração de Swansea em 1993, 

Declaração de Kyoto em 1993, Carta de Copernicus em 1994, Organização 

Internacional de Universidades pelo Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente em 

1995. Sem exceção, tais documentos convergiram para a responsabilidade das IES 

quanto à sustentabilidade ambiental, solicitando das mesmas posicionamento decisivo 

na busca de soluções aos problemas ambientais, seja quanto a geração de pesquisas, 

planos gerenciais, como na área educacional na formação dos seus estudantes (ARMIJO 

DE VEGA; OJEDA-BENÍTEZ; RAMÍREZ-BARRETO, 2003; TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006).       

Muitos são os autores que evidenciam a importância da Educação Ambiental no manejo 

dos resíduos sólidos, apontando sempre para um manejo integrado e sustentável e a vê 

como um instrumento de promoção de aprendizagem no processo de gerenciamento de 

resíduos sólidos (ARMIJO DE VEGA; OJEDA-BENÍTEZ; RAMÍREZ-BARRETO, 

2003; DE CONTO et al 2002; DIAS; GÜNTHER, 2006; JACOBUCCI; JACOBUCCI, 

2007; MASON et al., 2003; MORADILLO; OKI, 2004; NUNESMAIA, 1997; 

TAUCHEN; BRANDLI, 2006). Dias (2003) e Dias e Günther (2006) avançam na 

discussão, avaliando a Educação Ambiental na gestão/gerenciamento de resíduos 

sólidos na UEFS e municípios vizinhos à Feira de Santana concluindo que, para uma 

efetiva contribuição, os programas de EA devem ser processuais e permanentes. 

Segundo Jacobucci e Jacobucci (2007), a execução de programas/modelos de gestão 

para os resíduos sólidos quando idealizados e implantados de forma unilateral, na 
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perspectiva técnico-administrativa, não conseguem sensibilizar os envolvidos para 

determinações e procedimentos pré-estabelecidos, pois eles se fundamentam, apenas, na 

transferência de informações sem o suporte educativo voltado para as questões 

ambientais. Assim, esses programas, na sua maioria, tendem ao fracasso uma vez que 

promovem soluções de problemas de forma pontual ou então se estabelecem dentro de 

um regime autoritário.  

Entretanto, quando projetos ou programas de tal natureza se constituem em programas 

de educação ambiental, numa abordagem crítica e de participação coletiva, poderão se 

mostrar como alternativas bem sucedidas e viáveis para a minimização dos problemas 

ambientais gerados no ambiente universitário (JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2007).  

A Educação Ambiental passa, então, a ser consenso entre os estudiosos e demais 

envolvidos, indo além de um instrumento eficaz, mas como um método formador que, 

quando utilizado/aplicado/desenvolvido de forma permanente possibilita a eficiência, 

não só na solução da questão, mas, também, retrabalha o indivíduo/sujeito/ator quanto à 

sua consciência ambiental e cidadã, promovendo, assim, a melhoria e manutenção da 

qualidade de vida.   

Tauchen e Brandli (2006), ao elaborarem um modelo de sistema de gestão ambiental 

para Instituições de Ensino Superior, discutem a responsabilidade dessas instituições no 

desenvolvimento sustentável, devendo as mesmas ultrapassar o limite de suas atividades 

tradicionais, a exemplo do ensino e formação de alunos, além de sobressaírem no 

contexto da sociedade, com a responsabilidade social e de capacitar indivíduos 

conscientes da necessidade de garantir a sustentabilidade às gerações futuras.  Nesse 

sentido, Tauchen (2007) reconhece o comprometimento de algumas universidades para 

com as questões ambientais: 

As preocupações das IES são com a criação do conhecimento, no 
estabelecimento de valores ambientais, no desenvolvimento de ferramentas, 
nas metodologias, nos sistemas de indicadores ambientais, na melhoria de 
desempenho ambiental, na inclusão de aspectos ambientais, nos currículos 
universitários, no envolvimento e influência de todas as partes interessadas 
(TAUCHEN, 2007, p. 12). 
 
      

Diante da realidade aqui colocada, é pertinente, então, a associação entre os resíduos 

sólidos e a educação, essencialmente voltada para o ambiente, com vistas a proteger os 

recursos naturais no sentido de reduzir o consumo desenfreado, mitigar os impactos 

negativos no ambiente, buscando promover a qualidade de vida e a sua sustentabilidade.  
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2.1.2 Uma Questão de Educação - desafio na busca de soluções 

  

Quando se fala em educação associada ao meio ambiente ou para os problemas 

ambientais e o papel da universidade neste contexto, vem à tona a Educação Ambiental 

como um modelo pedagógico. O referido modelo tem como objetivo transcender a 

busca de soluções, meramente operacionais, e, sobretudo, buscar respostas que 

redirecionem às questões problemas por um novo caminho a ser percorrido para o 

encontro de soluções, ou seja, por uma educação capaz de promover uma formação 

crítica, reflexiva nos sujeitos (professores, estudantes, funcionários) tornando-os 

responsáveis no gerenciamento e, ao mesmo tempo, contribuírem para compelir ações 

que provocam tais questões.  

 

2.1.2.1 Educação Ambiental: o caminho percorrido pelo mundo 

 

A Educação Ambiental passou a se evidenciar com o surgimento de problemas que 

afetavam o ambiente e, como consequência, atingindo a sociedade e o homem, no 

século XX e se agravando no século XXI. Podemos dizer que os problemas se 

constituíram mediante o rápido crescimento econômico associado à exploração dos 

recursos naturais, o crescimento populacional e, consequentemente, pelo aumento do 

consumo, pela poluição em decorrência da degradação ambiental e, daí, todo um 

desencadear como reflexo desses processos gerando-se mais pobreza, mais doença, mais 

lixo, entre outros.  

A partir de então, passaram a existir movimentos em nível mundial, sediados em países 

desenvolvidos e da América Latina. Alguns desses movimentos são os mesmos que se 

posicionaram a favor da universidade pelo reconhecimento da sua competência para a 

geração de conhecimento científico e tecnológico, pela sua responsabilidade social e 

pela formação de indivíduos, já referidos anteriormente, quando discutimos a gestão 

como uma solução para os resíduos sólidos nas universidades. 

A reunião denominada de Clube de Roma iniciou o movimento ambiental mundial, em 

1968, com a presença de cientistas dos países desenvolvidos onde se discutiu e concluiu 

da necessidade urgente de se buscar estratégias para controlar o crescimento da 
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população, a conservação dos recursos naturais e combater o consumo (REIGOTA, 

1994). 

Essa reunião deu evidência às questões ambientais para o mundo e, em 1972, a 

Organização das Nações Unidas realizou a Primeira Conferência Mundial sobre o 

Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, ficando conhecida, também, como a 

Conferência de Estocolmo. A poluição produzida pelas indústrias foi o tema principal 

do evento. Nessa época, o Brasil estava em pleno desenvolvimento econômico e 

afirmava que a poluição era parte do progresso, sendo, portanto, um mal necessário. 

Nela se discutiu o princípio da sustentabilidade, expressando com convicção que as 

gerações futuras, assim como a presente, tenham como direito fundamental a vida em 

um ambiente sadio e não degradado. Estiveram presentes representantes de 113 países. 

Ao final do encontro, foi produzida a Declaração sobre o Ambiente Humano que 

recomendou o estabelecimento do Programa Internacional de Educação Ambiental - 

PIEA, criado em 1975, no Encontro Internacional de Educação Ambiental, em 

Belgrado (Iugoslávia). O objetivo era educar o cidadão comum, enfocando o manejo e o 

controle do ambiente. Dentre as recomendações, a de nº 96, a Educação Ambiental foi 

reconhecida como elemento crítico para o combate à crise ambiental (DIAS, 2000). A 

partir desta Conferência, foi publicado um grande número de textos, artigos e livros pela 

UNESCO e, ainda em 1972 a ONU criou o Programa das Nações para o Meio 

Ambiente (PNUMA). 

Tbilisi, na Geórgia, sedia a Conferência Intergovernamental da Educação Ambiental, 

realizada no período de 14 a 26 de outubro de 1977, pela UNESCO. Foi a partir dessa 

Conferência que a Educação Ambiental passou a ser mais difundida, pensada e 

discutida, sendo definida como dimensão dada ao conteúdo e à prática de educação 

voltada para a resolução de problemas do meio ambiente, enfocando a 

interdisciplinaridade e a participação efetiva do indivíduo e da coletividade (DIAS, 

1999; 2000).  

A Conferência Internacional de Talloires em 1990, realizada na França, publicou a 

primeira Declaração Oficial de um compromisso com a sustentabilidade ambiental no 

ensino superior. O documento foi assinado por 275 universidades de 40 países; oito 

delas eram universidades mexicanas. Um dos pontos que compuseram o plano de ação 

se referia especificamente sobre os resíduos sólidos, devendo as universidades 

estabelecerem políticas e práticas institucionais para a conservação dos recursos, 
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reciclagem, redução dos resíduos sólidos de forma ambientalmente correto (ARMIJO 

DE VEGA et al, 2003).  

Em Halifax, 1991, no Canadá, representantes de universidades vinculadas à 

Organização das Nações Unidas (ONU) e à Associação das Faculdades do Canadá se 

reúnem juntamente com outras universidades de vários países do mundo, gerando a 

Declaração de Halifax intitulada Criando um futuro comum: um plano para as 

Universidades. Segundo Tauchen e Brandli (2006), a Declaração expressa seu desalento 

sobre as práticas de insustentabilidade ambiental, a degradação ambiental disseminada e 

contínua e o aumento da pobreza.  

A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida popularmente como Eco 92 ocorre no Brasil, em 1992, na cidade do Rio de 

Janeiro. Nessa Conferência, discutiram-se temas para a preservação do meio ambiente 

do planeta após 20 anos da Conferência de Estocolmo. Foram 170 países participantes e 

resultou em vários encaminhamentos em prol da manutenção do meio ambiente, dos 

quais se destaca o Protocolo de Kyoto que definiu para o período de 2008 a 2012, a 

redução de 5% de emissão de gases poluentes na atmosfera, na perspectiva de reduzir o 

efeito estufa. 

Outros eventos também merecem destaque pela temática abordada relativa às questões 

ambientais, a responsabilidade das Universidades nesse contexto e a importância da 

Educação Ambiental, a exemplo da Declaração de Swansea realizada no País de 

Gales, Reino Unido, (1993); Declaração de Kyoto (1993); Carta Universidade para 

desenvolvimento sustentável (1994); Carta de Copernicus (1994) e a Organização 

Internacional de Universidades pelo Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(1995). 

Segundo Armijo de Vega, Ojeda-Benítez e Ramírez-Barreto (2003), esses eventos 

emitiram documentos (Declarações, Cartas) sugerindo várias responsabilidades para os 

membros de Universidade para a consecução da sustentabilidade, a exemplo de:  

Aumentar a consciência e o compromisso com o desenvolvimento sustentável 

dentro e fora do campus; 

Reforçar a capacidade da Universidade para ensinar e praticar os princípios do 

desenvolvimento sustentável aos estudantes e ao público; 
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Criar uma cultura institucional para o desenvolvimento sustentável na 

educação, na investigação, política e informação e de intercâmbio de 

informações; 

Educar e promover alfabetização ambiental, ética ambiental e cidadã 

responsável para todos; 

Estabelecer-se como um exemplo para a sociedade de praticante da “ecologia 

institucional”; 

Fomentar parcerias e redes com vários intervenientes; 

Colaborar, usando abordagens interdisciplinares nos currículos, na iniciação 

científica, em operações no campus e no evangelismo. 

No Brasil, as discussões sobre as questões ambientais e sobre o meio ambiente 

ganharam maior importância nos anos 1980, quando foram realizados encontros 

nacionais, aumentando as ações das organizações ambientalistas e as universidades 

passaram a produzir mais material relativo ao meio ambiente (LOUREIRO, 2006). 

Porém, no período de 1972 a 1979, o Brasil deu alguns passos importantes na área da 

educação, iniciando pelo ensino da pós-graduação, alcançando, por fim, o ensino básico.  

Esses passos se deram: (i) na área do ensino de pós-graduação, com criação de cursos 

em Ecologia, sendo o primeiro curso brasileiro na área oferecido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em 1972. Seguiram-se outros cursos nas Universidades 

do Amazonas, de Brasília, de Campinas, de São Carlos e do Instituto Nacional de 

Pesquisas Aéreas (INPA), em São José dos Campos. Todos estes cursos ocorreram em 

1976; (ii) em cursos de graduação como oferta de disciplinas de caráter obrigatório, 

instituído pelo Ministério de Educação (MEC), nos Cursos de Engenharia Civil 

(Ciências do Ambiente) em 1977 e em 1978 os Cursos de Engenharia Sanitária inserem 

disciplinas/matérias de Saneamento Básico e Saneamento Ambiental; (iii) e, por fim, 

para o Ensino Básico. Oportunamente, o MEC e a CETESB em 1979 publicaram o 

documento “Ecologia - uma proposta para o Ensino de 1º e 2º Graus“ (atual ensino 

básico). Os Parâmetros Curriculares, também, registra a pertinência da Educação 

Ambiental nos currículos do Ensino Básico, orientada para a oferta transversal 

permeando os conteúdos nas séries do Ensino Fundamental e Médio.  

Alguns eventos realizados na América Latina contribuíram para ampliar a discussão 

sobre a posição e a responsabilidade das Universidades na temática ambiental. Na 
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Colômbia, em Bogotá, em 1985, (I Seminários sobre Universidade e Meio Ambiente 

para a América Latina e Caribe) e no Brasil, nos anos de 1986, 1987 e em 1988, com 

os I, II e o III Seminários Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, realizados em 

Brasília, Belém e em Cuiabá, nos respectivos anos. A instituição universitária continuou 

sendo o centro das discussões sobre o seu papel frente às questões ambientais, sendo 

eventos destacados por Sorrentino (1995, p. 43) que participantes defenderam a 

universidade como “um local importante para a formação de recursos humanos e para 

servir de apoio na construção de sociedades sustentáveis”, devendo, portanto, estar 

sempre alerta para a sua responsabilidade.  

No I Seminário sobre Universidade e Meio Ambiente para a América Latina e Caribe 

(Bogotá em 1985), reforça a importância da instituição universitária sobre a questão: 

 [...] nesse seminário, a universidade latinoamericana surge como a 
instituição mais flexível para a inclusão da dimensão ambiental, 
ampliando sua função geradora de capacidade científica e tecnológica 
para a construção de um modelo de desenvolvimento que consiga 
compatibilizar os recursos econômicos escassos com a riqueza dos 
recursos naturais do continente (SANTOS citado por SORRENTINO, 
1995, p. 43).  
 
 

Um ano depois, em 1986, em Brasília, o I Seminário Nacional sobre Universidade e 

Meio Ambiente no seu documento final, exige que a universidade brasileira participe da 

formulação de soluções voltadas para a problemática ambiental no país. Nos 

documentos finais dos Seminários realizados em Belém, no ano de 1987, e em Cuiabá 

no ano de 1988, foram feitas cobranças à universidade e críticas quanto a forma como o 

conhecimento é trabalhado, assim como “ao privilégio dos aspectos técnicos nas 

formações acadêmicas, ao praticismo alienado e ao teorismo estéril. Também já 

concebendo a universidade em seu devido papel, responsável não só pelos êxitos, mas 

também por parte dos problemas ambientais – o que alerta para a necessidade de um 

questionamento ético-político do trabalho universitário”. No documento são 

explicitadas as dificuldades para se promover uma formação crítico-humanista e a 

interdisciplinaridade “nas estruturas excessivamente departamentalizadas das 

universidades brasileiras” (SORRENTINO, 1995. p. 44).   

Conclui o autor que, com reconhecimento e/ou críticas, 

 

[…] em relação ao papel da Universidade, os eventos apontam para 
mudanças que precisam ser promovidas no seu interior e no seu 
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entendimento com a sociedade para que possam contribuir na formação de 
profissionais em indivíduos e no desenvolvimento de pesquisas voltadas 
para a proteção, recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade 
de vida (SORRENTINO, 1995, p. 45).   
 

 
Apesar de Sorrentino (1995) ter se referido sobre as universidades latinoamericanas, a 

sua conclusão pode ser estendida às declarações e às cartas das conferências 

internacionais. Todas elas culminaram com o mesmo pensamento, embora 

apresentassem realidades, dimensões e estágios diferentes.  

Em relação à Educação Ambiental, o Brasil avança nos instrumentos legais, como a Lei 

Federal 6.938/81 que cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

determina que a educação ambiental seja oferecida, formalmente, em todos os níveis de 

ensino; a Constituição Federal de 1988 se refere à Educação Ambiental como 

obrigatória nos níveis de educação brasileira e dá outras providências; os Parâmetros 

Curriculares e a Lei Federal 9.795/99, que definem a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), dão a EA um caráter transversal e interdisciplinar, indissociável das 

políticas educacional e ambiental (LOUREIRO, 2006).  

Para o Brasil, na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Eco 92) foi elaborada a Carta Brasileira para a EA resultante do workshop 

coordenado pelo MEC. Este documento destaca a necessidade de um compromisso mais 

efetivo por parte do governo nas suas esferas municipais, estaduais e da união referente 

ao cumprimento da legislação para com a EA (BRASIL, 1997). Paralelamente a este 

evento, ocorreu o Fórum Global com a participação de Organizações Não-

Governamentais. Nele, foi formulado o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global que valoriza a educação como meio 

inquestionável e necessário para que a relação entre homem e meio ambiente encontre 

um equilíbrio. Ele trabalha princípios, define e implementa diretrizes, determina 

acordos entre os países participantes, identifica público alvo, clareia comprometimentos 

quanto aos destinos dos recursos com vistas ao desenvolvimento de ações, programas, 

políticas relacionadas com a melhoria da qualidade do ambiente e, consequentemente, 

de vida.  

A Agenda 21 foi um dos produtos da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Eco 92), assim como o Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Ela traduz, também, um 
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conjunto/programa de ações e medidas para a cooperação internacional com vistas à 

conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, tendo por base a busca de 

soluções para os problemas socioambientais pautados em estudos. Fortalece, ainda, a 

autonomia uma vez que cada país é orientado a elaborar a sua própria agenda na 

perspectiva de considerar a sua realidade e necessidades locais para a busca de soluções, 

sempre balizado no princípio da sustentabilidade/qualidade de vida e ambiental.  

A Agenda 21 se constitui um documento denso, com quatro seções, abrangendo (i) 

Dimensões sociais e econômicas, (ii) Conservação e gestão dos recursos para o 

desenvolvimento, (iii) Fortalecimento do papel de grupos principais e (iv) Meios de 

execução.  

Merece destacarmos a seção II, Conservação e gestão dos recursos para o 

desenvolvimento, uma vez que a gestão de resíduos é diretamente contemplada, sendo 

os resíduos divididos em três grandes grupos: perigosos, sólidos e radioativos, 

recomendando que a gestão deve ser ecologicamente equilibrada. 

No campo da educação, a Agenda 21 dedica-lhe um capítulo, nº 36, intitulado de 

Fomento da Educação, Capacitação e Conscientização, que compõe a última seção, 

entre outros capítulos. 

Especificamente no capítulo nº 36, há três áreas de interesse: (a) a reorientação da 

educação para o desenvolvimento sustentável; (b) o fomento da capacitação e (c) o 

aumento da consciência pública. Todas elas com vistas ao desenvolvimento ambiental 

de forma sustentável.  

Novo (1996) referindo-se à Agenda 21, especificamente sobre a educação, observou a 

necessidade de um planejamento de forma a contemplar o meio ambiente e o 

desenvolvimento, através de processos interdisciplinares, integrados, destacando o papel 

das universidades e a necessidade de que a Educação Ambiental seja permanente.  

Nos outros dois itens, Capacitação e Conscientização, se verifica, também, a presença 

marcante da educação/ensino como necessária ao reforço das atitudes, dos valores, dos 

princípios éticos, da construção dos conhecimentos científico e técnicos, do 

envolvimento de todas as camadas sociais e organizações na e para as questões 

ambientais, perseguindo, sempre, o modelo de sustentabilidade como horizonte 

alcançável.        
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De 1960 para os dias atuais, muitas ações, formulações e eventos foram traçados e 

realizados tanto com o propósito de implementações, de validação das recomendações 

já estipuladas nos documentos acima mencionados e de avaliação do que aí está frente 

aos nossos olhos, quanto à qualidade e comprometimento do ambiente e da vida.  

Embora, ainda, tenha muito a fazer, as Universidades vêm buscando atender às 

orientações e recomendações que elas próprias e outros órgãos têm firmado. Há de se 

reconhecer, entretanto que, nesses 40 anos de Educação Ambiental, ainda há muito que 

aprender para incorporá-la na educação e na vida universitárias, com os seus objetivos, 

com a pertinência da reflexão, com a visão crítica e uma percepção sistêmica das 

questões ambientais, com vista à formação ambiental dos cidadãos, na busca de 

resolução de problemas.  

 

2.1.2.2 Educação Ambiental e os Resíduos Sólidos: alguns conceitos e entendimentos 

 

Educação Ambiental é amplamente conceituado e definido por vários autores, dentre 

eles, Ab’SABER (1994), Bracagioli (2007), Brasil, (2006a), Dias (2000), Dias; Günther 

(2006), Grün, (2007), Leonardi, (2002), Quintas (2000), São Paulo (1999) e Sorrentino, 

(1995), entre outros e alguns órgão governamentais do Meio Ambiente das esferas 

municipal, estadual e federal. Entretanto, merece destaque a definição dada pela 

Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1999) pela sua 

amplitude e clareza enquanto processo educativo e de aprendizagem complexo, 

colocando-a como uma educação para a solução de problemas ambientais sem perder de 

vista o local e o global; por valorizar esse processo de aprendizagem como aspecto 

indispensável para o equilíbrio entre a sociedade e natureza, responsabilizando o 

homem no uso consciente das tecnologias e do conhecimento em prol do ambiente; por 

considerar e respeitar o sujeito na sua individualidade; por referir-se ao coletivo e à 

sociedade humana, o tempo presente e o futuro. É nesta perspectiva que esse estudo será 

impulsionado tendo em vista a amplitude e a complexidade da Educação Ambiental: 

 

Educação ambiental é a preparação de pessoas para a sua vida enquanto membros 
da biosfera; é o aprendizado para a compreensão, apreciar, saber lidar e manter os 
sistemas ambientais na sua totalidade; significa aprender a ver o quadro global que 
cerca um problema específico – sua história, seus valores, percepções, fatores 
econômicos e tecnológicos, e os processos naturais ou artificiais que o causam e 
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que sugerem ações para\saná-los; é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar 
as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e 
sustentável; significa aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a 
produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes, conhecer e 
utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas. Educação ambiental é, 
fundamentalmente, uma educação para a solução de problemas (SÃO PAULO, 
1999, p. 6). 
 

No Brasil, a Educação Ambiental é definida oficialmente, na Lei 9.795, de 27 de abril 

de 1999, como: 

 

[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p.1). 

  

Portanto, é percebível, também, neste entendimento, a sua complexidade, uma vez que, 

envolve aspectos de formação educativa (aprendizagem e geração de conhecimento); 

modificações comportamentais tanto no âmbito individual quanto no coletivo, pois 

requer uma nova relação do homem com o seu meio ambiente, comportamento este que 

resulta na busca da promoção da saúde e bem estar; afirmação de valores construídos ou 

reconstruídos de forma participativa; respeito às realidades locais/regionais e o 

entendimento de que o meio ambiente é um bem comum de todos e não particularizado 

e que é preciso cuidar para si e para os outros.  
 

A Educação Ambiental é vista por Campos; Sattler; De Conto (2002); Oliveira (2000) e 

Sato (1999) como fundamental para a conquista da cidadania, condição que faz dos 

indivíduos sujeitos com participação ativa e atuantes na sociedade, manifestando o seu 

sentimento de pertenciamento pleno à sua comunidade. Tal entendimento, também, é 

declarado pelo Ministério da Saúde: 

 

A Educação Ambiental tem por objetivo informar e sensibilizar as 
pessoas sobre os problemas e possíveis soluções existentes em sua 
comunidade, buscando transformá-la em indivíduos que participam 
das decisões sobre seus futuros, torna-se instrumento indispensável no 
processo de desenvolvimento sustentável, exercendo, desse modo, o 
direito à cidadania (BRASIL, 2006a, p. 31).    

 

Grün (2007) discute valores que dirigiram as sociedades para condições ambientais 

insustentáveis. Entende o autor que cabe à Educação Ambiental a tarefa de resgatar 

valores já suprimidos ao longo do processo histórico e da necessidade de afirmá-los e 

legitimá-los com o propósito de reorientação da relação do homem com o meio 
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ambiente, especialmente, no combate à insustentabilidade instalada. Tal entendimento, 

também, é posicionado por Leonardi (2002) ao defender que, para se trabalhar com 

Educação Ambiental, é importante estar aberto ao diálogo, pois este é preponderante 

face às diferentes realidades e conceituações. Jacobi (2005), concorda com Leonardi 

(2002) ao reforçar que o diálogo referencia o trabalho de Educação Ambiental, 

fortalecendo o processo de construção ou reconstrução de uma nova relação 

homem/ambiente e, por consequência, uma nova sociedade. 
 

Sorrentino (1995) defende a EA como uma contribuição para a conservação e proteção 

do planeta e de todas as espécies e para a melhoria da qualidade de vida de cada 

indivíduo e de cada comunidade por meio de processos educativos instigantes, 

interativos, holísticos e que resgatem a capacidade de autoconhecimento e de auto-

gestão política e econômica. Apresenta como objetivos fundamentais estimular os 

indivíduos à tomada de consciência, através da informação/conhecimento, e ao 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos, tornando-os capazes de atuarem e 

participarem ativa e positivamente no seu entorno. 

O que há de comum entre tais conceitos? Todos eles objetivam a construção do 

conhecimento e de ações educativas voltadas para o ambiente e da relação homem/meio 

ambiente/natureza, de tecnologias aplicáveis, de uma educação voltada para a resolução 

de problemas ambientais.  

Reportando à Educação Ambiental voltada para os resíduos/lixo, é preciso, antes de 

tudo, compreendê-lo como um problema ambiental, social, político, econômico e 

educativo. O seu manejo inadequado favorece a geração e proliferação de doenças, 

polui e impacta o ambiente nas mais diversas formas, mas se bem manejado, ele 

também pode gerar emprego, minimizar a poluição e reduzir drasticamente o impacto 

ambiental e contribuir para preservar os recursos naturais. É preciso mudança de 

conduta nos mais diversos níveis (pessoal e institucional) para com os resíduos e a 

Educação Ambiental é fundamental nesse processo. 
 

Mais especificamente para a questão do lixo, Quintas (2000), afirma que os Programas 

de Educação Ambiental que têm essa questão como eixo principal (o lixo), podem ser 

trabalhados de duas formas: (1) por meio da contestação do conhecimento e do 

desperdício, com ênfase na ação individual, promovendo, assim, a mudança de 

comportamento do sujeito em sua relação, cotidiana e individualizada, com o meio 
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ambiente e com os recursos naturais, com o objetivo de formar hábitos ambientalmente 

responsáveis no meio social; (2) trabalhando a problemática do lixo como consequência 

da relação sociedade-natureza, histórica e socialmente construída, as causas de sua 

existência e como os resíduos circulam no meio ambiente, promovendo, assim, uma 

construção coletiva no modo de compreendê-la e superá-la. Pode-se, então, trabalhar 

com as duas formas, de modo que as duas se complementam dando maior 

sustentabilidade ao que se pretende.  
 

Campos, Sattler e De Conto (2002, p. 35) são contundentes ao afirmarem que “é 

necessário e urgente que seja examinada a formação dos indivíduos e, não, a 

doutrinação”, pois entendem que a informação/doutrinação apenas inibe o crescimento 

crítico, não permite questionamentos e não garante a mudança de conduta do sujeito em 

relação ao manejo dos resíduos sólidos. A Educação Ambiental pode, então, propiciar a 

criação de condições favoráveis para a população transformar a informação em conduta, 

a conformidade em crítica, a obediência em diálogo.  

 

2.1.2.3 Universidade e Educação Ambiental: possibilidades de resolver problemas - 

espaço de transformação e construção 

 

É indiscutível que a Universidade, historicamente, se destaca como um local apropriado 

para a construção do conhecimento e a formação da cidadania em prol de uma 

sociedade justa e desenvolvida. Assim como também é indiscutível, segundo Sorrentino 

(1995) que a educação ambiental ao longo do tempo difundiu-se mundialmente como 

um novo enfoque educativo voltado para a percepção e internalização da questão 

ambiental, por toda a população humana, em sua ampla e complexa dimensão. 

Porém, esse autor refere-se a autores como Moraes (1987), Santos (1988) e Novo 

(1993) quando fazem uma reflexão sobre a atuação da universidade no papel gerador e 

formador, sobretudo por reconhecê-la como local próprio e importante para a formação 

de recursos humanos, cidadania e geração de conhecimento para servir de apoio na 

construção de sociedades sustentáveis, fazem destaque a alguns entraves que a impedem 

de desenvolver, verdadeiramente, o seu papel, a exemplo de: estrutura excessivamente 

departamentalizada; ensino fragmentado e descontextualizado; valorização dos aspectos 

técnicos na formação acadêmica; supervalorização da teoria sobre a prática; resistência 
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para com o conhecimento transdisciplinário que se necessita no campo do meio 

ambiente.  

Cavalcante (2008) ao abordar sobre a Educação Ambiental Universitária, afirma que a 

mesma pode ocorrer na gestão, na formação e na convivência dentro e ao redor destes 

espaços e contexto. E ao alcançar tais espaços, por diferentes níveis de “pedagogização” 

(termo utilizado pela autora), a EA ultrapassa o formato de disciplina, os territórios das 

áreas específicas e os dogmas teóricos, passando a estar ao alcance de todos que 

compõem a instituição, indistintamente da sua função, formação e prática na 

universidade. A EA passa, então, a ser incorporada na dinâmica da vida universitária. 

Devemos considerar que, certamente, a Universidade não é o único espaço em que se 

gera e se apropria conhecimentos, em que se descobre novas tecnologias e se relaciona 

com o meio ambiente. As observações referenciadas por Sorrentino (1995), quanto aos 

entraves nas Universidades sinalizam para a necessidade de mudanças internas e 

urgentes e no seu relacionamento com a sociedade na perspectiva de contribuir na 

formação de profissionais e cidadãos, assim como a produção de conhecimento voltada 

para a proteção, recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. A 

dimensão dos problemas ambientais existentes serve de desafio para a busca de tais 

mudanças, pois é premente a participação da academia no pensar e estudar a forma 

como o ambiente tem sido explorado, as conseqüências advindas dessa exploração, até 

porque a ciência é o caminho por onde as respostas, explicações, sugestões e solução de 

maior pertinência transitam.  

Nesta perspectiva, a Educação Ambiental, também, faz parte desse universo e contribui 

de forma positiva para atender às demandas já mencionadas, destacando-se muito mais 

que uma ferramenta, instrumento ou estratégia, mas, segundo São Paulo (1999), como 

uma área de conhecimento que capacita pessoas para a “resolução de problemas” e 

preparação de pessoas para sua vida, enquanto membros da biosfera.    

Ao se projetarem programas de intervenção a serem implantados em universidades, há 

que se pensar na complexidade do ambiente universitário. Devemos considerar que no 

seu universo há uma diversidade de pessoas com origens, culturas, currículos e histórias 

de vida (professores e pedagogos) que, dentre as atividades pertinentes, compõem 

currículos para outras pessoas de, também, diversas origens e de realidades diferentes 

(estudantes) e outras que, efetivamente, participam para a realização das atividades fim 
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e meio (professores, pesquisadores/técnicos e funcionários). Há, ainda, outras pessoas 

que não compõem a comunidade universitária, propriamente dita, mas que fazem parte 

do seu cotidiano para oferecerem serviços de diversas naturezas (prestação de serviços 

como cantinas, restaurantes, livrarias, agencias ou postos bancários, limpeza e serviços 

de apoio).  

Há que se considerar, também, que Universidade é um espaço democrático que ao 

propor estudos e intervenções educativas voltadas para as questões ambientais, tenha 

como um dos seus papéis mais relevantes – articulação dessas pessoas em torno da 

temática ambiental. Neste particular, os resíduos sólidos podem ser, como ponto de 

partida, um eixo para o diálogo e a consolidação de um programa de gestão ambiental 

mais amplo futuramente.  

Portanto, a Educação Ambiental, aplicada em projetos com vistas a estudos sobre as 

implicações da geração de resíduos sólidos em meios acadêmicos, favorece o 

desenvolvimento de ações ou políticas para um novo fazer e, consequentemente, 

promover mudanças atitudinais. Jacobucci; Jacobucci (2007), referenciam a 

Universidade como o espaço do diálogo e como medidora para as questões complexas 

como as relacionadas à temática socioambiental, pois entendem que 

 

[...] para desempenhar esses papéis de agregar pessoas, produzir e 
divulgar o conhecimento sobre os resíduos sólidos é fundamental que 
a Universidade assuma uma posição de mediadora social e que 
vislumbre a coleta seletiva dos recicláveis gerados nas suas próprias 
dependências como uma oportunidade para o debate livre e 
participativo em torno da temática sócio-ambiental (JACOBUCCI; 
JACOBUCCI, 2007). 
 
 

Portanto, o meio universitário, por si só, é um espaço em que cabe a promoção de 

diálogo e de avaliação do que é mais significativo para a sua comunidade. A sua 

composição de áreas diversas do conhecimento, sem dúvida, colabora não somente com 

a formação de uma consciência ambiental mais crítica e antenada com as questões 

ambientais e a problemática do lixo que reflete não só no seu meio interno, mas estende 

para os espaços externos como comunidades, bairros, municípios, estado e até para o 

país, fazendo valer a prerrogativa de o agir local reflete no agir global (CAMPOS; 

SATTER; De CONTO, 2002).     
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Menezes, Santos e Leme (2002), assim como Campos; Satter; De Conto (2002), 

reconhecem a Universidade como ambiente importante para a formação de cidadãos 

críticos, instrumentalizados para a implantação de necessárias mudanças, assim como 

espaço apropriado para a promoção do desenvolvimento de novas tecnologias, em 

condição de estabelecer diretrizes e incentivar pesquisas sobre os diversos aspectos do 

controle da poluição relacionada com os resíduos. Para eles, a Universidade tem o 

grandioso papel como divulgadora e estimuladora de novas idéias, especialmente, como 

um espaço pertencente à sociedade que a traz para o seu espaço de diálogo em busca de 

soluções para a problemática dos resíduos. 

No percurso da história da Educação Ambiental, diversos pensamentos e correntes 

foram se configurando.  Em seus estudos, Sorrentino (1995) classifica a EA em quatro 

grandes correntes como, Conservacionista, Educação ao Ar Livre, Economia 

Ecológica e Gestão Ambiental, comentadas a seguir: 

 Conservacionista presente nos países mais desenvolvidos. No Brasil, criada a partir da 

atuação de entidades conservacionistas. Guimarães (2004) a denomina como 

Conservadora. Por ser uma das correntes pioneiras, caracteriza-se por apostar no 

conhecimento desvinculado da realidade, por sobrepor o racionalismo sobre a emoção, a 

teoria à prática, a disciplinaridade à transversalidade, o individualismo à coletividade, a 

dimensão tecnicista à política e o local descontextualizado do global.  

A corrente Educação ao ar livre caracteriza-se pelo espaço onde ela é desenvolvida e 

por quem a pratica. É executada pelos escoteiros, naturalistas, participantes de grupos 

de espeleologia, caminhadas, montanhismo, acampamentos e outras modalidades de 

esporte e lazer à natureza, sendo mais recentemente denominada de “caminhadas 

ecológicas”, “trilhas de interpretação da natureza”, “turismo ecológico”, entre outros.  

A Ecopedagogia, segundo Azanzi (2004) dá o entendimento de que se trata de uma 

proposta educativa ao invés de uma das correntes da EA. Relaciona-se com a Educação 

Ambiental, sustentada pelas concepções de educação, de sociedade e de natureza, e tem 

suas referências teóricas pautadas no holismo, na complexidade e na pedagogia 

freireana. Tem como características a planetaridade, cidadania planetária, cotidianidade 

e pedagogia da demanda. Com base em Azanzi (2004), a cotidianidade e a pedagogia da 

demanda dão o tom da abordagem metodológica à ecopedagogia que, por sua vez, busca 

contribuir para a formação de novos valores para uma sociedade sustentável.  
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A Economia Ecológica, segundo Sorrentino (1995), citando Sachs (1986) e 

Schumacher (1981) inspirou-se no “ecodesenvolvimento”, e de “negócios pequenos”, 

respectivamente, ganhando impulso somente na metade da década de 1980 através dos 

organismos internacionais, a partir dos documentos Nosso futuro comum (COMISSÃO 

BRUNDTLAND, 1987), Nossa própria agenda (1989) e a Estratégia mundial para 

conservação/Cuidando do Planeta Terra (IUCN/PNUMA/WWF, 1980; 1991) e ainda, 

as diretrizes do Banco Mundial e outros documentos.   

A Educação Crítica está centralizada no indivíduo, mais especificamente para a sua 

formação enquanto ser social e historicamente situado. Segundo Guimarães (2004, p. 

27), essa educação diferencia da Educação Conservadora, pois esta se alicerça em um 

mundo que fragmenta a realidade, não a reduz ou simplifica, mas, sim, em uma 

educação instrumentalizada “para uma intervenção que contribua no processo de 

transformação da realidade socioambiental que é complexa” (GUIMARÃES, 2004, p. 

27),  

A Gestão Ambiental, historicamente, está enraizada nos movimentos sociais da 

América Latina, ganhando impulso no Brasil, no período militar, nos movimentos 

ambientais em prol de um ambiente ecologicamente equilibrado (poluição, predação da 

natureza e do próprio homem). Portanto, fica evidenciado o seu perfil, desde então, 

popular, participativo e democrático. Esta corrente, também, reivindicou a participação 

popular na administração dos espaços públicos e nas definições do futuro com vistas à 

sustentabilidade. Portanto, esta corrente buscou pautar-se no princípio da democracia 

(princípio da participação popular) para as decisões presentes e futuras de um país, 

sempre em um processo de construção de políticas públicas que envolvessem as 

questões ambientais. 

Outro aspecto a ser considerado dessa vertente/corrente de Educação Ambiental e por 

considerar a sua própria denominação, a Gestão Ambiental, tem o seu espaço de atuação 

tensionado, pois requer envolvimento tanto dos setores públicos como do cidadão e da 

coletividade na defesa de um ambiente ecologicamente equilibrado. Isto implica em 

direito e deveres de ambos os envolvidos (público e civil) uma vez que o modo de 

apropriação do ambiente pode ocasionar danos e impactos, ameaçando, assim, a sua 

integridade.  
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Quintas (2004) recorre à Constituição Federal Brasileira para expor a referida corrente 

por considerar a abordagem do seu Artigo 225 que se refere ao direito da sociedade ao 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade 

de vida. A delicadeza da questão é que ao mesmo tempo em que o cidadão deve ter 

assegurado o seu direito de viver em, e usufruir de um ambiente sadio, também, lança 

mão desse mesmo ambiente para utilizar os recursos que este lhe disponibiliza para 

atender às suas necessidades. Portanto, questões como “quem usa ou não usa, como e 

quando usa e para que usa” podem ocasionar conflitos entre os envolvidos. Assim, 

Quintas (2004) acena, mais uma vez, para a necessária exigência de profissionais 

especialmente habilitados para lidar com a problemática ambiental e, sobretudo, com o 

domínio de conhecimentos e metodologias específicas para o desenvolvimento de 

processos de ensino/aprendizagem com jovens e adultos em realidades sociais 

diferenciadas.  

Este mesmo autor, ao se referir ao extinto Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

(IBAMA), atual Instituto Chico Mendes, verifica que o objetivo da Gestão Ambiental é: 

 

[…] proporcionar condições para o desenvolvimento de capacidades, (nas 
esferas dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes) visando à 
intervenção individual e coletiva, de modo qualificado, tanto na gestão do 
uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões 
que afetam a qualidade do meio ambiente, seja ele físico-natural ou 
construído (QUINTAS, 2004, p. 115).  
 

Assim, uma vez considerando que as decisões tomadas podem definir as alterações do 

meio físico-natural ou construído, é fundamental o ato de conhecer para se praticar a 

gestão ambiental. Esta exige um conhecimento amplo, inter e transdisciplinar, não 

podendo, em hipótese alguma, se limitar a um único olhar da ciência, não cabendo um 

olhar fragmentado sobre o mundo real ou sobre a problemática ambiental.  

Ainda sobre a gestão ambiental, sabe-se que a sua prática não é neutra, pois o setor 

público, uma vez ao assumir determinada postura com relação a uma problemática 

ambiental, está diretamente delimitando algumas definições e responsabilidades quanto 

aos custos e benefícios advindos da intervenção.   

Considerando a sua natureza, será dada maior atenção a esta vertente/corrente sobre as 

demais por uma tendência natural à utilização na proposta deste trabalho pela relação 

intrínseca para o que se propõe.  
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A Educação Ambiental é rediscutida como orientação (CARVALHO, 2004; 

GUIMARÃES, 2004), como tipologia (SORRENTINO, 1995), denominações (SILVA, 

2004) e classificações (LAYRARGUES, 2004), dando-lhes um novo re-significado por 

percebê-las como uma contraposição à Educação Ambiental Conservacionista, 

denominada, também, como conservadora ou convencional. Essas outras 

orientações/tipologias/correntes são: Educação Crítica, Ecopedagogia, 

Transformadora ou Emancipatória, Alfabetização Ecológica e Educação no 

processo de gestão ambiental, também trabalhada por Sorrentino (1995).  Entre elas, 

as divergências podem ser sutis ou bem delimitadas, sendo possível, também, despontar 

as suas convergências. Seus pontos comuns estão centrados no diálogo, na participação, 

no controle social e na troca de experiências dos envolvidos.  

 

2.1.2.4 Buscando responder à Pergunta: Resíduos Sólidos na Universidade: desafio na 

busca de soluções – uma questão de gestão ou educação? 

 

Após as exposições anteriores, é possível percebermos que para a gestão dos resíduos 

sólidos em universidade é necessário associá-la à educação ambiental, com vistas a 

fortalecer a política institucional nas resoluções de problemas ambientais, vivenciadas 

in loco.   

A gestão dá a dimensão institucional à problemática dos resíduos sólidos, contribuindo 

para a promoção da qualidade de vida e do ambiente, para o combate ao consumo 

desnecessário, para a definição de responsabilidades para os setores e para os geradores 

de resíduos. Ela remodela uma nova forma de operações e de responsabilidades, retrata 

a responsabilidade política da instituição que passa a ser referenciada como modelo, 

reconstrói e evidencia positivamente a sua imagem institucional. 

A educação ambiental trabalha a conduta individual e coletiva da comunidade 

universitária com relação ao manejo dos resíduos e os possíveis problemas advindos de 

um manejo inadequado. Permite, ainda, fortalecer a política institucional, tendo como 

foco a busca de resoluções para as questões ambientais ao permitir a fluidez da gestão, 

além do percorrer um caminho para a sustentabilidade da política de gestão de resíduos 

sólidos. Por fim, desperta, mobiliza e impulsiona a instituição, por meio da sua 

comunidade e dos gestores para além dos resíduos sólidos, para um caminhar em busca 
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de uma gestão ambiental, vislumbrando a ponta do iceberg: a sustentabilidade 

ambiental.  

 

2.2 POLÍTICA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

UMA ATITUDE NECESSÁRIA 

 

2.2.1 Gestão 

 

É comum observar em diversos textos e artigos sobre gestão e gerenciamento, que os 

termos ‘gestão’ e ‘gerenciamento’ são utilizados, especialmente em títulos, como se 

fossem termos conceitualmente diferentes e, no desenvolvimento do conteúdo, não há 

uma exatidão conceitual ou definição destes, ficando, então, de forma implícita, o 

entendimento de ambos. Outrossim, que muitas vezes tais termos se confundem, 

tornando difícil abstrair as diferenças ou onde um e o outro começa e termina. Até 

mesmo em dicionários da Língua Portuguesa, ambos são tidos como sinônimos.  

Baseado em Pavan (2007), Dias e Günther (2006), Dias (1998; 2003), Nunesmaia 

(2002), Schenini e Nascimento (2002); Mandelli e outros (2000), o termo gestão será 

utilizado neste trabalho como um conjunto de diretrizes, normas, leis, objetivos e 

procedimentos que dão corpo e constituem uma política para lidar com a questão dos 

resíduos sólidos, estando explícitas as orientações, as determinações, os procedimentos 

e os propósitos para lidar com a questão/problemática dos resíduos sólidos/lixo, tendo 

como seus objetivos embasar o gerenciamento desses resíduos. Quanto ao termo 

gerenciamento, o mesmo se refere ao desenvolvimento, a prática e à execução das 

ações da política/programa de gestão já pré-estabelecidas.  

 

2.2.2 Gerenciamento 

 

A política de gestão de resíduos sólidos, obrigatoriamente, engloba o gerenciamento 

com as suas etapas, portanto gestão e gerenciamento encontram-se tão imbricadas entre 

si ao ponto de se confundirem quanto aos seus significados. Mesmo assim, ambas têm 
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demarcação distinta: enquanto a gestão trata da política em si, o gerenciamento é a 

execução das ações, dos procedimentos e faz valer as diretrizes que norteiam o modelo 

de gestão previamente definido. Logo, é compreensível a não ruptura existente entre os 

dois termos. 

Nunesmaia (2002) compreende que a gestão de resíduos sólidos, seja municipal ou em 

instituições públicas ou privadas, incluindo instituições de ensino superior, deve 

apresentar várias vertentes como a tecnológica, a jurídica, a econômica, a sanitária, a 

ambiental e a social.  

Mason (2003), por sua vez, salienta a importância do estabelecimento de princípios para 

a formulação da política de gestão ambiental como essencial. Também, com esse 

sentido, Dias (2003) estabeleceu onze princípios para o gerenciamento de resíduos 

urbanos, sendo os mesmos aplicáveis, também, para a gestão de resíduos sólidos em 

instituições de ensino superior, fortalecendo e sustentando, assim, a política 

institucional.  

Tais princípios, aqui denominados nesse trabalho como Princípios norteadores para a 

sustentabilidade de gestão de resíduos sólidos, já sinalizam para um gerenciamento 

de resíduos sólidos para sociedades sustentáveis e abrangem ações voltadas para a 

precaução; responsabilidades por parte da administração superior, administração adstrita 

e todos que compõem a Universidade; proteção do meio ambiente e com as pessoas; 

critérios para aquisição de produtos e equipamentos para o desenvolvimento das mais 

variadas atividades na instituição; a participação da comunidade universitária no que diz 

respeito às decisões voltadas para o meio ambiente e nesse particular aos resíduos 

sólidos; utilização de tecnologias limpas; preservação dos recursos naturais; serviço de 

coleta de resíduos de qualidade; sustentabilidade econômica do modelo de gestão; 

produção e aplicação do conhecimento na perspectiva de orientar todos os outros 

princípios dando-lhes sustentabilidade técnica e operacional, entre outros.  

Os princípios são: Princípio da Precaução, da Responsabilidade Social, da Inclusão 

Social, da Participação Popular, de Responsabilidade Política, de Utilização de 

Tecnologias Apropriadas, da Sustentabilidade Ecológica e Ambiental, da 

Universalidade e Equidade, da Cooperação, da Sustentabilidade Econômico-financeira e 

do Conhecimento.  
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Para a gestão, Schenini e Nascimento (2002) discutem a importância e o papel dos 

dirigentes e servidores frente às novas atribuições e procedimentos com os quais vão se 

defrontar em suas atividades diárias. Fica claro, então, que esses atores passam a ter 

destaque na execução da política na instituição. O artigo em apreciação se refere à 

gestão pública sustentável para instituições públicas não se referindo diretamente a 

instituições de ensino superior.  

Ainda, em relação à gestão pública, (nesse universo inserimos as IES públicas), 

entendem esses autores, que as análises e estudos que forem conduzidos para a referida 

gestão, obrigatoriamente, deverão ser sistêmicos e holísticos, ou seja, devem contemplar 

todos os segmentos, setores e instrumentos que participam do processo, de forma 

integrada. Vaz e outros (2008), já se referindo às IES, também comungam com tal 

entendimento, pois a falta dessa visão pode gerar dificuldades para a implantação ou 

implementação, embora complexa, e ainda, na manutenção do modelo de gestão.  

Demajorovic (1996, p. 53) reconhece o atual modelo de gestão de resíduos sólidos 

como aquele que leva à diminuição do consumo de recursos naturais, de material e de 

energia elétrica; à redução do impacto negativo sobre o meio ambiente e da poluição 

decorrente do processo de produção e, fazer com que se gere apenas a quantidade 

mínima de resíduos para a disposição tradicional. Para tanto, o mesmo deve apresentar 

como diretrizes prioritárias:  

a) evitar ou, nos casos em que não for possível, diminuir a produção de resíduos; 

b) reutilizar ou, quando não for possível, reciclar resíduos; 

c) utilizar a energia contida nos resíduos e  

d) tornar inerte os resíduos, antes da disposição final.   

Em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, Pavan (2007) defende que o mesmo 

deva estar associado a medidas preventivas e de correção dos problemas com o objetivo 

de preservar os recursos naturais, a economia de insumos, a energia e a minimização da 

poluição ambiental, portanto, comungável com Demajorovic e em consonância com os 

princípios da precaução, da sustentabilidade ecológica e ambiental, além da 

responsabilidade social, de utilização de tecnologias apropriadas, da cooperação e do 

conhecimento. 
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Para o gerenciamento de resíduos sólidos em Universidades, Mandelli e outros (2000, p. 

2225) reconhecem que os problemas relacionados com seu processamento antecedem a 

coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final: 

 

[...] começam com o comportamento da comunidade acadêmica ao 
manejar os resíduos, com as condições de acondicionamento e estocagem 
dos mesmos e com a carência de uma política ambiental, no sentido de 
organizar esse tipo de fonte geradora de resíduos sólidos. 
 
 

Esta constatação permite afirmar, mais uma vez, que teóricos defendem a Educação 

Ambiental como um instrumento eficaz em situação dessa natureza ao vislumbrar uma 

mudança de condutas e atitudes, o que pode contribuir para maior e melhor consciência 

ambiental dos sujeitos constituintes da comunidade universitária e da viabilidade da 

política de gestão/gerenciamento de resíduos sólidos.   

As fases constituintes de um gerenciamento de resíduos sólidos devem estar em 

consonância com a política de gestão determinada, atendendo aos objetivos por ela 

propostos. Para efeito desse trabalho, as fases do gerenciamento deverão levar em 

consideração a observação de Pavan (2007) quanto a medidas preventivas e de correção 

dos problemas ambientais; os princípios norteadores de sustentabilidade de gestão de 

resíduos sólidos estabelecidos por Dias (2003) e, ainda, em conformidade com a 

legislação específica. Assim sendo, o gerenciamento estará baseado em critérios 

sanitários, ambientais, econômicos e sociais. Dias (2003), Heller e Nascimento (2005), 

veem com pertinência o critério social, pela possibilidade de quebra de paradigma na 

construção de modelos gerencias com a participação popular na definição de novas 

ações, novas regras, novos valores para o manejo adequado de resíduos sólidos.  

Essa construção, ao mesmo tempo em que se contrapõe aos modelos em que 

concentram as decisões e o controle exclusivo das autoridades, desperta ou eleva o 

sentimento de pertencimento dos participantes em relação ao seu local ou a sua 

instituição, além de gerar um ‘empoderamento’ coletivo, aumentando a 

responsabilidade individual e coletiva com o presente e o futuro de um bem comum: o 

ambiente com a qualidade almejada por todos. Salientam ainda, Dias e Nunesmaia 

(1995), que não há solução mágica, nem solução pronta para o gerenciamento de 

resíduos. O mesmo deve ser pensado partindo, sempre, da realidade local, buscando 

soluções aplicáveis a tal realidade.     
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 As fases do gerenciamento apresentam-se na seguinte ordem: geração, segregação, 

acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte, processamento e tratamento e, 

disposição final. As fases estão descritas a seguir: 

 

 

2.2.2.1 Fases do Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Geração: poucos são os autores que citam a geração como uma das fases do 

gerenciamento de resíduos sólidos. Dentre as referências utilizadas para esse trabalho, 

Dias (2003) e a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL 2006a) a mencionaram como 

tal. Portanto, a geração dará início ao bloco das fases do gerenciamento ao mesmo 

tempo em que redireciona as demais fases e indica a necessidade de intervenção 

educativa junto aos geradores.   

A geração é uma fase que merece atenção redobrada se considerar que a geração de 

resíduos é reflexo do fluxo do processo produtivo, processando um ciclo vicioso 

constituído de exploração dos recursos naturais, produção/fabricação/industrialização, 

consumo, geração de resíduos, retomando, obrigatoriamente, a exploração dos recursos 

naturais.    

Pesquisas realizadas em 1995, em 24 países desenvolvidos e em desenvolvimento, com 

uma amostra representativa de 40% da população mundial, mostraram que o padrão de 

consumo, daquela época, foi responsável pelo aumento da quantidade de resíduos a 

serem dispostos e favoreceu um maior consumo de recursos naturais do que seria 

efetivamente necessário (BEEND; BLOOM, 1995 citado por DEMAJOROVIC, 1996).  

Segundo Günther (2000) citado por Dias (2003, p.46) a geração é 

inerente à atividade humana; inesgotável e democrática (independente de 
sexo, idade, classe social); crescente (a geração per capita tende a 
aumentar pela melhoria das condições de vida e mediante a incorporação 
das embalagens descartáveis); complexa e poluidora (diversidade de 
produtos não biodegradáveis e perigosos). 
 
 

A geração tem comportamento sazonal e está, ainda, relacionada aos hábitos, cultura e o 

poder econômico da comunidade. A depender do tipo de resíduos gerados é possível 

identificar o perfil dos consumidores e, ainda, o tipo do estabelecimento e as atividades 



                                                                                                                                                                    

 

36

ali desenvolvidas (laboratórios, clínica médica e/ou odontológicas, área administrativa 

ou acadêmica). 

Segregação: também é uma fase importante, pois uma vez praticada na fonte, permite 

uma agregação de valor econômico maior ao resíduo que passa a ser considerado como 

insumo no processo produtivo. A segregação na fonte fortalece uma categoria 

profissional, os catadores, e facilita o trabalho desses profissionais, pois os retira dos 

lixões e aterros; evita a contaminação dos resíduos por meio do contato com resíduos 

contaminados e permite o seu encaminhamento para reuso, tratamento e reciclagem. A 

segregação na fonte contribui, ainda, com o aumento da vida útil dos aterros, uma vez 

que reduz o volume de resíduos para tal encaminhamento.  

Acondicionamento: este deve ser feito seguindo, sempre, as orientações das normas 

específicas, quando alguns aspectos devem ser levados em consideração: tipologia do 

resíduo que requer acondicionadores separados e codificados, por cor, para a respectiva 

tipologia; quantidade gerada diariamente para determinar o tamanho do acondicionador 

e a periodicidade da coleta; a localização, preferencialmente, estratégica dos 

acondicionadores para facilitar o descarte/acondicionamento pelo gerador e para a 

coleta.  

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006a), outros aspectos são 

importantes para a escolha do acondicionador (recipiente), como: vantagens e 

desvantagens oferecidas pelos acondicionadores como durabilidade (resistência e menor 

custo ao longo do tempo); praticidade no manuseio; limpeza periódica; capacidade 

poluidora da matéria prima utilizada para a confecção do acondicionador.    

Armazenamento: utilizado para acomodar temporariamente os resíduos sólidos antes 

da disposição final dos mesmos, independe da sua natureza e classificação. Usado mais 

por geradores quando se pratica a coleta seletiva e a quantidade gerada não é suficiente 

para o devido encaminhamento ou quando a geração de resíduos não é suficiente para a 

coleta, transporte e disposição final diária ou, ainda, quando o sistema de coleta não 

atende à demanda gerada. Nos casos de resíduos especiais, o armazenamento deve 

atender às exigências determinadas por instrumentos normativos dos órgãos da esfera 

pública tanto de nível federal, quanto estadual ou municipal. Naturalmente, o 

acondicionamento precede o armazenamento temporário requerendo, para tanto, 

procedimentos diferenciados e recipientes específicos para cada tipo de resíduo.     
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Coleta e transporte: embora a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006a) se refira 

à coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos voltados para os centros urbanos, em 

muito se aplica para a coleta em universidades. Esta fase requer conhecer os resíduos 

gerados pela instituição quanto à sua origem (local de geração), classificação (resíduo 

comum e/ou resíduo especial a exemplo dos resíduos de serviço de saúde e da 

construção civil), e tipologia (papel/papelão, vidro, metal, orgânico e aterro) 

especialmente quando se pensa em um gerenciamento com uma coleta seletiva. Alguns 

cuidados são necessários, pois a tipologia e a origem dos resíduos podem orientar na 

definição da coleta e do transporte a serem praticados.  

Os resíduos especiais requerem uma coleta diferenciada da coleta do resíduo comum, 

pois os resultantes dos serviços de saúde necessitam ser coletados, transportados 

separadamente e de forma diferenciada e encaminhada para tratamento prévio para 

posterior disposição final, enquanto que os da construção civil não devem ser dispostos 

em aterros sanitários, em face da natureza dos resíduos que o compõem. Entretanto, 

toda e qualquer coleta deve ser pensada sob dois pontos distintos: o sanitário e sob o 

aspecto econômico. 

 Sob o ponto de vista sanitário, segundo a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL 

2006a) a eficiência da coleta reduz os perigos decorrentes de um mau acondicionamento 

na fonte. O sistema de coleta requer organização com o intuito de produzir o maior 

rendimento e servir, pela sua pontualidade, de estímulo e exemplo para que a 

comunidade e/ou equipe de trabalho colaborem tanto no acondicionamento 

recomendado para os resíduos como no horário e local a ser disponibilizado para a 

coleta. 

Ainda sob o ponto de vista sanitário, se faz necessário que os funcionários sejam 

protegidos por meio de equipamentos individuais (EPI), treinados e capacitados pela 

oferta de cursos com abordagens de conteúdos como princípios de cidadania, cuidados 

ligados à conservação dos equipamentos de trabalho, sobre os instrumentos e 

equipamentos do trabalho como os acondicionadores, conhecimentos de ordem 

sanitária, os riscos potenciais causados pelos resíduos sólidos (BRASIL, 2006a), como 

conhecimentos de ordem ecológica e de educação ambiental. A capacitação deve ser 

renovada (é muito comum, por parte das empresas que prestam serviço de apoio e 

limpeza às IES, ter renovação de pessoal no seu quadro de funcionários), periódica e 

aprofundada, considerando a realidade e demanda locais vindas dos funcionários e do 
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planejamento proposto para o manejo/gerenciamento. Devido à importância dos 

equipamentos de proteção individual, os mesmos serão abordados mais adiante. 

 Sob o aspecto econômico, o sistema de coleta e transporte deve ter planejamento e 

organização, uma vez que essa fase é uma das mais dispendiosas, seja pelos 

equipamentos de trabalho utilizados pelos funcionários, seja pelo tipo de veículo 

utilizado para o transporte dos resíduos sólidos.    

Processamento e Tratamento: o processamento pode preceder a fase do tratamento e 

consiste em organizar/preparar os resíduos, segundo as suas características para atender 

o planejamento proposto para o seu manejo e tratamento (DIAS 2003), como o 

encaminhamento à disposição final (autoclavagem e incineração), ou para outra 

destinação como o reuso e a reciclagem sem que venha caracterizar-se em tratamentos 

já mencionados. Quando separados, compactados ou prensados é denominado de 

processamento mecânico, e quando utilizados microorganismos ou temperaturas para o 

seu tratamento são denominados, respectivamente, de processamentos biológicos e 

térmicos (DIAS 2003).  

O tratamento tem sido recomendado basicamente com dois propósitos: (i) eliminar 

microorganismos patogênicos presentes nos resíduos sólidos e que representam ameaças 

ao meio ambiente e à saúde pública, a exemplo dos resíduos dos serviços de saúde, cujo 

destino final é aterro sanitário e (ii) gerar um novo produto por meio de resíduos que 

apresentam grande potencialidade de reaproveitamento, a exemplo dos resíduos 

orgânicos originários de sobras de alimentos, poda e capinagem.  

Para o primeiro caso, há dois tipos de tratamento: autoclavagem e incineração. Para o 

segundo caso, recomenda-se a compostagem. 

Incineração: é um processo de engenharia que emprega decomposição térmica, via 

oxidação térmica à alta temperatura, variando entre 1.000oC a 1.450oC, para destruir a 

fração orgânica dos resíduos e reduzir o volume (5%)  e o peso(10% a 15%) dos valores 

iniciais (PAVAN, 2007; BRASIL, 2006a). Indicado como tratamento de resíduos de 

serviço de saúde pela destruição sumária dos microorganismos e por não se constituir 

como ameaça à contaminação do meio ambiente do ponto de vista sanitário. Como 

produto final têm-se as escórias e cinzas que são inertes, requerendo cuidados no 

acondicionamento, armazenamento, identificação, transporte e disposição final 

(BRASIL, 2006a).  
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A incineração é um tratamento que promove discussão entre os especialistas. Enquanto 

alguns a defendem e recomendam pelas vantagens apresentadas, como: redução do peso 

e do volume dos resíduos, dispensando, assim, grandes áreas para a instalação de aterros 

controlados e sanitários; possibilidade de aproveitamento de energia liberada na queima 

para geração de vapor e eletricidade e não se constituir ameaça para a saúde pública, 

outros se contrapõem a ela por considerá-la economicamente inviável, não aplicável em 

boa parte dos municípios e, o que é mais grave, por implicar na emissão de gases na 

atmosfera como ácido clorídrico, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, metais 

pesados e dioxinas. Necessita, portanto, de equipamentos de controle para a emissão de 

gases na atmosfera. Outro aspecto a considerar, ainda no aspecto econômico, por ser um 

tratamento, é o seu produto residual no final do processo, necessitando do aterro para 

dispô-lo (PAVAN, 2007; BRASIL, 2006a, DIAS, 2003). 

Compostagem: é um tratamento ecologicamente recomendável, pois implica em tratar 

os resíduos sólidos orgânicos através de processo biológico decompondo, assim, a 

matéria orgânica. O composto/húmus, como produto final, é indicado para 

condicionamento de solos para jardinagem, plantio, áreas verdes públicas e/ou privadas 

e reservas biológicas que sofrem processos de degradação (PAVAN, 2007; BRASIL, 

2006a; DIAS, 2003, PEREIRA; LOPES; TAVARES, 2009).  

Este método tem uma grande importância sanitária por evitar a disposição de matéria 

orgânica em aterros controlados e sanitários, minimizando, por sua vez, a produção de 

chorume que é uma substância altamente poluidora. Apresenta, também, uma grande 

vantagem econômica, pois, para a sua produção, não requer equipamentos especiais e 

estes podem ser operados manualmente (DIAS, 2003).    

Disposição final: é a última fase do gerenciamento. Tecnicamente, os resíduos são 

dispostos em aterros e, para tanto, deve-se considerar as condições sanitárias. Segundo a 

Fundação Nacional de Saúde (BRASIL 2006a, p. 266), aterro é o enterramento 

planejado dos resíduos sólidos e controlado tecnicamente quanto aos aspectos 

ambientais, de modo a evitar a proliferação de vetores e roedores e outros riscos à 

saúde. A sua construção requer alguns princípios da engenharia, envolvendo estudos de 

localização quanto à proximidade de habitações, possibilidade de contaminação de 

água, distâncias, acesso ao local, obras de drenagem.  
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Técnica e ambientalmente, os aterros podem ser do tipo controlado ou sanitário. A 

Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006a) define aterro controlado como uma 

técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, com o objetivo de minimizar 

impactos ambientais, entretanto tal método, ainda, produz poluição, mesmo que de 

forma controlada e não dispõe de impermeabilização de base (podendo comprometer a 

qualidade das águas subterrâneas) e tratamento do chorume. Embora apresente 

limitações quando comparado ao aterro sanitário, ainda assim, é mais indicado do que 

os lixões a céu aberto. O aterro sanitário é uma técnica de disposição final dos resíduos 

sólidos por meio de confinamento, cujo objetivo é a minimização dos impactos 

ambientais. Para tanto, se faz necessário o tratamento do chorume e o controle dos gases 

gerados pelos resíduos. A sua implantação é indicada para municípios de grande porte. 

O aterro sanitário se diferencia do aterro controlado pelo tratamento dado ao chorume e 

controle dos gases gerados pelos resíduos. Tais características o fazem mais 

recomendável sanitária e ambientalmente que o aterro controlado (BRASIL, 2006a).  

Merecem destaque algumas ações que devem estar presentes no gerenciamento de 

resíduos sólidos quando este projeta a sustentabilidade ambiental: promoção à redução e 

ao reaproveitamento de resíduos por meio do reuso e da reciclagem.  

A redução, denominada, também, de minimização, consiste na redução de resíduos por 

meio de procedimentos que priorizam a não geração de resíduos. Para tanto, cabe 

aplicá-la nos mais diversos segmentos (instituições públicas e privadas, cidadão comum 

na sua rotina cotidiana) com implantação de novas rotinas operacionais a tecnologias no 

processo produtivo (BRASIL, 2006a). A redução leva ao combate do desperdício. Este 

resulta em ônus para o poder público e para o contribuinte, portanto a sua redução 

significa diminuição dos custos, seja na produção, no consumo ou sistema de coleta até 

à disposição final, além de ser um fator decisivo na preservação dos recursos naturais e, 

consequentemente, na proteção do meio ambiente (BRASIL 2006a). Portanto, é uma 

ação ecológica e ambientalmente recomendada. 

A reutilização ou reuso consiste no reaproveitamento do objeto sem que haja 

modificações na sua estrutura. Alguns exemplos podem ser citados: utilização do outro 

lado da folha de papel para a escrita ou para a impressão como rascunho; as garrafas 

PET ou outras embalagens com a finalidade de armazenar outros produtos, as garrafas 

de vidro retornáveis, entre outras possibilidades (BRASIL, 2006a). 
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A reciclagem se distingue da reutilização por resultar em modificações na estrutura do 

objeto considerado resíduo. É uma série de atividades e processos, industriais ou não, 

que permite separar, recuperar e transformar os materiais recicláveis componentes dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2006b, p. 246) com a finalidade de originar um novo 

produto ou até no mesmo produto (papel reciclado, latinhas de alumínio, vidro), 

permitindo a reintrodução do material/objeto no ciclo produtivo (BRASIL, 2006a).  

Portanto, a reciclagem reflete na redução do uso de recursos naturais, favorece a 

redução da quantidade de lixo disponibilizada no solo e, consequentemente, a 

diminuição da sua toxidade, gerando a minimização do impacto no meio ambiente e 

suas implicações na Saúde Pública (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS; 

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2000). Entretanto, há que 

se considerar o risco que se corre quando se aposta na reciclagem como um fim em si 

mesma suficientemente eficiente para a resolução dos impactos e redução da geração de 

resíduos sólidos, uma vez que não garante o combate ao consumo desenfreado. Segundo 

Paixão (2002), a reciclagem requer uma legislação que dê responsabilidade às indústrias 

na produção/fabricação dos seus produtos, a quem os utiliza e a quem os transforma. 

Complementa, ainda, Günther (1999), que se deve dispor no meio ambiente, apenas, 

aquela parcela inevitável e com sua carga poluente reduzida.  

Demajorovic (1996) acredita que o setor produtivo tenha dado uma grande contribuição 

para a prática do reaproveitamento dos resíduos sólidos, independentemente da solução 

escolhida para a disposição final de tais resíduos, seja o aterro sanitário ou a incineração 

como tratamento final para posterior disposição dos custos para fazê-los. Os valores 

passaram a ter um significativo aumento na década de 1980 e mais, ainda, nos anos 

1990. Segundo esse autor, estudos publicados pelo Instituto de Finanças da 

Universidade de Colônia mostraram que os preços para dispor resíduos em aterros 

sanitários e para incinerá-los foram elevados em média, 57% e 135%, de 1990 a 1992, 

respectivamente, na Alemanha Ocidental. Já para o norte da Europa, estudos do 

Greenpeace, em 1991, detectaram que houve uma variação entre US$120 a US$200 por 

toneladas dependendo do país e da toxidade do resíduo.   

Tais valores tiveram impactos nos custos das empresas, razão que as levou a 

“desenvolver novas estratégias direcionadas, principalmente, para um melhor 

reaproveitamento da matéria prima e dos resíduos do processo de produção” 

(DEMAJOROVIC 1996, p. 49).  
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O setor de consumo, também, tem sua parcela de contribuição para a prática da 

reciclagem. Para esse setor, diz Demajorovic (1996, p. 49), “a mudança mais importante 

foi a maior conscientização de parcela significativa da população mundial sobre o 

aumento dos impactos no meio ambiente, decorrentes da maior produção de resíduos 

sólidos”. Assim, a redução e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, por meio da 

reutilização e da reciclagem têm sido alternativas para minimização dos impactos.  

Segundo Keniry (1995), a reciclagem e a compostagem têm sido praticadas de forma 

expressiva nas universidades americanas com adesão crescente nos últimos anos. A 

compostagem, anteriormente marginalizada, assume uma ação dominante.  A 

reutilização de matérias, a reciclagem e a compostagem têm contribuído de forma 

significativa para a redução do lixo nos ambientes universitários norte americano. Nos 

anos oitenta, apenas quatro universidades detinham o conhecimento de como instalar 

programas de reciclagem (Universidade do Colorado, Universidade de Stanford, 

Universidade da Califórnia em San Diego e a Universidade Cornell). Pesquisas 

desenvolvidas pela Universidade de Washington mostraram que em 1990 mais de 78% 

das instituições de ensino superior tinham claramente programas de reciclagem bem 

instalados.     

O Quadro 1 relaciona as universidades brasileiras que praticam tais ações (reuso e 

reciclagem) e poucos foram os registros encontrados da compostagem como uma das 

ações praticadas por universidades brasileiras, a exemplo da UEFS (DIAS, 2003; 

NUNESMAIA, 1997), UFV (AQUINO, 2009), IFRN (PEREIRA; LOPES; TAVARES, 

2009).  

 

2.2.3 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

 

A NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) 

classifica os resíduos sólidos em duas grandes classes: Classe I, denominada de 

Resíduos Perigosos e Classe II (Resíduos Não Perigosos). Quanto aos resíduos da 

Classe I, a própria norma os define como aqueles que apresentam periculosidade que, 

em função das suas propriedades, podem apresentar risco à saúde pública e/ou riscos 

ao meio ambiente. A Classe II, (Classes II A – não inertes e II B - inertes) por sua vez, 

pode, diretamente, não apresentar os riscos mencionados, mas tem como uma das suas 
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propriedades a combustibilidade (os não inerte) e tem efeito impactante (os inerte) que, 

a depender do manejo que lhes forem dados, pode significar, também, riscos ao meio 

ambiente e à saúde pública. A Vigilância Sanitária adverte que os riscos potenciais 

podem estar presentes também nos resíduos urbanos a exemplo dos metais pesados e 

dos biológicos – infectantes (BRASIL, 2006b). A Vigilância Sanitária chama atenção 

sobre alguns resíduos não perigosos que, ao se misturarem a estes, passam a representar 

riscos de igual forma aos resíduos perigosos, passando, obrigatoriamente, a ser 

considerados como tal.   

Portanto, fica evidenciado que o manejo dos resíduos sólidos requer cuidados, 

especialmente, para com os que os manipulam ou coletam. Torna-se imprescindível que 

funcionários trabalhem com segurança, com os devidos cuidados contra acidentes, 

ferimentos e contaminação utilizando, para tanto, os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). Entende-se por EPI, dispositivos de uso individual, destinados a 

proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas às periculosidades de 

cada atividade profissional ou funcional (BRASIL, 1978a). 

O uso desses equipamentos são determinados pela Norma Regulamentadora no 6, de 08 

de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho, atualizada em 12 de novembro de 2009, 

que indica a utilização pelo trabalhador  de equipamentos de proteção auditiva (quando 

for o caso), de proteção ao tórax, membros superiores e membros inferiores, que podem 

ser compreendidos como botas, luvas, boné e capas/uniformes. Tal Norma, também, 

orienta um acompanhamento do estado de saúde dos trabalhadores por meio de exames 

de saúde periódicos e vacinação, no sentido de prevenir doenças e problemas futuros 

(BRASIL, 1978a). 

Ainda segundo a presente Norma, ao empregador cabe adquirir os EPI adequados ao 

risco da atividade, fornecer e exigir seu uso, sua substituição quando necessário e 

responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Ao empregado, cabe usá-

los somente em serviço, cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso 

adequado e responsabilizar-se pela guarda e conservação.  

A citada Norma está associada a outras duas normas que se referem, também, à proteção 

do trabalhador. São elas: Norma Regulamentadora no 5 e a Norma  Regulamentadora no 

9. Ambas publicadas na mesma data que a de no 6 (08 de junho de 1978) com 

alterações/atualizações em 2007 e em 1994, respectivamente.  
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A Norma Regulamentadora no 5 dispõe sobre Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes,  que objetiva, segundo o item 5.1, a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com 

a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Para tanto, deve-se 

constituir uma Comissão denominada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), mantida em regular funcionamento independentemente da natureza jurídica da 

instituição empregadora (empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, 

órgãos da administração direta ou indireta, instituições beneficentes, associações 

recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitem trabalhadores 

como empregados). É pertinente salientar que a Comissão é constituída de 

representantes do empregador (titular e suplente) e dos empregados de acordo com o 

que é determinado pela Norma. A referida Norma estipula todas as atribuições da 

Comissão, sendo constituída de 15 atribuições, das competências dos empregados e dos 

componentes da Comissão, entre outros aspectos (BRASIL, 1978b).  

A Norma Reguladora no 9 que versa sobre o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, dentre os seus cinco itens que a constitui com suas respectivas subdivisões, 

um deles, na sua subdivisão de número 9.3.5.5 se refere aos EPI e merece destaque, 

pois, para a utilização dos EPI se faz necessário considerar as Normas Legais e 

Administrativas em vigor, envolvendo, no mínimo:  seleção do EPI adequado 

tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, 

considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o 

conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário; programa de treinamento 

dos trabalhadores quanto à sua utilização e orientação sobre as limitações de proteção 

que o EPI oferece; estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o 

fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a 

reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção, originalmente 

estabelecidos e caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a 

respectiva identificação dos EPI utilizados para os riscos ambientais (BRASIL, 1978c). 

Portanto, é observável que a utilização de EPI requer um procedimento criterioso para o 

seu uso, não devendo ser distribuído e utilizado aleatoriamente. Igual importância deve-

se dar à capacitação dos trabalhadores para o uso desses equipamentos, visando a uma 

melhor proteção ao trabalhador. 
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2.2.4 Marco Legal 

 

A legislação tem destaque na gestão/gerenciamento de resíduos sólidos. A mesma dá, 

inegavelmente, sustentabilidade política ao modelo de gestão, seja no âmbito nacional, 

estadual, municipal, órgãos públicos ou privados. A própria compreensão do termo 

gestão leva ao entendimento de que a legislação é parte integrante. Fato é que não há 

gestão sem o amparo legal.  

Ainda assim, o Brasil é carente de uma lei específica que traduz uma política nacional 

para os resíduos sólidos. Os mesmos são contemplados em algumas leis, cujos objetos 

principais estão voltados para a saúde ou para o meio ambiente, até por estarem, 

intrinsecamente, relacionados a estes. Foi assim desde a Lei Federal 2.312/1954 (artigo 

12), relacionado à saúde e tem sido assim nas Leis vigentes do Ministério da Saúde, 

Meio Ambiente e das Cidades.  

Na Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 225 que se refere com 

exclusividade ao meio ambiente, os resíduos sólidos são contemplados indiretamente. 

Na inexistência de uma lei que defina a política nacional de resíduos sólidos, a temática 

com exclusividade no campo legal, tem ficado na responsabilidade dos órgãos 

vinculados aos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde por meio de portarias, 

resoluções e normas dos órgãos como o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(ANVISA). A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), também, tem a 

responsabilidade de gerar normas técnicas relativas a procedimentos para diversos 

aspectos dos resíduos sólidos. 

Diversos são os autores que demarcam a pertinência legal na área da gestão de resíduos 

sólidos, destacando a sua importância em seus artigos técnico-científicos ou 

selecionando os principais instrumentos aplicáveis aos projetos/programas/planos de 

gestão/gerenciamento elaborados para as IES e, entre tantos, podemos citar Pavan 

(2007), Armijo de Vega e outros (2006), Dias (2003), Nunesmaia (2002), Mandelli e 

outros (2000) e Demajorovic, (1996). Estudos recentes abordam os aspectos legais sob 

vários pontos de vista com relação aos resíduos sólidos, a exemplo de Fontes e Moraes 

(2009) ao estudarem a gestão dos resíduos sólidos da construção civil na cidade de 

Salvador e a implementação da Resolução CONANA no. 307/2002; Lima (2009) ao 
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abordar, entre outros aspectos, o aspecto legal como parâmetro para implantação da 

coleta seletiva em instituição pública; Gil e outros (2007) ao discutirem os aspectos 

legais do gerenciamento de resíduos químico-farmacêuticos; Rezende (2006), ao 

analisar criticamente a vulnerabilidade dos geradores de resíduos de saúde frente às 

Resoluções n.358 CONAMA e RDC n. 306 ANVISA e Salek (2006) ao realizar um 

estudo analítico da legislação ambiental brasileira sobre resíduos sólidos urbanos. 

Publicação da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apresenta uma relação, bem 

ampla, de leis, resoluções, portarias e normas relativas aos resíduos sólidos (BRASIL, 

2006a). De igual modo, o Conselho Nacional de Saúde (CONAMA) dedica um capítulo 

intitulado Gestão de Resíduos Sólidos e Produtos Perigosos, na sua coletânea de 

resoluções CONAMA, constando todas as Resoluções vigentes sobre a temática desde 

julho de 1984 a novembro de 2008 (BRASIL, 2008a).  

Políticas públicas nacionais para resíduos sólidos em países desenvolvidos têm 

contribuído para com as universidades na implantação de programas de 

gestão/gerenciamento de resíduos sólidos ou ambientais. As políticas nacionais desses 

países vão além da contribuição para com as universidades e, normalmente, tal política 

tem, entre as suas finalidades, exigir que as instituições implantem políticas de gestão 

ambiental contemplando os resíduos sólidos que sejam responsáveis pelo seu 

gerenciamento. Os Estados Unidos têm sido pioneiros nessa área e países como a 

Dinamarca nos anos 1980, Canadá nos anos 1989, Áustria nos anos 1990, Alemanha 

nos anos 1991 e França nos anos 1992 têm políticas públicas estabelecidas e específicas 

para os resíduos sólidos, sendo que várias delas já sofreram modificações para atender a 

possíveis falhas no seu planejamento e/ou em atendimento às demandas existentes 

(NUNESMAIA, 2002).  

Bem mais tarde, em 2003, o México aprova a sua própria política de resíduos sólidos e, 

a partir daí, não só as instituições de ensino superior, mas toda e qualquer organização 

passa a ser considerada como grande geradora de resíduos com uma produção superior a 

10 toneladas/ano de resíduos, situação em que as colocam como responsáveis pelo 

gerenciamento dos seus próprios resíduos, por meio de um plano de manejo baseado em 

diagnóstico próprio e sob orientação da política nacional mexicana. Como exigência, os 

referidos planos devem orientar e promover medidas de prevenção, valorização e 

desenvolvimento de sistemas integrados para o manejo dos seus resíduos (ARMIJO DE 

VEGA  et al, 2006). 
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Esperamos que o Brasil esteja próximo de alcançar esse mesmo status, uma vez que o 

Projeto de Lei no. 203/1991, que Propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi 

aprovado pelo Congresso Nacional, aguardando aprovação do Senado Federal e do 

Poder Executivo. 

Atualmente, o Brasil, ainda, apresenta uma realidade desigual nos municípios e nas 

instituições públicas e privadas, incluindo as IES, com relação ao manejo de resíduos 

sólidos, por mais que se apresente uma vasta relação de instrumentos legais que 

orientam e determinam como devam proceder. Registros feitos pelo IBGE apontam para 

a maioria dos municípios brasileiros que não possuem aterros, dispondo seus resíduos 

sólidos em lixões a céu aberto (IBGE, 2000). Com relação as IES ainda, são poucas as 

instituições brasileiras que tem políticas de gestão de resíduos sólidos.   

 

2.2.4.1 Política de Saneamento no Brasil e os Resíduos Sólidos 

 

Há uma estreita relação entre saneamento, ambiente e saúde pública. Cardoso (2005), ao 

abordar sobre ambiente e saúde, busca demonstrar o elo existente entre os dois, trazendo 

o exemplo da exposição humana à poluição em episódios com altos níveis de 

concentração de poluentes (em um curto período de tempo) ou, ainda, que seja em 

baixos níveis de exposição, porém de forma mais prolongada. Segundo a autora, tal 

exposição é um grande contribuinte, direto ou indireto, para o aumento da morbidade e 

da mortalidade. Os agentes biológicos, químicos e físicos são os responsáveis por 

diferentes efeitos à saúde, desde efeitos subclínicos até doença e morte, dependendo da 

periculosidade intrínseca do poluente, da intensidade da exposição e da susceptibilidade 

do indivíduo exposto (CARDOSO, 2005, p. 87).  

Vários são os autores que se dedicam a estudar a temática saúde humana e qualidade de 

vida relacionada às condições ambientais correlacionando-as à eficiência ou ineficiência 

dos serviços de saneamento básico (SOUZA, 2007; MORAES, 2003; 2007; SOARES; 

BERNARDES; CORDEIRO NETTO, 2002; HELLER, 1997). A mídia, nos últimos 

anos, também, vem trazendo para o alcance de todos os cidadãos, em nível de 

informação e de campanhas educativas, a relação entre saúde, meio ambiente, poluição 

e qualidade de vida. Zanta (2009), também, faz essa correlação ao reconhecer que a 

geração de resíduos sólidos e a eficácia de seu manejo e das atividades de limpeza 
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urbana têm influência direta nas condições de salubridade do meio e, 

consequentemente, na saúde da população (BRASIL, 2009b).  

Com vistas à promoção da saúde, políticas voltadas para o saneamento têm uma 

importância valiosa, uma vez que o seu objetivo busca reverter os riscos ambientais à 

saúde, de forma a alcançar, indistintamente, a todos os membros de uma sociedade. A 

Fundação Nacional de Saúde reconhece a importância do saneamento para a saúde 

humana, pois esta última apresenta como fatores determinantes para si as condições 

ambientais. Assim sendo, parte-se do pressuposto de que, uma vez corrigidas as 

condições ambientais quando desfavoráveis à saúde, está-se, naturalmente, elevando a 

qualidade de vida.     

O termo saneamento significa ‘ato ou efeito de sanear’ que por sua vez significa ‘tornar 

sadio’, ‘habitável’. Para um entendimento mais simples, pode-se dizer que saneamento 

significa tornar um ambiente habitável, que pode ser entendido como a oferta de 

condições ambientais/sanitárias que venham favorecer o bem estar dos seus habitantes. 

Este é o propósito do saneamento.  

Entretanto, para o alcance desse ambiente ‘habitável’, sadio, saneado é preciso a 

intervenção por meio de um conjunto de ações técnicas que venham promover a 

salubridade ambiental. Por isso, se fazem necessários os serviços básicos de saneamento 

e de políticas que conduzem à sustentabilidade ambiental. 

Nesse particular, o Brasil dá um grande avanço em prol da qualidade ambiental e da 

saúde pública, ao aprovar a Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007). Tal 

instrumento legal impõe-se como um marco que desenha um novo panorama para o 

Brasil na área do saneamento, pois a mesma estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a política federal do saneamento básico, estabelecendo como 

os serviços básicos (i) abastecimento de água potável, (ii) esgotamento sanitário (iii) 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (destaque da pesquisadora) e (iv) 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.   

Ao estabelecer diretrizes para implantação em nível nacional, entende-se que se trata de 

uma formulação de política e por considerar o foco da questão (saneamento básico), 

trata-se de uma política de natureza pública. Segundo Heller e Castro (2007, p.286), 

políticas públicas são um processo que envolve decisões por parte de corpos e 



                                                                                                                                                                    

 

49

autoridades governamentais, e ações, realizadas por um ator ou um conjunto de atores,  

composta por metas e meios para alcançá-las.    

A lei 11.445/07 traz, na sua trajetória, culminando na sua aprovação, pontos que a 

reconheçam como uma política pública, pelos seguintes aspectos: resultante de um 

esforço coletivo, pois a sua elaboração foi precedida de discussões, reflexões, debates 

entre representantes da sociedade organizada, de pesquisadores de diversas instituições 

brasileiras e de especialistas da área e autoridades governamentais o seu corpo textual 

apresenta diretrizes pautadas em princípios e ações que visam alcançar as metas 

estabelecidas (BRASIL, 2009). Tais princípios estão expostos no artigo 2 do primeiro 

capítulo, intitulado de princípios fundamentais, como universalidade, integridade, 

equidade, sustentabilidade ambiental e econômica, qualidade, participação, controle 

social entre outros. Os demais nove capítulos referem-se ao exercício da titularidade, à 

prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, ao planejamento e a 

relação dos aspectos econômicos e sociais, dos aspectos técnicos, à participação de 

órgãos colegiados no controle social, à política federal de saneamento básico e as 

disposições finais. Portanto, a política de saneamento básico buscou sustentação em 

pontos ou aspectos que favorecessem a sua consolidação.   

Numa leitura dinâmica da Lei Nacional de Saneamento Básico, é possível verificar o 

uso do termo ‘saneamento básico’ quando este apresenta limitações se comparado ao 

termo ‘saneamento ambiental’. Esta última apresenta um nível de exigência maior que o 

saneamento básico com relação à melhoria das condições ambientais e de saúde da 

população. O saneamento básico inclui os serviços de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos e drenagem pluvial, 

enquanto que o saneamento ambiental, além destes serviços, evolui com a inclusão de 

mais serviços como o controle de vetores, disciplina sanitária de uso do solo e uma 

soma de ações que buscam, não só, a oferta de tais serviços com qualidade, mas 

acrescido de outros que tenham a finalidade de proteger e melhorar as condições 

ambientais urbanas e também na área rural. Assim, conceitualmente, perde o caráter 

básico e agrega-se o caráter ambiental, sistematizando uma nova categoria de 

saneamento denominada, pela Fundação Nacional de Saúde, de ‘saneamento ambiental’ 

como: 
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um conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 
Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, 
coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, 
controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 
especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de 
vida urbana e rural (BRASIL, 2006a, p. 14).     

 

A lei, naturalmente, dedica alguns artigos aos resíduos sólidos, a saber: artigo 3º, alínea 

‘c’ do inciso I; artigos 6º e 7º na íntegra; artigo 29, inciso II; artigo 35 e juntamente com 

os demais serviços no artigo 52, inciso I do parágrafo 1º. Esses artigos remetem ao 

entendimento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, delimitando-os apenas 

aos resíduos domésticos (art.3º); permitem também, a inclusão dos resíduos comercial e 

industrial no grupo do resíduo urbano para a coleta e manejo pelo serviço público mas, 

apenas, para aqueles em que a responsabilidade não seja dos seus geradores (artigo 6º); 

atribuem ao poder público municipal os serviços de coleta, transbordo e transporte dos 

resíduos domésticos (art. 7º, inciso I), triagem para fins de reuso ou reciclagem, de 

tratamento, incluído a compostagem de tais resíduos (artigo 7º, inciso II) e limpeza 

urbana por meio da varrição, capina e poda de árvores e logradouro públicos, 

possibilitando, ainda, outros serviços desde que sejam pertinentes à limpeza pública. 

Assim sendo, a Lei 11.445/07 não contempla a coleta e o manejo dos resíduos perigosos 

como os resultantes dos serviços de saúde, o da construção civil e os industriais que 

requerem um manejo diferenciado expresso em legislação específica. Com isso, fica 

clara a responsabilização dos seus gerados quanto ao manejo, mas não exime o poder 

público da responsabilidade de fiscalizar, monitorar e zelar pela minimização dos 

impactos e poluição ambiental com relação ao manejo que passa a ser terceirizado por 

instituições licenciadas.   

Ainda é pertinente observar que a supracitada lei refere-se à triagem dos resíduos 

sólidos urbanos com vistas ao reuso e/ou reciclagem e não menciona, explicitamente, 

ações que levem à redução de resíduos na fonte geradora. Pode-se concluir, então, que a 

mesma não estimula o poder público (município) implantar a coleta seletiva nos 

municípios com a segregação na fonte geradora. Consequentemente, tal falta de 

estímulo pode refletir na conduta da população em permanecer com velhos hábitos que 

não favorecem o reaproveitamento de resíduos sólidos, pois a não segregação na fonte 

geradora favorece a contaminação dos resíduos potencialmente recicláveis. Para o 

processo de triagem de resíduos, se faz necessária a instalação de infraestrutura 
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apropriada para a segregação pós coleta, que implica, em outro nível de organização, 

por envolver pessoas (catadores) e condições sanitárias e de trabalho adequadas. 

A sustentabilidade econômica também é tratada na Lei 11.445/07, no seu artigo 35, por 

meio de tarifas ou taxas de cobranças e, ao contemplá-la, leva em consideração aspectos 

como a destinação adequada dos resíduos coletados e a condição sócio-econômica da 

população usuária, a saber: o nível de renda da população da área a ser atendida, as 

características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificados e o peso ou o 

volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Zanta (2009), ao analisar a gestão dos resíduos sólidos sob o enfoque da Lei 11.445/07, 

traz algumas reflexões e conclui que, apesar da referida lei, de um modo geral, 

estabelecer os pilares de sustentação da gestão de serviços de saneamento (BRASIL, 

2009b, p. 301) e possuir as bases legais para o seu fortalecimento, o componente 

resíduo sólido, considerando as suas peculiaridades e o seu grau de complexidade, 

requer uma política específica, em nível nacional, que venha reverter o quadro 

estabelecido (BRASIL, 2009b, p. 303).  

No Estado da Bahia, a política de saneamento é regulamentada pela Lei 11.172, de 01 

de dezembro de 2008, que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de 

Saneamento Básico, que disciplina o convênio de cooperação entre entes federados 

para autorizar a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico e dá outras 

providências. 

A lei 11.172/2008 deixa claro o entendimento, em nível de estado, sobre a Política 

Estadual de Saneamento ao defini-la no seu artigo 3º, como:  

 

o conjunto de princípios, diretrizes, planos, programas e ações a cargo dos 
diversos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado 
da Bahia, com o objetivo de proporcionar condições adequadas de 
salubridade ambiental à população, especialmente por meio do acesso à 
água potável e aos demais serviços públicos de saneamento básico, bem 
como o controle social de sua execução, podendo ser implementada 
através da cooperação e coordenação federativas (BAHIA, 2008, p. 1).  
 

 
Tal definição/conceito traz em si alguns pontos que merecem destaque e que, no 

decorrer dos demais capítulos, são novamente mencionados ou, até mesmo, são 

referenciados antecipadamente ao conceito. Um deles é sobre a salubridade ambiental, 

em níveis adequados e crescentes, como um direito de todo cidadão, tendo este, ainda, o 
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direito de exigir dos responsáveis as medidas preventivas, mitigadoras, reparadoras ou 

compensatórias em face de atividades prejudiciais ou potencialmente prejudiciais à 

salubridade ambiental (artigos 1º e 2º). Quanto ao dever, cabe ao poder público 

promovê-lo e preservá-lo mediante políticas, ações e a provisão universal, integral e 

equânime dos serviços públicos necessários. Segundo o artigo 1º, estende-se ao cidadão 

a responsabilidade para com a salubridade ambiental.  

Outra observação é sobre o controle social evidenciado no conceito, retomado no artigo 

4º que submete os serviços públicos de saneamento, e no artigo 8º como um dos 

princípios formuladores da política e que orienta, no parágrafo III, o seu exercício 

(através de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico).  

A referida Lei, naturalmente, apresenta convergências com a Lei 11.445/07. Entretanto, 

vale observar que a política baiana avança um passo sobre a política federal no que diz 

respeito aos serviços do saneamento básico. Embora denominado como tal (saneamento 

básico), há, explicitamente, a inclusão do serviço de controle de vetores (artigo 4º) por 

meio de ações de combate e controle incluindo os reservatórios de doenças, além de 

atividades relevantes para a promoção da saúde e da qualidade de vida, aproximando-se, 

portanto, do saneamento ambiental.  

 
 

 

 



                                                                                                                                                                    

 

53

3 METODOLOGIA 

 

O propósito deste trabalho foi elaborar uma proposta de uma política de gestão de 

resíduos sólidos, para ser implantada na UEFS, pensada coletivamente.  

Vale ressaltar que políticas para a gestão de resíduos, definidas por administrações 

públicas ou privadas, baseadas em modelos/projetos idealizados e desenvolvidos na 

perspectiva meramente técnico-administrativa pelos seus gestores, na maioria das vezes, 

sem participação coletiva, podem ser eficientes, porém não se sustentam ao longo do 

tempo. Isto porque tais modelos são impostos e, muitas vezes, fundamentados sem o 

caráter educativo, mas em transferências de informações para os indivíduos de uma 

determinada comunidade. Tal característica compromete sua implementação e 

manutenção, além de manter a comunidade à margem de qualquer processo de 

construção e envolvimento (JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2007).    

Entretanto, em consonância com esses autores e com Armijo de Vega, Ojeda-Benítez, 

Ramírez-Barreto (2003), reforçam que, projetos voltados para as questões ambientais 

envolvem a participação efetiva da comunidade local, tendo como lastro a educação 

ambiental e a geração de responsabilidade nos partícipes, se mantêm fortalecidos, pois a 

EA poderá sensibilizar os envolvidos para o desenvolvimento de novas ações, gerando, 

assim, um maior impacto positivo e, por conseguinte, implantação de projetos viáveis 

para a minimização de problemas ambientais.  

Nessa perspectiva, a opção por uma metodologia que permitisse a participação da 

comunidade universitária, como parceira no processo de construção de uma política de 

gestão de resíduos sólidos para a UEFS, teve como objetivo buscar o fortalecimento da 

proposta com vistas à sua implantação posterior à validação da sua comunidade. A 

participação da comunidade foi planejada para um momento distinto: na coleta de dados 

por meio de entrevistas com a sua percepção sobre os resíduos sólidos na UEFS e com 

as sugestões dadas para subsidiar a elaboração da política de gestão. A validação do 

modelo pela comunidade será após a conclusão dessa pesquisa com vistas ao 

encaminhamento para a implantação.  

Participação, seguindo a etimologia da palavra, é entendida como o ato de fazer parte, 

tomar parte de ou ter parte. Como princípio filosófico, o termo ‘participação ativa’, 

não basta apenas compor, mas, sobretudo contribuir com e no processo de construção e 
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de intervenção, fazendo do ato ‘de fazer parte’, ‘de tomar parte’ ou de ‘ter parte’, um 

ato democrático, denotando-lhe, acima de tudo, como um ato político em busca da 

autonomia, emancipação dos sujeitos/indivíduos/atores/cidadãos e da transformação de 

uma realidade que se pretende alcançar (TASSARA; ARDANS, 2007). 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Diante do exposto, a pesquisa é de natureza aplicada, pois almeja a sua aplicação 

dirigida à gestão dos resíduos sólidos na UEFS e de caráter qualitativo com uma 

perspectiva de intervenção futura. A pesquisa qualitativa privilegia o qualitativo em 

relação ao quantitativo, pois o estudo utiliza “técnicas e métodos característicos da 

abordagem qualitativa e considera um grande número de dimensões e variáveis a serem 

observadas e inter-relacionadas para a descrição de uma realidade ampla” (Jacobucci; 

Jacobucci, 2007).  

Minayo (2007, p. 22-23) discute e defende as metodologias qualitativas como aquelas 

capazes de “incorporar a questão do SIGNIFICADO E DA INTENCIONALIDADE como 

inerente aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas, tanto 

pelo advento, quanto na sua transformação, como construção humana 

significativa”(grifo da autora). Tal metodologia permite, então, partindo de uma 

realidade local, traçar procedimentos, elaborar planejamentos, propor políticas 

institucionais ou públicas construídas participativamente com o envolvimento da 

comunidade local nesses procedimentos. 

A participação dos indivíduos trabalha um aspecto importante, pois, ao mesmo tempo 

em que os sujeitos são investigados, são também condutores do processo da 

investigação e o pesquisador, ao tempo em que ele é o investigador, é, também, um 

aprendiz e um participante do processo. A construção participativa deve favorecer a 

reconstrução de saberes e de conceitos, e quando relacionados às questões ambientais, 

pode promover, por meio de reflexões, mudanças de atitudes e comportamentais tanto 

no âmbito individual quanto no coletivo, desenvolvendo novas habilidades para uma 

nova prática. 

No campo político, Tassara e Ardans (2007), compreendem o termo participação como 

uma extensão para indicar situações nas quais desse ‘fazer parte’ aplica-se à vida social, 
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expressando a adesão ou compromisso com ações, que aspiram, ou não, atingir um fim 

pré-estabelecido ou identificável, podendo ser, assim, denominada de participação 

política direta cidadã.   

Assim, para este trabalho, a participação dos sujeitos, seja de forma individual ou 

coletiva, teve o objetivo de perseguir a sustentabilidade do modelo de política de gestão 

para os resíduos sólidos gerados no campus sede da UEFS. 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDO 

  

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no 

seu campus sede, no período de maio de 2009 a março de 2010, após o exame de 

qualificação e do Parecer do Comitê de Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (CEP/UEFS), protocolo nº. 034/2009 (ANEXO A). 

A UEFS está instalada no município de Feira de Santana/BA, cuja população é de 

571.997 habitantes (IBGE, 2007), distando de Salvador (capital baiana) 103Km. Situada 

no Bairro Novo Horizonte, na Rodovia 116 direção norte, o Campus ocupa uma área de 

1.096.741.67 m2, em um perímetro de 4.015 m (Figura 1). 

 

 

 

 
         A 

 
 
 

 
B 

 
 

FIGURA 1 Mapa do Estado da Bahia situando o Município de Feira de Santana (A); vista aérea da 
cidade de Feira de Santana(B) com destaque para a Universidade Estadual de Feira de 
Santana. 
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A UEFS é uma instituição pública, mantida pelo governo do Estado da Bahia sob o 

regime de autarquia, anteriormente, Fundação Universidade Feira de Santana (FUFS). 

Originada da Faculdade de Educação fundada em 1968, instalada no centro da cidade de 

Feira de Santana, como uma estratégia governamental de interiorizar o ensino superior 

até então centralizado na capital do Estado da Bahia com a única universidade pública 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2001a).  

O objetivo inicial naquela época foi de atender à demanda de formação de professores 

com vistas à expansão do Ensino Básico (1º e 2º Graus, assim denominados) para, 

posteriormente, através da criação de universidades, garantir a formação de 

profissionais qualificados, cujo objetivo era atender às necessidades sociais e 

econômicas do processo industrial. Assim, em 1970, foi criada a Fundação 

Universidade de Feira de Santana (FUFS), através da Lei Estadual nº 2.784, de 24 de 

janeiro de 1970 que passou a funcionar em 1976, após a sua autorização e instalação 

solene, com os primeiros cursos de licenciatura nas áreas básicas do conhecimento e 

cursos na modalidade bacharelado na área da Saúde (Enfermagem), na área das 

Ciências Sociais (Administração, Economia e Ciências Contábeis) e na área de 

Tecnologia (Engenharia) (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 

2001a). 

Em 1980, a FUFS é extinta, passando imediatamente à Universidade Estadual de Feira 

de Santana sob o mesmo ato da Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980. Obteve 

o seu primeiro reconhecimento global pelo Conselho Federal de Educação em 1986. Em 

2004, a UEFS é submetida à avaliação pelo mesmo Conselho e é recredenciada através 

do Decreto Estadual 9.271, de 14 de dezembro de 2004, destacando-se como referência 

no cenário educativo e da investigação científica na região e no Estado da Bahia 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2001a). 

Com 34 anos de existência, a UEFS, embora já consolidada, encontra-se em plena 

expansão, especialmente, no ensino da pós-graduação com a oferta atual de 27 cursos. 

Destes, 15 são em nível de especialização, 10 em nível de mestrado e dois em nível de 

doutorado, todos institucionais (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 

SANTANA, 2010). Anualmente, a UEFS oferece 1.550 (um mil quinhentos e 

cinquenta) novas vagas anuais para os 27 cursos de graduação de oferta regular, entre 
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licenciatura (13) e bacharelado (14) e um Programa Especial de Formação para 

Professores (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2007, 2008).  

No ano de 2009, a comunidade universitária era composta de 8.786 pessoas, entre 

estudantes (7.121 dos Cursos de graduação e de pós-graduação), professores (952) e 

funcionários (713). Neste total, não estão incluídos os funcionários terceirizados da 

Empresa de Serviços Gerais que presta serviços diversos à UEFS (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2009). 

Merece destaque a década de 1990, na UEFS, quando se inicia um movimento interno, 

liderado por professores da instituição e ambientalistas da comunidade local, trazendo 

em pauta assuntos relacionados ao meio ambiente. Nesse mesmo ano, foi realizado o I 

Seminário de Educação Ambiental, que recomendou a criação de uma equipe 

interdisciplinar de Educação Ambiental e a atuação de um manejo adequado do lixo 

gerado no campus universitário, até então queimado a céu aberto, em área periférica do 

próprio campus.  

Assim, em 1991, o Reitor dessa época, nomeia a Equipe de Educação Ambiental da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, sob a Portaria nº 471/91, de 12 de julho de 

1991 (Anexo B), com uma composição interdepartamental (Ciências Biológicas, 

Ciências Humanas e Filosofia, Exatas, Saúde e Tecnologia) para estudos e proposições 

de ações de Educação Ambiental na instituição. De 1991 até o presente momento, o 

grupo foi se renovando com a saída e chegada de novos membros, incluindo, atualmente 

professores do Departamento de Educação, mantendo, portanto, a característica 

interdepartamental.  

Entre várias ações que dão visibilidade à Equipe nas áreas de Pesquisa, Extensão, 

Consultoria e de Ensino, destaca-se: a) o projeto de pesquisa e extensão Coleta Seletiva 

e Reaproveitamento de lixo gerado no campus da UEFS, implantado em 1992 com os 

subprojetos de Coleta Seletiva, Caracterização dos Resíduos Sólidos, Compostagem dos 

Resíduos Orgânicos e a Oficina de Artesanato de Papel; b) o Curso de Especialização 

em Educação Ambiental para a Sustentabilidade, oferecendo a sua primeira turma em 

2000, e desde então, mantendo-se a oferta periódica e, mais recentemente, c) o Projeto 

Conhecendo e Fortalecendo os Educadores Ambientais da APA da Pedra do Cavalo, 

conveniado com o Ministério do Meio Ambiente (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

FEIRA DE SANTANA, 2008).  
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Em outubro de 2008, a UEFS demonstra mais uma vez a sua preocupação com as 

questões ambientais, atendendo, também, a uma demanda interna da comunidade de 

repensar o seu meio e as implicações encontradas. Para tanto, constituiu uma Comissão, 

através da Portaria nº 1.309/2008, de 24 de outubro de 2008, para dar encaminhamento 

e monitoramento ao Plano de Gestão Ambiental da UEFS (Anexo C). Esta comissão é 

composta por professores, funcionários e estudantes, o que denota o propósito de 

perseguir o princípio democrático e ações participativas envolvendo as três categorias 

constituintes da Universidade. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como sujeitos os professores e estudantes dos Cursos de graduação 

oferecidos no campus sede, além dos funcionários efetivos e os com vínculo temporário 

na UEFS, os servidores das empresas de serviços gerais que prestam serviços à 

Instituição, mais especificamente os servidores que lidam com a limpeza e coleta de lixo 

no campus.  

As categorias professores e funcionários foram divididas em três subgrupos 

basicamente: (i) sujeitos componentes da categoria; (ii) sujeitos componentes da 

categoria e que, cumulativamente, ocupam cargos administrativos; (iii) sujeitos com 

representação de classe (Associação Docente da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - ADUFS, Sindicato dos Servidores da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - SINTEST) e representação acadêmica e de classe nos Conselhos Superiores 

da Instituição (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE e Conselho 

Universitário - CONSU). 

Os estudantes compuseram três subgrupos: (i) subgrupo de estudantes por curso; (ii) 

estudantes com representação da classe estudantil (Diretórios Acadêmicos - DA e 

Diretório Central dos Estudantes) e (iii) estudantes representantes nos Conselhos 

superiores da UEFS (CONSEPE e CONSU). 

Os servidores da Empresa de Serviços Gerais, também, foram agrupados em dois 

subgrupos: (i) funcionários que ocupam cargos de Chefia de Limpeza e de Manutenção; 

(ii) funcionários responsáveis pela limpeza dos espaços e pela manutenção da UEFS.   
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O critério para a composição da amostra, para as categorias professor e funcionário foi 

contemplar ao máximo as unidades administrativas e acadêmicas da UEFS, 

independentemente da idade, sexo, tempo de serviço e o tipo de vínculo com a UEFS, 

mesmo porque o vínculo temporário pode perdurar por até 4 anos, tanto para professor 

(visitante ou substituto) como para funcionário, cujo período corresponde ao tempo 

mínimo de integralização dos cursos de graduação. Entretanto, houve uma preferência 

para aqueles que ocupam cargos centrais (gestor, coordenador, secretária) por entender 

que os mesmos, no exercício da “chefia” podem interferir na rotina do ambiente, a 

exemplo de uma conduta diferenciada com os resíduos sólidos gerados no próprio 

ambiente de trabalho. Para aqueles sujeitos que cumulam a função de professor e de 

funcionários, foram computados na categoria de professores e para os funcionários que 

também são estudantes, foram computados na categoria de funcionários. Para os 

estudantes, seguiu-se o mesmo critério, buscando compor uma amostra que 

representasse todos os cursos de graduação.  

O tamanho da amostra obedeceu ao critério de saturação por categoria, ou seja: quando 

da utilização dos instrumentos para a coleta de dados, a exemplo de entrevista, não 

adicionar mais informações, suficientemente, novas ou diferentes (PIRES, 2008). A 

participação dos sujeitos esteve subordinada à adesão do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), sendo entrevistados apenas aqueles 

indivíduos que assinaram o referido Termo.   

A distribuição da amostra por categoria encontra-se nos Quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 Composição da amostra de estudantes dos Cursos de Graduação da UEFS, 
Feira de Santana, 2009.    

CATEGORIA SUBGRUPO  

ESTUDANTE ESTUDANTE/ESTUDANTE 
ESTUDANTE MOVIMENTO 

ESTUDANTIL TOTAL 
D.A. D.C.E 

QUANTIDADE 6 3 2 11 

TOTAL 6 3 2 11 
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Quadro 3 Composição amostral dos sujeitos da pesquisa por categoria (professores e 
funcionários), UEFS/Feira de Santana, 2009.   

CATEGORIA 

SUBGRUPO 

CRITÉRIO PARA A 
COMPOSIÇÃO DA 
AMOSTRA 

TAMANHO DA AMOSTRA 
TOTAL ADM. SUPERIOR ADM. ADSTRITA 

Professor                                                        

Professor/Professor - 6 6 

Professor/Gestor 4 6 10 

Professor/Funcionário - - - 

Professor/Funcionário/Gestor 2 - 2 

Professor/sindicato - 1 1 

SUBTOTAL 6 13 19 

Funcionário 

Funcionário/Funcionário 2 4 6 

Funcionário/Secretário 2 3 5 

Funcionário/Coordenador 1 2 3 

Funcionário/Gestor 5 - 5 

SUBTOTAL 10 9 19 

                         TOTAL 16 22 38 

 

 

Os funcionários que lidam com a rotina diária da limpeza, coleta e transporte dos 

resíduos sólidos no Campus Universitário, constituem sujeitos importantes da pesquisa. 

Vale esclarecer que esse grupo foi necessário para ser guia no ciclo do resíduo, 

identificar possíveis entraves encontrados para o manejo dos resíduos, no que se refere à 

sua atividade específica no dia-a-dia e para sugerir melhorias. Tal categoria não 

participou do grupo para a construção do sujeito coletivo, sendo, portanto, definido um 

roteiro de entrevista diferenciado das demais categorias. O Quadro 4 quantifica o 

universo dos funcionários, por subgrupo, com vínculo empregatício com as empresas 

prestadoras de serviços gerais e de manutenção na UEFS. 

 

Quadro 4 Composição amostral dos funcionários com vínculo empregatício nas empresas 
prestadoras de serviços gerais e de manutenção na UEFS/Feira de Santana, 2009.   

EMPRESA 

                                     CATEGORIA 

SUBGRUPO 

FUNCIONÁRIO CHEFIA TOTAL 

EMPRESA 1 3 1 4 

EMPRESA 2 2 1 3 

TOTAL 5 2 7 
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O Quadro 5 apresenta um resumo quantitativo das quatro categorias constituídas para a 

pesquisa ora em questão. 

 

Quadro 5 Quadro-resumo da composição amostral, com o quantitativo por categoria. 
UEFS/Feira de Santana, 2009.   

CATEGORIA QUANTIDADE 

PROFESSOR 19 

FUNCIONÁRIO 19 

ESTUDANTE 11 

EMPRESA   7 

TOTAL 56 
 

 

Os dados, a seguir, permitiram delinear o perfil dos sujeitos da pesquisa com relação ao 

gênero, faixa-etária, tempo de serviço, formação e lotação, que serão, a seguir, 

discriminados.  

Com relação ao gênero (Quadro 6), houve, na totalidade, predominância do gênero 

masculino (30 indivíduos) e nas categorias professor e estudante com 13 e 9 indivíduos, 

respectivamente. O gênero feminino prevaleceu na categoria de funcionário (11 

indivíduos).  

 

Quadro 6 Professores, funcionários e estudantes da UEFS componentes da amostra da 
Pesquisa, segundo o gênero. UEFS/Feira de Santana, 2009.   

GÊNERO CATEGORIAS/GÊNERO TOTAL 
 PROFESSOR FUNCIONÁRIO ESTUDANTES  
MASCULINO 13 08 09 30 

FEMININO 06 11 02 19 
TOTAL 19 19 11 49 

 
 
 
De acordo com o Quadro 7, a faixa etária dos professores variou entre 32 a 57 anos não 

diferenciando muito dos funcionários, de 28 a 56 anos. A predominância se deu na faixa 

entre 40 a 49 e 50 a 59 para os professores (com 8 para cada uma delas), enquanto que 

para os funcionários houve um equilíbrio, com sutis diferenças, entre as  faixas 30 a 39 

(com 7), 40 a 49 (com 6) e entre 50 a 59 anos (com 5 indivíduos para a mesma 

categoria), mas são, quantitativamente diferentes quando comparadas as faixas entre as 

duas categorias.   
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Os estudantes, componentes da amostra, apresentam uma idade muito próxima uma da 

outra, entre 20 e 26 anos.  

 
 
Quadro 7: Faixa etária dos professores, funcionários e estudantes da UEFS componentes 

da amostra da Pesquisa. UEFS/Feira de Santana, 2009.   
 

IDADE / 
FAIXA-
ETÁRIA 

CATEGORIAS/GÊNERO TOTAL 

 PROFESSOR FUNCIONÁRIO ESTUDANTES  
21 0 0 5 5 
22 0 0 3 3 
23 0 0 2 2 
26 0 0 1 1 

20 – 29 0 1 0 0 
30 – 39 3 7 0 10 
40 – 49 8 6 0 15 
50 – 59 8 5 0 13 

TOTAL 19 19 11 49 
 

 

O tempo de serviço variou entre 6 a 31 anos para professores e de 4,5 a 33 anos para 

funcionários, predominando a faixa de 10 a 19 anos de tempo de serviço, com 8 

professores e 14 funcionários. 

Tanto os professores como os funcionários apresentam um perfil diversificado quanto à 

formação acadêmica. As áreas de formação dos professores entrevistados são: 

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia 

Química, Física, Geologia, Letras e Pedagogia. Os mesmos estão lotados nos 

Departamentos de Ciências Biológicas (DCBIO), Ciências Sociais Aplicadas (DCIS), 

Letras e Artes (DLA), Tecnologia (DTEC), Física (DFIS), Educação (DEDU), Exatas 

(DEXA) e Saúde (DSAU).  

A formação acadêmica dos funcionários apresenta uma menor diversificação se 

comparada com a dos professores. Elas são: Administração, Ciências Biológicas, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Estudos Sociais, 

Geografia, Matemática e uma se graduando em Letras. Dentre os entrevistados, alguns 

são portadores do diploma do Ensino Médio. Dos nove Departamentos da UEFS, os 

funcionários encontram lotados em cinco deles: Ciências Biológicas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas e Filosofia, Ciências Exatas e Saúde, os demais 
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desenvolvem atividades nas unidades ou setores da Administração Superior ou a ela 

vinculada, entre Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças, Gerência Financeira, Unidade de Infraestrutura, Divisão de Assuntos 

Acadêmicos, Imprensa Gráfica Universitária e Unidade de Desenvolvimento 

Comunitário.   

 
 

3.4 TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: 

 

3.4.1 Entrevista Individual 

 

Uma das técnicas utilizadas para a coleta de dados foi a entrevista individual, do tipo 

semiestruturada, utilizando um gravador digital para os registros e, em seguida, as falas 

foram transcritas para o computador. O período das entrevistas se deu entre 08 de julho 

de 2009 a 12 de novembro de 2009, no próprio campus universitário, em locais que 

garantiram a privacidade dos entrevistados, escolhidos por eles em dia e horário, na 

maioria das vezes pré-agendados, e realizadas no próprio ambiente de trabalho, desde 

que lhes fossem garantida a privacidade, como também, reduzir possíveis interferências 

na gravação. Para efeito da transcrição, utilizamos um fone de ouvido com vistas a uma 

melhor audição das falas e, a reforçar o sigilo necessário, dentro do ponto de vista ético.  

A transcrição foi feita na íntegra e a análise das falas e a construção do discurso do 

sujeito coletivo se deram em espaços como o gabinete da pesquisadora (MT 14/ Módulo 

I).  Após a conclusão da pesquisa, as entrevistas, gravadas em uma mídia, foram 

guardadas na EEA, compondo o banco de dados sob a responsabilidade do Coordenador 

do Setor.  

A escolha da entrevista do tipo semiestruturada se deu pelas possibilidades oferecidas 

como a permissão do diálogo entre a pesquisadora e o(a) entrevistado(o), favorecendo a 

explanação dos pensamentos dos entrevistados (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 

2002). Segundo Trivinos citado por Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2002, p. 16), a 

entrevista semiestruturada ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. Minayo 



                                                                                                                                                                    

 

64

(2007), também, se posiciona favorável às entrevistas como um instrumento 

privilegiado e eficiente para a coleta de dados e informações, pois a fala dos 

entrevistados possibilita revelações das condições estruturais, dos sistemas de valores, 

normas e símbolos da sociedade. Tais revelações podem permitir ao pesquisador o 

entendimento da realidade sobre a questão pesquisada, além de favorecer, de forma 

coletiva, a definição de ações ou propósitos para uma intervenção sobre uma realidade 

que almeja ser modificada.  

Entretanto, cabe cuidado por parte do pesquisador ao utilizar entrevistas como coleta de 

dados, observa Dias (2003, p. 65) ao citar pesquisadores como Gil (1991), Roche 

(2002), e Trivinõs (1987). Segundo a autora, tais pesquisadores citam algumas questões 

que podem ocorrer durante as entrevistas, desde “a falta de motivação do entrevistado 

para responder às perguntas; a inadequada compreensão dos significados das perguntas; 

até o fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes ou 

inconscientes e a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o 

entrevistado”. 

Portanto, com o objetivo de minimizar tais possibilidades, tivemos os seguintes 

cuidados para a/o: 

a) falta de motivação do entrevistado para responder às perguntas: antes da 

entrevista, o indivíduo era convidado a participar com a exposição dos objetivos 

da pesquisa. Durante o diálogo, era observada a motivação para a sua 

participação e, em sendo positivo, agendava-se a data da aplicação. Poucos 

foram os casos em que os convidados não aceitaram participar e apenas um se 

recusou após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

b) compreensão inadequada dos significados das perguntas: a entrevista foi testada 

previamente com três indivíduos de categorias diferentes, antes da sua aplicação. 

c) fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes ou 

inconscientes: as respostas obtidas foram cruzadas com dados obtidos das 

observações de campo, documentos consultados e com outros depoimentos dos 

demais participantes. 

d) influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado: a 

pesquisadora buscou não conduzir as respostas com intervenções inibidoras e 

autoritárias, nem interferir com complementações, nos momentos de reticências, 
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já interpretando as falas dos entrevistados na tentativa de auxiliá-los a concluir o 

seu pensamento. As intervenções foram feitas quando julgamos necessários 

esclarecimentos ou complementação para a nossa compreensão das informações 

contidas nas falas dos entrevistados.  

O conjunto de perguntas que compôs a entrevista buscou abstrair dos sujeitos da 

pesquisa a sua percepção sobre os resíduos sólidos; quais os tipos de resíduo sólido 

produzido na sua atividade de pesquisa, ensino e rotina de trabalho nos mais diversos 

espaços da UEFS e como ele é descartado individualmente; como é visto e quais as 

sugestões de cada um para a melhoria do manejo feito na UEFS. As perguntas 

compõem o Roteiro da Entrevista para a Comunidade Universitária (Apêndice B).   

Para obter informações sobre o manejo dos resíduos sólidos feitos pelos funcionários 

responsáveis em fazê-lo, foi construído um roteiro de entrevistas com perguntas 

relacionadas ao tema constantes ao Roteiro da entrevista para os Funcionários de 

Serviços Gerais (Apêndice C).  

As respostas obtidas da comunidade universitária foram utilizadas para a construção do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), enquanto as respostas obtidas por meio das 

entrevistas dos funcionários de Serviços Gerais foram essenciais para conhecer e 

descrever o ciclo do lixo feito na UEFS, para identificar os entraves existentes e os 

pontos fortes que devem ser reconhecidos e mantidos e os pontos fracos que sugerem 

modificações.  

Para a construção do discurso do sujeito coletivo (DSC), utilizamos a técnica descrita 

por Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2002). A técnica permite a construção de diversos 

discursos, quantos existirem, oriundos das diversas falas dos sujeitos participantes sem, 

entretanto, fazer prevalecer a verdade de um sobre o outro, dando um formato por tipo 

de discurso como se fosse a fala de um único sujeito, pois elas se sobrepõem e/ou se 

completam. Ao investigador é permitido acessar ou extrair do discurso individual as 

opiniões, os valores, conceitos, crenças, as histórias de vida, as percepções, as condutas, 

o comportamento presente e futuro, as razões conscientes ou inconscientes de 

determinadas crenças, os sentimentos, as maneiras de atuar (LEFÈVRE, LEFÈVRE; 

TEIXEIRA, 2002). 

Esses itens são essenciais quando se propõe trabalhar coletivamente com uma 

comunidade na busca de transformações, por meio de uma intervenção educativa e/ou 
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uma intervenção sanitária. Portanto, o discurso do sujeito coletivo foi o ponto de partida 

para a identificação de uma realidade local em face de sua revelação e para orientar 

caminhos futuros a trilhar em busca de uma transformação ou solução de um problema, 

neste caso, ambiental, social e sanitário.    

 

 

3.4.2 Observação Direta  

 

A observação direta foi outra técnica a ser utilizada para o cruzamento dos dados 

obtidos por meio das entrevistas, para a complementação de dados e, segundo Dias 

(2003), para permitir o olhar do pesquisador direcionado para o problema a ser 

estudado. É um procedimento interessante por permitir uma análise qualitativa, que tem 

como suporte para tal, as anotações para descrever e compreender a situação em 

questão. Portanto, essa análise qualitativa tem um significado que supera o registro 

quantitativo de frequências de comportamento e de situações (JACCUD; MAYER; 

2008). Outro aspecto positivo da observação direta é a possibilidade de utilizá-la 

recorrendo, também, às outras técnicas para a investigação como a entrevista e a 

pesquisa documental.   

A observação direta foi feita no período de julho de 2009 a março de 2010, em áreas 

livres ou em centros/áreas de convivência (cantinas, restaurante) pontos de ônibus, 

corredores próximos a cantinas, salas de aulas, por módulo e nos setores acadêmicos, 

administrativos e de atendimento ao público interno e externo (Clínicas Odontológicas e 

Serviço de Saúde Universitário), por considerar a diversidade da tipologia dos resíduos 

gerados em cada uma deles. Os registros foram por meio de fotografias e anotações de 

campo. 

Estrategicamente, para a observação em ambientes internos, utilizamos o mesmo 

momento quando da entrevista dos sujeitos da pesquisa e nos momentos de varrição dos 

setores para verificar o tipo de resíduos descartados e o seu acondicionamento (primeira 

fase da coleta dos resíduos sólidos).  

Os momentos de observação na área externa ocorreram durante várias vezes ao dia, a 

saber: 
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a) no primeiro horário da manhã, aproximadamente às 7:00 horas, antes da 

intensificação das atividades na UEFS, observando os pontos de descarte ou 

acondicionamento em locais já pré-estabelecidos com o posicionamento dos 

acondicionadores, especialmente por onde se dá um maior fluxo de pessoas;   

b) no momento do recolhimento dos resíduos sólidos durante a segunda fase da 

coleta dos resíduos sólidos, quando se dá o acondicionamento externo e 

temporário como fase preparatória para a coleta e transporte dos resíduos sólidos 

(entre 8:00 e 10:00 da manhã e próximo às 14:00 horas);  

c) durante a limpeza das áreas verdes e das vias públicas: recolhimento dos restos 

dos vegetais oriundos da senescência e abcisão vegetais, da poda e da capina. 

d) nos horários intermediários da coleta e transporte dos resíduos sólidos, nas áreas 

mais afastadas do campus com o objetivo de identificar os pontos de descartes 

de resíduos de construção civil, dos serviços de podagem e capinagem; 

e) em horários utilizados pela comunidade universitária para lanches e refeições, 

especialmente, nas cantinas e “barraquinhas” localizadas no campus;  

f) no final do dia nos espaços da cantinas para observar se havia resíduos 

descartados no chão; 

g) nos momentos de realização de eventos que resultassem em aglomeração e 

permanência de pessoas em um período mais prolongado e quando da existência 

de uma população flutuante (visitantes) a exemplo de eventos técnico-

científicos, cursos de capacitação, inscrições para os Programas Institucionais, 

entre outros. Tal propósito objetivou verificar a necessidade de uma possível 

orientação de condutas internas quando do recebimento de visitas na Instituição 

com relação aos resíduos sólidos (sua geração, descarte e acondicionamento). 

Nessas circunstâncias, os registros se darão apenas por escrito, em face dos 

procedimentos éticos necessários para o registro fotográfico de pessoas.  

A observação direta, também, foi utilizada para verificar a funcionalidade, a capacidade 

e o estado de conservação dos acondicionadores temporários de resíduos sólidos 

distribuídos no campus, inclusive durante o acompanhamento do ciclo do lixo, sob a 

companhia de um ou mais servidores da empresa de limpeza que presta esse serviço à 

instituição, com o intuito específico de conhecer os procedimentos adotados por eles, o 

cumprimento das orientações recebidas, conforme Roteiro (Apêndice D).   
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Para validação das observações feitas, buscamos, sempre que possível, cruzá-las com os 

dados das entrevistas e, oportunamente, retornamos aos pontos já observados, com o 

intuito de não validar a casualidade como um fato real/rotineiro, evitando, assim, o olhar 

enviesado da realidade. 

 

3.4.3Análise Documental 

 

A análise documental é muito utilizada para a reconstrução referente a um período 

passado, pois a memória pode apresentar limitações, além de alterar lembranças, 

esquecer fatos importantes ou até deformar acontecimentos (CELLARD, 2008). Este 

procedimento, segundo o autor, é uma fonte extremamente importante e insubstituível 

em qualquer reconstrução de uma realidade passada.  

Portanto, neste trabalho, a análise documental foi utilizada com a finalidade de (i) 

levantar dados importantes sobre os resíduos sólidos gerados na UEFS antes e depois da 

Equipe de Educação Ambiental (EEA) ser nela instalada e, (ii) no gerenciamento atual 

dos resíduos sólidos gerados na instituição. Para tanto, foram utilizados sites e relatórios 

de atividades anuais da UEFS; relatórios anuais da EEA; documentos de divulgação 

produzidos pelo setor; projetos existentes e seus resultados; planilhas elaboradas pela 

Equipe de Educação Ambiental contendo o quantitativo de resíduos sólidos; portarias 

que registram dados e decisões inerentes aos resíduos sólidos para a UEFS; (iii) 

seleções de dados informativos sobre a UEFS, sua história, sua população, oferta 

evolutiva dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, ampliação de vagas nos últimos 

anos, entre outros.    

Para a busca de instrumentos legais, utilizamos publicações e sites de órgãos técnicos e 

governamentais, a exemplo da FUNASA, ANVISA e Ministérios, que têm relação com 

o assunto em pauta.  

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise dos dados das entrevistas, utilizamos o método do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), proposto por Lefèvre; Lefèvre e Teixeira (2002).  
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O Discurso do Sujeito coletivo é um método adequado para a busca da compreensão do 

modo de pensar de uma coletividade sobre um determinado fenômeno que, por meio da 

fala dos indivíduos, é capaz de captar a “fala coletiva” diretamente na primeira pessoa 

do singular, caracterizando, assim, a especificidade e a singularidade do pensamento 

local, assumindo-se o pressuposto de que esse é socialmente produzido e partilhado. 

Para tanto, as entrevistas foram organizadas, após leitura e releitura atentas, em grupos 

considerando os discursos que se convergiam, se complementavam e diferenciavam 

entre si, tendo por base as quatro figuras metodológicas do método do DSC, a saber: 

ancoragem; idéia central; expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo. 

Os discursos estão, na sua maioria, fundamentados, baseados, portanto, ancorados em 

princípios, teorias, crenças, ciência, conceitos, hipóteses. Essa fundamentação ou 

embasamento Lefèvre; Lefèvre e Teixeira (2002), denominam de ancoragem dos 

discursos. A ancoragem tem uma inegável motivação prática, em especial, quando se 

for trabalhar educativamente, seja com a população, seja com profissionais, quando 

nos parece da mais alta importância tornar manifestas, para eles, as teorias, ideologias 

e os conceitos, que, na maioria das vezes, inconscientemente, estão subjacentes às suas 

práticas cotidianas e profissionais (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2002, p. 17).  

Para efeito desse trabalho, identificamos como ancoragem, a presença dos princípios 

norteadores de sustentabilidade para gestão dos resíduos sólidos estabelecidos por Dias 

(2003).  

A idéia central, para efeito de análise, é entendida como as afirmações que permitem 

traduzir o essencial do conteúdo discursivo explicitado pelo entrevistado durante a sua 

fala, enquanto que as expressões-chave são constituídas por transcrições literais de parte 

dos depoimentos, que permitem o resgate do essencial do conteúdo discursivo dos 

segmentos em que se divide o depoimento (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2002, 

p. 18). São essas expressões-chaves que vão dando corpo e formam os discursos dos 

sujeitos da pesquisa. 

Assim, para cada pergunta, componente do roteiro da entrevistas, após a transcrição, 

leitura das respostas e desenvolvidos os procedimentos acima mencionados, foi dado 

destaque às expressões-chaves, agrupando-as em um conjunto homogêneo, por suas 

semelhanças e divergências, gerando tantos discursos síntese quanto julgamos 

necessário. Portanto o discurso coletivo foi elaborado, construído, juntando partes, 
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“pedaços” dos discursos individuais, como se monta um quebra-cabeça, expressando a 

forma de pensar, de perceber da comunidade universitária sobre os resíduos sólidos na 

UEFS, seus problemas, dificuldades e possibilidades de mudanças. 

Os sujeitos da pesquisa estão codificados por um número expresso nas contribuições, 

por meio de suas falas, depoimentos presentes nos discursos coletivos. Como não houve 

o objetivo de comparação dos discursos entre as categorias participantes da pesquisa, 

não se tornou necessária a codificação das falas por categorias.    

 

3.6 CONSTRUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Para a construção do modelo de intervenção com vistas à formulação da política 

institucional de gestão dos resíduos sólidos, entendemos como necessárias três etapas: 

conhecer a percepção da comunidade universitária sobre os resíduos sólidos na UEFS; 

Conhecer a situação atual dos resíduos sólidos no campus da UEFS; Sistematizar o 

modelo, propriamente dito, de intervenção para a elaboração da política de gestão dos 

resíduos sólidos para a UEFS. 

 

 

3.6.1 Primeiro Momento – Conhecendo a Percepção da Comunidade Universitária 

sobre os Resíduos Sólidos na UEFS 

 

Foi possível alcançar a primeira etapa por meio do Discurso do Sujeito, ponto de partida 

para conhecer a percepção da comunidade local sobre os resíduos sólidos, como um 

facilitador para compreender a situação atual dos resíduos sólidos na instituição, além 

de ser um horizonte para traçar caminhos na perspectiva de reverter a conduta coletiva e 

da instituição para com os resíduos sólidos.  
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3.6.2 Segundo Momento - Conhecendo a Situação Atual dos Resíduos Sólidos no 

Campus da UEFS: 

 

Caracterização dos resíduos sólidos - saber o que se produz e onde se produz é 

essencial, para qualquer decisão posterior. Para tanto, foi procedida a caracterização dos 

resíduos sólidos, procedimento que já é realizado, mensalmente, pela Equipe de Estudo 

e Educação Ambiental.  

Os pontos de coleta foram previamente fotografados antes do recolhimento dos resíduos 

com o objetivo de coletar dados relacionados ao seu descarte e/ou acondicionamento no 

local de origem.  

As amostras, coletadas na última semana de cada mês, acondicionadas em sacos 

plásticos para lixo são encaminhadas para o pátio da EEA/UEFS onde são pesadas, 

seguida da separação dos resíduos por tipologia e pesados novamente. Os valores são 

registrados em planilhas apropriadas para tal fim. Desta forma, foi possível estimar a 

média da produção mensal e anual de resíduos sólidos.  

A definição dos locais de coleta – nesta etapa foi efetuado o mapeamento dos pontos 

dos acondicionadores próximos aos locais de origem e, posteriormente, dos pontos de 

coleta já pré-estabelecidos no campus (Apêndice E) para a avaliação da funcionalidade 

desses acondicionadores temporários, a validação ou não desses pontos. Para tanto, 

definimos critérios, como: diversidade da tipologia, quantidade de resíduos sólidos e 

dificuldades encontradas para o acondicionamento temporário dos resíduos sólidos na 

fonte geradora, como, também, dos pontos de coleta.  

O acondicionamento, armazenamento, coleta final, tratamento e disposição final - Para 

essas etapas utilizamos, em um primeiro momento, a observação direta e em um 

segundo momento, o acompanhamento dos funcionários na sua rotina de trabalho. 

Oportunamente, verificamos como os resíduos sólidos eram acondicionados, onde e 

como eles eram armazenados temporariamente, se os funcionários usavam 

equipamentos de proteção individual, quais os instrumentos e equipamentos eram 

utilizados, assim como o tipo de veículo utilizado para transporte e se os funcionários 

demonstravam ter conhecimento teórico sobre os resíduos sólidos e sobre as atividades 

desenvolvidas por eles.  
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3.6.3 Terceiro Momento - Sistematização do Plano de Intervenção para subsidiar a 

Política de Gestão dos Resíduos Sólidos para a UEFS 

 

Ao estudar a crise socioecossistêmica ocasionada pela pesca de camarão no Açude 

Jacurici, Itiúba/BA., Pereira (2002) elaborou uma proposta de modelo de intervenção 

participativa, democrática e popular em busca de uma solução para a referida crise. O 

modelo utilizado para aquela questão teve suporte teórico em Toledo (1990) ao estudar 

possíveis soluções para as crises ecológicas, especialmente, em meios rurais produtivos, 

foram levados em consideração o conhecimento/saber popular e a prática da 

comunidade utilizada para lidar com as implicações ambientais, validando-os 

posteriormente. O conhecimento e práticas foram definidas como corpus e práxis, 

respectivamente, por Toledo. Foi possível a aplicação do modelo utilizado para a 

proposta de Pereira (2002), com possíveis adequações requeridas para a gestão dos 

resíduos sólidos na UEFS.  

Todas as técnicas e o método do discurso do sujeito coletivo expostos anteriormente, 

neste trabalho, foram peças fundamentais para a construção do modelo de intervenção, 

uma vez que dos discursos e parte da observação direta, foram extraídos os conceitos, 

conhecimento/saber popular que compuseram o corpus possibilitando a composição do 

discurso do sujeito coletivo e o levantamento de operações práticas (práxis) frente às 

questões direcionadas ao seu lidar com os resíduos sólidos gerados na UEFS (Figura 2).  

Na primeira etapa, a apropriação do corpus e da práxis permitiu a construção do 

levantamento preliminar do corpus e o levantamento preliminar da práxis, delineando, 

assim, o modelo ambiental percebido pela comunidade universitária. Do levantamento 

preliminar resultou a sistematização do corpus e da práxis elaborado com a 

incorporação dos resultados, dando forma ao discurso do sujeito coletivo. A 

sistematização favoreceu a construção do modelo ambiental percebido. O modelo 

ambiental operacional foi construído a partir dos dados secundários levantados por meio 

da revisão bibliográfica e documental (FIGURA 2 - I Etapa).  

A segunda etapa resultou do cruzamento dos dados entre os dois modelos (ambiental 

percebido e o operacional) cujo objetivo foi validar, preliminarmente, o modelo de 

política de gestão de resíduos sólidos a ser implantado na UEFS (Figura 2 – II Etapa).  
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Para efeito de implantação na UEFS, o modelo da política de gestão de resíduos sólidos 

deverá ser, posterior à pesquisa, submetida à comunidade universitária, minimamente, 

com a participação dos entrevistados e membros da Administração Superior através da 

Pró-Reitoria Administrativa (Setor de Compras, Almoxarifado Central, Patrimônio, 

Imprensa gráfica), da Unidade de Infraestrutura (em especial a Prefeitura do Campus), 

da Empresa prestadora de Serviço de Limpeza, da Equipe de Educação Ambiental e do 

Movimento Ambiental. Coordenadores de Cursos de Graduação, Diretores de 

Departamento, também, serão convidados a participarem independentemente de terem 

sido entrevistados ou não. Esta fase será chamada de Validação Interna que será dada 

pela comunidade Universitária. 

Nesse processo de validação, estarão implícitas as necessárias alterações consensuais 

oriundas das análises e debates gerados que darão a versão final do modelo de política 

de gestão de resíduos sólidos da UEFS, demarcado pela participação política dos 

sujeitos componentes da comunidade universitária nos seus três segmentos. 

Levantamento preliminar do corpus 
+ 

Levantamento preliminar da práxis  

Sistematização apurada do corpus  
+ 

Sistematização apurada da práxis  

 
Modelo Ambiental percebido 

 
Modelo Ambiental operacional 

Construção do modelo de Política de  

Gestão de Resíduos Sólidos (1ª. versão)  

Modelo da Política de Gestão de Resíduos 
Sólidos da UEFS – versão final (da pesquisa) 

Validação do modelo de Política de Gestão de Resíduos Sólidos – por meio da literatura especializada 

 
 
I 
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P 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
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Entrevista, 
Observação direta 

Discurso do 
sujeito 

coletivo,  

Pesquisa documental, 
legislação, literatura 

   FIGURA 2: Fluxograma do modelo de intervenção para a construção da política de gestão dos resíduos sólidos da UEFS 
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Na compreensão de Pereira (2002, p. 30), após a implantação efetiva de projetos dessa 

natureza, um monitoramento e um acompanhamento pelos interessados “são 

absolutamente necessários, consideradas as eventuais validações e adequações 

necessárias a um manejo eficaz/eficiente/autêntico, bem como a necessidade de revisões 

que se façam necessárias ao longo do tempo”. 

Podemos, então, observar que nas etapas da pesquisa e pós pesquisa, o modelo proposto 

envolve a participação da comunidade universitária. Esta posição encontra amparo em 

Freire (1993) que defende a participação dos sujeitos nas mais amplas esferas da 

sociedade, sobressaindo como uma participação política efetiva.  

Morin citado por Marques (2001), também, evidencia a importância da participação dos 

sujeitos/comunidade observando que dessa parceria pode gerar a estratégia de dupla 

pilotagem, ou seja, guiando e sendo guiado, o que é corroborado por vários autores, dito 

em outras palavras, como troca de experiências vivenciadas, aprendizagem e ensino 

simultâneo, definição de tomada de decisões, entre outras.  

Heller e Castro (2007) evidenciam a necessária participação da sociedade na formulação 

das políticas públicas quando se referem às questões e decisões na área de saneamento, 

pois a mesma é vista por eles como um direito humano essencial próprio da conquista 

da cidadania. A participação efetiva pode ser vista, então, como o exercício de cidadania 

e esta pode se manifestar na sua forma plena através do sentimento de pertencimento 

expressado pelos indivíduos ou comunidade no uso do conjunto de direitos e obrigações 

para aquilo que lhes pertence.  

 

3.7 QUESTÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Considerando a natureza da investigação e por ter o homem como sujeito da pesquisa, o 

projeto foi submetido ao Comitê de Bioética da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, antes do seu início, em atendimento à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 

1996 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2008), acompanhado do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Esta Resolução tem como objetivos (a) garantir os quatro referenciais básicos da 

Bioética - a autonomia, a não-maleficência, a beneficência e a justiça e (b) assegurar os 
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direitos e deveres dos pesquisadores, dos sujeitos da pesquisa, bem como da sociedade 

como um todo. 

Este trabalho apresenta como benefício a geração de nova forma de manejar os resíduos 

sólidos produzidos pela comunidade universitária, baseada nos princípios norteadores 

de sustentabilidade para os resíduos sólidos, na legislação específica e nas sugestões 

pertinentes dadas pela comunidade, cujo propósito é contribuir para melhorar a 

qualidade de vida no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana/BA.  

Nesta perspectiva, objetivamos “prevenir ou aliviar”, especialmente, problemas 

ambientais, de saúde humana e estético do meio ambiente que, por ventura, poderiam se 

manifestar por um manejo inadequado dos resíduos sólidos ali gerados. Porém, toda 

pesquisa que envolve a participação de seres humanos envolve, também, risco, 

independentemente da sua importância e do benefício esperado.  

Devemos salientar que parte dos sujeitos convidados a participar da pesquisa, 

especificamente os funcionários da Empresa de Limpeza que prestam serviço à UEFS, 

poderiam, em algum momento, se sentir constrangidos ao responderem algumas das 

perguntas da entrevista pela sua posição hierárquica e/ou grau de vulnerabilidade frente 

ao seu vínculo empregatício com a prestadora de serviço. Os membros das outras 

categorias, também, poderiam se sentir constrangidos em face da subjetividade de cada 

um no entendimento das questões. Entretanto, foi esclarecido a todos os participantes 

que a pesquisa não tem caráter denunciador, nem identificação de “culpados” ou 

responsáveis por algum manejo entendido como ineficaz ou não recomendável. Ao 

contrário, os sujeitos têm um papel primordial na construção do objeto da pesquisa, 

quando, oportunamente, lhes foi garantido o anonimato em toda e qualquer hipótese e 

fase da pesquisa. Quanto às fotografias onde apareceram os entrevistados, assim como 

as gravações das entrevistas só foram feitas com a autorização expressa dos 

participantes.  

Os sujeitos participantes tiveram conhecimento preciso desta pesquisa, manifestando 

sua adesão ao processo de investigação por meio de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), de forma espontânea. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo foi dividido em duas sessões. A primeira discorre sobre a situação atual 

dos resíduos sólidos na UEFS, desde a sua caracterização até o seu destino, tanto para 

seu reaproveitamento como o armazenamento para a coleta pública. A segunda projeta o 

modelo de política de gestão para os resíduos sólidos para a UEFS. Em cada uma das 

sessões, estão acrescidos os procedimentos de caráter estrutural, 

administrativo/operacional, acadêmicos e educativos, com base na literatura consultada 

e nas sugestões da comunidade universitária obtidas por meio das entrevistas. 

Partindo da compreensão de que a UEFS já tem um programa de gerenciamento de 

resíduos sólidos, o trabalho deve ser percebido e projetado como uma contribuição à 

construção e implementação da política de resíduos sólidos para a Universidade ou já, 

em parte, executada. 

Com relação ao discurso do sujeito coletivo, o mesmo não foi pensado como ‘fim’ desse 

trabalho, mas como ‘meio’ para a compreensão da relação comunidade 

universitária/resíduos sólidos e para a projeção do modelo com vistas ao alcance do 

objetivo maior da pesquisa. Sendo assim, o discurso do sujeito coletivo será introduzido 

em diversos momentos da pesquisa quando for procedente, sem necessariamente, 

compor um item específico da pesquisa. 

 

4.1 SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA UEFS 

 

Os estudos de Dias (2003) e de Nunesmaia (1997) reportam que anteriormente a 1992, a 

UEFS dispunha seus resíduos a céu aberto em local no próprio campus universitário. A 

queima ao ar livre era o único tratamento dado ao resíduo. Porém, com a formação da 

Equipe de Estudo e Educação Ambiental, a UEFS passa a ter novos procedimentos com 

relação ao ambiente, tendo o gerenciamento dos resíduos sólidos como ponto de partida 

e, reconhecidamente, como o grande marco institucional na busca de soluções para os 

problemas ambientais, já em evidência na instituição naquela época. 

Naturalmente, o gerenciamento de resíduos sólidos da UEFS contempla todas as etapas 

que o compõem: descarte, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 
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para a coleta pública. O descarte e o acondicionamento foram projetados para serem 

seletivos, os resíduos recicláveis reaproveitados e o resíduo aterro (não reciclável) 

depositado temporariamente para posterior encaminhamento ao Aterro Sanitário do 

Município de Feira de Santana, mediante coleta regular pelo Serviço de Limpeza e 

Coleta Pública do município.  

Originalmente, o modelo de gerenciamento definido envolveu a participação da 

comunidade universitária, uma vez que a segregação dos resíduos era na fonte geradora. 

O método aplicado favoreceu, então, a execução dos projetos delineados quando da 

implantação do gerenciamento composto por coleta seletiva, reciclagem de 

papel/papelão, compostagem, doação e/ou comercialização dos resíduos comerciáveis - 

vidro, metal e o excesso de papel/papelão. 

Passados 18 anos, o Programa de Gerenciamento ainda permanece, mantendo os 

projetos originais. Porém, o mesmo vem sofrendo interferências no manejo dos resíduos 

sólidos, tanto por parte dos setores administrativos da instituição, como por parte da 

comunidade universitária. É percebido que não há uma institucionalização do 

gerenciamento existente pelas práticas exercidas por alguns setores da UEFS e, segundo 

Dias e Günther (2006), houve um distanciamento de parte da comunidade, 

especialmente no que se refere à segregação dos resíduos.  

Com a informatização da Universidade e a implantação de novos cursos houve, 

também, maior diversificação do resíduo gerado. Nesse mesmo período, a Equipe de 

Estudo e Educação Ambiental se consolida como espaço de pesquisa e de extensão, de 

ensino de especialização e passa a prestar consultoria aos municípios, além de 

representar a UEFS em espaços externos nos assuntos referentes ao meio ambiente e se 

estabelece como estrutura de mobilização comunitária.  

 

4.1.1 Os Resíduos Sólidos na UEFS: classificação e quantificação 

 

4.1.1.1 Classificação dos Resíduos Sólidos Gerados na UEFS 

 

A UEFS, no desenvolvimento das suas atividades, gera resíduos denominados de: 

Resíduo Comum (reciclável, resíduo aterro e orgânico) e Resíduos Especiais (resíduos 
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provenientes dos serviços de saúde, dos laboratórios de ensino e de pesquisa, da 

manutenção e da construção civil).  

A FIGURA 3 esquematiza, resumidamente, os resíduos gerados no Campus da UEFS.  

 

Resíduos gerados na UEFS

Resíduo Comum Resíduos Especiais

Resíduos 

potencialmente 

recicláveis

Resíduo 

construção 

civil

Resíduo Aterro

Resíduo Orgânico

Resíduo Orgânico Resíduo Verde

Resíduos de
manipulação
de alimentos

Poda e
capina

Embalagens 
de vidro,
plástico, 

papel e papelão

Não recicláveis,
sem mercado

Resíduos Perigosos

Serviço de Saúde
Industrial

Biológico

Químico

Construção,
reformas,  reparos, 

demolição, 
escavação

tecnológico
lâmpada fluorescente

Infectantes,
perfurocortantes

  
 

 

Entende-se como resíduo reciclável aquele que pode ser reutilizado ou que pode ser 

transformado em outro produto. Ao contrário do resíduo reciclável, o resíduo aterro é 

aquele que não tem mais possibilidade de reuso ou não se presta para a produção de 

novo produto ou, ainda, que encontra dificuldade de comercialização, tendo a 

incineração e/ou o aterro sanitário como destino.  

Os resíduos recicláveis mais comumente encontrados na UEFS são: papel e papelão, 

plástico, vidro, metal e o orgânico (casca de frutas e verduras cruas e da vegetação do 

Campus). Os resíduos sólidos denominados de “lixo aterro” são constituídos de papel 

 FIGURA 3 Resíduos gerados pela UEFS/Feira de Santana, 2009.   
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com gordura, papel carbono, copos descartáveis, canudos, restos e diversas embalagens 

de alimentos cozidos ou industrializados e papel higiênico usado.  

Os resíduos especiais são os classificados como perigosos, segundo a NBR 1004, que 

podem ser químicos ou biológicos. São também considerados especiais aqueles resíduos 

que exigem procedimentos especiais para o seu descarte a exemplo dos resíduos de 

construção civil. Por suas características, não podem ser depositados em aterros 

sanitários.     

Foi detectada em diversos pontos do campus a presença de resíduo orgânico resultante 

dos serviços de poda, capina e varrição das áreas verdes e outros resíduos especiais 

como os resultantes de obras, reformas, reparos e demolições (constituídos de concreto, 

telhas de cerâmica e amianto, blocos, areia, concreto, louças de sanitários, gesso, 

madeira, paralelepípedos, entre outros). Há, ainda, o resíduo tecnológico, denominado 

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), a exemplo de impressoras, 

assessórios (mouse, cartuchos, CD), carcaças e peças constituintes de computadores. 

Quanto à classificação e tipologias, resultados semelhantes foram encontrados por Dias; 

(2003) na UEFS, predominando os resíduos urbanos, alguns industriais e de serviços de 

saúde. Nesses casos, são considerados como resíduos sólidos institucionais, uma vez 

que, são resultantes das atividades de pesquisa, ensino, extensão e da rotina 

administrativa da própria instituição. Outros autores também mencionam esses mesmos 

resíduos, entre outros, nos ambientes universitários pesquisados (ARMIJO DE VEGA 

OJEDA-BENÍTEZ; RAMÍREZ-BARRETO, 2003; ARMIJO DE VEGA et al, 2006; 

CRUZ; CARVALHO, 2009; GOMES; CARNEIRO; FERNANDES, 2009; KUHNEN; 

CASTILHOS JR; SOARES, 1997; MONTEIRO; AZEVEDO, 2009; entre outros). Tais 

resultados evidenciam a relação existente entre a geração de resíduos e os cursos 

ofertados em decorrências das suas atividades e demais atividades desenvolvidas na 

pesquisa e nos âmbitos acadêmico e administrativo. 

  

 
4.1.1.2 Quantificação dos Resíduos Sólidos gerados na UEFS  

 

A Equipe de Estudos e Educação Ambiental/UEFS é responsável pela caracterização 

dos resíduos sólidos gerados no Campus Universitário desde 1992, quando da 

implantação do Projeto de Coleta Seletiva (DIAS, 2003). Para esta pesquisa, foram 
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considerados os dados já obtidos pela EEA nos anos de 2007, 2008 e 2009. Os dados de 

2007 e 2008 foram introduzidos nesse trabalho para efeito de comparação quanto à 

evolução quantitativa da geração absoluta e per capita dos resíduos sólidos com a 

geração do ano de 2009. Dados relativos aos anos de 1994 a 2006 estão disponíveis nos 

relatórios da EEA/UEFS. 

Com a coleta dos resíduos comuns das nove unidades acadêmicas (atividades de ensino, 

pesquisa e extensão), dos cinco prédios administrativos, os seis auditórios e um 

anfiteatro que são utilizados diariamente e os demais prédios instalados no campus: 

Equipe de Estudo e Educação Ambiental, Casa do Sertão, Residência Estudantil, 

Biblioteca, Posto de Saúde, Creche, Escola de Ensino Básico, Garagem, Restaurante, 

quatro cantinas e três boxes de lanche, dois bancos e três postos de auto-atendimento 

bancários, foram quantificados e classificados os resíduos gerados na UEFS, nos anos 

de 2007, 2008 e 2009 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Quantitativo de resíduo comum gerado na UEFS nos anos de 2007, 2008 e 2009. 
EEA/UEFS, Feira de Santana, 2009.  

 

RESÍDUO 

PERÍODO 

20071 
(t) 

2008 
(t) 

2009 
(t) 

T0TAL 
(t) 

PAPEL 8,961 12,597 13,127 34,685 

PLÁSTICO nq 0,001 nq 0,001 

VIDRO 0,034 0,067 nq 0,101 

ORGÂNICO2 11,15 18,573 16,271 45,999 

ATERRO 75,175 110,820 146,617 332,616 

TOTAL 95,325 142,058 176,015 413,398 

FONTE: EEA 
1 Interrupção no funcionamento da Cantina do Módulo III no período de janeiro a março de 2007.  
2 Não considerados os resíduos provenientes da poda e da capina. 
nq = não quantificado. 
 

 
                                                                      
Observamos que a geração de resíduos cresceu nos últimos três anos. Podemos inferir 

que uma das justificativas para tal crescimento está relacionada diretamente com o 

aumento da população universitária, uma vez que foi implantado dois Cursos de 

Graduação, com 110 novas vagas desde 2003 (Curso de Medicina com 30 vagas anuais, 

e o Curso de Engenharia da Computação com 80 vagas anuais).  
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A caracterização dos resíduos sólidos vem sofrendo algumas alterações nos últimos 

anos em face de algumas dificuldades encontradas. Uma delas é a não segregação na 

fonte geradora e a consequente “contaminação” do resíduo potencialmente reciclável. 

Nesses casos, os resíduos como papel e papelão, quando descartados inadequadamente, 

ficam comprometidos pela absorção de líquidos (água, suco, café) e gordura dos 

alimentos e/ou outras substâncias. Sem a devida segregação e a impossibilidade do 

aproveitamento para recuperação, tem-se como resultado o aumento do peso/volume do 

resíduo aterro.  

Grande parte do papel e papelão e do resíduo orgânico é segregado nas fontes geradoras 

e encaminhado diretamente para a sede da EEA, para reaproveitamento. O resíduo 

aterro é transportado para o Depósito de Resíduos, denominado de “casinha do lixo” e 

tem como destinação final o Aterro Municipal de Feira de Santana, coletado pelo 

serviço público em dias alternados durante a semana.  

No ano de 2009, ano em que foram quantificados, pela primeira vez, os resíduos 

perigosos, a UEFS gerou valores médios estimados de 3,769t de resíduos infectantes 

(peças anatômicas, animais de biotérios), perfurocortantes, industriais e químicos. A 

geração de resíduo comum foi de 176,015t (papel, orgânico, aterro), totalizando uma 

produção anual de resíduos sólidos de 179,710t (TABELA 2).  

Cabe esclarecer que a classificação dos resíduos perigosos aqui assumida, para a 

elaboração da TABELA 2, acompanha a classificação mencionada, constante em 

planilhas mensais, dada pela empresa terceirizada. Tais planilhas dividem os resíduos 

em dois grupos: industrial e de saúde. Os resíduos de saúde são classificados nos grupos 

A (infectante, anatômico) e B (químico) pelas Resoluções ANVISA 306/2004 e 

CONAMA 358/2005. Como resíduos industriais foram considerados o óleo de máquina 

usado e o carvão ativado contaminado com metanol, gerados em um dos laboratórios de 

pesquisa da UEFS. Embora seja sabido que os Laboratórios de C. Biológicas, as 

Clínicas de Odontologia, os Laboratórios de Enfermagem e o Posto Médico geram 

resíduos do grupo E (perfurocortantes) e que os mesmos sejam coletados pela empresa 

contratada, tal classificação não consta nas planilhas mencionadas. Logo, para ser fiel 

ao que é gerado, acondicionado e disponibilizado para a coleta diferenciada (serviço 

contratado), a classificação dos resíduos deveria ser mais precisa, seguindo as 

orientações das Resoluções RDC ANVISA no 306/2004 (BRASIL, 2009b; 2006b) e 

CONAMA no 358/2005 (BRASIL, 2008a).  
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Não fazem parte desse montante os resíduos da construção civil, os orgânicos verdes 

(poda e capina) e a maioria dos resíduos tecnológicos. Tais resíduos não foram 

quantificados por dificuldades operacionais. Com relação ao resíduo tecnológico (CPU, 

monitor, impressora), na maioria das vezes, é encaminhado para o Almoxarifado Geral 

do Estado da Bahia por se tratar de equipamento permanente e classificado como 

inservível. Ainda assim, há descarte de material dessa natureza nos acondicionadores 

comuns da UEFS. O manejo desses resíduos será detalhado mais adiante.   

Os resíduos perigosos são quantificados pela empresa especializada e pesados no 

momento da coleta na presença de um funcionário responsável pelo setor gerador. Os 

dados são repassados, periodicamente, para a Unidade de Infraestrutura/UEFS 

(UNINFRA). O referido setor é responsável pelo acompanhamento dos serviços 

prestados e exerce a função de intermediária entre a empresa e os setores geradores na 

UEFS.  
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Tabela 2 Quantitativo de resíduo comum e resíduos perigosos gerados na UEFS no ano de 2009, por tipologia. UEFS/Feira de Santana-BA., 

2009.  
 

PERÍODO 

RESIDUO COMUM1 RESIDUO PERIGOSO (RSS e químico)2 
TOTAL 

PAPEL ORGANICO3 ATERRO SUBTOTAL INFECTANTE ANATOMICO INDUSTRIAL4 QUÍMICO SUBTOTAL 

(t) % (t) % (t) % (t) % (t) % (t) % (t) % (t) % (t) % (t) % 

JAN 0,993 0,55 0 0,00 11,479 6,38 12,472 6,94 0,008 0,004 0 0,000 0 0 0 0,000 0,008 0,004 12,480 6,942 

FEV 0,717 0,40 1,301 0,72 10,435 5,80 12,453 6,93 0,108 0,060 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,108 0,060 12,561 6,987 

MAR 2,063 1,15 1,798 1,00 13,566 7,55 17,427 9,69 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 17,427 9,693 

ABR 0,733 0,41 1,619 0,90 4,191 2,33 6,543 3,64 0,013 0,007 0 0,000 0 0,000 0,995 0,553 1,008 0,561 7,551 4,200 

MAI 0,920 0,51 1,728 0,96 11,116 6,18 13,764 7,66 0   0,034 0,019 0 0,000 0 0,000 0,034 0,019 13,798 7,675 

JUN 0,227 0,13 0,898 0,50 13,835 7,70 14,960 8,32 0,076 0,042 0,054 0,030 0 0,000 0,101 0,056 0,231 0,128 15,191 8,450 

JUL 1,185 0,66 2,137 1,19 11,137 6,19 14,459 8,04 0,181 0,101 0 0,000 0 0,000 0,400 0,222 0,581 0,323 15,040 8,366 

AGO 0,778 0,43 1,791 1,00 11,674 6,49 14,243 7,92 0,232 0,129 0,075 0,042 0  0,000 0,228 0,127 0,535 0,298 14,778 8,220 

SET 2,012 1,12 1,475 0,82 14,108 7,85 17,595 9,79 0,073 0,041 0 0,000 0,171 0,095 0,018 0,010 0,262 0,146 17,857 9,932 

OUT 0,867 0,48 2,397 1,33 13,470 7,49 16,734 9,31 0,091 0,051 0,007 0,004 0 0,000 0,123 0,068 0,221 0,123 16,955 9,431 

NOV 1,314 0,73 1,127 0,63 15,760 8,77 18,201 10,12 0,229 0,127 0 0,000 0,09 0,050 0,224 0,125 0,543 0,302 18,744 10,426 

DEZ 1,318 0,73 0 0,00 15,846 8,81 17,164 9,55 0,16 0,089 0,078 0,043 0 0,000 0 0,000 0,238 0,132 17,402 9,679 

TOTAL 13,127 7,30 16,271 9,05 146,617 81,55 176,015 97,90 1,171 0,651 0,248 0,138 0,261 0,145 2,089 1,162 3,769 2,096 179,784 100 

FONTE: 1EEA;  2UNINFRA 
3 Resíduo Industrial (classificação considerada pela Empresa contratada como óleo de máquina e carvão ativado contaminado com metanol) 
4 Não foram quantificados os resíduos originados dos serviços de poda e capina e os resíduos da construção civil                                                                                                                             

 
83 



 

 

84

Os dados da TABELA 2 indicam que houve geração de resíduo comum 

consideravelmente maior que o resíduo perigoso. Tais resíduos alcançaram um valor 

estimado de 176,015t/ano  (97,90%) e 3,769t/ano (2,10%), respectivamente. A maior 

geração mensal concentrou-se nos meses de março (13,566t), junho (13,835t), setembro 

(14,108t), outubro (13,470t), novembro (15,760t) e dezembro (15,846t).  

Nos meses de janeiro e dezembro não houve a quantificação do resíduo orgânico e nos 

meses de junho e novembro houve um baixo índice correspondentes a 0,50% e 0,63% 

respectivamente. Tais valores se contrapõem aos elevados índices para o resíduo aterro 

no mesmo período. Neste período o resíduo orgânico foi descartado e acondicionado 

como resíduo aterro nos meses em questão, decorrente de experimentos de pesquisa em 

desenvolvimento no espaço destinado à compostagem. Ainda assim, o valor médio 

permanece elevado para o resíduo aterro nos meses em que se deram a segregação e a 

pesagem do resíduo orgânico. Assim, a rotina para a produção de composto orgânico 

fica comprometida, não sendo possível dar vazão à demanda gerada pelo resíduo 

orgânico em sua totalidade.  

Ainda com relação ao resíduo comum, é observável que no mês de abril houve a menor 

geração de resíduo com apenas 6,543t/mês. Podemos atribuir tal valor ao período de 

férias escolar e ao número de dias úteis de trabalho com apenas 18 dos 30 dias totais do 

respectivo período. Entretanto, não se pode fazer a mesma inferência para a geração do 

resíduo no mês de setembro, quando, também, correspondeu ao período de 

férias/recesso escolar e, ainda assim, teve produção total de 17,595t (aproximadamente 

3 vezes mais) com apenas 7 dias a mais que o mês de abril (Tabela 2).  

Em relação aos resíduos perigosos (2,10%,) o resíduo químico representou 55,42%. Nos 

meses de abril e julho foram coletados valores altos desse resíduo se comparado aos 

demais (0,995t/mês e 0,400t/mês respectivamente). Segundo esclarecimento do setor 

gerador, esses meses correspondem aos períodos em que houve descarte de parte do 

resíduo químico que se encontrava sem identificação. Ainda há um volume considerável 

em estoque que se encontra em análise pelos professores da Área de Química, para seu 

descarte posterior.  

A Figura 4 evidencia o resíduo aterro, com valor médio estimado de 146,617t/ano, 

correspondente a 81,55% do valor total gerado no ano de 2009, seguido do resíduo 

orgânico (9,050%) e  de papel (7,300%).  
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Os valores elevados do resíduo aterro são atribuídos à sua atual composição, 

constituindo-se uma variedade de resíduos, independente de sua natureza, tipologia ou 

biodegradabilidade. O resultado alcançado em 2009 pode ser reflexo do descarte 

inadequado por parte da comunidade universitária, o que impede o reaproveitamento 

dos resíduos potencialmente recicláveis. Dias (2003), também, atribuiu ao descarte 

incorreto os resultados alcançados nos anos de 1999, 2000 e 2001 para os resíduos 

recicláveis e aterro gerados na UEFS.   

Segundo Dias (2003), é preciso cautela para a análise das variações da geração de 

resíduos, uma vez que outros fatores podem interferir nos resultados, a exemplo da 

eficiência ou ineficiência da coleta e erros na pesagem. Interrupções no funcionamento 

das cantinas, também, podem ter contribuído para a redução do resíduo orgânico. Das 

quatro cantinas instaladas no Campus, duas delas sofreram interrupções no ano de 2009: 

do Modulo I (14/12/2009 a 21/02/2010) e do Módulo VII (11/09/2009 a 28/02/2010).  

Problemas como descarte, acondicionamento inadequado, coleta irregular e disposição 

final inapropriado não vêm se caracterizando como problema isolado da UEFS. Outras 

1,162%0,145%
0,138%

0,651%

81,554%

9,050%
7,300%

papel orgânico aterro infectante anatômico industrial químico 

RESÍDUO COMUM RESÍDUO PERIGOSO 

 FIGURA 4 Percentuais correspondentes à geração de resíduos nas 
tipologias papel, orgânico e aterro (resíduo comum) e 
infectante, anatômico, industrial e químico (resíduo perigoso) 
no Campus da UEFS, no ano de 2009. 
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Universidades, também, enfrentam dificuldades semelhantes (CRUZ; CARVALHO, 

2009; KUHNEN; CASTILHOS Jr.; SOARES, 1997; MONTEIRO; AZEVEDO, 2009). 

Vaz e outros (2008) referenciam Rodrigues, Oliveira e Pilatti (2007) reconhecendo a 

pertinência da observação desses autores que justificam as dificuldades enfrentadas 

pelas universidades brasileiras. Uma delas está relacionada ao ensino e à formação de 

recursos humanos com a abordagem da questão ambiental de forma setorial e 

multidisciplinar, estudos de caráter técnicos em detrimento dos aspectos 

epistemológicos e metodológicos. Ainda com relação a dificuldades, a falta de uma 

visão sistêmica nas IES tem sido um fator limitante para a implantação, manutenção e 

continuidade dos sistemas/programas/gerenciamento ambiental (VAZ et al., 2008).  

Com relação à geração per capita anual de resíduos sólidos, no ano de 2009 foi 

alcançado na UEFS, o valor médio de 20,454Kg/ano/indivíduo para uma população de 

8.786 (professores, funcionários e estudantes), conforme mostra a Tabela 3. Esta Tabela 

revela diminuição da população universitária entre 2007 e 2009, e, em contrapartida há 

o aumento da geração de resíduos. Justifica-se a redução da população universitária pelo 

término gradual dos Cursos de oferta especial do Programa de Formação de Professores 

para os anos de 2007 e 2008 e a não realização do vestibular no segundo semestre de 

2009. 

 
 
Tabela 3 Geração média per capita de resíduos sólidos (resíduo comum) nos anos de 2007 a 

2009 pela comunidade universitária/UEFS, em Kg. Feira de Santana-BA. 
 

Período 2007 2008 2009 

Geração de resíduos sólidos  95.325,0 142.058,0 176.015,00 

*População universitária 9.103 8.927 8.786 

Geração per capita (Kg/ind/ano) 10,471 15,913 20,454 
 

 FONTE: *dados obtidos pelo site www.uefs.br, relatórios de atividades anuais da UEFS e relatório do 
Programa de Formação de Professores, acesso em março de 2010. 
                
 

A análise quantitativa da geração de resíduos por indivíduo, nos anos de 2007, 2008 e 

2009 não permite avançar em conclusões uma vez que não houve registros dos fatores 

que resultaram nos valores encontrados conforme registros da Tabela 3. Para uma 

análise mais precisa do comportamento da geração de resíduos na UEFS, mais 

especificamente do resíduo comum, torna-se necessário um acompanhamento mais 

sistemático nas coletas, na segregação e pesagem dos resíduos, na densidade 
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populacional face às frequentes realizações de eventos de médio e grande porte no 

Campus Universitário, entre outras variáveis.  

Dados de outras universidades brasileiras registram uma geração per capita de 

3,3kg/mês (correspondente a 39,6Kg/ano) na Universidade Federal de Santa Catarina, 

no ano de 1996 (KUHNEN; CASTILHOS Jr.; SOARES, 1997) e 80kg/ano na 

Universidade de Federal de Goiás, no ano de 2007 (CRUZ; CARVALHO, 2009). Os 

valores ora apresentados pelas duas universidades são, em muito, superiores ao valor 

registrado para a UEFS em qualquer dos seus três anos (TABELA 3). Entretanto, há que 

se considerar a composição diferenciada dos resíduos das citadas Universidades que, 

além do resíduo comum, foram computados os resíduos hospitalar, construção civil e 

outras séries de resíduos perigosos/especiais não computados na geração anual de 

resíduos na UEFS. Cruz e Carvalho (2009) chamam atenção para o período atípico para 

a Universidade Federal de Goiás, em face da realização de muitas construções ocorridas 

no ano de 2007.  

Parte da comunidade universitária da UEFS aponta para um consumo exagerado de 

certos produtos que levam ao desperdício e, sem dúvida, à geração desnecessária de 

resíduos. Tal entendimento foi expresso nos depoimentos do sujeito coletivo destacados 

a seguir:  

 

Aqui na Universidade, eu tenho uma preocupação, sempre tive, especialmente 
com o papel, com a impressãoS43. Eu acho que, através do lixo, dá pra você 
conhecer o perfil do setor de trabalho e do funcionárioS29 e aqui na UEFS a gente 
vem observando que se desperdiça muitoS77,S43. Têm coisas que não deveria ir para 
o lixo. Eu vejo que vão muitos textos para o lixo que deveriam ser reaproveitados, 
desde quando a gente tem a EEA aqui. Eu acho que deveria aproveitar mais esse 
material e que as pessoas se conscientizassem e não usassem tanto papel até em 
vão, pois mandam reproduzir e não usam e eu vejo muito issoS77. 
 
 
Nós, de fato, o primeiro passo de cada um, eu acho, é atentar para a produção 
exagerada de lixo desnecessárioS1. Lógico que cada atividade da gente vai exigir 
algum tipo de resíduo. Sempre nós vamos tá produzindo algum tipo de lixo. Mas o 
que nós temos, cotidianamente, primeiro tá pensando é que a gente não deve 
produzir lixo desnecessárioS1. Produzir o lixo que for essencial pra que nossa 
atividade se desenvolva com plenitude. 
 
 

Em contraponto a essa atitude, parte da comunidade desenvolve pequenas, mas 

eficientes ações, que contribuem para a redução de resíduos, a exemplo do reuso da 

folha de papel, redução do uso do copo de plástico descartável para água e café ou a sua 
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substituição por canecas duráveis, reaproveitamento de computadores, reuso de garrafas 

plásticas e recarga de cartuchos, entre outras. 

 

4.1.2 Acondicionadores Temporários Utilizados na UEFS 

 

Os acondicionadores de resíduos sólidos encontram-se instalados na UEFS, 

estrategicamente, em (i) áreas de circulação pública, onde se tem um maior fluxo ou 

concentração de indivíduos ou, ainda, em locais que favorecem o armazenamento 

temporário, a coleta de grandes volumes de resíduos sólidos e que se posicionam na rota 

do transporte; e em (ii) ambientes internos (setores), onde se desenvolvem atividades 

administrativas, acadêmicas e de prestação de serviço, atendimento ao público externo e 

à comunidade universitária (bancos, restaurante, clínicas odontológicas, Posto de Saúde, 

Casa do Sertão, entre outros).  

Para uma melhor compreensão, os acondicionadores dispostos nas áreas de circulação 

pública foram agrupados em sete modelos diferentes, com base na sua capacidade de 

armazenamento e na semelhança dos modelos entre si. Atualmente são ao todo, 213 

acondicionadores distribuídos no campus, cujas descrições com as suas respectivas 

características estão a seguir:  

 
4.1.2.1 Acondicionadores temporários instalados em áreas de circulação pública 

 

A) Modelo 1 – Modelo projetado pela Equipe de Estudo e Educação Ambiental no 

início do Projeto Coleta Seletiva, em 1992, com a finalidade de acondicionar, 

temporariamente, pequenos volumes de resíduos aterro e papel/papelão descartados 

pelos indivíduos que transitam, diariamente, na UEFS.  

 São acondicionadores pequenos com formato trapezoidal, nas cores cinza e azul. 

Confeccionados em fibra de vidro, característica que lhe confere durabilidade, 

apresentam abertura na posição frontal superior seguida de uma cobertura (FIGURA 5A).  

São afixados em hastes metálicas, presas pelas laterais de forma que permita a sua 

inclinação (basculamento). Tal característica facilita o seu manuseio para a retirada do 

resíduo nele depositado, bastando, para tanto, incliná-lo para baixo quando o seu 



 

 

89

conteúdo é acondicionado em sacos maiores e pretos (FIGURA 5B). Estão instalados em 

áreas abertas, expostos à chuva e à luz solar, nas entradas de cada Unidade de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Departamentos), na Avenida Principal e dos Prédios de Pesquisa 

na Avenida dos Laboratórios de Pesquisa, em alguns Prédios Administrativos e nos 

pontos de ônibus no Campus Universitário.  

A FIGURA 5 ilustra os acondicionadores do modelo 1, instalado na Avenida Principal, na 

entrada de um dos Departamentos no Campus Universitário e o seu manuseio para a 

retirada dos resíduos. 

 

 

A 

 

 
B 

 

FIGURA 5 Acondicionador do Modelo 1: (A) acondicionador instalado na entrada dos 
Departamentos na Avenida principal do Campus da UEFS; (B) manuseio do 
acondicionador para a retirada dos resíduos. 

 

 

B) Modelo 2 (tamanho pequeno) – Também projetado pela EEA, são de formato 

arredondado e alongado apropriados para acondicionar pequeno volume de resíduos, 

porém maior que a do modelo 1.  

Seu modelo foi idealizado para (a) ser instalado, estrategicamente, em áreas cobertas e 

de circulação pública; (b) ser confeccionado com material que lhe conferisse maior 

durabilidade (metal); (c) que facilitasse o descarte dos resíduos gerados pelos 

transeuntes, por isso não possui tampa e (d) que facilitasse o seu manuseio para a coleta 

dos resíduos e para a sua limpeza, sendo encaixado em haste metálica que permite a sua 

remoção quando necessário (FIGURA 6).  
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Apresentam-se nas cores cinza, para o resíduo aterro, e azul para o papel seco e papelão. 

Estão localizados em áreas cobertas do hall dos Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT), nas 

áreas de circulação pública (passarelas) dos Departamentos, sempre nas entradas das 

repartições nominadas de Módulo Administrativo (MA), Módulo Teórico (MT), 

Módulo Prático (MP) e Módulo Estágio (ME).  

 

 

 
A 

 
B 

 

FIGURA 6 Acondicionador do Modelo 2: (A) acondicionador instalado nas entradas dos 
Módulos dos Departamentos no Campus da UEFS; (B) manuseio do 
acondicionador para a retirada dos resíduos. 

 
 

Nos MA concentram-se as atividades administrativas das Diretorias Acadêmicas e suas 

Coordenações, dos Colegiados de Cursos e suas respectivas secretarias e, em alguns 

casos, dos gabinetes de professores. Os MT, originariamente destinados à realização de 

aulas teóricas, passaram a ser multifuncionais pelo desenvolvimento de atividades 

administrativas, concentração de salas de professores, Diretórios Acadêmicos, salas-

ambiente, alguns Laboratórios de Pesquisa e, em poucos casos, salas de aulas teóricas. 

Os Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT), conforme a sua própria denominação, 

concentram, exclusivamente, as salas de aulas teóricas. Já os MP encontram-se 

instalados os Laboratórios Didáticos ou as salas ambiente relacionadas sempre com 

atividades práticas de ensino. Neles, também, estão alguns Laboratórios Didáticos de 

Informática, Gabinetes de Professores, Coordenações de Áreas de Conhecimento, entre 

outras.   
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C) Modelo 3 – ( tamanho pequeno - conjunto coleta seletiva) – apresentam-se em um 

conjunto de cinco acondicionadores afixados em hastes de metal, coloridos com as 

cores convencionais para a coleta seletiva. São confeccionados de polietileno e têm a 

capacidade de acondicionar, temporariamente, volumes de resíduos em até 50 litros. 

Apresentam abertura frontal e tampa tipo “encaixe”, portanto deslocável para a retirada 

dos resíduos e para a higienização. Na UEFS, encontra-se instalado apenas um no 

jardim do Prédio da Administração Central, onde funcionam a Reitoria, as Pró-Reitorias 

Acadêmicas e Administrativa e demais setores, hierarquicamente, relacionados à 

Reitoria (FIGURA 7).  

 

 

 

FIGURA 7 Acondicionador Modelo 3, conjunto para coleta seletiva instalada no jardim do 
Prédio da Administração Central no Campus da UEFS. 

  
 

D) Modelo 4 (tamanho médio) – são acondicionadores de modelo padrão, encontrados 

no mercado e de amplo uso.  São confeccionados de polipropileno, em cores 

convencionais para a coleta seletiva. Têm a capacidade máxima para armazenar, 

temporariamente, 105 litros. Não têm rodas, sendo indicados para permanecer fixos nos 

locais, sem a possibilidade de translado (FIGURA 8).  

Estão instalados na Praça de Convivência do Engenho e Arte, nas Cantinas, no 

Auditório Central, nos Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT) de cada Departamento 

(concentrando-se nas cores vermelha e cinza), dispostos sempre próximos aos sanitários 
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ou às entradas das primeiras salas de aulas e em posição de fácil visibilidade pela 

comunidade universitária. 

Apresentam alguns pontos positivos por serem tampados, impedindo o contato com 

animais e a exposição do seu conteúdo, além de não dificultar a coleta dos resíduos e a 

higienização, bastando, para tanto, a retirada da tampa e, consequentemente, do saco 

contendo os resíduos.  Este aspecto é importante quando se trabalha com resíduos 

sólidos. Entretanto, quanto ao modelo com tampa vai e vem, os funcionários que lidam 

com a coleta sugerem a sua instalação em áreas cobertas para a proteção da chuva, pois 

a tampa não impede a entrada da água. Segundo os funcionários, os resíduos sólidos em 

contato com a água acumulada geram dificuldades para a coleta. Portanto, é 

recomendável a substituição desses acondicionadores por outro modelo que evite os 

problemas citados em espaços abertos da UEFS onde se encontram instalados (Praça de 

Convivência do Engenho e Arte e cantinas). 

 

 
A  

 
       B 

 

             FIGURA 8 Acondicionador do Modelo 4 (105 L), com tampa vai e vem: (A) instalado      
em uma das cantinas no Campus da UEFS; (B) manuseio do 
acondicionador para a retirada do resíduo. 

 
 

E) Modelo 5 (tamanho grande) – Com capacidade para 240 litros (FIGURA 9A) e 700 

litros respectivamente (FIGURA 9B), este último tem a função de armazenar, 

temporariamente, os volumes de resíduos coletados de outros acondicionadores 

menores. Providos de tampa e rodas (duas e quatro, respectivamente), permitem o 
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transporte a pequenas distâncias, facilitando o trabalho dos funcionários da limpeza e 

coleta.  

 

 
       A 

 
     B 

 

FIGURA 9 Acondicionadores do Modelo 5 distribuídos no Campus da UEFS: (A)   
acondicionador com capacidade para 240 litros (B) acondicionador com 
capacidade para 700 litros.  

 

São modelos padronizados e disponibilizados no mercado, coloridos 

convencionalmente, para a coleta seletiva conteinirizada. São confeccionados em 

polietileno, portanto bem resistentes e facilitam, ainda, a higienização.  

Na UEFS, encontram-se instalados em áreas abertas expostas à chuva e sol: ao lado das 

cantinas sobre as passarelas entre um Departamento e outro; ao lado ou ao fundo dos 

prédios da Administração Central, Assessoria Especial de Informática, Biblioteca 

Central Julieta Cartiado, Restaurante, Centros Administrativos Universitários (CAU), 

Laboratórios de Pesquisa e de outros setores vinculados aos Departamentos, onde se 

concentra um número maior de pessoas nas atividades de pesquisa e/ou no atendimento 

à comunidade externa.  

Considerando as características das atividades desenvolvidas em cada prédio, há a 

distribuição quantitativa e específica do acondicionador como, por exemplo, 

acondicionadores para resíduos da área de saúde (cor branca), com o símbolo e 

identificação para resíduos infectantes e, nas cantinas (cor cinza) para resíduo aterro. 

 
F) Modelo 6 (modelo container) – Foram os maiores encontrados na UEFS. 

Confeccionados em fibra de vidro, têm duas aberturas, ambas com tampa, uma na 

posição frontal e a outra na posição superior, para dar maior versatilidade ao 

armazenamento e à retirada do material (FIGURA 10).   
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A 

 
      B    

FIGURA 10 Acondicionador do Modelo 6 instalados no Campus da UEFS: (A) acondicionador com a tampa 
                    frontal aberta; (B) acondicionadores para resíduo papel (azul) e aterro(cinza).  
 

Tais acondicionadores funcionam como depósito, têm a função de armazenar um 

volume maior de resíduos acondicionados em sacos pretos, organizados em porções 

menores, facilitando o trabalho dos funcionários na coleta e transporte além de dar 

maior agilidade ao trabalho. Desta forma, há redução do número de paradas para a 

coleta e, consequentemente, reduz o tempo utilizado no transporte dos resíduos. Foram 

projetados pela EEA/UEFS, visando armazenar, temporariamente, os resíduos dos 

Centros Administrativos Universitários, onde se encontram instalados. As peças estão 

sendo substituídas pelos acondicionadores Modelo 5, visto que apresentam problemas 

com as dobradiças e com o levantamento da tampa.  

                                                                             
G) Modelo 7 (Gradeado) – São resultantes de adaptação de gradeados de metal que 

foram doados à UEFS (Figura 11). Considerando-se a sua função, foram todos pintados 

da cor cinza, pois armazenam resíduos do tipo aterro. Encontram-se instalados nos 

pontos terminais, na Avenida dos Prédios dos Laboratórios de Pesquisa, próximos aos 

Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT). Neles, são depositados os resíduos ensacados de 

origem dos Departamentos, cantinas, laboratórios de pesquisa e outros prédios próximos 

à avenida. 
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FIGURA 11 Acondicionador Modelo 7 (Gradeado) instalado na Avenida dos Prédios de 
Pesquisa no Campus da UEFS. 

 
 

A Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, estabelece a codificação de 

cores para os diferentes tipos de resíduos na identificação dos acondicionadores 

(BRASIL, 2001). Com essa adoção, o Brasil acompanha a padronização internacional e 

estabelece o uso de tais códigos pelos órgãos públicos da esfera federal, estadual e 

municipal, direta e indireta, e entidades paraestatais. Para as instituições de natureza 

privada, cooperativas, escolas, igrejas, organizações não-governamentais e demais 

entidades interessadas, a adesão é em nível de recomendação. 

A UEFS, por meio da Equipe de Estudo e Educação Ambiental, antecede a 

determinação e o propósito da Resolução CONAMA nº 275. Todos os acondicionadores 

instalados no campus, desde 1992, já eram coloridos. Coincidentemente, as cores 

correspondiam às mesmas definidas pela Resolução CONAMA supramencionada, 

exceto o acondicionador para resíduo aterro que apresentava a coloração laranja e, em 

atenção à Resolução CONAMA 275, foram pintados com a cor cinza.  Desde então, 

todos passaram a ser coloridos convencionalmente, para a coleta seletiva e identificados 

por adesivos explicativos, constando exemplos dos tipos de resíduos que neles devem 

ser descartados (FIGURA 12). 

Todos os adesivos são de autoria da EEA/UEFS, têm caráter informativo e resultam de 

um dos objetivos do Projeto Coleta Seletiva. Sua finalidade principal é auxiliar/orientar 

a comunidade universitária local, os funcionários da limpeza e da coleta e os visitantes 

no uso correto dos acondicionadores. 
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FIGURA 12 Modelo de adesivos que são afixados nos acondicionadores de resíduos no 
Campus da UEFS. 
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Nas observações de campo, foram encontrados acondicionadores sem adesivos e outros, 

indicando a necessidade de reposição ou substituição. A maioria desses recipientes, 

poucos são os que se apresentam corroídos, empenados, sem tampas e rodas. Quando 

necessário, a reposição de tais recipientes por outros novos, ou recuperados não é feita 

automaticamente, tendo como uma das justificativas a falta de estoque de recipientes na 

Instituição.  

Situações dessa natureza podem oferecer algum tipo de risco para a população 

universitária e seus visitantes, devido à exposição dos resíduos sólidos, especialmente 

quando os acondicionadores são os destinados ao armazenamento temporário de 

resíduos infectante e orgânico. A exposição de tais resíduos funciona como atrativo para 

animais em busca de alimentos, quando muitos destes são vetores de doenças 

(microrganismos, moscas, mosquitos, baratas, felinos, cães). Embora a Administração 

Central venha se mostrando sensível às demandas vindas da EEA e de grupo de 

pesquisadores, no que diz respeito às questões ambientais na instituição, há outros 

fatores que interferem na concretização de algumas ações, como por exemplo, a 

burocracia no âmbito da gestão pública e os aspectos estruturais existentes na própria 

instituição.   

A higienização dos acondicionadores é outro aspecto que merece atenção por parte dos 

setores responsáveis, embora, na prática, ainda não ha clareza sobre a quem cabe essa 

responsabilidade. A limpeza e a desinfecção dos recipientes não têm uma periodicidade, 

representando situação de risco aos que lidam com a coleta e o transporte dos resíduos 

mais vulneráveis a possíveis riscos de contaminação.  

 

4.1.2.2 Acondicionadores temporários instalados nos ambientes internos 

 

Diferentemente dos acondicionadores instalados em áreas de circulação pública, os 

acondicionadores dos ambientes internos (administrativos, salas ambiente, gabinetes de 

professores, coordenações, laboratórios de pesquisa, didáticos e de informática, salas de 

aula, entre outros) são comuns, pequenos, não coloridos (não codificados) para a 

segregação dos resíduos e, em poucos casos, são identificados por um adesivo 

explicativo. Têm capacidade de acondicionar pequenos volumes de resíduos e são 

desprovidos de tampas. Tais acondicionadores, naturalmente, se posicionam bem 
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próximo ao local onde os funcionários, professores e estagiários desenvolvem suas 

atividades: próximos às mesas, bancadas e impressoras (FIGURA 13). 

 

 

 

 
    A 

       

 
   B 

 

 
    C  

 

  
  D  

 

FIGURA 13 Exemplos de acondicionadores utilizados nos ambientes interno da UEFS: (A, 
C e D) acondicionadores em setores administrativos e (B) acondicionador na 
sala de aula.  

 

 

4.1.3 O Descarte dos Resíduos Sólidos e a Coleta Seletiva na UEFS 

 

Embora a UEFS tenha implantado a Coleta Seletiva em 1992 (DIAS, 2003; 

NUNESMAIA, 1997), foi observado que essa prática vem perdendo força, junto à 

comunidade universitária (professores, estudantes e funcionários), incluindo os 
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funcionários terceirizados responsáveis pela limpeza do Campus. A observação de 

campo e as entrevistas apontaram, decisivamente, para tal afirmação. Ambas, por si só, 

seriam suficientes para concluir que parte da comunidade universitária descarta seus 

resíduos de forma inadequada, conforme indicam os discursos a seguir e a FIGURA 14.  

 

                                                           
No Campus, eu vejo aquelas vasilhas para separação de lixo, mas eu 
não sei se funcionam 100%. Não sei se as pessoas respeitam a coleta 
seletiva, acho que acabam misturando tudo. Mas no geral, o 
Campus, pelo menos essa parte que eu ando que é a parte que fica a 
Reitoria e o módulo I, vejo, relativamente, arrumado, não vejo muita 
coisa que eu possa falar. 
 
[...] ver a disponibilização de espaços próprios de coleta, mas que 
não sirva apenas como algo decorativo e sim como algo funcional. Isso 
aí eu gostaria de ver aqui na UniversidadeS9; 
 
[...] Já na cantina gero as embalagens, papel engordurado e apesar de 
ter consciência eu descarto em qualquer lixeira que está mais 
próxima de mim por saber que a coleta seletiva na UEFS não está 
ativaS26. Eu acho que se eu fizesse corretamente, seria bom, eu já estaria 
me educando, mas às vezes tô com pressaS26. 
 
[...]. Os resíduos produzindo aqui por nós e no setor, geralmente, são 
descartados nas vasilhinhas mesmo de lixo, nas lixeiras da sala de 
trabalhoS8,S10,S16,S19,S20,S23,S29,S43,S46,S60,S63,S64,S67,S69 ou de 
aulaS41,S43,S46,S61,S78. O descarte é feito em qualquer balde do lixo 
comum e, à vezes, o lixo aterro. Este não tem descarte seletivo nos 
nossos setores, é tudo misturadoS8,S9,S10,S16,S23,S78. [...] A gente termina 
descartando em qualquer balde, em qualquer lata de lixo que achar 
no setor, já que não existe uma determinação especifica de como deve 
haver esse descarte de forma separadaS46,S64. Por isso descartamos 
naturalmente na mesma lixeira de papel, incluindo a vidrariaS64. 
Para a vidraria, a gente embala no papel pra evitar que as pessoas se 
cortem, mas não tem nada diferenciadoS64.  
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A                                                                                               B  

 

FIGURA 14 Exemplos de descarte não seletivo de resíduos no Campus da UEFS praticado 
pela comunidade universitária.  

 

 

Tais resultados, embora encontrados em 2009, estão em consonância com pesquisas 

desenvolvidas por Dias, (2003), ao avaliar o Programa de Educação Ambiental no 

gerenciamento dos resíduos sólidos no Campus da UEFS. A autora concluiu que o 

comportamento dos indivíduos da comunidade universitária, ao longo do tempo, sofreu 

enfraquecimento, sinalizando para a mudança de hábitos com relação ao descarte de 

resíduos sólidos. Já naquela época, o descarte passou a ser em qualquer acondicionador, 

perdendo, assim, o hábito responsável no descarte dos resíduos nos acondicionadores 

seletivos (DIAS; GÜNTHER, 2006). Entretanto, para o momento atual, um outro 

agravante se faz presente, uma vez que registramos a presença de resíduos no chão em 

vários locais do Campus, conforme fotografias que registram descartes desde pequenos 

a grandes volumes, a exemplo de embalagens, casca de frutas, equipamentos de 

informática, copos descartáveis, papel, e objetos pessoais, até volumes maiores como 

lonas, lâmpadas, vidros, entre outros. Esses resíduos foram encontrados nas cantinas, 

ambientes internos (auditórios) e em áreas de circulação pública, onde há 

acondicionadores instalados (FIGURA 15). 
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Ainda com relação ao descarte de resíduos sólidos pela comunidade universitária, 

frequentemente são encontrados no campus objetos deixados em tronco de árvores, sob 

arbustos/outros vegetais ou sobre os móveis, quando deveriam ser descartados em 

acondicionadores disponibilizados em pontos estratégicos no campus e nos ambientes 

internos (FIGURA 16). 

 

 

  FIGURA 15 Exemplos de descarte de resíduos sólidos no solo praticado pela comunidade universitária 
no Campus da UEFS: (A) casca de frutas descartada em área de circulação pública; (B) 
resíduo emborrachado descartado em área de circulação pública no Campus da UEFS; 
(C) descarte de impressora em frente a um dos Módulos Teóricos no Campus da UEFS; 
(D) descarte pelos usuários em uma das Cantinas do Campus da UEFS.  

 

B
R

A
N

D
Ã

O
, C

. A
. L

.,
 2

0
0

9
 



 

 

102

A B 
 

C 

 

 
D 

FIGURA 16 Exemplos de descarte de resíduos sólidos, pela comunidade universitária, em 
áreas de circulação pública e em ambientes internos no Campus da UEFS: (A, 
B C) resíduo descartado em área verde no Campus da UEFS: (D) resíduo 
disposto pelos usuários em área interna no Campus da UEFS. 

 

 

Com relação à limpeza e varrição dos ambientes internos, também, observamos o 

descarte e o acondicionamento inadequados praticados pelos funcionários responsáveis 

por tais atividades. Em todos os sacos pretos e acondicionadores observados, foram 

encontrados resíduos de várias tipologias. Nesse particular, os funcionários terceirizados 

apresentaram comportamentos semelhantes quanto ao uso dos acondicionadores, 

ignorando sua função seletiva (FIGURA 17):  
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FIGURA 17 Exemplos de descarte e acondicionamento inadequados dos resíduos sólidos 
praticados pelos funcionários terceirizados responsáveis pela limpeza e 
varrição dos ambientes internos da UEFS: (A) acondicionamento de resíduos 
sólidos em saco preto resultantes da varrição e do recolhimento de 
acondicionadores de ambientes internos da UEFS; (B) resíduo orgânico 
recolhido de ambientes internos e descartado em acondicionador seletivo 
para papel; (C) isopor descartado em acondicionador seletivo para papel; (D) 
acondicionador seletivo para papel e papelão contendo resíduos sólidos de 
variada tipologia oriundos de laboratórios de pesquisa da UEFS.    

 
 

Entretanto, há de se considerar que os funcionários da limpeza e coleta atuam 

passivamente nesse processo, pois enquanto os indivíduos da comunidade universitária 

se comportam como geradores de resíduos, os funcionários são responsáveis pelo 

acondicionamento temporário e para o desenvolvimento das atividades nos ambientes 
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internos recebem apenas um saco para o recolhimento dos resíduos gerados nos setores 

da UEFS, assim como dos resíduos decorrentes da varrição.  

Ainda com relação ao descarte de resíduos sólidos, verificamos irregularidades por parte 

dos funcionários responsáveis pelos serviços de manutenção, realizados nos ambientes 

internos e externos da UEFS. Os funcionários terceirizados responsáveis por tais 

atividades descartam as embalagens do material utilizado no mesmo local de trabalho, 

ficando o recolhimento na responsabilidade dos funcionários da limpeza e varrição. 

Segundo informação recebida, os funcionários dos serviços de manutenção não são 

orientados para o descarte e o acondicionamento corretos dos resíduos gerados pelos 

seus afazeres (FIGURA 18). 

 

 

A 
 

B 
 

FIGURA 18 Resíduos sólidos descartados pelo gerador, após serviço de manutenção elétrica 
em ambientes internos e externos na UEFS: (A) embalagem de material 
elétrico; (B) Lâmpadas retiradas dos pontos terminais de ônibus. 

 

Os acondicionadores instalados nos Modelos, antes destinados ao descarte de resíduos 

sólidos pelos transeuntes, passaram a ser utilizados pelos funcionários de serviços 

gerais, como base de apoio para sacos cheios de resíduos, como também ponto de 

referência para o descarte de volumes maiores como embalagens de papelão de 

eletrodoméstico e de equipamentos de informática. Os volumes são superiores à 

capacidade de armazenamento dos recipientes, oriundos da varrição, de outros serviços 

dos setores internos, incluindo a limpeza de sanitários e constituídos dos mais diversos 

tipos de resíduos, intensificando, ainda mais, o descarte no chão. Como exemplo, 

encontramos cortina do tipo persiana, embalagens de papelão, papel e de isopor, móveis 
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inservíveis, ossos de animais de origem desconhecida trazidos por alunos para 

atividades didáticas, entre outros (Figura 19).  
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 Figura 19 Resíduos de variadas tipologias dispostos em diferentes pontos de coleta no Campus da 
UEFS. 
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Esses pontos de descarte referidos anteriormente, antes inexistentes para os resíduos 

resultantes da limpeza dos setores internos, passaram a se estabelecer como local 

definitivo, ficando convencionado entre os funcionários que exercem a função de 

limpeza dos setores acadêmicos e administrativos da UEFS. Este procedimento ocorre 

do primeiro ao último Módulo (sétimo). De certa forma, compreendemos a preferência 

desses pontos, pois os mesmos encontram-se localizados na rota da coleta dos resíduos, 

tornando essa operação mais prática para os funcionários.  

Entretanto, há um aspecto negativo gerado pelo quadro apresentado: ele é impactante, 

pois interfere na paisagem, sugerindo uma insensibilidade coletiva com relação ao 

descarte de resíduos e uma falta de cuidado com o ambiente público. Tal resultado 

sugere a necessidade de reorientação quanto aos locais, à tipologia e aos 

acondicionadores para os resíduos, de forma que venham atender à demanda atual e/ou 

rotina de coleta mais eficiente.  

Torna-se, portanto, necessária articulação entre a empresa terceirizada (como setor 

responsável pela execução do trabalho), a Prefeitura do Campus, (setor responsável pela 

coordenação e supervisão das atividades dessa natureza), a Equipe de Estudo e 

Educação Ambiental (como órgão articulador e consultor para os assuntos ambientais, 

contemplando o gerenciamento de resíduos) e os funcionários que, efetivamente, 

executam a limpeza e coleta dos resíduos sólidos na UEFS para reorganização e 

reorientação das atividades relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos.                                               

Nos ambientes internos da UEFS (administrativos e acadêmicos), o descarte de resíduos 

caracteriza-se como não seletivo, não só pelo hábito dos indivíduos, mas pelo tipo de 

acondicionador disponibilizado.  

Em alguns laboratórios didáticos e de pesquisa, há a prática da coleta seletiva para o 

resíduo comum e para o resíduo especial, caracterizando-se em hábito responsável para 

com o descarte dos resíduos. Entretanto, em outros laboratórios não foi implantada essa 

rotina. 

De maneira geral, o papel/papelão é o resíduo que, quando gerado em grande 

quantidade, tem procedimento e encaminhamento diferenciados, sendo coletado e 

encaminhado ao depósito específico junto à Sede da Equipe de Estudo e Educação 

Ambiental. Em quantidades menores, tais resíduos são descartados nos pontos onde se 

tem qualquer acondicionador.  
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É possível que a predominância do ensino sobre as atividades de pesquisa e de extensão 

e o número de servidores e professores tenham sido determinantes para a instalação de 

acondicionadores comuns nos ambientes internos na época da implantação do Projeto 

de Coleta Seletiva. Embora a condição de não seletividade, ainda, permaneça nesses 

locais, as demandas atuais requerem mudanças para com o descarte para a promoção da 

seletividade dos resíduos em certos setores da UEFS.  

Alguns fatores contribuíram para a mudança do panorama antes estabelecido:  

a) o crescimento da população universitária em decorrência da ampliação da oferta de 

novos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação; 

b) o aumento e consolidação de linhas de pesquisa e, consequentemente, a produção de 

resíduos sólidos; 

c) o envolvimento e a parceira da instituição com a sociedade civil organizada e com o 

governo, nas três esferas político-administrativa, para a oferta permanente de programas 

especiais e, 

d) a frequente realização de diversos eventos tecnocientíficos sediados no Campus da 

UEFS.  

Sem dúvida, esses fatores podem interferir diretamente na quantidade e na diversidade 

de resíduos produzidos, o que requer da instituição mudanças ou implementações no 

gerenciamento dos resíduos sólidos e nos procedimentos administrativo, operacional e 

educativo. 

 

4.1.3.1 Procedimentos Administrativos relacionados ao descarte e acondicionamento de 

resíduos 

 

a) disponibilizar orçamento compatível à execução das ações voltadas para a coleta 

seletiva; 

b) redimensionar o quantitativo de sacos distribuídos ao pessoal de limpeza para 

garantir a coleta seletiva dos resíduos gerados nos ambientes internos; 
 

c) redimensionar o quantitativo de acondicionadores e pontos de coleta no campus 

universitário; 
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d) planejar e sugerir a capacitação/orientação para os funcionários responsáveis pela 

limpeza dos setores internos para a coleta seletiva; 

 

4.1.3.2 Procedimentos Operacionais relacionados ao descarte e acondicionamento de 

resíduos 

 

Diante do levantamento decorrente da observação direta em campo, com relação ao 

descarte e os acondicionadores, tanto na área de circulação pública como nas áreas 

internas, sugerimos a adoção de alguns procedimentos operacionais, a saber: 

a) dispor os acondicionadores em conformidade com a tipologia e volume de resíduos 

gerados nos ambientes internos e externos; 

b) instalar acondicionadores nas áreas administrativas, minimamente, para o descarte de 

papel (cor azul) e para o resíduo aterro (cor cinza). Embora tal procedimento se 

caracteriza como uma ação simples, o seu efeito pode favorecer positivamente na 

conduta da comunidade para a segregação de resíduos nas áreas de circulação pública; 

c) manter a identificação dos acondicionadores com os adesivos informativos, repondo-

os ou substituindo-os por novos adesivos quando necessário; 

d) fazer a higienização dos acondicionadores com periodicidade ou fazê-la quando 

necessário; 

e) reaproveitar os acondicionadores danificados que apresentam condições de 

recuperação, com a reposição de peças, a exemplo de rodas e de tampas. Quando não 

for possível a reposição de peças, os acondicionadores devem ser readaptados para 

utilização em pontos fixos que não exijam deslocamento dos recipientes para a coleta 

dos resíduos. Tais acondicionadores podem ser dispostos em setores geradores de 

grandes volumes de resíduo papel, como a Impressa Gráfica, Diretórios Acadêmicos e 

Copiadoras. Outra possibilidade seria a sua utilização em áreas verdes, posicionados de 

forma estratégica e em harmonia com o ambiente, para o recolhimento do resíduo 

orgânico (folhas secas) originário da limpeza e manutenção de tais áreas. Em todos os 

casos, a cor dos acondicionadores deve estar associada ao resíduo correspondente; 

f) estabelecer novos pontos para os acondicionadores para o armazenamento temporário 

dos resíduos provenientes da varrição e limpeza das áreas internas. Tais resíduos têm 
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sido descartados nos acondicionadores Modelo 2, que têm como finalidade o descarte 

de pequenos volumes gerados pelos transeuntes. Recomendamos que os novos 

acondicionadores fossem instalados nas laterais direita ou esquerda dos módulos 

administrativo, teórico e prático dos Departamentos. Tais locais são protegidos do sol e 

da chuva, permitem o depósito de grandes volumes de embalagens de papel, papelão e 

de isopor, ficam próximas ao roteiro da coleta intermediária e não geram impacto 

visual;   

g) desmontar as embalagens de papelão para o seu acondicionamento. 

 

4.1.3.3 Procedimentos Educativos relacionados ao descarte e acondicionamento de 

resíduos 

 

a) difundir a coleta seletiva/gerenciamento de resíduos sólidos nos Cursos de Graduação 

e de Pós-Graduação da UEFS, com vistas à mudança de comportamento da comunidade 

universitária para o descarte e acondicionamento responsáveis; 

b) incluir campanhas educativas nos adesivos, além das informações já existentes. As 

frases devem estar em consonância com as observações de Viezzer, Rodrigues e Moreira 

(1996) e de Trajber e Manzochi (1996). Viezzer, Rodrigues e Moreira ponderam quanto 

ao uso de conteúdos com efeitos normativos, cujo resultado pode ser adverso ao 

propósito da campanha. Trajber e Manzochi destacam a necessária organização textual 

para o que pretende, entre outros aspectos, sugerem abordagens que levem aos 

indivíduos à reflexão dos seus atos. Considerando o tamanho dos adesivos, tais 

abordagens devem ser curtas, favorecendo a leitura rápida e em linguagem adequada ao 

público alvo local;  

c) diversificar os modelos de adesivo, no intuito de chamar a atenção da comunidade e 

evitar o cansaço visual; 
 

d) incluir campanhas educativas na modalidade de baneres, instalados em áreas de 

circulação, por exemplo, nas cantinas. Para esse procedimento se fazem necessárias as 

mesmas observações feitas para os adesivos dos acondicionadores; 

e) capacitar os funcionários responsáveis pela limpeza para a compreensão da coleta 

seletiva; 
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f) elaborar instrumentos informativos sobre a coleta seletiva e sua finalidade; 

g) ofertar cursos de extensão para a comunidade universitária.  

 

4.1.4 A Comunidade Universitária Frente ao Descarte e à Coleta Seletiva - O 

Discurso do Sujeito Coletivo  

 

De uma maneira geral, a comunidade reconhece a importância da coleta seletiva e 

entende que a mesma precisa ser retomada. É preciso buscar a sua resignificação, não 

como um fim em si, mas como um meio para se discutir questões como sustentabilidade 

ambiental, combate ao consumo, qualidade de vida, desdobramento de outras ações, sua 

relação com a reciclagem, mudança de atitude, comprometimento com o meio ambiente.   

Por meio do discurso do sujeito coletivo, a comunidade universitária se revelou 

consciente da situação atual, reconhecendo-se como componente de um dos três grupos: 

geradores com descarte não seletivos, geradores com descarte seletivos e geradores com 

descartes seletivos apenas para alguns resíduos, a exemplo do papel/papelão e 

perfurocortantes. Entretanto, há uma parcela da comunidade que se sente desinformada 

quanto a alguns aspectos relacionados ao descarte, acondicionamento e outros 

encaminhamentos.  

A conclusão de que ‘poucos são os que estão atentos às orientações existentes nos 

acondicionadores e que descartam corretamente os resíduos sólidos’ foi possível ser 

alcançada, também, por meio da observação direta. 

Assim, com relação ao descarte e à coleta seletiva, a comunidade universitária pode ser 

agrupada nas seguintes temáticas/grupo segundo a idéia central do discurso: (1) 

Descarte não seletivo; (2) Descarte seletivo e (3) Descarte seletivo só para alguns 

resíduos. A seguir, estão os fragmentos de alguns discursos do sujeito coletivo, 

exemplificando as temáticas/grupos já mencionados e que se referem ao descarte e/ou à 

coleta seletiva. 
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1) O Descarte não seletivo se manifesta de diversas formas: 

a) Por acomodação, descartam os resíduos em qualquer acondicionador que 

estiver ao seu alcance - embora percebam a presença dos acondicionadores específicos 

em vários pontos do campus, descartam os resíduos por eles gerados em qualquer 

acondicionador, por uma questão de acomodação ou praticidade: 

 

 [...] Tenho trabalhado com os alunos no sentido de manter a sala de aula sempre 
limpa da mesma forma que a encontrou. Às vezes eles chegam com lanches e 
comem dentro da sala e sinalizamos sempre para a lixeirinha como local para 
o descarte, bem verdade, aí é tudo junto, mas a sala é mantida limpaS43. [...]. 
[...] nas aulas de processamento de alimentos a gente processa e aí vem/tem os 
resíduos sólidos de alimentos, frutas, essas coisas e não tem o descarte 
adequadoS71. E já perguntei a professora e ela falou como se estivesse acima 
dela, uma estrutura que não pertence a ela, não está na competência dela de 
organizar aquilo. Caixa de leite, por exemplo, que é reciclável, a gente joga no 
lixo e tal [...]. [...] a gente descarta tb seringa c/ agulha (mas não as utilizadas em 
pacientes), materiais de laboratório, mas também aí não é seletivoS78. Tem a 
caixinha de perfurocortantes, mas tem um balde maior que a gente joga e não 
tem seletividade nãoS78. [...] 

 

b) Por falta de opção, descartam nos acondicionadores comuns: 

 

[...] Especificamente, o plástico de pano poderia ser comercializado, mas não 
temos espaço no setor para depositá-lo. Então o destino, aqui, no setor para 
esses resíduos tem sido a lixeira comumS29 [...] 

[...] borrachas, pedaço de cobre quando produz um determinado componenteS24 e 
por serem muito pouco e pequenos eu descarto na única lixeira que tem no 
laboratório. Nela jogo também restos e embalagens de alimento. [...] se trabalha 
muito com metais, corte, pintura, montagens mecânicasS40. Então a gente tem 
muita sobra de metal, de corte, resíduo de madeira, carvão ativado, metanol, 
pintura, estopa que acaba se poluindo com solvente e com tintas, os pinceis que 
muitas vezes são jogados também fora. Tem componentes eletrônicos, que se 
queimam, muitos deles tem chumbo na sua composição, nas perninhas das soldas, 
as placas de eletrônica, os fios que se corta, capas de fios. Tem também as 
embalagens de tintas e de solventes. Todos eles são jogados fora, descartados no 
lixo comum. No momento da limpeza e coleta do lixo, o servidor coloca tudo 
no mesmo saco. 

[...] Quando não existe essa possibilidade é dado um descarte, aqui mesmo, na 
própria Instituição que eu considero não ser muito apropriadoS12. Aqui, no 
nosso setor, não existe pontos para o descarte específico para o resíduo 
tecnológico. Ele é colocado nas lixeiras comuns e é recolhido da mesma forma 
como os demais resíduos, sem nenhuma especificidade. Ele é acondicionado 
em sacos pretos e descartados juntamente com os resíduos comuns sendo, na 
sua maioria, embalagens de equipamentos: papel, papelão, caixa de papelão, 
plástico e isopor. Então o descarte interno não é seletivoS12. [...] Este material 
é descartado indistintamente dos demais resíduosS12. 
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c) Por desacreditar na coleta seletiva descartam em qualquer acondicionador – 

neste grupo, as pessoas não reconhecem a coleta seletiva e descartam os seus resíduos 

em qualquer lixeira:  

 

[...] Já na cantina gero as embalagens, papel engordurado e apesar de ter 
consciência eu descarto em qualquer lixeira que está mais próxima de mim 
por saber que a coleta seletiva na UEFS não está ativaS26. Eu acho que se eu 
fizesse corretamente, seria bom, eu já estaria me educando, mas às vezes tô com 
pressaS26. 

 

d) Descartam os resíduos fora dos acondicionadores – para esta temática/grupo não 

houve manifestação por meio de falas dos entrevistados. Tal conduta foi registrada, 

apenas, por meio da observação direta.  

 

e) Por falta de conhecimento/esclarecimento - desconhecem como se dá o processo da 

coleta seletiva na instituição, sentindo dificuldade em dar qualquer encaminhamento aos 

resíduos: 

 

[...] Às vezes eu tenho que mandar jogar fora uma quantidade enorme de 
papelS22,S41 porque eu não tenho como dar um encaminhamento. Eu acho que 
não está tendo um esclarecimento de como a gente deve procederS22,S41, sabe 
que tem uma Equipe de Educação Ambiental, mas também a gente não sabe, às 
vezes a própria burocracia das coisas torna assim difícil porque a gente fica: como 
fazer? o que fazer? pra onde levar?S22,S41. 

 
 

 

 

f) Descarte indevido de resíduo especial  

 

[...] Ele gera muito concreto de pesquisa e vai jorrando e vai formando aquela 
pilha de concretoS16. Onde ele está é ponto de descarte do Laboratório, só que é 
feito de forma incorretaS60. É um local preferencial de deposição que deveria ter 
um planejamento, um recolhimento de uma forma sistemática, porém ainda 
não foi feito contrariando as preocupações com uma destinação mais 
adequadaS60. A geração desse resíduo é inevitável. 
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2) O Descarte seletivo, também, se fez presente em diferentes grupos, a saber: 

a) Descartam seletivamente: 

Quando uso o copo descartável descarto de forma seletiva porque o vaso de 
água fica dentro da copa, assim como a lixeira que termina sendo seletivaS46, tenho 
buscado cada vez mais reduzir, mas ainda gero bastante resíduo decorrente dessa 
atividade de beber água, beber cafezinhoS60. Raramente faço alimentação aqui no 
local de trabalho, portanto a produção é muito pouca, seja dos restos de alimentos 
ou das embalagens. A maior parte vai pro destino do programa de coleta 
seletiva de lixo da UEFS, porque boa parte dele é material que tem um 
destino dentro do sistema de coletas seletiva da UEFS ou seja: nos coletores 
identificados pra as classes de lixoS1, S11,S18,S44,S62 

O lixo que eu produzo aqui na Universidade é papel higiênicoS2,S11,S22,S60 e papel 
toalhaS2. Eu boto na lixeira. O copo é de plástico durável que foi distribuído pra 
gente. Isso é pra evitar o descarte de copos descartáveisS2 

Quando eu estou caminhando dentro da Universidade às vezes em alguns espaços, 
que eu passo, vou encontrando um lugar pra descarte ou, se não, eu fico 
segurando, coloco no bolso para levar para um lugar de destino mais ou 
menos indicadoS27. 

As aulas práticas que ocorrem no Laboratório [...] o descarte é seletivo e os 
resíduos são gaze, algodão contaminados com secreção humana da forma bastante 
adequadaS78. 

 

 

b) Descartam corretamente, mesmo reconhecendo a não funcionalidade da coleta 

seletiva: Em vários momentos, o acondicionamento dos resíduos se deu de forma não 

seletiva por funcionários responsáveis pela limpeza dos ambientes internos, 

acondicionando-os em um único saco preto, assim como os resíduos dos 

acondicionadores das áreas externas. Outra constatação é a presença de todo e qualquer 

tipo de resíduos nos acondicionadores. Parte da comunidade reconhece a coleta seletiva 

no campus como uma “composição” e que os acondicionadores perderam já a sua 

função de seletividade. Ainda assim, alguns geradores descartam os resíduos 

corretamente: 

[...] Quando eu cheguei aqui fiquei muito animado, mas depois vi que não 
funcionava. Os coletores coloridos são só ...S21. Aqui na Universidade eu acho a 
Coleta Seletiva pouco deficiente porque às vezes a gente vai jogar... apesar de ter 
alguns cestos sinalizados, a gente olha ali e vê que nem todo mundo respeita, eu 
procuro respeitar e procuro ensinar meus filhos, também, a fazer issoS44. [...] O 
Papel, garrafa PETS3, garrafas de vidroS3, papelãoS4,S3, resto de alimentosS22, 
frascos de cola vaziosS22, eu sempre procuro depositar nos locais 
apropriadosS4,S3, na lixeira se tiver. Tento separar, na medida do possível, 
jogando o papel na lixeira que é reservada a ele, mas como eu sei que isso não 
vai trazer nenhum resultado..! se você joga tudo separado e na hora de 
recolher o lixo, inclusive dos ambientes internosS22, a pessoa recolhe e bota 
tudo junto, não adiantou de nada você separarS3,S18,S22,S23. Por isso eu tenho 
uma certa descrença quanto a essa coleta seletivaS18. 
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Como eu acho que aqui, ainda, não tem um processo de coleta adequado para 
uma destinação ideal, apesar disso, eu coloco, eu tento dá a uma destinação 
mais adequadaS4,S18. Garrafa PET eu não jogo fora, o pessoal do DA sempre 
coleta; garrafas de vidro eu também não jogo fora, eu tento dá para as pessoas que 
recolhem, assim como o papelão. Eu tento fazer da melhor maneira possívelS3. 
Nunca jogo papel no chão. 

 

 

c) Descartam seletivamente algumas tipologias em local alternativo: 

[...] As embalagens de papel e de papelão não vão para o lixo. Tem um lugar 
apropriado para colocá-los, que fica ao lado do Módulo e eles são coletados pelos 
funcionários da empresa terceirizadaS77. 

 [...] Material biológico/químico (insetos) tem um descarte especial, já os 
perfurantes como estilete, agulha, alfinetes não são descartadosS9. Quando 
estes instrumentos não estão em condição de uso, que são poucos, ficam 
guardados em gavetasS9.  

 

 

d) Acondicionam em recipientes específicos para o serviço especializado: 

[...] O material químico a gente tem estocado junto com o metanol, em potes 
originais, e atualmente ele está sendo coletado pela empresa especializadaS40[...] 

[...] portanto temos três resíduos que pedem o nosso cuidado: a substância em si, 
as embalagens do veneno e os copos descartáveis utilizados. Já ficamos, aqui, até 
um ano sem saber como descartá-lo e também para não descartar na 
natureza. Eles ficaram guardados em caixa identificada com caveirinha e só 
agora daremos o direcionamento dado pela empresa especializada contratada 
pela UEFSS22 [...] 

[...] Todo esse material químico, juntamente com a vidraria, nós descartamos 
em bombonas e disponibilizamos para a empresa contratadaS42.  
 
Já nos meus estudos eu gero resíduos de sustâncias e material vegetalS18, mas são 
descartados adequadamente para uma empresa que tá vindo pegar todo esse 
material tóxico que antigamente era jogado no solo e alguns iam parar na 
beira da Lagoa da PindobaS18. Quando é embalagens, outro setor é responsável, 
a gente não se envolve com issoS18.  
 
[...] O resíduo químico como o produzido pela radiologia que é o fixador e o 
revelador líquido e as embalagens de vidros que são colocadas em embalagem 
de perfurocortantes juntamente com lâmina de bisturi e agulhas, e o lixo 
hospitalar são coletados pela empresa que já presta o serviçoS67 

 

[...[Os medicamentos e suas embalagens, luvas, algodão, gaze tanto limpa como 
suja, usada ou não após a abertura do pacote, são considerados por nós como 
lixo hospitalar e por isso recebem a embalagem do nome infectante e com o 
símbolo correspondenteS67 [...]. 

 

 

3) Descarte seletivo só para alguns resíduos: 

[...] A agulha vai para a caixinha de perfurocortantes S78. 
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4.1.5 O Fluxo dos Resíduos Sólidos após a Segregação 

 

A diversidade de resíduos sólidos gerados na UEFS requer atenção especial, uma vez 

que, para cada grupo, se faz necessário um manejo diferenciado pelas suas 

características peculiares, pelo impacto gerado ao meio ambiente e à saúde pública, 

quando não são bem gerenciados. Assim, é pertinente conhecer como se dá o fluxo dos 

resíduos sólidos nas suas categorias (resíduo comum e resíduos especiais) com vistas a 

subsidiar as ações para um manejo mais adequado. 

 

4.1.5.1 Os Serviços de Coleta e de Transporte dos Resíduos da UEFS 

 

Para os serviços de coleta e de transporte de resíduos sólidos, a UEFS conta com duas 

Empresas Prestadoras de Serviços Gerais e de Manutenção, cujos serviços são 

supervisionados pelas respectivas chefias e coordenadas pela Prefeitura do 

Campus/UNINFRA. Enquanto uma delas é responsável pela limpeza do Campus 

(ambientes internos e externos) e a coleta dos resíduos sólidos, propriamente dita, a 

outra é responsável pelo transporte interno desses resíduos.  

Os serviços são diferenciados para os resíduos gerados no campus, considerando a sua 

composição e destinação como aterro, recicláveis, orgânicos e especiais. A seguir, se 

dará a descrição de cada um deles.  

 

4.1.5.1.1 Dos Resíduos Aterro, Reciclável e Orgânico 

 

Para a varrição e limpeza dos prédios, a UEFS é dividida em áreas/sessões, tendo um 

funcionário responsável por cada repartição.  Por sua vez, a coleta e o transporte dos 

resíduos sólidos são feitos por uma equipe de trabalho constituída de seis funcionários, 

a saber: 

Um funcionário para a coleta do resíduo aterro de todas as unidades funcionais, 

responsável pelo acondicionamento do resíduo oriundo da varrição e limpeza dos 

ambientes internos e do resíduo descartado pela comunidade universitária nos 
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acondicionadores dispostos nas áreas de circulação pública. O volume recolhido é 

transportado para os acondicionadores temporários nos pontos terminais (resíduo 

aterro);  

Dois funcionários para o acondicionamento temporário do resíduo reciclável 

(papel/papelão) e orgânico gerado pelas cantinas. 

Dois funcionários para a coleta dos resíduos aterro e reciclável dispostos nos pontos 

terminais e 

Um funcionário tratorista para dirigir o veículo que transporta o resíduo coletado até o 

depósito de ‘lixo’.  

Essa divisão de tarefas está intrinsecamente relacionada à coleta do resíduo comum que, 

por sua vez, ocorre em três momentos distintos que foram denominados de fases, 

conforme demonstração do Quadro 8. 

 

QUADRO 8 - Fases da Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos da UEFS 
 

Coleta 
e 

Transporte 

Fase I Varrição e acondicionamento interno (um funcionário por 
setor*) 

Fase II 
Acondicionamento externo e temporário (um funcionário 

para toda a Universidade para o resíduo aterro e dois 
funcionários para o resíduo reciclável e orgânico) 

Fase III 
Coleta, transporte e depósito final na UEFS (dois coletores 

e um tratorista) 
OBS: *não compõe a equipe de coleta e transporte.  

 

A Fase I - Varrição e acondicionamento interno, é iniciada pela limpeza dos 

ambientes internos onde, obrigatoriamente, se faz a varrição do ambiente e 

recolhimento dos resíduos descartados pela coletividade daqueles espaços. 

Consequentemente, dessa atividade se dá o primeiro acondicionamento (interno) dos 

resíduos em sacos pretos (resíduo comum) ou brancos (resíduo dos sanitários) e 

depositados, posteriormente, nos coletores instalados na entrada de cada prédio 

(Modelos 2 e 3) ou em pontos estratégicos onde estão instalados os acondicionadores 

dos Modelos 4 e 5 (acondicionamento externo). Tal procedimento se dá duas vezes ao 

dia, nos dois turnos diários, com início e término das 7:00h às 13:00h  e das 13:00h. às 

19:00h. respectivamente.  
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Os pontos dos coletores (acondicionadores) localizados nos Módulos (MA, MT e MP) 

passaram a funcionar como ponto de descarte para grandes volumes de resíduos 

acondicionados em sacos pretos, caixas de papelão ou simplesmente descartados por se 

tratarem de um resíduo de grande volume. 

Ainda nessa fase, os resíduos gerados nas cantinas, seja pela manipulação dos alimentos 

ou pela sua comercialização, são descartados e acondicionados pelos seus funcionários e 

pelos usuários do estabelecimento nos acondicionadores (Modelos 4 e 5) instalados nos 

respectivos ambientes. Nesses estabelecimentos, se dá a geração de volume significativo 

de resíduos recicláveis (embalagens), orgânico e aterro.  

A Fase II – Acondicionamento externo e temporário: é realizada duas vezes ao dia 

por três funcionários, sendo um funcionário responsável pelo recolhimento do resíduo 

aterro e os outros dois pelo recolhimento do resíduo reciclável (papel/papelão secos) 

gerados pelos ambientes internos e o orgânico gerado pelas cantinas. O resíduo 

recolhido corresponde ao já disponibilizado pela Fase I e para tal é utilizado um coletor 

do Modelo 5, munido de duas rodas e tampa, com capacidade para armazenar 240 litros 

(FIGURA 20). Essa fase, também, se dá duas vezes ao dia, nos dois turnos diurnos, 

iniciadas e terminadas, aproximadamente, às 8:00h. e 11:00h. e às 14:00h. e 17:00h, 

respectivamente. A atividade é iniciada na Av. Principal, passando pelas vias públicas 

dos Departamentos, Pavilhões de Aulas Teóricas, cantinas até a Av. dos Prédios de 

Pesquisa, onde se encontram instalados os acondicionadores temporários. O roteiro 

completo para a Fase II encontra-se no Apêndice X.  
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FIGURA 20 Acondicionador utilizado para recolhimento dos RS 

durante a Fase II, no Campus da UEFS.  
 

 

No momento do recolhimento dos resíduos acondicionados, é feita a substituição dos 

sacos pretos, revestindo o acondicionador com um novo saco, da mesma cor, deixando-

o em condição de uso. Após o percurso, os resíduos são transferidos para os 

acondicionadores terminais (gradeados - Modelo 7), localizados na Avenida dos Prédios 

de Pesquisa, disponibilizando-os para a Fase III que será feita por outra equipe de 

trabalho. 

A Fase III – coleta, transporte e depósito final na UEFS é a última fase do processo 

de coleta e transporte dos resíduos da UEFS e é feita por três funcionários. Dois desses 

funcionários são responsáveis pela coleta dos resíduos e o outro é motorista do veículo 

que transporta o volume recolhido. Nesta fase, se coleta todo o resíduo sólido da 

instituição que se encontra ensacado nos acondicionadores terminais (Modelo 7, 

gradeados) e nos acondicionadores, com capacidade igual e superior a 700 litros, 

dispostos atrás dos prédios administrativos e em parte dos prédios de Pesquisa (Modelos 

5 e 6) .  

Para o transporte, é utilizado um trator agrícola a diesel, com sistema hidráulico, 

alavanca para suspensão da carroceria que favorece o despejo do volume transportado. 

A carroceria tem capacidade para transportar até 2 toneladas. Um outro trator agrícola a 

diesel, 40 CV, também, é utilizado para o transporte dos resíduos por meio de uma 

carroceria acoplada, com capacidade superior a 2 toneladas.  
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Os tratores são multifuncionais e se alternam para o transporte dos resíduos e para o 

atendimento do almoxarifado para transportar mercadorias recebidas (equipamentos 

permanentes e de consumo), da prefeitura do campus no transporte de móveis e outras 

solicitações. 

A coleta do resíduo aterro é feita de segunda-feira a sábado, duas vezes ao dia, ambas 

no turno vespertino, iniciando as 15:30h e 16:30h. respectivamente, com uma duração 

de 40 minutos a uma hora. Esporadicamente, o resíduo aterro é coletado pela manhã e 

quando o faz é no horário das 11:00h. Aos sábados, a coleta é feita somente pela manhã. 

O resíduo reciclável é coletado uma vez ao dia, sempre no turno vespertino, antes da 

coleta do resíduo aterro, em dias alternados, iniciando-se às 14:30 horas.  

O trator faz um percurso perpassando por todos os pontos de coleta em todo o campus 

universitário. Tem como ponto de partida a garagem dos veículos da instituição, dando 

início à coleta pela ala dos prédios administrativos, seguidos dos prédios acadêmicos. A 

Figura 21 ilustra o percurso do resíduo aterro nas suas respectivas fases. 
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Roteiro  do Resíduo nas Fases I, II e III

Fase I 

varrição e 
acondicionamento interno

Fase II 

acondicionamento externo

Fase III

coleta e transporte

Varrição ambiente interno

acondicionamento

Av. Principal 

Módulo Administrativo

Módulo Teórico

Módulo Prático

Pavilhão de Aulas Teóricas

Cantinas

Acesso para o Ponto Terminal

Ponto Terminal

Coleta nos Pontos Terminais

Transporte interno

Depósito na “Casinha do Lixo”
p/Coleta Pública

Coleta 
Pública

  
 

FIGURA 21 Percurso da coleta do resíduo aterro durante a Fase II – a partir da entrada dos Departamentos, 
na Av. Principal até o Depósito de Resíduos (“Casinha do Lixo”) no Campus da UEFS. 
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A FIGURA 22 ilustra o percurso completo da coleta e do transporte dos resíduos sólidos 

aterro e recicláveis no Campus universitário, iniciado no Prédio da Garagem, passando 

em todos os pontos terminais até à “Casinha do Lixo” para depósito temporário do 

resíduos aterro, disponibilizando-o para os serviços da coleta pública do Município de 

Feira de Santana e nas instalações da EEA para o armazenamento dos resíduos 

recicláveis. 
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FIGURA 22 Percurso realizado na coleta e transporte dos resíduos aterro e reciclável no Campus da UEFS. Feira de Santana, 2010. 

 

Ponto terminal 
(resíduo aterro) 

Ponto de partida 

EEA 

Direção do 
percurso 
terminal 

Ponto terminal para 
os resíduos recicláveis 
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4.1.5.1.2 Do Resíduo de Serviços de Poda e da Manutenção da Área Verde do Campus  

 

Considerando que há uma área jardinada ao redor dos prédios, relativamente, extensa, 

coberta com gramíneas e com a presença de arbustos e árvores, a produção de resíduo 

orgânico verde é diária. Tal resíduo é resultante da poda, da capina e da queda de parte 

de vegetais velhos e mortos (senescência e abscisão) e, embora se trate de um resíduo 

orgânico, não lhe é dado o mesmo destino do orgânico gerado nas Cantinas 

(compostagem). Ele é descartado no próprio Campus, em áreas naturais. Uma pequena 

parte do vegetal tem sido usada em pesquisas na área de compostagem misturada a 

outros resíduos orgânicos e, também, para forragem do solo com plantas recém 

cultivadas, com o objetivo de protegê-las, dificultando a evaporação da água residual 

proveniente do processo de irrigação. 

Para esses serviços, é constituída uma equipe específica, cujo número é definido 

considerando a demanda existente, tendo um agrônomo que orienta e supervisiona o 

trabalho. Para o serviço de capina, se utiliza um cortador de gramas motorizado ou uma 

roçadeira RP 1.50M, transmissão direta, com roda guia acoplado ao trator. A poda é 

feita com uma moto-serra para os troncos, uma moto-serra com extensor para galhos das 

árvores e uma tesoura-poda para o jardim. 

A FIGURA 23 ilustra o serviço de poda e de capina em algumas áreas do Campus da 

UEFS, originando o resíduo orgânico. Os registros fotográficos foram feitos em dias 

diferentes e foi possível observar que os trabalhadores não estão utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
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A 

 

B  
 

 

                                              C 
 

FIGURA 23 Serviço de poda e capina feito no Campus da UEFS, por funcionários sem o uso de EPI: (A) 
Funcionário em atividade de poda, utilizando uma moto-serra com extensor para galhos de 
árvores; (B) serviço de poda em uma das áreas de jardinagem; (C) capinagem da grama nas 
passarelas de paralelepípedos. UEFS, Feira de Santana.  

 

 

A presença de árvores próximas aos prédios provoca a queda de folhas secas sobre o 

teto, requerendo limpeza com certa periodicidade. Tais resíduos são acondicionados em 

sacos pretos e nem sempre são disponibilizados para a coleta em locais apropriados, 



         

 

                                                                                                                                       125  
                                                                                                                                        
 
ocasionando dificuldades para a coleta desse material que é disposto distante da rota da 

coleta dos resíduos orgânicos próprios da vegetação (FIGURA 24).  

 

 

 

A  

 

  

B  

FIGURA 24 resíduo vegetal retirado dos telhados e das calhas de prédios do Campus da UEFS e                                   
acondicionado em sacos pretos.  

 

 

Dos serviços de varrição dos jardins, os resíduos são amontoados em pequenas 

quantidades, formando, posteriormente, volumes maiores, acondicionados, em seguida, 

em caixas de papelão ou coletadas por pás e despejadas, diretamente, na carroceria do 

trator (FIGURA 25). 

A definição do local de descarte é aleatória, ficando a cargo dos funcionários que fazem 

a coleta e o transporte. Tal atividade é realizada pela mesma equipe de funcionários que 

coletam o resíduo aterro e para o transporte se utiliza um dos tratores disponíveis para o 

serviço. 
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A 
 

 

 

 
B 
 

 

 

 
C 

 

 

 
D 

 

FIGURA 25 Varrição das áreas de jardins do Campus e coleta de vegetais mortos feitas por 
funcionários com uso incompleto de EPI: (A) varrição do jardim localizado entre 
Departamentos; (B) coleta de vegetais mortos; (C) coleta de vegetais mortos da área 
verde da Residência Universitária; (D) coleta e transporte de vegetais mortos do 
Campus da UEFS.  

 

 

Durante a observação de campo, encontramos vários pontos de descarte com disposição 

irregular dos resíduos provenientes dos serviços de poda e capina, em diferentes regiões 

no Campus e em alguns deles constando outros resíduos sólidos como de construção 

civil (RCC), sacos plásticos, garrafas PET, entre outros (FIGURA 26). Esse quadro 
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encontrado potencializa a presença de animais, incluindo os peçonhentos (escorpiões e 

aranhas) e serpentes não peçonhentas.  

 
 

 
A  
 

 
B 
 

 

 
C 
 

 

 
D 
 

 

 
E  
 

 

 
F  

 

FIGURA 26 Resíduos orgânicos originados da vegetação do Campus da UEFS, descartados e dispostos em 
diversas áreas naturais do Campus Universitário: (A, B, C e F) resíduos dispostos na zona 
norte; (E) resíduo orgânico misturado ao resíduo de construção civil disposto na zona norte 
do Campus Universitário.  
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Tais condutas sugerem falhas no processo de orientação quanto aos procedimentos 

adotados pelos funcionários (descarte, acondicionamento e disposição em pontos 

previamente estabelecidos para facilitar a coleta) e no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 

A literatura aponta a utilização do resíduo orgânico, dessa natureza, por algumas 

universidades brasileiras, entre outras formas de uso, para a compostagem. O mero 

descarte inapropriado é rebatido por pesquisadores que reforçam a compostagem como 

um tratamento adequado, inclusive por ser um método que requer baixo custo, de fácil 

operação, além de ser ambientalmente correto (ARMIJO DE VEGA et al, 2006; CRUZ; 

CARVALHO, 2009; MASON et al, 2003; MONTEIRO; AZEVEDO, 2009). O uso do 

composto é recomendável para áreas agrícolas, jardinagem, recuperação de áreas 

degradadas.  

É preciso repensar o destino do resíduo orgânico dado pela UEFS, uma vez que, até 

então, só são utilizados para a compostagem os orgânicos provenientes das Cantinas. Os 

demais, seja da poda, da capina, da varrição dos jardins ou restos de alimentos crus 

manipulados pelo Restaurante Universitário, têm tido uma destinação final que poderia 

ser substituída (descarte aleatório no Campus e aterro sanitário) por práticas ecológicas 

e economicamente sustentáveis.   

O descarte do resíduo da vegetação, diretamente, no solo, a céu aberto é, minimamente, 

impactante, interfere na paisagem e serve de abrigo para animais. Quando secos, 

apresentam alto poder de combustão. Já o seu encaminhamento para o aterro sanitário, 

assim como do orgânico proveniente do Restaurante Universitário, contribui para a 

redução de sua vida útil. O resíduo orgânico é rico em água, a sua decomposição é feita 

por microrganismos tendo como produto final o chorume que é uma ameaça ao solo e 

aos corpos d’água, sejam eles naturais ou artificiais. 

Portanto, é necessário um trabalho articulado entre a UNINFRA e a EEA para discussão 

e definição de metas quanto à adoção de novos procedimentos, com relação ao resíduo 

orgânico gerado na UEFS.  

Há que dar evidência à articulação atual entre os dois órgãos, EEA e UNINFRA e o 

Restaurante, por considerar a situação atual dos resíduos orgânicos gerados, no que diz 

respeito ao descarte e acondicionamento. O Restaurante é uma empresa privada, com 

contrato temporário por concessão, e naturalmente, é o grande gerador de resíduos 
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orgânicos, na UEFS, proveniente da manipulação dos alimentos e dos restos de 

alimentos cozidos e crus.        

É certo que, caso a UEFS optasse pelo devido tratamento aos resíduos orgânicos 

gerados no campus, estaria dando uma grande contribuição ambiental, econômica e 

social. Além de alimentar a pesquisa e a oferta de estágios, o composto poderia ser 

utilizado no próprio campus nos jardins e em hortas orgânicas; gerar parcerias com os 

órgãos públicos, situados no município, tendo como contrapartida o fornecimento do 

composto; doação para as escolas púbicas para fins paisagístico e educativo e/ou, ainda, 

para pequenos agricultores com pratica na agricultura familiar.   

 

4.1.5.1.3 Do Resíduo da Construção Civil - RCC 

 

A UEFS encontra-se em plena expansão física, ampliando a sua área construída desde 

1996, passando de 20.704,39m2 para 60.786,45m2, no ano de 2007, (crescimento de 

40.082,06m2). Obras em andamento ocupam, em 2010, uma área de 7.556,95m2, (dados 

fornecidos pela Gerência de Obras – GEPRO/UEFS). 

Entretanto, os resíduos de construção civil (RCC) são gerados, também, por reformas 

dos prédios já existentes. O Curso de Engenharia Civil é gerador natural e permanente 

de RCC, em face das atividades didáticas, experimentais e de pesquisa, tendo como 

produtos residuais o concreto de argamassa e blocos cerâmicos. 

O descarte desse material tem sido uma preocupação permanente da UEFS, tanto por 

parte dos gestores como por parte de professores da área da Engenharia Civil, mais 

especificamente, da área de Conhecimento de Materiais e da EEA. Algumas iniciativas 

têm sido encaminhadas e encampadas pela UEFS com relação à geração de RCC. Em 

2009, foi realizado evento, em nível nacional, promovido pelo Departamento de 

Tecnologia e pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, tendo 

o reaproveitamento dos RCC como pauta de discussão. 

Embora, haja, no prédio do Laboratório de Estruturas/Unidades de Ensino Mecânico do 

Departamento de Tecnologia, áreas reservadas (baias) para o descarte de RCC gerados 

pelos estudos e experimentos, o volume de resíduos encontrado em tais locais 

demonstra que as áreas são pequenas, se considerada a produção efetiva ou que 
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necessita de outras providências junto aos órgãos externos (Prefeitura Municipal) para a 

coleta permanente desse material. 

Os discursos do sujeito coletivo, a seguir, retratam algumas questões referentes ao RCC 

gerados no campus universitário a exemplo de: volume gerado, descarte inadequado, 

falta de planejamento no descarte e no recolhimento, disposição final inadequada, efeito 

impactante, conflito existente entre o desenvolvimento de pesquisa no que se refere à 

geração de resíduos versus à utilização de alternativas para sua reutilização e 

reciclagem:  

[...] parte de material de construção que você deve encontrar no campus é gerado 
pelo Laboratório de Materiais. Ele gera muito concreto de pesquisa e vai jorrando 
e vai formando aquela pilha de concretoS16. Onde ele está é ponto de descarte do 
Laboratório, só que é feito de forma incorretaS60. É um local preferencial de 
deposição que deveria ter um planejamento, um recolhimento de uma forma 
sistemática, porém ainda não foi feito contrariando as preocupações com uma 
destinação mais adequadaS60. A geração desse resíduo é inevitável. Ele é recolhido 
periodicamente pela Prefeitura Municipal e o volume é muito grande e ele vai pro 
aterro que, também, é inadequado. 
 
Parte do resíduo do concreto é reaproveitado, mas nós estamos estudando a 
reciclagem de resíduo na construção num processo em que gera resíduos e não tem 
conseguido dar conta de todo o seu reaproveitamento, a sua reciclagem. Não é que 
seja impossível, mas por descuido, por falta da seriedade na possibilidade de gerar 
resíduos éticos, então se descuida disso e acaba gerando resíduo concreto de 
argamassa e blocos cerâmicos S60. 
 

 
 

A FIGURA 27 ilustra o descarte de resíduos de construção civil provenientes das 

pesquisas desenvolvidas na área de materiais. 

 

 
   A 

 

 
   B 

 
 

FIGURA 27 Baias para o depósito de resíduos de construção civil: (A) baias para os ensaios 
produzidos pelo Laboratório de Materiais/DTEC – UEFS; (B) baias contendo 
resíduos de demolição de prédios no Campus da UEFS. 
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A observação direta, também, permitiu verificar a presença de RCC em vários pontos da 

UEFS. À semelhança dos resíduos verdes (poda, capina e folhagens secas) a UEFS, 

ainda não tem uma forma de descarte, tratamento ou de disposição final adequadas, nem 

de reaproveitamento eficiente para os RCC. O local de descarte, também, tem ficado a 

critério dos funcionários que fazem a coleta. Áreas localizadas atrás dos prédios da 

Administração Central, do Laboratório de Tecnologia 2 (LABOTEC), Centro Integrado 

de Odontologia (CION), nas redondezas do Laboratório de Animais Peçonhentos e 

Herpetologia (LAPH), do Parque Esportivo, do Centro de Ensino Básico (CEB), no 

final da pista da Avenida Principal têm sido utilizadas para o descarte dos RCC.  

Situações similares são encontradas em outras universidades quanto se trata de tais 

resíduos (CRUZ; CARVALHO, 2009). O descarte ocorre de forma inadequada e 

naturalmente são intensificadas em períodos de expansão física da instituição.    

Órgãos normativos orientam para o reaproveitamento (reuso e reciclagem) assim como 

para a disposição correta para tais resíduos. Para tanto, deve-se estar atentos para a 

classificação dos RCC, sendo recomendável o reuso e reciclagem dos resíduos da 

Classe A e da Classe B. Os resíduos da Classe A correspondem aos agregados oriundos 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura e de solos provenientes de terraplanagem; de edificações como 

componentes cerâmicos, argamassa e concretos; de peças pré-moldadas como blocos, 

tubos, meio-fios. Os da Classe B são representados pelos dos plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e outros (BRASIL, 2008a). Quando não for possível o seu 

reaproveitamento imediato os mesmos devem ser encaminhados para aterros de resíduos 

da construção civil com vistas ao seu reaproveitamento futuro.  

Os RCC das Classes C e D apresentam inconveniências para o seu reaproveitamento, 

seja por falta de tecnologias apropriadas e econômicas (Classe C), ou seja, por se tratar 

de resíduos perigosos (Classe D). Tais resíduos necessitam de armazenamento, 

transporte e disposição em conformidade com normas técnicas específicas (BRASIL, 

2008a). Os resíduos da Classe D são representados pelos resíduos como tintas, 

solventes, óleos, telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto, entre 

outros (BRASIL, 2008a), e devem ter destinação adequado às suas características. 

Deste modo, é possível conferir que a UEFS está em dissonância com as orientações 

mencionadas, indicando, assim, a necessidade de adequar-se à regulação vigente.  
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A FIGURA 28 ilustra como se dá o descarte de RCC em áreas de circulação pública 

próximas aos prédios que são reformados (volumes pequenos) e a disposição de tais 

resíduos no Campus da UEFS, em áreas periféricas (volumes maiores).   

 

 

 
 

                
    A                                                                                                                B 
 
 

 
  C 

    

     
      D  

 

 
   E 

 

     
     F 

FIGURA 28 Descarte e disposição final de RCC em áreas periféricas e de circulação pública no próprio 
Campus da UEFS: (A e B) coleta (B) descarte inadequado; (C) disposição final de RCC em área 
próxima ao Prédio da Administração Central no campus da UEFS; (D) descarte de pequeno 
volume de resíduo de RCC próxima à área de circulação pública e próxima ao prédio 
reformado.  
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Assim, podemos afirmar, diante dos procedimentos adotados para o descarte dos RCC, 

que algumas áreas vêm se caracterizando como ponto de disposição final, ocasionando a 

institucionalização de “lixões” dentro do Campus Universitário para tais resíduos. 

Condutas dessa natureza confrontam fortemente com o propósito apresentado pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos instalado na UEFS, mesmo que tenha sido destinado 

ao resíduo comum e sofrido dificuldades para seu avanço. 

Foram encontrados, também, quatro pontos diferentes com acúmulo de peças sanitárias 

como vasos e pias provenientes de reformas ou substituições. Tais resíduos já foram 

coletados pelo serviço público de coleta e transporte e dispostos no Aterro Sanitário 

Municipal. Entretanto, novas peças estão sendo descartadas em um desses pontos. 

É sabido que o encaminhamento de resíduos provenientes da construção civil para 

aterros sanitários contribui para a redução da vida útil dos aterros, obrigando ao poder 

público municipal buscar nova área para a instalação de um novo aterro (DIAS et al. 

2009). Assim sendo, a UEFS comete dois grandes equívocos: primeiro, como geradora 

de tais resíduos sem um planejamento para a reutilização e o segundo, permitir o 

encaminhamento de parte do RCC para o aterro sanitário.  

Segundo a UNINFRA, para as construções novas, o descarte dos resíduos é de 

responsabilidade da empresa construtora. Os custos estão, previamente, definidos para 

tal fim e contemplados em planilhas orçamentárias. Tal responsabilidade é expressa em 

edital e contrato firmado entre a empresa construtora e a UEFS. Entretanto, a UEFS tem 

encontrado dificuldades em fazer valer o que determina os documentos legais. 

Processos dessa natureza requerem a atuação da Superintendência de Construções 

Administrativa da Bahia (SUCAB), órgão estadual responsável pela execução de obras 

públicas que, segundo os setores da UEFS envolvidos com a construção, contribui para 

a dificuldade do descarte desses resíduos. O quadro instalado sinaliza para a falta de 

fiscalização e mecanismos de controle por parte da UEFS.  

Em sendo assim, a UEFS tem ficado com a responsabilidade de prover meios para o 

gerenciamento correto dos RCC e de fazer valer o cumprimento dos acordos mantidos 

com as construtoras com relação às suas futuras construções.  

Cabe ao poder público a regulamentação, a fiscalização e o provimento de meios para a 

destinação correta dos resíduos da construção civil (aterros de inerte classe A), porém 
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cabe ao gerador cumprir as determinações da legislação, incorporando tecnologias e 

procedimentos técnicos para reduzir perdas produtivas e favorecer a reutilização e 

reciclagem de tais resíduos (FONTES; MORAES, 2009).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA no 307/02, 

alterada pela Resolução CONAMA no 348/04, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. A referida Resolução 

reconhece que os RCC, quando dispostos em locais inadequados, contribuem para a 

degradação da qualidade ambiental, podem causar danos à saúde pública e que seus 

geradores devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final (BRASIL, 

2008a). Portanto, as Universidades podem e devem contribuir com tais objetivos tanto 

como espaços geradores de tais resíduos como espaço de construção do conhecimento e 

de tecnologias aplicadas em prol de uma sociedade sustentável. 

Naturalmente, pesquisas técnicas e científicas apontam para o aproveitamento desse 

material, em pavimentações de baixo impacto, (DIAS et al, 2009; MOURA; 

GONÇALVES, LEITE, 2002), para reforçar sub-base e tratamento primário das ruas e 

estradas, fabricação de blocos e pré-moldados (BRASIL, 2006a), entre outros.  

Podemos afirmar que a UEFS enfrenta conflitos quanto à geração de RCC, pois ao 

mesmo tempo em que é geradora de conhecimento e de tecnologias aplicadas à tais 

resíduos, tem se mostrado frágil para o seu reaproveitamento. O volume descartado é 

consideravelmente maior que o volume reaproveitado, a exemplo dos corpos de prova 

tem sido reutilizados como contra-peso e nas áreas de jardinagem com fins 

paisagísticos.  

 

4.1.5.1.4 Dos Resíduos Perigosos 

 

A) Resíduos Químicos  

Investigar sobre os resíduos químicos não foi o foco dessa pesquisa, uma vez que é 

pauta de estudo e investigação de um grupo de professores da Área de Química do 

Departamento de Ciências Exatas/UEFS. Porém, diante da proposta da pesquisa, há que 

considerar a necessidade de abordar alguns aspectos que envolvem essa temática.  
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As entrevistas realizadas permitem afirmar que a UEFS é uma grande geradora de 

resíduos químicos em face da composição de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação 

e consequentemente, a produção de pesquisa.  

A geração está nas aulas práticas dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas, 

Enfermagem, Odontologia, Ciências Farmacêuticas, Medicina, Engenharia de 

Alimentos, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Física; nos Cursos de pós-

graduação em Biotecnologia, Zoologia, Recursos Genéticos, Botânica e Engenharia 

Civil e Ambiental; em setores que assistem a comunidade interna e externa ao Campus 

como o Posto Médico, as Clínicas Odontológicas e o Laboratório de Análises Clínicas, 

e nas pesquisas e outros serviços de extensão, desenvolvidos pelos professores dos 

cursos acima relacionados. A geração de tal resíduo tende a aumentar com a futura 

implantação do Curso de Química, em nível de graduação, cujo processo encontra-se 

tramitando nos Conselhos Superiores da Instituição.  

Segundo afirmação dos setores administrativos da UEFS, havia até o ano de 2008, um 

estoque de resíduos químicos doados à UEFS, que se encontrava com prazos de 

validade vencidos, sem identificação e armazenados de forma inapropriada, 

constituindo-se em resíduo passivo. Em se tratando de resíduos químicos, o quadro 

apresentava-se com grande potencial de risco para a comunidade e o meio ambiente e 

por solicitação dos pesquisadores da Área de Química/DEXA à Administração Superior 

foi possível a contratação emergencial de um serviço especializado para a coleta de tais 

resíduos iniciada em janeiro de 2009. Boa parte do resíduo passivo identificado 

encontra-se, ainda, estocado aguardando parecer dos professores da Área de Química 

quanto ao seu descarte e coleta.  

Para tanto, houve uma capacitação dos geradores dos resíduos em questão com a 

referida empresa para os procedimentos necessários quanto ao acondicionamento e 

armazenamento de todo o material, seguindo protocolo pré-estabelecido em que 

constam as informações julgadas necessárias. 

O acondicionamento é feito em sacos, tonéis e/ou em bombonas lacradas para o 

transporte. Para as embalagens de vidro de sustâncias químicas tóxicas e outras drogas, 

usam-se caixas de papelão para o acondicionamento. Cada frasco é identificado, 

considerando a substância de origem. O acondicionamento é de responsabilidade do 

gerador. 
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A coleta é feita sempre quando há demanda para tais resíduos após um agendamento 

prévio. A coleta e o transporte são feitos por funcionários da própria empresa, com os 

registros de entrega. Segundo o setor administrativo responsável pelo contato entre os 

setores geradores e a empresa prestadora de serviço, a UEFS faz a entrega do material 

que é pesado no momento da coleta, cujos valores são repassados para a UEFS, em 

planilha, posteriormente. Apesar desse procedimento, até recentemente, havia 

desconhecimento por parte de alguns setores geradores que, até então, utilizavam 

procedimentos inadequados.  

O descarte dos resíduos denominados ativos dava-se em acondicionadores de forma 

inapropriada, misturados aos outros resíduos sólidos, cujo destino era o aterro sanitário 

municipal. Segundo Alberguini e outros (2003) e Tavares, (2004), poucas são as 

universidades brasileiras que gerenciam resíduos descaracterizados e que possuem um 

depósito adequado para o seu armazenamento. Como exemplo de instituições que 

apresentam condições aceitáveis e dentro do nível de exigência, os autores citam a USP, 

por meio do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) e o Centro de Energia Nuclear 

da Agricultura (CENA). Entretanto, há um número considerável de Universidades 

brasileiras que gerenciam resíduos químicos, já mencionadas no Quadro 1. 

De acordo com o depoimento de um dos entrevistados que labuta em laboratórios, a 

UEFS geraria menos resíduos químicos, se houvesse na instituição um Almoxarifado 

Geral de produtos químicos para uma distribuição controlada e eficiente aos setores 

usuários, atendendo às demandas de cada um deles, em substituição ao método atual em 

que cada laboratório tem o seu estoque individual e que nem sempre atende às normas 

de segurança para a estocagem. Acreditamos que essa última modalidade poderá 

permitir aquisição de material superior à demanda real, uma vez que há sobreposição de 

solicitações do mesmo produto por diferentes setores. Como consequência, aumenta a 

geração do resíduo pelo desperdício (volume/peso adquirido - volume utilizado – 

volume com validade vencida do produto = desperdício). Este mesmo Almoxarifado, 

construído com subdivisões, atendendo às orientações dos órgãos normativos, poderia 

ser responsável, também, em receber os resíduos (embalagens e substâncias) químicos 

devidamente acondicionados para o armazenamento e posterior descarte ou 

encaminhados para neutralização, quando for o caso. Teria como atribuição, estudar 

meios de reduzir o consumo desnecessário de material comum a vários laboratórios; 
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auxiliar o Setor de Compras e o Almoxarifado no que for pertinente; acompanhar e 

monitorar a geração, o acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos 

perigosos e se responsabilizar pelo controle da sua liberação com vistas à destinação. 

Para o que se propõe, cabe, também, uma análise custo/benefício, tanto econômico 

quanto ambiental.  

Devemos lavar em consideração que os laboratórios didáticos e de pesquisa não foram 

projetados com espaços para armazenamento temporário de resíduos sólidos. Por meio 

da entrevista, foi informado que há uma solicitação de construção de um depósito para 

abrigar, temporariamente, os resíduos originários das Clínicas Odontológicas. O 

Almoxarifado, acima mencionado, poderia, também, abrigar outros resíduos como 

pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes.   

Merece destaque o desempenho da Coordenação dos Laboratórios Didáticos de 

Química/DEXA, quanto ao descarte e acondicionamento dos resíduos químicos sob sua 

responsabilidade ao usar procedimentos adequados. A Coordenação parece estar sempre 

alerta para uma ação preventiva ao desperdício, reaproveitamento e tratamento do 

resíduo quando a situação não requer maiores procedimentos para fazê-lo. Entretanto, se 

faz necessário um espaço específico para o armazenamento de tais resíduos, incluídos 

os gerados pelos laboratórios de pesquisa do referido Departamento.  

 

B) Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

 

Os resíduos provenientes dos serviços de saúde são gerados pelas atividades práticas e 

de pesquisa dos Cursos da Área de Saúde, Ciências Biológicas, Física e dos setores de 

atendimento médico, odontológico e de análise clínica às comunidades universitária e 

externa no Campus da UEFS.  

Classificados pelas Resoluções CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e ANVISA nº 

306, de 07 de dezembro de 2004, os RSS são agrupados em quatro Grupos, a saber: o 

Grupo A agrupa resíduos com risco biológico pela presença de agentes biológicos e 

podem apresentar risco de infecção; Grupo B são os resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente; Grupo C 

correspondem aos resíduos radioativos; Grupo D são os que apresentam riscos 
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biológicos, químicos ou radiológicos e são equiparados aos resíduos domésticos e o 

Grupo E, que são os resíduos perfurocortantes (BRASIL, 2008a; 2006b). O manejo de 

tais resíduos (nas fases de acondicionamento, identificação, armazenamento temporário, 

tratamento e disposição final) deve ter tratamento diferenciado em atenção às 

características de cada grupo (BRASIL, 2006b), sempre com o objetivo de minimizar os 

impactos ambientais e suas consequências à saúde pública.   

Na UEFS, o acondicionamento, a identificação e o armazenamento temporário são 

feitos pelos geradores e a coleta e a disposição final são realizadas pela mesma empresa 

que também é responsável pela coleta dos resíduos químicos, utilizando-se os mesmos 

procedimentos quanto aos registros e quantificação. A coleta é feita três vezes na 

semana, em dias alternados. 

As entrevistas e a observação direta nos permitiram verificar que nas Clínicas 

Odontológicas o descarte se dá de maneira adequada, em acondicionadores específicos 

para os tipos A e E (biológicos e perfurocortantes). Entretanto, observamos em outros 

ambientes da área da Saúde e C. Biológicas, há irregularidades no descarte e 

acondicionamento, a exemplo de meios de cultura e material biológico fixados em 

substâncias químicas, ambos sem identificação, descartados em acondicionadores para 

resíduo comum. Para o resíduo biológico humano e o de micro-organismos 

provenientes de análises laboratoriais, também, são descartados inadequadamente. 

 

C) Vidrarias de Laboratórios, Vidros Planos, Lâmpadas Fluorescentes, Baterias e Pilhas 

 

Os resíduos do tipo vidrarias de laboratórios, vidros planos, lâmpadas fluorescentes, 

baterias e pilhas têm merecido atenção à parte pela forma que são manejados na 

instituição. 

Tais resíduos podem representar riscos ao ambiente e à saúde humana, seja pela 

presença de metais pesados na composição das lâmpadas fluorescentes, pilhas e 

baterias, possível contaminação da vidraria de laboratório por substâncias químicas ou 

por micro-organismos ou, ainda, pela possibilidade de acidentes de cortes nos 

transeuntes e funcionários da coleta de resíduos, se considerado que o descarte tem sido 

feito de forma irresponsável, em locais inapropriados, a céu aberto, às vezes em locais 
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de circulação pública ou em acondicionadores do resíduo comum ou nas proximidades. 

A exposição dos vidros sem a proteção para o seu acondicionamento, assim como das 

lâmpadas fluorescentes, dificulta a coleta e o transporte. Embora não identificados e 

sem origem de geração, podemos afirmar que esses resíduos são procedentes de 

laboratórios didáticos e de pesquisa (vidraria laboratorial), de serviços de manutenção 

de ambientes internos (vidros planos) e de circulação pública (pontos de ônibus, postes 

de iluminação), quando se refere a lâmpadas fluorescentes ou comuns. 

Vários foram os pontos de descartes de vidrarias de laboratórios encontrados no 

Campus da UEFS, acondicionados em caixas de papelão abertas e sem identificação de 

procedência e misturados a outras tipologias de resíduos. (FIGURA 29).  

A partir das entrevistas e observação direta, foi possível identificar laboratórios que 

apresentam procedimentos adequados para o descarte e/ou acondicionamento. Os 

Laboratórios Didáticos de Ciências Biológicas/DCBIO e de Química/DEXA e as 

Clínicas Odontológicas utilizam embalagens apropriadas para os resíduos 

perfurocortantes ou em caixas de papelão resistentes, lacradas e identificadas, 

disponibilizadas para a coleta da empresa contratada como resíduo perigoso. Cuidados 

semelhantes também são praticados pelo Laboratório de Solos/DTEC ao embalá-los em 

papel/papelão, entretanto o seu acondicionamento tem sido feito nos coletores do 

resíduo comum do próprio laboratório, uma vez que, segundo funcionários do setor, não 

se trata de resíduos que trazem riscos ambientais e à saúde humana, além de não 

receberem orientação para o descarte e o acondicionamento diferenciados.   
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A1                                                                                      A2 
 

                   
B1                                                                                        B2 

 

 
                                                C 

FIGURA 29 Exemplos de descarte e acondicionamento de vidrarias de laboratórios de 
origem desconhecida: (A2 e B2) detalhes dos resíduos descartados (C) 
vidrarias de origem desconhecida e com acondicionamento inadequado. 
UEFS/Feira de Santana.  

 
 

Os vidros planos, provenientes das janelas e visor de portas, espelhos quebrados são 

acondicionados em sacos plásticos ou nos acondicionadores seletivos para vidro, porém 

sem a proteção necessária ou, ainda, dispostos diretamente no chão (FIGURA 30).  
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FIGURA 30 Descarte de vidros planos no Campus da UEFS; (A) vidros planos descartados 
em acondicionador seletivo misturados a outro tipo de vidro e sem proteção; 
(B) vidros planos acondicionados em sacos plásticos e disponibilizados em 
ponto de coleta.  

 

Para o descarte das lâmpadas fluorescentes, é possível inferirmos que os setores 

responsáveis pela manutenção do Campus não têm feito distinção entre o descarte 

inadequado e o armazenamento temporário para posterior encaminhamento à disposição 

final ou para reciclagem (FIGURA 31).  

 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 31: Descarte de lâmpadas fluorescentes no Campus da UEFS. UEFS/Feira de Santana, 
2008.  

 
 
A FIGURA 31 nos permite tal entendimento, agravando-se com o procedimento dado ao 

encaminhar as lâmpadas após o acúmulo por um longo período em ambientes abertos no 

Lâmpadas fluorescentes 
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próprio Campus (informação obtida no momento da entrevista para os funcionários da 

empresa terceirizada e responsável pela manutenção do Campus).  

Tais lâmpadas apresentam na sua composição um teor de mercúrio, ainda considerado 

elevado que, segundo estudos, pode se espalhar no meio ambiente (DURÃO Jr; 

WINDMÖLLER, 2008) requerendo manejo adequado. Presente sob a forma de vapor 

(forma altamente tóxica, segundo Baird, 2002), e metálica (sobre a camada fosforosa e 

no vidro) ao sofrer oxidação e com o descarte inadequado pode ganhar mobilidade no 

meio ambiente, contaminando o solo e a água (DURÃO Jr; WINDMÖLLER, 2008). A 

camada fosforosa, denominada de poeira fosforosa é constituída por outros elementos, 

destacando-se o Alumínio, o Antimônio, o Cádmio, o Bário, o Chumbo, o Cromo, o 

Manganês, o Níquel, dentre outros (NAIME; GARCIA, 2004).  

Vale salientar que, segundo Naime e Garcia (2004), que a lâmpada intacta não oferece 

qualquer risco ambiental aos meios físico, biológico e antrópico. No entanto, ao rompê-

la libera o vapor de mercúrio, que por inalação, pode contaminar o organismo. É 

possível, também, a contaminação por ingestão de alimentos e água contaminados com 

o mercúrio. Seu efeito no organismo é cumulativo, trata-se de um metal neurotóxico que 

atinge o sistema nervoso central, ocasionando doenças irreversíveis (BAIRD, 2002).  

Portanto, o seu manuseio e descarte merecem cuidados. Diante do quadro instalado na 

UEFS, caberia um estudo mais aprofundado quanto ao uso e ao descarte das lâmpadas 

florescentes, dando preferência para a aquisição de lâmpadas econômicas, de alto 

rendimento e de menor teor de mercúrio, adquiridas de empresas que permitam praticar 

a logística reversa ou substituí-las por lâmpadas a vapor de sódio, cujo risco de toxidade 

é menor e constitui-se fonte de luz mais eficiente (BAIRD, 2002).  Observando as 

embalagens das lâmpadas adquiridas pela UEFS, verificamos que não consta o registro 

do teor de mercúrio.    

Quanto à bateria e pilhas, foram encontradas na UEFS baterias de carro utilizadas para 

pesquisas desenvolvidas, em campo, na área das Ciências Biológicas. Segundo 

pesquisadores, quando necessário, é providenciada a recarga das baterias e, como 

procedimento para o descarte, é feito o encaminhamento dos aparelhos para setores 

externos aptos ao recolhimento. Baterias e pilhas para aparelhos eletrônicos, também, 

são gerados. Para esses resíduos, a UEFS não tem um procedimento padrão 

estabelecido, ficando o descarte sob a responsabilidade do gerador. Durante as 
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entrevistas foi revelado por alguns pesquisadores que, diante na inexistência de 

procedimentos internos para tais resíduos, se fez necessário o desenvolvimento de ações 

isoladas como o encaminhamento para postos de recolhimento externos ou acondicioná-

los em bombonas grandes até posterior definição de procedimentos pela UEFS. 

Eventualmente foram encontradas pilhas em acondicionadores de resíduo comum.   

O descarte inadequado de pilhas e baterias é um fato extremamente grave, já que, com o 

passar do tempo, ocorrerá, inegavelmente, a contaminação do solo, das plantas e, 

possivelmente, do lençol freático em decorrência da corrosão da blindagem das pilhas 

(MEDEIROS; NEVES, 2009). Ao citar Günther (1998), Medeiros e Neves (2009) 

relatam que nos anos 1970, surgiram os primeiros sinais de perigo pelo descarte de 

baterias e pilhas usadas juntamente com o resíduo comum, quando na sua composição 

continha o mercúrio, juntamente com outras substâncias perigosas em valores 

superiores aos atuais.  

Uma vez descartados juntamente com o resíduo comum, naturalmente, tais resíduos são 

encaminhados aos aterros sanitários ou lixões, na ausência de uma triagem ou 

segregação prévia.  Além de favorecer as contaminações citadas por Medeiros e Neves, 

permite, ainda, o contato direto com os catadores na sua atividade. Os metais pesados 

são sustâncias não biodegradáveis e o contato permanente, direta ou indiretamente, com 

os mesmos traz danos à saúde humana, pois são neurotóxicos e, como, consequência 

causam doenças irreversíveis (MEDEIROS; NEVES, 2009; BAIRD, 2002).    

A Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008, estabelece valores 

máximos para o chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no 

território nacional; define critérios para o gerenciamento de tais resíduos e determina 

aos estabelecimentos que comercializam tais produto, assim como à rede de assistência 

técnica autorizada e aos importadores, o recebimento das pilhas e baterias usadas pelo 

usuário, facultando-lhes a recepção de outras marcas para o repasse aos respectivos 

fabricantes ou importadores (BRASIL, 2008a). Portanto, para esses casos, e respeitando 

as orientações estabelecidas para tal procedimento, é possível na UEFS a aplicação 

desse dispositivo para a prática da logística reversa.  

Ao estabelecer procedimentos dessa natureza, seja pela logística reversa, seja por meio 

de convênios ou parcerias estabelecidas com postos de coleta de pilhas e baterias, a 
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UEFS estaria contribuindo para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e 

também os riscos para a saúde pública.  

 

4.1.6 O Uso dos Equipamentos de Proteção Individual na UEFS 

 

A proteção do indivíduo que trabalha diretamente com o resíduo sólido deve ser uma 

das preocupações e iniciativas tidas pela entidade empregadora. Quanto maior a 

toxidade do resíduo ou o risco físico ao trabalhador, maior devem ser os cuidados no 

manuseá-lo ou manejá-lo. Embora o resíduo doméstico não seja caracterizado como 

resíduo perigoso, ainda assim, pode oferecer perigo ao manipulador, ao meio ambiente e 

à saúde pública, especialmente quando não são, manejados e acondicionados 

adequadamente (REZENDE, 2006; MOTA et al, 2004).  

O uso de EPI é determinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da 

Norma Regulamentadora no 6, de 08 de Junho de 1978, que considera EPI  como  todo 

dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis  de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

Na UEFS, foram detectadas, durante o período da observação direta, várias 

irregularidades quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, fazendo-se 

necessário o atendimento às exigência da NR no 6. 

O uso dos EPI deve atender às peculiaridades de cada atividade profissional, devendo o 

empregador estar atento às adequações necessárias. Portanto, além dos riscos trazidos 

pela manipulação do resíduo sólido comum e de serviço de saúde, o manejo do resíduo 

da poda, da campina e da construção civil pode trazer transtornos à saúde do trabalhador 

desprovidos dos EPI. É sabido da presença de escorpiões, aranhas (peçonhentas) e 

serpentes (não peçonhentas) no Campus, e que estes têm preferências por se abrigar em 

ambientes onde os resíduos sólidos estão presentes (vegetação seca, RCC, matéria 

orgânica). Tais animais têm sido, comumente, vistos e/ou coletados pela comunidade 

universitária, inclusive pelos trabalhadores. Vários espécimes têm sido coletados e 

encaminhados ao Laboratório de Animais Peçonhentos e Herpetologia/UEFS.  

Quanto ao uso de EPI, as falhas mais comuns são relativos: (a) Uniforme: os 

funcionários que lidam com a limpeza dos ambientes internos, poda e capina, coleta e 
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transporte dos resíduos sólidos usam o uniforme padrão como qualquer outro 

funcionário da Empresa que presta serviço à UEFS nas áreas de apoio e serviços gerais, 

independente das suas funções. Apenas a calça, embora comum a todos, é a única peça 

que protege o trabalhador por ser confeccionada de tecido grosso. A blusa é de malha 

fina e as mangas são curtas. É recomendável o uso de aventais em PVC e 

impermeáveis, de médio comprimento, com largura suficiente para cobrir o uniforme, 

especialmente, para aqueles que lidam com limpeza sanitária, em espaços de serviços de 

saúde e coleta de resíduos sólidos no campus; (b) Luvas: nem sempre presenciamos o 

uso de luvas de PVC, com tamanho três-quartos. Entretanto alguns funcionários 

utilizam luvas em PVC de tamanho mais curto para os mais variados serviços 

relacionados aos resíduos sólidos; (c) Botas: recomenda-se o uso de botas cano três-

quartos, impermeáveis e antiderrapantes. Porém observamos o uso inconstante de botas, 

muitas vezes substituídas por tênis e sandálias do modelo havaianas por funcionários 

que fazem a coleta e transporte dos resíduos sólidos. Os funcionários utilizam dois 

modelos padrão de botas, indistinta e independentemente das atividades desenvolvidas 

por eles.  Ambas confeccionadas em couro, sendo uma do tipo botina e sem cadarço; a 

outra é do tipo de cano curto até o tornozelo, fechada até a metade do rosto do pé e o 

restante do calçado com cadarços. Para os funcionários que trabalham com a 

capinagem, o uso de botas em PVC foi mais frequente, embora alguns utilizassem tênis. 

Além de botas cano três-quartos, para os funcionários do campo é recomendável o uso 

de caneleiras de segurança para proteção dos membros inferiores do corpo (pernas) 

contra agentes cortantes, perfurantes e acidentes com animais peçonhentos, comumente 

encontrados por eles na rotina dos trabalhos. Após algumas intervenções, durante a 

pesquisa, se registrou o uso de cantoneiras por poucos trabalhadores; (d) óculos são 

recomendáveis para os trabalhadores que atuam no campo, em serviços como capina e 

poda, além das botas e luvas já descritas e que, obrigatoriamente, devem ser de 

borrachas para proteção de choques elétricos quando do uso de equipamentos elétricos 

como moto-serras. Os óculos devem ser de plástico resistente, com armação de plástico 

flexível, com proteção lateral, válvulas para ventilação, com lente panorâmica e incolor 

para a proteção dos olhos. Estes óculos, também, são recomendáveis para quem 

manipula resíduos dos serviços de saúde (BRASIL, 2006b).  

Ainda, com relação ao serviço de poda e capina, há a exigência de outros equipamentos 

de proteção para os trabalhadores e que não foram encontrados na UEFS, durante o 
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desenvolvimento das atividades, a exemplo de: escada longa, cinto de segurança, 

capacete e rede de proteção. Durante observações dessas atividades, verificamos a 

presença de uma escada com suporte e de tamanho médio, quando o funcionário deu 

preferência ao uso de uma cadeira comum para alcançar troncos e galhos das árvores a 

serem podadas. Os demais equipamentos, aqui, relacionados não estavam disponíveis 

para a atividade, no momento da observação.    

Pelo que foi manifestado por funcionários dos Setores da Infraestrutura e de Serviços 

Gerais, não se tem oferecido treinamento e capacitação aos trabalhadores do campo para 

o exercício das suas funções no trabalho, cuja aprendizagem se dá pelo 

desenvolvimento da prática. Tal procedimento aumenta, ainda mais, os riscos de 

acidente de trabalho, sendo os trabalhadores que lidam diretamente com os serviços de 

coleta, poda e capina os mais vulneráveis aos riscos de contágio de doenças e de 

ferimentos, provocados pelo não uso de EPI e pelo contato direto com os resíduos 

sólidos.  

Embora a NR no 6  não determine o uso de equipamento relacionado especificamente à 

proteção solar, mas considerando o clima regional, a temperatura ambiente e o tempo de 

exposição ao sol dedicados aos serviços de limpeza, coleta e transporte dos resíduos 

sólidos, seria procedente o uso de um protetor na cabeça a exemplo de um chapéu de 

fibras naturais que permitisse proteger do sol a cabeça e os ombros dos trabalhadores, 

muito embora exista boné que protege a cabeça e o pescoço.  

Por similaridade à determinação da referida norma que exige o uso de creme protetor 

contra agentes químicos e, considerando a sua intencionalidade de proteger o 

trabalhador dos possíveis riscos de doenças e acidentes provenientes das atividades 

desenvolvidas, seria procedente incluir no kit dos EPI o protetor solar, uma vez que os 

trabalhadores passam os dois turnos no campus, expostos ao sol, sem nenhuma 

proteção. Atualmente, tem sido divulgadas à população, campanhas sobre a prevenção 

de câncer de pele e demais doenças específicas à pele devido a permanência constante 

ao sol, especialmente quando não se usa proteção à radiação Ultra Violeta do tipo B.  
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4.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NA 

UEFS 

 

O grau de complexidade dos problemas relacionados aos resíduos sólidos nas 

universidades é reconhecido dentre outros autores por De Conto e outros (2008), visto 

que a solução de tais problemas exige complexo sistema de soluções, especialmente 

quando este é dirigido para reduzir a geração de resíduos. Com este intuito e diante dos 

objetivos propostos, o presente trabalho optou pela utilização de algumas diretrizes para 

a construção de um modelo de gestão de resíduos sólidos para a UEFS. Modelo este, 

que, além de contemplar a hierarquização dos estágios/etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos e levar em consideração o gerenciamento já existente na Instituição, 

centrará em ações que promovam o consumo de forma responsável, ou seja, o combate 

ao consumo desnecessário e ao desperdício.  

Ações dessa natureza, sem dúvida, conferem certo grau de complexidade ao processo, 

uma vez que se torna necessário o envolvimento de condutas individuais, coletivas, 

institucionais, de caráter técnico, científico, legal, estrutural, político e educativo, não 

devendo haver dissociação entre as mesmas. Portanto, o modelo de gestão ora 

elaborado, requereu abordagem sistêmica, até porque, se pode considerar a instituição 

universidade, como um modelo sistêmico nas suas relações entre os setores e a 

comunidade que a constitui.  

Para este trabalho, ‘sistema’ tem o significado dado por Novo (1996, p. 108) como um 

conjunto de elementos em interação que, sendo susceptível de ser dividido em partes, 

adquire forma precisamente na medida em que tais partes se integram na totalidade. 

   

4.2.1 Diretrizes Norteadoras       

 

A construção do modelo de gestão de resíduos sólidos para a UEFS ora proposto teve 

como subsídio as seguintes diretrizes: (i) Estrutura organizacional, que abrange a 

organização administrativa e operacional dos serviços da instituição; (ii) Marco Legal 

pertinente aos procedimentos relativos aos resíduos sólidos, (iii) Princípios 

norteadores estabelecidos por Dias (2003) para a gestão de resíduos sólidos urbanos, 
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cujo conjunto será, aqui, denominado de sustentabilidade para a gestão de resíduos 

sólidos. 

Tais diretrizes são percebidas e concebidas, neste trabalho, como elos que se interligam 

e se completam. Nesta perspectiva de interligação, se configura um formato arrojado, 

complexo, que implica no desencadeamento de ações necessárias para a solução de 

problemas/dificuldades de diversas naturezas (a exemplo, administrativas, ambientais, 

ecológicas, educacionais e saúde) e para a sustentabilidade da gestão.  

O diagrama a seguir (FIGURA 32) ilustra a interligação existente entre as diretrizes 

delineadas para a construção do modelo de gestão ora em questão.  

 

 

 
FIGURA 32 Diretrizes norteadoras do Modelo de Política de Gestão de Resíduos Sólidos para a 

UEFS 
                                  
 

4.2.1.1 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional e administrativa de uma instituição desenha seu nível de 

hierarquização e as relações estabelecidas entre os órgãos e setores que a constituem, as 

competências, responsabilidades e procedimentos operacionais.  O modelo de estrutura 

organizacional é revelador da relação existente entre o poder e a dinâmica 

administrativa, se seu movimento é linear ou sistêmico, se é compartilhado ou 
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centralizado em cargos ou em órgãos e se seus Conselhos são deliberativos ou 

consultivos.  

Ao se pensar sobre os resíduos sólidos e suas implicações ambientais, em nível de 

política de gestão ou gerenciamento, é possível se debruçar sobre o modelo 

organizacional da instituição para se constatar ou, até mesmo, se definir o grau de 

comprometimento que lhe é dispensado. 

Portanto, cabe resgatar, historicamente, as alterações ocorridas no modelo 

organizacional e administrativo da UEFS para posterior manifestação de mudanças, ou 

não, com vistas a um novo formato de gestão voltado para os resíduos sólidos.  Tal 

resgate está descrito no item ‘Aspectos considerados e procedimentos a serem 

adotados’.     

 

4.2.1.2 Marco Legal na Gestão dos Resíduos Sólidos  

 

Do ponto de vista legal, atualmente, destacam-se alguns documentos que contemplam 

os resíduos sólidos como se pode observar: Lei no. 6.938, de 31 de agosto de 1981 

(Política Nacional de Meio Ambiente); Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 

(Política Nacional de Saúde); Lei no 9.795, de 27 de abril de 1994 (Política Nacional de 

Educação Ambiental); Lei no 9.433 de 08 de janeiro de 1997 (Política Nacional de 

Recursos Hídricos); Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais); Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades) e mais 

recentemente a Lei no. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Política Nacional de 

Saneamento Básico). A esse conjunto de leis somam-se resoluções e técnicas, de caráter 

nacional. Esses documentos representam, portanto, a base legal para as instituições 

elaborarem suas normas internas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente/MMA 

(CONAMA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária/MS (ANVISA) e a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são alguns dos órgãos normativos 

responsáveis por Resoluções relativas aos resíduos sólidos, especialmente, quanto às 

ações operacionais.  

Portanto, foram esses instrumentos legais que nortearam a construção do modelo de 

gestão ora proposto e, em caso de execução, a instituição deverá estar atenta para as 
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alterações ou surgimento de novos instrumentos legais para as adaptações procedentes, 

inclusive quando da aprovação final da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Devemos incluir, ainda, nesse bloco, o Ministério do Trabalho e Emprego por ser o 

órgão responsável pelas regulamentações em prol da segurança e da saúde do 

trabalhador, com ações preventivas aos riscos ambientais e de acidentes, assim como na 

identificação de atividades e operações insalubres. Certamente, a manipulação com os 

resíduos sólidos faz do trabalhador um grupo susceptível a tais riscos (REZENDE, 

2006; MOTA et al, 2004). 

Antes de relacionar e considerar a aplicabilidade de documentos para o modelo de 

gestão de resíduos sólidos, é válido salientar que a UEFS não dispõe de instrumentos 

normativos institucionais próprios relativos à questão dos resíduos sólidos.    

É importante observar que o gerenciamento dos resíduos comuns já em execução, 

proposto para a UEFS e coordenado pela EEA, foi pensado, na sua concepção, em 1992, 

desde a fase da geração, perpassando pela maximização de seu reaproveitamento, 

tratamento, armazenamento temporário até o encaminhamento para a disposição final 

(DIAS, 2003; NUNESMAIA, 1997). Modelos com essa composição são reconhecidos 

por Moraes (2003) como modelos sustentáveis em contraponto aos modelos de gestão 

de resíduos sólidos urbanos predominantes no Brasil, que se baseiam na coleta e 

afastamento dos resíduos gerados, quando nem sempre apresentam disposição final 

adequada.  

Entretanto, o gerenciamento de resíduos sólidos na UEFS tem enfrentado dificuldades, 

sendo uma delas o descuido para com as determinações da legislação, pois a prática e o 

manejo por parte de uma parcela da comunidade universitária, dos funcionários 

responsáveis em fazê-lo e dos setores responsáveis pela coordenação, orientação e 

fiscalização dos serviços relativos aos resíduos sólidos na UEFS parecem desconhecer 

ou contrariam, frontalmente, as orientações sugeridas pela EEA e estão em dissonância 

com a legislação vigente. Outro aspecto que deve ser considerado é a falta de um 

instrumento normativo próprio que a comunidade e os gestores possam utilizá-lo como 

guia de conduta e procedimentos. 

No gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS), por ser feito por intermédio 

de uma empresa especializada, as orientações legais são cumpridas.  
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Quanto aos resíduos de construção civil e demolição, no que se refere ao descarte e 

disposição final, fere a resolução específica (Resolução CONAMA 307, de 17 de julho 

de 2002). Os resíduos de poda e capina são descartados e dispostos indevidamente no 

próprio campus universitário e, às vezes, misturados com resíduos de construção civil.   

Desse modo, entremeando com as outras diretrizes norteadoras, a legislação vigente 

no país orientou a construção do modelo ora proposto e orientará o delineamento de um 

regimento institucional próprio, contribuindo de forma significativa para um avanço na 

gestão dos resíduos sólidos para a UEFS por definir objetivos, princípios, 

procedimentos, responsabilidades setoriais, responsabilização direta dos geradores, 

destinação orçamentária, remodelagem dos editais e contratos, parcerias com outros 

órgãos para alcance dos objetivos propostos com o gerenciamento, entre outros 

aspectos.  

A elaboração desse regimento será objeto de construção após a conclusão deste 

trabalho, com a participação da comunidade universitária, encaminhando-o aos 

Conselhos Superiores para sua apreciação e aprovação. Assim sendo, para este trabalho 

é recomendável o levantamento da legislação vigente sobre o assunto em pauta.  

Dentre os instrumentos legais que contemplam os resíduos sólidos, embora sejam 

muitos, foram selecionados aqueles que, de alguma forma, podem ser aplicados à 

realidade da UEFS, como uma instituição de ensino superior. Tais instrumentos 

compõem o Apêndice F.  

 

 

4.2.1.3 Princípios Norteadores de Sustentabilidade para Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Embora esses princípios já tenham sido citados neste trabalho, diante de sua relevância 

para a elaboração do modelo de gestão, serão, agora, retomados. Tais princípios 

pensados e selecionados por Dias (2003) para a gestão de resíduos sólidos urbanos, 

podem ser utilizados, também, para as universidades, até pelas características e 

semelhança existentes entre estas e os centros urbanos quando se trata de resíduos 

sólidos. Os Princípios estão discriminados a seguir: Princípio da Precaução, Princípio da 

Responsabilidade Social, Princípio da Sustentabilidade Ecológica e Ambiental, 

Princípio da Inclusão Social, Princípio da Participação Popular, Princípio de 
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Responsabilidade Política, Princípio de Utilização de Tecnologias Apropriadas, 

Princípio da Universalidade e Equidade, Princípio da Cooperação, Princípio da 

Sustentabilidade Econômico-financeira e Princípio do Conhecimento. 

Por mais que tais princípios possam ser aplicados isoladamente, o efeito da sua 

aplicabilidade em conjunto promove um movimento em espiral, sendo tênue o limite 

entre um e outro, conferindo-lhes um efeito de continuidade. Ao mesmo tempo em que 

um dá sustentação ao próximo, não há um significado de hierarquização e rigidez no seu 

ordenamento (FIGURA 33). 

 

 

Princípio do Conhecimento

Princípio da Sustentabilidade Econômico-financeira

Princípio de Utilização de Tecnologias Apropriadas

Princípio de Responsabilidade Política

Princípio da Participação Popular

Princípio da Inclusão Social

Princípio da Sustentabilidade Ecológica e Ambiental

Princípio da Precaução

Princípio da Responsabilidade Social

Princípio da Universalidade e Equidade, Princípio da Cooperação

 

FIGURA 33 Princípios Norteadores de Sustentabilidade para a Gestão de Resíduos Sólidos  
 
 
 
 
Uma vez aplicados na sua totalidade, os princípios assumem posições em um mesmo 

plano, sem perder o movimento espiralar, reforçando, portanto, o efeito de continuidade, 

além de permitir a flexibilidade necessária à demanda existente (FIGURA 34).  
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FIGURA 34 Efeito de continuidade dos Princípios sustentáveis dado pelo movimento 
espiralar  

 

 

Os Princípios Norteadores de Sustentabilidade para a Gestão de Resíduos Sólidos estão 
discorridos a seguir:  
  

Princípio da Precaução: apresenta-se como um princípio de ampla aplicabilidade tanto 

para a área jurídica, como para a saúde e para o meio ambiente. Portanto, trata-se de um 

princípio fundamental na gestão dos resíduos sólidos, pois como o próprio nome sugere, 

o princípio tem como objetivo central evitar a possibilidade de danos ou riscos, em 

especial, quando se depara com a incerteza e o desconhecimento científico 

(AUGUSTO; FRANCO NETTO, 2006). Dias (2003), caminha nessa mesma direção, 

pois ao selecioná-lo para a gestão de resíduos sólidos urbanos, adverte sobre sua 

pertinência na adoção de qualquer nova tecnologia para a produção de produtos para o 

consumo com vistas aos impactos negativos que estes (produtos) podem promover 

sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana.  Assim sendo, podemos concluir que o 

presente princípio orienta para desenvolvimento de ações que precedam à possibilidade 

de tais riscos ou ameaças para o ambiente e/ou à saúde humana. Em se tratando de 

gestão de resíduos sólidos, particularizando para ambientes universitários, pensando-se 
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no binômio consumo/resíduos sólido, o Princípio da Precaução apresenta uma gama de 

aplicabilidade que pode iniciar-se desde a fase do planejamento para a aquisição de 

produtos/materiais até a destinação final do produto-resíduo ao se projetar a melhor 

forma de minimização do impacto e da contaminação. Para tanto, algumas questões 

podem ser levantadas, como: 1) precisamos mesmo desse produto? 2) o produto pode 

causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana? 3) em caso de substituição por um 

outro produto de tecnologia mais avançada (de última geração): esse produto precisa 

mesmo ser substituído por outro mais avançado? qual destino lhe será dado?  4) qual o 

tempo de vida útil desse produto? 5) qual a melhor forma de reaproveitá-lo? 6) uma vez 

inutilizado e sem condição de uso, qual a melhor forma de descarte, acondicionamento, 

armazenamento e disposição final?  

Portanto, este princípio deve acompanhar e estar presente de forma mais permanente, e 

não pontual, na política de gestão, quando se avalia o efeito do produto no meio 

ambiente durante e após o seu uso. Neste sentido, se faz necessária a projeção e o 

planejamento para: 

a) necessária aquisição de produtos (permanente ou de consumo); 

b) uso e ocupação do solo -  diante do crescimento físico da Instituição com 

construção de prédios e vias de acessos para veículos e pedestres, será 

necessário o desmatamento de áreas, gerando resíduo verde (poda) e de 

construção civil. É importante, também, se pensar no uso e ocupação do solo nos 

projetos paisagísticos que podem resultar em desmatamento de áreas naturais 

ocasionando a geração de resíduo verde (poda) e como consequência, gerar 

impacto na flora e na fauna locais. A introdução de plantas exóticas, também, é 

outro aspecto a ser considerado, pois, embora, aparentemente, se apresenta como 

um ato simples e inofensivo, traz como consequência a geração de resíduos 

desnecessários ocasionada pela/o: (i) seleção de espécies não adaptáveis ao novo 

ambiente (ii) não atendimento das exigências necessárias ao manejo e 

manutenção da planta, promovendo o encurtamento da sua vida; (iii) utilização 

de métodos poluentes e contaminantes para o controle ou combate de novas 

pragas gerando, assim, resíduos perigosos a exemplo de embalagens e restos de 

produtos tóxicos. Tais produtos podem contaminar o solo e expor a saúde dos 

indivíduos. 
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c) escolha e definição de empresas prestadoras de serviços - quando for o caso, 

as mesmas devem ser portadoras de licenciamento ambiental; terem no seu 

quadro de pessoal profissionais capacitados; serem responsáveis pela aquisição e 

uso de material para o desenvolvimento das atividades sob a sua 

responsabilidade em conformidade às exigências prévias e fornecerem 

equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, entre outros; 

d) aquisição de frotas de veículos – atentar para  sua adequação aos serviços de 

traslados de pessoas e transporte de equipamentos/produtos e coleta de resíduos 

(tipo de veículo e sua manutenção, custo/benefício apresentado);  

e) editais/licitações de compra e/ou contratações de serviços sustentáveis - 

devem constar  em suas cláusulas as especificações de produto e de serviços e a 

responsabilidade do fornecedor quanto ao exercício da logística reversa, se for o 

caso, entre outros aspectos; 

f) definição de espaços para armazenamento temporário dos resíduos sólidos, 

especialmente, para os resíduos perigosos que requerem cuidados especiais para 

o descarte e armazenamento, pois são potencialmente contaminantes do solo ou 

servem de abrigo para vetores de doenças.  

É pertinente observar que para o cumprimento dessas metas, a responsabilidade é de 

igual tamanho entre o requerente na posição de usuário (professor, técnico ou 

pesquisador), como dos dirigentes da instituição nos mais diversos níveis, seguindo o 

caminho hierárquico, na condição de serem os responsáveis pela aquisição do produto. 

Entretanto, em se tratando de uma política institucional, tais 

exigências/especificações/procedimentos devem estar previamente definidos. Até o 

presente momento, não foi possível ter conhecimento do exercício de tal prática, fato 

inclusive, não observado na fala dos entrevistados que ocupam cargos decisórios ou 

responsáveis pelas ações que levem às metas ora mencionadas. Também, não nos foi 

possível verificar documentos institucionais por razões diversas ocorridas no período de 

coleta de dados da pesquisa.  

Em políticas de gestão, a precaução leva à redução de custos para insumos, a exemplo 

da vida útil de equipamentos, da substituição de produtos descartáveis por produtos 

duráveis e, ainda, na valorização do patrimônio físico, no nível de consumo e a 
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consequente geração de resíduos. Além disso, a aplicabilidade desse princípio dará 

suporte para o alcance dos demais princípios. 

 

 Princípio da Responsabilidade Social - é importante, pois remete ao 

usuário/comprador a responsabilidade de ter conhecimento/informações sobre a origem 

do produto quanto à matéria prima, produção, circulação, forma de armazenamento, 

assim como à forma de uso, durabilidade e descarte. Tais preocupações devem fazer 

parte do planejamento do gestor, do professor para as aulas e pesquisa e dos 

coordenadores e dos técnicos de laboratórios. 

 

Princípio da Sustentabilidade Ecológica e Ambiental - consiste na limitação do uso 

dos recursos naturais não renováveis, na preservação da capacidade de autodepuração 

dos ecossistemas, encaminhamento de resíduos não evitáveis para os aterros, na 

minimização da geração, no reaproveitamento, reciclagem e tratamento de resíduos 

antes da sua disposição final. A UEFS alcança, parcialmente, esse princípio, mediante o 

desenvolvimento de ações, como: 

(a) projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos pela EEA no que se refere à 

compostagem, reciclagem de papel e papelão e coleta seletiva. Esses projetos, sem 

dúvida, contribuem para a redução da geração de resíduos e o quanto poderá ser 

reaproveitado. No ano de 2009, a UEFS produziu um total de 176,015t de resíduo 

comum, sendo que os reaproveitáveis corresponderam a 16,70% (7,46 para o papel, 

9,24 para o orgânico) e 83,30% corresponderam ao resíduo aterro (146,617t), 

aproximadamente, nove vezes mais que os resíduos aproveitáveis. Este elevado 

percentual do resíduo aterro pode ser interpretado como falhas na segregação por parte 

dos seus geradores;  

(b) boas práticas desenvolvidas pela comunidade, mesmo que sejam por iniciativas 

individuais (será mencionado posteriormente, pois merecem distinção) e 

(c) contratação de empresa licenciada para a coleta e tratamento de resíduos de serviço 

de saúde, sendo esta ação reconhecida pelos geradores de resíduos perigosos como um 

procedimento acertado por parte da Universidade:  
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[...] O material químico a gente tem estocado junto com o metanol, em potes 
originais, e atualmente ele está sendo coletado pela empresa especializadaS40[...] 
[...] portanto temos três resíduos que pedem o nosso cuidado: a substância em si, 
as embalagens do veneno e os copos descartáveis utilizados. Já ficamos, aqui, até 
um ano sem saber como descartá-lo e também para não descartar na 
natureza. Eles ficaram guardados em caixa identificada com caveirinha e só 
agora daremos o direcionamento dado pela empresa especializada contratada 
pela UEFSS22 [...] 

 

[...] Todo esse material químico, juntamente com a vidraria, nós descartamos 
em bombonas e disponibilizamos para a empresa contratadaS42.  

 

Já nos meus estudos eu gero resíduos de sustâncias e material vegetalS18, mas são 
descartados adequadamente para uma empresa que tá vindo pegar todo esse 
material tóxico que antigamente era jogado no solo e alguns iam parar na 
beira da Lagoa da PindobaS18. Quando é embalagens, outro setor é responsável, 
a gente não se envolve com issoS18.  

 

[...] O resíduo químico como o produzido pela radiologia que é o fixador e o 
revelador líquido, e as embalagens de vidros que são colocadas em embalagem 
de perfurocortantes juntamente com lâmina de bisturi e agulhas, e o lixo 
hospitalar são coletados pela empresa que já presta o serviçoS67 

 

[...[Os medicamentos e suas embalagens, luvas, algodão, gaze tanto limpa como 
suja, usada ou não após a abertura do pacote, são considerados por nós como 
lixo hospitalar e por isso recebem a embalagem do nome infectante e com o 
símbolo correspondenteS67 [...]. 

 

Ainda assim, a UEFS deve ampliar suas ações em atenção ao referido princípio, pois 

algumas práticas desenvolvidas na instituição requerem mudanças a exemplo de 

descarte de lâmpadas fluorescente em áreas a céu aberto, peças de computadores e 

baterias descartados juntamente com o resíduo comum. Para esses resíduos, recomenda-

se a utilização da logística reversa em busca de um reaproveitamento, tratamento ou 

uma destinação mais adequada. Caso não seja possível a aplicação da logística reversa 

diretamente com o fabricante ou fornecedor, pode-se utilizar de alternativas como 

encaminhamento do produto-resíduo para órgãos/instituições/empresas/ONG/postos, 

entre outros, que sejam intermediários entre o consumidor e a indústria/fabricação. Este 

Princípio possibilita o alcance do Princípio da inclusão social.    

Parte da comunidade universitária ancorou a sua fala no Princípio da Sustentabilidade 

Ecológica e Ambiental (mesmo sem mencioná-lo) em vários momentos da entrevista, 

seja ao conceituar resíduos sólidos ou ao declarar suas práticas com relação aos resíduos 
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em diversas situações (consumo x geração; descarte x aproveitamento) como se pode 

perceber pelos depoimentos, a seguir: 

 

a) Conceituação de resíduos sólidos:  

1) Necessariamente resíduo não é lixo. Há uma compreensão nesse sentido e a 
partir disso pode ser aproveitado e utilizado para um outro tipo de produto a 
depender do produto a ser descartadoS3,S18,S23,S29,S65. Portanto você pode dar outro 
uso à aquilo que você descartou, pois ele ainda tem uma finalidadeS3. Então a 
gente precisa, de fato, dimensionar com que olhos nós queremos enxergar o que 
chamamos de lixoS1. 
 

2) Para algumas pessoas o lixo é uma repulsa, pra mim é algo que ta sendo 
descartado temporariamenteS29, pois podem ser reaproveitados. No meu 
entendimento, são referentes a embalagens de produtos que vem para o 
laboratório, por exemplo, e depois da atividade ele sobra vai ser descartadoS42 
como garrafaS2 e papeisS2,S43.  

 
 

Nestes discursos podemos observar a distinção conceitual entre estes e o anteriormente 

já mencionado quando ao lixo/resíduos sólidos foi aplicado o significado de 

repugnância. Os conceitos trazem claramente as possibilidades de um reaproveitamento 

do material antes do seu descarte final, agregando-lhes, portanto, valor econômico. Tal 

abordagem é referenciada entre diversos autores, dentre eles, Campos (2005), Dias 

(2003), Darolt (2002), Mandelli (2000) e Nunesmaia (1997) ao mencionarem a 

potencialidade existente nos resíduos gerados para o reuso e/ou reciclagem. O discurso 

1 traz em si uma rápida reflexão, porém pertinente, ao chamar a atenção da necessidade 

de dimensionar o entendimento sobre o que chamamos de lixo.    

b) no consumo x geração: 

Seria o lixo gerado devido ao consumo de necessidades e desnecessidades do e 
pelo ser humanoS71,S65,S21. Então, resíduos sólidos é o resultado do nosso 
consumoS21,S63,S74, decorrente da atuação da sociedade que sofre uma grande 
influencia do modelo de um desenvolvimento capitalistaS21.  [...] uma sociedade 
que usa indiscriminadamente recursos e faz uso através de um consumo excessivo 
de produtos sem qualquer preocupação com a questão ambiental S21. É verdade que 
o modelo de desenvolvimento desbravador com vistas à produção para gerar bens 
de consumo, implica no consumo das nossas reservas e é preciso se preocupar com 
essa situaçãoS60. 
 
 

O presente discurso, também, tem uma abordagem reflexiva, ultrapassando o conceito 

técnico, pois remete à produção de resíduos ao consumo, incluindo o consumo 

demasiado por entendê-lo como ‘desnecessário’. Relaciona-o ao modelo atual de 

desenvolvimento e o grande risco embutido nesse desenvolvimento sem que as pessoas 
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se deem conta da utilização dos recursos naturais para a produção de bens de consumo 

sem a necessária preocupação ambiental.  

c) no descarte x aproveitamento: 

E eu pessoalmente posso e devo depositar o lixo no local certo e contribuir para 
não sujar o espaço que eu estou trabalhandoS4. [...] O Papel, garrafa PETS3, 
garrafas de vidroS3, papelãoS4,S3, resto de alimentosS22, frascos de cola vaziosS22, 
eu sempre procuro depositar nos locais apropriadosS4,S3, na lixeira se tiver. 
Tento separar, na medida do possível, jogando o papel na lixeira que é 
reservada a ele. 

 

Garrafa PET eu não jogo fora, o pessoal do DA sempre coleta; garrafas de vidro 
eu também não jogo fora, eu tento dar para as pessoas que recolhem, assim como 
o papelão. Eu tento fazer da melhor maneira possívelS3. Nunca jogo papel no 
chãoS4. 

 

[...] Quando eu cheguei aqui fiquei muito animado, mas depois vi que não 
funcionava. Os coletores coloridos são só ...S21. Aqui na Universidade eu acho a 
Coleta Seletiva pouco eficiente porque às vezes a gente vai jogar... apesar de ter 
alguns cestos sinalizados, a gente olha ali e vê que nem todo mundo respeita, eu 
procuro respeitar e procuro ensinar meus filhos, também, a fazerem issoS44. 

 

[...] As embalagens de papel e de papelão não vão para o lixo. Tem um lugar 
apropriado para colocá-los, que fica ao lado do Módulo e eles são coletados pelos  
funcionários da empresa terceirizadaS77. 

 

[...] A agulha vai para a caixinha de perfurocortantes S78. 

 

[...] Material biológico/químico (insetos) tem um descarte especial, já os 
perfurantes como estilete, agulha, alfinetes não são descartadosS9. Quando 
estes instrumentos não estão em condição de uso, que são poucos, ficam 
guardados em gavetasS9.  

 

 
Os discursos evidenciam a adesão de parte na comunidade à coleta seletiva, mesmo 

quando outras pessoas não a praticam. A coleta seletiva, além de permitir o 

reaproveitamento dos resíduos recicláveis, contribui, ainda, para a manutenção de um 

ambiente limpo, sem resíduos no chão, um outro cuidado demonstrado pelos que 

praticam a coleta seletiva. Alguns laboratórios exercem um descarte diferenciado, por 

considerar a natureza dos resíduos gerados em seus ambientes. 

É pertinente salientar que há na Universidade um número expressivo de indivíduos que 

incorporaram práticas disseminadas pelo gerenciamento de resíduos sólidos e/ou pelo 

desenvolvimento de um pensamento crítico e de consciência ambiental. Tais indivíduos 
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se contrapõem, frontalmente, ao grupo de tantos outros que ignoram tais práticas e tem 

comportamento inadequado ao apelo ambiental já demonstrado nesse trabalho. Mesmo 

sendo desenvolvidas de forma pontual, as iniciativas e ações são importantes e podem 

contribuir para mudanças atitudinais dos outros indivíduos, favorecer a formação de 

grupos que tenham interesse nas causas ambientais, disseminar as boas práticas no 

ambiente universitário, despertando o interesse e adesão de outras pessoas.  Na sua 

maioria, são procedimentos operacionais e resultam na minimização de resíduos, sendo 

algumas dessas práticas relacionadas a seguir: 

a) Redução do uso de copos descartáveis para água e/ou café: seja pela substituição 

de copos descartáveis por copos duráveis (plástico, vidro ou porcelana) ou redução do 

uso diário de copos descartáveis (um ou dois por pessoa/dia).  A Equipe de Educação 

Ambiental, alguns ambientes do Departamento de Tecnologia, Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Colegiado do Curso de Ciências 

Biológicas, Laboratório de Algas/DCBIO, Laboratório de Fisiologia Animal 

Comparada, Diretoria e outros espaços do Departamento de Educação, Coordenação de 

Pós-Graduação em Educação, Coordenação dos Laboratórios de Química (DEXA), 

Assessoria Especial de Informática, Pró-Reitoria de Graduação (por apenas um 

funcionário), Laboratórios de Física, ‘Restaurante Universitário’ (disponibiliza copos 

descartáveis, de vidro e de plástico) são alguns dos espaços que utilizam essa prática, 

além de ser praticado por pessoas isoladamente.  

Para os copos descartáveis/duráveis, em 2008 foi apresentado à Administração Superior 

o Projeto de Intervenção intitulado “Projeto Canecas: uma etapa para a minimização de 

resíduos sólidos no Restaurante Universitário” elaborado pelo Grupo de Extensão e de 

Pesquisa em Educação Ambiental (GEPEA). O mesmo é constituído por um grupo de 

estudantes do Curso de Ciências Biológicas que se sensibilizou com a postura dos 

estudantes com relação ao descarte inadequado dos resíduos sólidos nos espaços físicos 

do campus. Tem como objetivo principal reduzir a geração de resíduos sólidos 

produzidos no Restaurante Universitário, substituindo os copos descartáveis por canecas 

individuais e duráveis (PROJETO CANECAS, 2008). O projeto contou com o apoio de 

Diretório Central dos Estudantes/UEFS, Diretório Acadêmico de Biologia/UEFS, 

EEA/UEFS, Movimento Ambiental/UEFS. Entretanto, por falta de suporte 

orçamentário da própria UEFS o projeto, ainda, não foi executado. Há registro que 
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universidades americanas foram as primeiras a praticarem tal ação, nos anos de 1980 

(KENIRY, 1995). A Universidade de São Paulo distribui copos duráveis aos estudantes, 

ao ingressarem nos cursos de graduação por meio de processo seletivo (informação 

obtida verbalmente). 

  
b) Reaproveitamento de papel e envelopes de papel: o reaproveitamento de papel se 

dá pela utilização do verso para rascunhos, lembretes, registros de reuniões e 

embalagens para outros produtos no caso dos envelopes. Como exemplo dessa prática 

podemos citar, entre outros, a Coordenação de Curso de Especialização em Educação, 

Núcleo de Bioética, Imprensa Gráfica da UEFS, Colegiado de Ciências Biológicas, 

Laboratório de Fisiologia Animal Comparada/DCBIO, Coordenação da Pós-Graduação 

em Engenharia Civil e Ambiental e a Vice-Reitoria. Os alunos do referido Curso são 

orientados para a impressão nos dois versos do papel como uma das iniciativas de 

reduzir o consumo desnecessário. Registros feitos por Armijo de Vega e outros (2006) 

apontam uma economia de 70% de papel após a implantação do Programa de Gestão de 

Resíduos Sólidos na Universidade Autônoma da Baixa Califórnia/México, cujos 

procedimentos são semelhantes aos desenvolvidos na UEFS. A divergência está em ser, 

na Universidade Autônoma da Baixa Califórnia, uma orientação institucionalizada, 

enquanto na UEFS, há uma orientação da EEA para tal prática, mas que todos os setores 

praticam de fato. 

c) Separação de papel para o seu aproveitamento: atitude já incorporada pela 

maioria dos funcionários da UEFS (DIAS, 2008), normalmente quando se trabalha com 

arquivo morto ou desenvolvem atividades que geram grandes volumes de papel, sendo 

encaminhados para a oficina artesanal de papel instalada na EEA.   

d) Confecção de blocos de papel: embora a confecção de blocos seja uma das formas 

de reaproveitamento de papel, essa prática merece destaque. Prática retomada pela 

Impressa Gráfica da UEFS que reaproveita as sobras de papéis utilizados nos serviços 

gráficos. Os blocos são distribuídos para os setores da UEFS quando confeccionados em 

grande quantidade. 

e) Comunicação e produção de documentos on-line: embora seja uma prática 

disseminada na UEFS, as comunicações oficiais, ainda, concentram-se no formato 

tradicional, com o uso do livro protocolo. Apenas a Assessoria Especial de Informática 

que é responsável pelo suporte técnico dos equipamentos de informática, utiliza, 
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exclusivamente, a comunicação eletrônica, por meio dos e-mails institucionais da 

comunidade universitária, abolindo por completo a utilização de papel para qualquer 

comunicação. Documentos como relatórios de atividades anuais, caderneta de registro 

de aulas, entre outros, também, são registrados eletronicamente pela Assessoria de 

Planejamento (ASPLAN) e pela Divisão de Assuntos Acadêmicos, respectivamente. 

Convocações para reuniões de Áreas de Conhecimento, de Conselhos de 

Departamentos, Superiores, dos Colegiados de Cursos, também, já aderiram ao correio 

eletrônico pela maioria dos seus órgãos. Entretanto, tais ações estão sendo disseminadas 

informalmente e não há estudos do reflexo na economia de papel com a incorporação de 

tal procedimento.  

f) Reaproveitamento de peças de computadores: O corpo docente do Curso de Física 

e do Curso de Engenharia de Computação utiliza computadores devolvidos e estocados 

na Assessoria Especial de Informática, por não apresentarem mais serventia ou por 

serem classificados como inservíveis. Tais equipamentos são utilizados para fins 

didáticos ou de pesquisa. Entretanto, a procura por esses equipamentos é menor que o 

estoque existente. Segundo informações obtidas da Assessoria, os resíduos resultantes 

dessas atividades têm gerado algum grau de dificuldade para os seus geradores ou para 

o próprio órgão quanto ao descarte, pela inexistência de procedimentos adequados.  

A Instituição tem dado três encaminhamentos diferentes para as ‘carcaças’ de 

computadores: encaminhados para empresas que prestam serviço de manutenção à 

UEFS (pequena quantidade); descarte no lixo comum e encaminhamento para o 

Almoxarifado Geral do Estado por ser considerado como inservíveis (segundo 

informações verbais recebidas, o Almoxarifado tem recusado a receber alguns 

equipamentos pelo seu estado apresentado).     

g) Máquinas cata-níqueis: Pesquisas desenvolvidas pelo Curso de Engenharia da 

Computação tem utilizado equipamentos, a exemplo de máquinas cata-níqueis. O 

aproveitamento de equipamentos potencialmente destinados a serem resíduo 

tecnológico, foi resultado de um projeto inédito, intitulado “Vida nova aos caça-

níqueis”, desenvolvido por estudantes do referido Curso e professores do Departamento 

de Tecnologia/UEFS. Tal projeto teve financiamento do Programa de Educação Tutorial 

(Pet-Ecomp) do Ministério da Educação (MEC) e com a tutoria de professores 

orientadores, a máquina caça-níquel foi transformada em urna eletrônica, já utilizada em 
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Eleições Departamentais. Iniciativas dessa natureza trazem resultados ambientais 

positivos, uma vez que houve reaproveitamento de partes da máquina original (monitor 

e as instalações elétricas) e de equipamento que se encontrava inutilizado (CPU), além 

de não ser necessária a utilização de tintas para a impressão térmica. A impressão se dá 

por queima do papel imprimindo o que foi registrado na máquina (voto). Outro ponto 

positivo que se pode dedicar a esse resultado é a descoberta de uma tecnologia, 

resultante de estudos acadêmicos que pode ser levada para outras instituições. 

h) Aproveitamento de garrafas plásticas (embalagens de alimentos, álcool): 

Material utilizado como recipientes para acondicionar matérias/produtos de natureza 

química pela Coordenação dos Laboratórios Didáticos de Química, Laboratório de 

Sistemática em Insetos, entre outros. 

i) Reaproveitamento de garrafas PET: material utilizado por vários setores da UEFS 

e pelo Diretório Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas em oficinas dos Encontros 

de Biologia (Encobio e Encobio Junior) realizados anualmente. Os eventos são 

oferecidos em anos alternados, sendo que o Encobio Junior é dedicado aos estudantes 

do Ensino Básico.  

j) Recarga de cartuchos: prática já consolidada na UEFS com uma grande 

aceitabilidade por parte da comunidade universitária. Entretanto ainda há setores que 

resistem em praticá-la, justificando pela queda de qualidade na impressão e o limite 

apresentado para a recarga por cartucho.   

Ainda que de forma inconsciente, o grupo pró-ambiente desenvolve ou pratica vários 

dos princípios norteadores aplicados nesse trabalho para a elaboração da política de 

gestão de resíduos sólidos, a saber: Princípios da Sustentabilidade Ecológica e 

Ambiental, da Cooperação e do Conhecimento. 

 

Princípio da Inclusão Social: permite a inclusão de alguns atores sociais, a exemplo de 

catadores de lixo, desde que lhes garantam condições dignas de trabalho e de educação, 

contribuindo, desta forma, para o estímulo à cidadania, à redução da pobreza e geração 

de emprego.  

Na UEFS, atualmente, observamos a presença de catadores “clandestinos” recolhendo 

material reciclável em três pontos distintos do campus: (a) na “casinha do lixo” onde se 



         

 

                                                                                                                                       164  
                                                                                                                                        
 
armazena temporariamente o resíduo aterro com posterior encaminhamento ao aterro 

sanitário; (b) no restaurante, em busca de restos de alimentos cozidos e outros resíduos 

recicláveis e, por fim, (c) nas áreas em desmatamento para o recolhimento de madeira 

resultante da poda (gravetos e troncos de árvores). O assunto já foi encaminhado ao 

setor responsável para discussão, uma vez que há um aparente “desconhecimento” e 

“falta de controle” por parte do setor competente para tal assunto, além das implicações 

de segurança, inclusive sanitárias, para os catadores.  

Considerando a realidade da UEFS, que propõe a segregação dos resíduos na fonte 

geradora, cabe uma avaliação mais precisa quanto à participação de catadores, devendo 

definir o tipo e o volume de resíduos que serão destinados a eles e as condições em que 

se dará essa atividade (cadastramento dos catadores, cronograma e espaço físico onde se 

dará a distribuição, oferta de oficinas de educação ambiental e capacitação para o 

exercício da atividade, entre ouros aspectos). Para o exercício deste princípio, já existe 

uma determinação legal estabelecida pelo Decreto Federal no 5.940, de 25 de outubro de 

2006. O referido decreto instrui a separação dos resíduos sólidos recicláveis 

descartados, apenas, pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta 

e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2006c).  

 

Princípio da Participação Popular: configura um processo democrático com a 

participação da população/comunidade universitária na decisão sobre o gerenciamento 

de resíduos, juntamente com as autoridades competentes. Esta participação também se 

destaca por sua importância no controle e acompanhamento da implementação das 

ações no gerenciamento. Para um alcance maior desse princípio, sugerimos: 

a) ampliar a participação da comunidade na política de gestão de resíduos sólidos, 

de forma sistemática, constituindo uma comissão especial, composta de 

representantes das unidades/setores, com funções bem distintas, como: (1) ser o 

‘agente ambiental’, com relação aos resíduos sólidos gerados na sua unidade de 

trabalho, trazendo as demandas locais (dificuldades, problemas e/ou sugestões, 

tanto no campo educacional como operacional) para uma resolução 

compartilhada e para uma sistematização das ações necessárias que deverão ser 

encampadas pela EEA; (2) ser o elo entre a comunidade e a EEA, facilitando a 
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comunicação entre os setores e constituindo-se em uma referência local para o 

diálogo com vistas a esclarecimentos e orientações, também, em nível local. Esta 

representação seria ampliada com a participação de um dos representantes no 

Conselho Ambiental presidido pela EEA.   

O discurso do Sujeito coletivo, também, reforça tal iniciativa: 
 
 

constituição de grupo de trabalho misto, constituído de professores, estudantes e 
funcionários que tenham afinidade, que trabalhem, que tenham mais preparo e nos 
direcionam e nos dêem todas as diretrizesS9; 

 

 

b) instituir a utilização de alguns instrumentos que venham facilitar, de um modo 

geral, a comunicação entre a comunidade universitária e a unidade responsável 

pelo gerenciamento de resíduos (EEA), a exemplo de blog e ouvidoria 

ambiental. É recomendável, também, outros instrumentos que propiciem 

contatos/diálogos e deliberações para as questões ambientais, destacando em um 

primeiro momento os resíduos sólidos, por meio de fóruns, comitês e eventos 

sob a coordenação da Equipe de Educação Ambiental/UEFS para discussão, 

análises, sugestões e encaminhamentos necessários. Instrumentos semelhantes já 

são praticados por algumas universidades, como: Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) Universidade Regional de Blumenau (FURB) (TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006).  

 

Em 2008, a UEFS promoveu um grande seminário denominado de ‘Movimento 

Ambiental’ sob a temática A questão ambiental da UEFS – histórias e perspectivas com 

a participação expressiva da comunidade universitária (cerca de 800 pessoas entre 

professores, estudantes e funcionários). O apoio da Administração Superior foi decisivo 

para o sucesso do evento. Um dos temas discutidos foi resíduos sólidos. Como 

resultado, foi publicado um livro que recebeu o mesmo título do evento no qual constou 

um capítulo sobre resíduos sólidos na UEFS e outro sobre as deliberações e a agenda de 

prioridades para cada temática debatida, com definições de diretrizes e ações. Após o 

evento, se constituiu uma Comissão designada pelo Reitor da UEFS, por meio da 

Portaria 1.309/2008, com o objetivo de dar encaminhamento e monitoramento ao Plano 
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de Gestão Ambiental da UEFS, em atendimento à deliberação da plenária final do 

referido evento. Entretanto, não foi possível, ainda, uma sistematização de trabalho da 

referida Comissão com relação ao propósito principal, por múltiplas razões. 

 

Princípio de Responsabilidade Política: a adoção de atos regulatórios/normativos 

internos tem seu destaque em políticas de gestão de resíduos sólidos uma vez que tais 

atos ou normas norteiam e definem diretrizes e arranjos institucionais em conformidade 

com as orientações internacionais e nacionais, em atenção às demandas locais para o 

gerenciamento de resíduos, especialmente com relação às tecnologias limpas (utilização 

de técnicas que utilizam racionalmente os recursos e evitam a poluição). Certamente, a 

regulamentação contempla aspectos oriundos dos demais princípios aqui constituídos e 

deve culminar na política de gestão de resíduos. No que se refere à UEFS, apesar do 

presente gerenciamento de resíduos sólidos, ainda não há uma regulamentação efetiva.  

 

Princípio de Utilização de Tecnologias Apropriadas: este princípio deve estar 

atrelado às definições dos modelos de tecnologias limpas e apropriadas para a realidade 

local. A UEFS utiliza algumas tecnologias apropriadas a exemplo da compostagem e da 

oficina artesanal de papel. Estas preenchem as características das tecnologias limpas, 

pois reduzem a geração de resíduos e, consequentemente, contribuem para a redução do 

volume de resíduo orgânico encaminhado ao aterro sanitário. A compostagem tem 

outros pontos positivos, uma vez que não requer gasto de energia elétrica, necessita de 

pouco volume de água e requer pouco investimento financeiro. Além dessas 

características, o seu produto final, o composto orgânico (húmus) é indicado como 

recondicionador de solos, inclusive dos degradados. 

Entretanto, considerando a área física necessária para a compostagem na UEFS e o 

pessoal de apoio, a produção tem sido limitada, priorizando a pesquisa nessa área. O 

resíduo orgânico utilizado é proveniente das cantinas. Em função disso, há um 

desperdício muito grande dos demais resíduos orgânicos que são acondicionados como 

resíduo aterro, cujo encaminhamento é para o Aterro Sanitário do Município.  

Segundo Dias, Vaz e Campos (2010), a compostagem na UEFS tem contribuído de 

forma significativa para o ensino e a pesquisa, uma vez que tem servido a visitas 

técnicas para Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, aulas práticas para a graduação 
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permitindo assim, a vivência técnica em várias disciplinas curriculares como 

Saneamento, Saneamento Ambiental, Ciências do Ambiente, Educação Ambiental e 

Biologia Ambiental. Para o ensino e a pesquisa de pós-graduação, a Compostagem tem 

sido objeto de estudo dos Programas de Pós-Graduação (Mestrado de Engenharia Civil 

e Ambiental e Doutorado em Biotecnologia), ambos em análises de comportamento de 

biodegradação de diversos materiais orgânicos. Traz, ainda, uma grande contribuição 

para a ampliação de linhas de pesquisa a serem desenvolvidas nas instalações da EEA 

com a criação de processos biotecnológicos para a aceleração da compostagem, 

agregando, portanto, profissionais de outras áreas do conhecimento a exemplo de 

Microbiologia, Saneamento e Enzimologia Aplicada até então não presentes na rotina 

da Unidade.  

Ainda segundo Dias, Vaz e Campos (2010), a aplicação do processo reverte-se à 

condição de lixo orgânico como depósito de vetores mecânicos e biológicos de doenças, 

produtor de mau cheiro e contaminação de recursos naturais, passando à condição de 

futuro fertilizante orgânico. Como se vê, a utilização do resíduo orgânico para a 

compostagem traz vantagens ambientais (aumenta a vida útil dos aterros sanitários e 

impede a contaminação do solo) além de beneficiar a saúde pública (inibe a proliferação 

de vetores de doenças). Tais colocações reforçam, ainda, a urgência da ampliação da 

área para a compostagem no prédio da Equipe de Estudo e Educação Ambiental. 

 

Princípio da Universalidade e Equidade: refere-se ao direito do cidadão e, de forma 

equitativa, deve abranger os serviços de coleta, de tratamento e de disposição final dos 

resíduos sólidos não evitáveis. Quanto a este princípio, a UEFS garante o serviço de 

limpeza e de coleta diárias no campus universitário, porém alguns procedimentos com 

relação às etapas do gerenciamento necessitam ser melhorados. As falhas existentes 

podem comprometer a qualidade ambiental do campus por favorecer a proliferação de 

vetores de doenças, interferir, negativamente, na paisagem do ambiente, contribuir com 

maus hábitos ou dificultar a mudança de hábitos da comunidade. Tais falhas remetem-se 

ao descarte dos resíduos, não só pela comunidade universitária, mas pelo próprio 

manejo desenvolvido por setores responsáveis pela manutenção do campus a exemplo 

de: descarte (acúmulo) de resíduos como lâmpadas fluorescentes, vidros comuns e 

vidrarias de laboratórios, móveis, louças sanitárias (vasos e pias com acúmulo de água) 
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em áreas a céu aberto e em pontos diferentes; descarte de resíduos de demolição e 

construção civil em vários pontos e, às vezes, misturados com o resíduo oriundo do 

serviço de poda; utilização dos acondicionadores para pequenos volumes de resíduos 

como ponto de descarte para grandes volumes de resíduos situados em áreas de 

circulação pública; utilização de sacos de qualidade inadequada para o 

acondicionamento de resíduos, que rompem com facilidade pelo volume e por ações de 

catadores (para retirada de resíduos recicláveis) ou animais (felinos e cães em busca de 

alimentos); descarte de resíduos verdes (poda e capina) em diversos pontos quando 

deveria ser encaminhado para a compostagem; necessidade de manutenção de alguns 

acondicionadores; não segregação dos resíduos em ambientes internos; utilização do 

trator para outros fins, interferindo na rotina da coleta e do transporte dos resíduos;  falta 

de higienização dos acondicionadores expostos nas áreas de circulação pública 

(cantinas), entre outros.   

     

Princípio da Cooperação: preconiza a cooperação entre todos os segmentos que 

compõem a instituição em prol do gerenciamento de resíduos, evidenciando a gestão 

sistêmica pela necessária inter-relação dos setores, órgãos e da comunidade universitária 

que a constituem. Assim, pode-se afirmar que na UEFS, no estágio atual, tal Princípio 

precisa ser mais bem compreendido para ser exercitado e refletir positivamente na 

política institucional. Como exemplo da não compreensão atual do Principio da 

Cooperação é a falta de estreitamento na relação UNINFRA e EEA para com o 

gerenciamento dos resíduos. Muito dos exemplos mencionados quando da abordagem 

sobre o Princípio da Universalidade e Equidade, refletem a falta de articulação entre os 

dois setores. Porém, pode-se afirmar, também, que parte da comunidade universitária 

tem exercido tal cooperação ao desenvolver ações isoladas, de forma permanente ou 

pontual, individual ou coletiva, mas que não caracterizam, de fato, uma decisão política 

dos setores (com raríssimas exceções). O uso de copos duráveis em substituição aos 

copos descartáveis caracteriza uma ação isolada, porém com adesão crescente entre as 

pessoas e, de certa forma, encontra-se bem disseminada em outros ambientes 

universitários. Entre as poucas exceções, institucionalmente, se tem a introdução do uso 

do papel reciclado, para uso em grande escala na instituição, em substituição ao papel 

branco e a contratação de empresa especializada para a coleta de resíduo de serviço de 

saúde. O uso do papel reciclado tem despertado a comunidade para a mudança de 
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conduta, mas também, tem levantado questionamentos de alguns setores sobre a 

qualidade do papel e seu efeito nas impressoras e no consumo de tonner. 

 

Princípio da Sustentabilidade Econômico-Financeira: Este princípio deve estar 

associado a outros três: o Princípio da Sustentabilidade Ecológica e Ambiental, o 

Princípio de Utilização de Tecnologias Apropriadas e o Princípio da Precaução, pois 

enquanto o primeiro consiste na limitação do uso dos recursos naturais não renováveis 

na preservação da capacidade de autodepuração dos ecossistemas, o segundo está 

atrelado às definições dos modelos de tecnologias limpas e apropriadas para a realidade 

local e o terceiro se caracteriza pela ação preventiva no sentido de evitar as 

possibilidades de danos ou riscos ambientais. Portanto, as ações decorrentes do 

Princípio em questão devem fazer valer os propósitos dos demais princípios, dando 

destaque ao aspecto custo-benefício ao adotar procedimentos, para: 

(a) aquisição de produtos alternativos (equipamentos e materiais de 

consumo) tendo em vista a sua aplicabilidade e durabilidade (vida útil, 

conservação e manutenção, exigências para armazenamento);  

(b)  definição de modelos arquitetônicos para os futuros prédios a serem 

construídos no Campus Universitário, respeitando as características 

ambientais (clima, ventilação, luminosidade); 

(c)  uso de tecnologias com vistas ao reaproveitamento de equipamentos 

danificados ou, ainda, o seu encaminhamento para originar outro 

produto, sem que venha acarretar em maiores custos ou o uso excessivo 

de recurso natural ou matéria prima que teria como consequência a 

geração de um volume maior de resíduo do que o seu descarte inicial; 

(d) utilização de serviços, manutenção ou recuperação para mobiliário que 

apresentam condições de recuperação, que contrariando a política de 

reaproveitamento, seriam resíduos.  

Há que se levar em consideração que os itens levantados requerem a utilização de 

recursos financeiros para a efetivação das ações e, em muitos deles, só é possível por 

meio de processos licitatórios, face ao montante de recursos orçados.  Para o alcance 

dos objetivos propostos pelo Princípio da Sustentabilidade Econômico-Financeira, dois 
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aspectos são importantes: (a) nem sempre o menor valor de determinado produto é o 

melhor ambientalmente e (b) nem o de maior valor é o mais durável ou o mais indicado, 

também ambientalmente. Há, então, que se associar o aspecto econômico-financeiro 

com o custo ambiental, seja como produto, serviços, manutenção ou recuperação 

(DIAS, 2003, citando MORAES, 2002).  

 

Princípio do Conhecimento: destaca-se por dar sustentação aos demais princípios 

anteriormente apresentados e por envolver todos os aspectos relacionados à 

problemática dos resíduos sólidos. O conhecimento a que se refere é de domínio 

científico, técnico, político e educacional. Enquanto os demais princípios podem se 

organizar alterando o seu ordenamento, este ocupa sempre a posição de base para todos 

os demais princípios.  

Parte da comunidade demonstrou ter conhecimento técnico ao conceituar resíduos 

sólidos, a saber: 

 

A gente tem como lixo o produto da atividade humana que está relacionada 
com a nossa vida, com nossas atividades culturais, com o desenvolvimento social 
e tecnológicoS1,S13,S23,S44 e que se descarta como resultantes dessas 
atividadesS13,S8,S40. Portanto, é aquilo que a gente usa e descartaS23,S46, pois todo 
processo de produção implica em descarte do que não mais interessaS60. Como 
disse, ele é produzido em função do que a gente desenvolve. Logo, não deixa 
de ser um subproduto humanoS9. 

Eu o compreendo como todo o resíduo seja ele orgânico, inorgânico, metais, que 
não sejam líquido, nem gasosoS25. Ele é sólidoS25. De uma forma geral ele é 
resultado de um processamento de uma matéria prima, seja um processo 
químico, físico ou biológico. É o que sobra, ou que não é utilizado ou que é 
pós-processado. É o rejeitoS40. Hoje em dia é chamado mais de resíduoS41.  

 

 

A compreensão acima está em consonância com os conceitos de resíduos sólidos 

enunciados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT/CEMPRE (2000) e com a 

NBR 1004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Os 

discursos aproximam-se da NBR 1004 quando esboçam uma classificação dos resíduos 

e sua constituição. O segundo discurso apresenta o termo ‘resíduo’ que, ao reconhecê-lo 

como tal, entende que não há distinção entre os dois termos, tendo-os como sinônimos. 

Dias (2003) e Darolt (2002) registram a preferência dos técnicos pelo termo ‘resíduo’. É 

observável que ambos os discursos sinalizam ao favorecimento da implementação da 
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política de gestão voltada mais para o desenvolvimento de ações técnicas, pelo domínio 

do conhecimento técnico que demonstram ter. Entretanto, as ações educativas devem 

trabalhar questões relacionadas ao consumo, geração de resíduos e ao desperdício 

desnecessário por desencadear a demasiada exploração dos recursos naturais (matéria 

prima) para a produção de certos produtos.   

Uma vez concluídas as abordagens sobre as diretrizes norteadoras da política de gestão 

dos resíduos sólidos na UEFS, o próximo passo refere-se às sugestões de procedimentos 

a serem adotados, tendo em vista a implementação do modelo de gestão. 

 

4.2.2 Procedimentos a serem adotados - aspectos considerados: sugestão para o 

modelo de gestão dos resíduos sólidos na UEFS 

 

4.2.2.1 Para a Estrutura Organizacional – Procedimentos Estruturais 

 

Desde a implantação da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 1776, a sua 

estrutura organizacional se constituiu em dois grandes níveis de poder, denominado 

Modelo Binário de integração estrutural que compreende os níveis Administração 

Superior (representada pelos Conselhos Superiores e Reitoria) e Administração Básica e 

Adstrita (representada pelas Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão – Departamentos 

e pelos Colegiados dos Cursos).  

A direção da Universidade, regimentalmente, é exercida pelo Reitor e, no seu 

impedimento, pelo Vice-Reitor. Os Conselhos Superiores, exceto o Conselho de 

Administração (CONSAD - que até então, é presidido pelo Secretário de Educação do 

Estado da Bahia), são presididos, também, pelo Reitor e pelo Vice-Reitor nas mesmas 

condições anteriores e, caso haja impedimento dos dois, a presidência é exercida pelo 

Pró-Reitor de Graduação. O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e o 

Conselho Universitário (CONSU) são constituídos pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-

Reitores e por representação dos Departamentos e Colegiados (diretores e 

coordenadores), das classes constituintes da comunidade acadêmica, dos sindicatos, do 

movimento estudantil, da comunidade externa e todas expressas em regimentos próprios 
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e Leis Estaduais. Os Coordenadores de Cursos não são membros do CONSU e o Pró-

Reitor Administrativo não compõe o CONSEPE.      

Diante do crescimento da instituição, em período anterior a 1997, a UEFS já sinalizava 

a necessidade de mudanças estruturais para atender à complexidade das atividades em 

desenvolvimento (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2001b). 

E embora houvesse a reorganização na sua estrutura organizacional em 1997, o modelo 

binário de integração estrutural foi mantido com alguns destaques para (a) os 

Conselhos Superiores que passaram a ter posição organizacional e constituição 

modificadas, (b) a implantação das Pró-Reitorias Acadêmicas (de uma para três); (c) a 

criação de cinco unidades funcionais.  

As mudanças potencializaram o poder dos Conselhos Superiores, antes centrado na 

figura do Reitor, fortaleceram a Reitoria no âmbito administrativo (decorrente da 

ampliação do número de assessores sendo, portanto, mais assistida) e, ao mesmo tempo, 

as Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão (Departamentos) e aos Colegiados de 

Cursos que passaram a ser melhor assistidos nas suas atividades fins e meio por 

intermédio das Pró-Reitorias, das cinco unidades de desenvolvimento funcional, das 

duas assessorias especiais, da Assessoria de Comunicação e da TV Universitária.  

Portanto, tais mudanças tiveram o objetivo de iniciar o processo de descentralização da 

área administrativa e melhorar as condições de atendimento e suporte à área acadêmica 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2001b).  

Entretanto, esse novo formato que indica uma descentralização do poder, que passou a 

assistir melhor outros órgãos e unidades, não interferiu no modelo das unidades de 

ensino, pesquisa e extensão (os Departamentos) e dos Colegiados, mantendo-os, ainda, 

com a mesma estrutura acadêmico-administrativa engessada e centralizadora. Ainda é 

possível se observar no organograma o poder centrado nos cargos de Reitor e Vice-

Reitor e não no órgão Reitoria.  

Essa característica de estrutura administrativa engessada e centralizadora provocou, 

mesmo antes de 1997, um movimento no âmbito dos Departamentos, mas sem uma 

ampla discussão, para a criação de uma nova ‘unidade acadêmica’’, cujo objetivo foi 

diminuir os passos burocráticos, tornando-a mais ágil do que os Departamentos e 

permitir uma constituição por grupos de professores e técnicos especialistas em uma 

determinada área do saber, sem exigência da mesma formação básica profissional, e 
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sem, necessariamente, serem lotados em um mesmo Departamento.  Assim, nascem os 

núcleos temáticos na UEFS, que se caracterizam por possuírem autonomia funcional, 

agilidade nos trâmites dos projetos acadêmicos e demais atividades desenvolvidas no 

seu âmbito e sob a sua responsabilidade.  

A Equipe de Educação Ambiental (EEA) é pioneira nessa trajetória (1992), mas, até 

hoje, não possui posição demarcada no organograma institucional, diferentemente dos 

Departamentos e dos Colegiados de Cursos que são demarcados como unidades 

universitárias nos organogramas da UEFS nos períodos anterior e posterior a 1997 

(FIGURAS 35 e 36).  
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FIGURA 35 Organograma da UEFS correspondente ao período de 1976 a 1997. 
FONTE: UEFS (2001).  
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 O Organograma 1976/1997 (FIGURA 35) aponta para a existência de uma única Pró-

Reitoria acadêmica denominada de Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

constituída de quatro Coordenações que deram origem às Pró-Reitorias Acadêmicas em 

1997. No organograma de 1997 (FIGURA 36), já se observa a existência das três novas 

Pró-Reitorias Acadêmicas (Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação - PPPG e Pró-Reitoria de Extensão - PROEX) com suas 

respectivas coordenações. Embora a EEA, desde a sua implantação, estivesse, 

hierarquicamente, ligada à Pró-Reitoria de Extensão, ainda, não é destacada no 

organograma vigente.  

Na sua origem, a EEA já se caracterizava como um movimento ambiental, democrático 

e participativo (comunidade universitária e sociedade local). Foi idealizada a partir do I 

Seminário de Educação Ambiental realizado na UEFS, em dezembro de 1990 onde se 

traçaram algumas recomendações, entre elas, a ‘criação de uma equipe interdisciplinar 

comprometida com a Educação Ambiental’ (DIAS; VAZ; CAMPOS, 2010). Desde a 

sua implantação, a EEA é demarcada fortemente com projetos na e para a área 

ambiental, cujo eixo inicial foi voltado para a gestão de resíduos sólidos e de 

mobilização social. Desde então, a EEA percebe a UEFS como ambiente gerador de 

resíduos e, em assim sendo, se posiciona como espaço universitário responsável em 

pensar e buscar soluções para os resíduos gerados decorrentes das atividades 

desenvolvidas na Instituição.  

Segundo depoimento de membros da EEA, houve, no período da reorganização 

estrutural administrativa da UEFS, uma tentativa de contemplar esta Equipe no novo 

modelo organizacional, porém como demandava uma discussão e análise mais precisa 

sobre o assunto, ficou mantida a sua posição de ser subordinada à PROEX. 

É pertinente observar que nos órgãos administrativos da UEFS, a exemplo da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças e da Unidade de Infraestrutura e Serviços 

(UNINFRA), também, não há uma setorização voltada para o meio ambiente ou, mais 

especificamente, voltada para os resíduos sólidos.  

Em 2008, a UEFS dá um novo passo adequando o seu Organograma Estrutural e 

Administrativo às demandas decorrentes do seu crescimento. Tais adequações 

ocorreram no âmbito da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), com a 

criação de mais duas Assessorias assim denominadas: Assessoria Técnica de Recursos 
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Humanos (originária da Assessoria Técnica para Implementação do Setor de Recursos 

Humanos) e Assessoria Técnica de Contratos e Convênios, anteriormente compondo a 

Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIN). Com essa nova configuração, podemos 

afirmar que as adequações se deram de forma mais simplificada que as ocorridas em 

1997, uma vez que se restringiu à área administrativa e pontualmente entre a PROAD e 

o GEFIN. Assim, mais uma vez, a dimensão ambiental/resíduos sólidos fica a 

posteriori, pois as unidades que a representam, tanto no âmbito acadêmico, como no 

âmbito administrativo, permanecem como em 1997. 

Vale salientar, entretanto, a deflagração da Estatuinte na UEFS no ano de 2008 e ainda 

em discussão, cuja metodologia aplicada para formular o novo Estatuto é a participativa, 

envolvendo a comunidade universitária. Esse momento se configura como importante e 

oportuno para se repensar a posição da EEA considerando seu papel na instituição, a 

natureza do seu objeto de trabalho (meio ambiente) e suas atividades acadêmicas já em 

pleno desenvolvimento. É oportuno, também, repensar a composição da UNINFRA 

com relação aos resíduos sólidos, em especial ao pensar a Universidade para um futuro 

a médio e longo prazos, quando a dimensão ambiental não pode ser esquivada ou 

estagnada no quadro atual.  

Tecidas as considerações, são apresentadas, a seguir, as sugestões para a construção do 

modelo de gestão de resíduos sólidos na UEFS: 

 

A) Inserção da EEA na Estrutura Organizacional da UEFS   

Instituições que têm política de gestão ambiental/de resíduos sólidos na sua estrutura 

organizacional, apresentam modelos variados de segmentos (órgãos/setores/unidades) 

que se inserem em dois grandes perfis: (a) acadêmico e (b) administrativo e operacional 

destinados a lidar, especificamente, com suas questões ambientais/resíduos sólidos.  

Os segmentos que apresentam perfil acadêmico assemelham-se à estrutura mantida pela 

EEA/UEFS nas suas atribuições, se diferenciando, no entanto, quanto à sua posição 

hierárquica, uma vez que estão vinculados diretamente à Reitoria.  Como exemplo, tem-

se o Instituto de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, (SPANEMBERG et al, 2000), a Escola para o Meio Ambiente da Universidade de 

Massey/NZ (MASON et al, 2003), o Instituto de Engenharia da Universidade 

Autônoma de Baixa Califórnia/México (ARMIJO DE VEGA et al, 2003), o Instituto de 
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Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul e a Coordenadoria de Gestão 

Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina (RIBEIRO et al, 2005).  

Na Universidade de Caxias do Sul, o Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) é o 

órgão responsável pelo planejamento, implantação e operacionalização de todo o 

Gerenciamento Ambiental da Instituição, com ênfase nos resíduos sólidos desde a sua 

origem, introduzindo, posteriormente, o gerenciamento de resíduos líquidos, de energia 

e água e planos de ocupação do espaço: vegetação e ocupação do solo. De caráter 

interdisciplinar, o Instituto é responsável pela pesquisa e pelo ensino de disciplinas 

relacionadas à temática, para todos os cursos de graduação e de pós-graduação 

(UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL, 2010).  

De uma maneira geral, tais órgãos/unidades/setores das universidades mencionados nos 

parágrafos anteriores, são responsáveis por coordenar e incentivar os interesses de 

ensino, pesquisa e extensão, planejamento educativo e estratégias promocionais para o 

programa de gerenciamento, produção de materiais informativos, produção de 

conhecimento tecnológico, entre outros. Há, ainda, uma interação dos dois segmentos 

(acadêmico e administrativo e operacional), sendo estes responsáveis pelo atendimento 

às demandas.   

Cabe, portanto, repensar a posição da EEA/UEFS não só por suas atribuições 

relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos (o que a leva a se relacionar e 

intervir diretamente com/em outros órgãos e setores da Universidade, cantinas e 

restaurante), como, também, por considerar outras atribuições assumidas no campo do 

ensino de pós-graduação (especialização); da capacitação de pessoas (estudantes em 

estágios acadêmicos e de servidores prestadores de serviços gerais); da pesquisa; da 

coordenação de projetos financiados por órgãos de fomento em nível estadual 

(FAPESB) e federal (MMA); da extensão: prestação de consultoria para Prefeituras 

Municipais e Movimentos Sociais, realização de palestras e representação institucional 

em comissões internas e externas, entre outras.  

Diante das funções assumidas pela EEA, sua vinculação atual com a Pró-Reitoria de 

Extensão já não é mais pertinente, pois suas ações ultrapassam as competências de uma 

única Pró-Reitoria acadêmica e suas características são semelhantes às das unidades 

universitárias da UEFS, cabendo, portanto, sua inclusão no organograma da UEFS, com 

vínculo direto com a Reitoria. 
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B) Criação de uma unidade específica, de caráter administrativo, para o meio 

ambiente/resíduos sólidos na Estrutura Organizacional da UEFS e sua articulação 

com a EEA   

Na UEFS, os serviços relacionados aos resíduos sólidos são de responsabilidade da 

Unidade de Infraestrutura (UNINFRA), mais especificamente, da Prefeitura do Campus, 

com alguma participação da Gerência de Projetos (GEPRO), que é responsável pelos 

projetos de infraestrutura e acompanhamento das construções e reformas. A articulação 

entre estes setores e a EEA não ocorre em passos estreitos e nem sempre as ações 

voltadas para os resíduos sólidos ou para o meio ambiente são compartilhadas entre os 

mesmos.   

Segundo depoimento de funcionários da UNINFRA, a Unidade coordena outras 

atividades, tais como manutenção e serviços gerais, transporte, segurança do campus, 

audiovisual, entre outras, tendo, portanto, uma multiplicidade de ações sob a sua 

responsabilidade, que contribuem para o quadro instalado na UEFS. Tal quadro pode 

ser consequência da inexistência, por um lado, de um setor na área administrativa que 

cuide das questões ambientais/resíduos sólidos e, por outro lado, a composição do 

quadro de funcionários para a demanda das atribuições, que são bem diversificadas.  

Logo, podemos inferir que, na área administrativa, a UEFS apresenta algumas 

limitações para o pleno gerenciamento dos resíduos que podem refletir negativamente 

na gestão dos resíduos sólidos. Tais limitações são estruturais e técnicas, mais 

evidenciadas na Unidade de Infraestrutura, cujo setor responsável pela manutenção, 

limpeza e coleta de resíduos sólidos na instituição é a Prefeitura do Campus.  

Portanto, a realidade apresentada pela UEFS a posiciona em desvantagem para o 

desenvolvimento pleno do gerenciamento dos resíduos sólidos e, de modo especial, se 

comparada com outras Universidades, inclusive brasileiras, que têm uma política 

voltada para a gestão de resíduos sólidos ou ambiental. Nessas instituições, verifica-se a 

existência de uma estrutura funcional específica para responder administrativamente 

pelas demandas relativas ao assunto. Tal estrutura (Coordenação, Gerência, Comissão, 

entre outras denominações) se articula com outra unidade (RIBEIRO et al, 2005; 

SPANEMBERG et al, 2000), cujo perfil acadêmico se assemelha ao da Equipe de 

Educação Ambiental/UEFS.    
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De igual forma, é procedente uma melhoria na estrutura organizacional da UEFS, 

também para a área administrativa referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos, uma 

vez que a Prefeitura do Campus e a GEPRO respondem por outras atribuições, 

dificultando a necessária articulação entre estes e a Equipe de Educação Ambiental e 

destes com os órgão/setores potencialmente geradores de resíduos sólidos. A 

denominação dada à Unidade Administrativa de ‘Coordenadoria Geral do Meio 

Ambiente’ é sugestiva. Para tanto, se devem considerar as suas competências e a 

abrangência das suas ações. Hierarquicamente, a Coordenadoria poderá estar vinculada 

à Reitoria ou à Pró-Reitoria Administrativa ou à Unidade de Infraestrutura. 

Entretanto, a sua vinculação à Reitoria (à semelhança de outras Universidades) além de 

reduzir passos burocráticos, não descaracterizaria as decisões colegiadas em face da 

inter-relação necessária e articulada da unidade administrativa e acadêmica conforme se 

configura no organograma (FIGURA 37). Tal ponderação é pertinente, pois objetiva 

reduzir os passos burocráticos e lhe assegurar maior desempenho e articulação com as 

unidades institucionais e deliberativas, no sentido de garantir a fluidez de suas ações.  
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FIGURA 37 Inserção de uma unidade específica para o meio ambiente/resíduos sólidos na 
Estrutura organizacional da UEFS e sua articulação com a EEA – Fluxograma 
adaptado de Armijo de Vega e outros, 2003. 

 

*Denominação sugestiva para a unidade/setor administrativo, funcionalmente, equivalente à Prefeitura do 
Campus como responsável atual pela coordenação das atividades relativas aos resíduos sólidos.  
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aspectos de cunho administrativo que se desembocarão em ações, também, operacionais 

inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Como mencionado no item anterior, 

uma das limitações apresentadas na UNINFRA é de natureza técnica, devendo, 

portanto, buscar soluções que venham atender às carências existentes. No que se refere 

ao quadro de funcionários, pode-se inferir que as limitações estão centradas em fatores, 

como 

a) ausência, na área administrativa, de profissionais com formação ou capacitação 

técnica para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos resíduos sólidos; 

b) desconhecimento do setor sobre o manejo dos resíduos na instituição, como se 

pode observar no discurso do sujeito coletivo a exemplo de:  

 

O que eu sei de manejo, aqui na UEFS, é que nós, enquanto 
Infraestrutura, é disponibilizado pessoal e que eles fazem todo 
aquele roteiro de coleta. E a EAA faz, mensalmente, a caracterização 
do lixo. Eu sei apenas isso. 
 
 
 

A falta de clareza sobre as competências da EEA pela própria Administração quanto ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos na instituição é outra limitação. A falta de 

articulação/conexão/integração entre a Equipe de Educação Ambiental e a 

UNINFRA/Prefeitura do Campus pode ser outro fator limitante para um gerenciamento 

eficaz de resíduos na Instituição. Para exemplificar segue a fração do discurso:  

 

Tem mais ou menos um ano atrás que eu procurei a Administração 
para solicitar os potes de lixo específico e eles me encaminharam para 
o Núcleo de Meio Ambiente. Recebi, também, como resposta que 
teríamos que ter um programa de tratamento do lixo, algo 
impossível para nós, porque temos outras atividades. 

 

Há que se ter uma compreensão mais ampla da manutenção e limpeza do campus que 

não deve ser entendida, apenas, como varrição dos espaços físicos, coleta e transporte 

de resíduos sólidos para o aterro sanitário. Tal compreensão envolve o desenvolvimento 

de outras atividades que levam à geração de resíduos, o descarte e acondicionamento 

que nem sempre são adequados. Tais afirmações são passiveis de ser ratificadas pelos 

exemplos a seguir: resíduos descartados em vários pontos do campus, sejam de serviço 

de poda e capina, de móveis ou equipamentos inservíveis, especialmente carteiras de 
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sala de aula, resíduos da construção civil, lâmpadas fluorescentes, resíduos provenientes 

das cantinas e restaurante; capacidade de armazenamento dos acondicionadores de 

resíduos sólidos, transporte do resíduo papel e orgânico (coleta seletiva), falta de 

segregação de resíduo comum, internamente, em todos os setores; 

insuficiência/inadequação de equipamentos necessários para tais serviços e para a 

proteção e segurança dos trabalhadores que lidam com os resíduos sólidos. De modo 

particular, os resíduos dos serviços de saúde têm recebido uma atenção especial, no que 

se refere ao descarte, coleta e transporte. Entretanto, ainda se pode observar a ocorrência 

de falhas quanto ao descarte e acondicionamento pelos seus geradores. Portanto, é 

pertinente pensar o gerenciamento dos resíduos sólidos no campo administrativo e 

operacional por exigir ações diferenciadas (resíduos comum e especiais). 

A falta de integração, anteriormente reportada, pode ser inferida a partir da observação 

de que algumas ações têm sido desenvolvidas pela Reitoria por intermediação direta da 

própria EEA, de pesquisadores do Departamento de Ciências Exatas (Área de Química 

e Coordenação dos Laboratórios) e de outros setores administrativos da UEFS, para a 

busca de soluções em caráter emergencial. Nesta circunstância, a UNINFRA é chamada 

a intervir, o que reafirma a inexistência de ações planejadas e permanentes e a falta de 

integração entre setores. Alguns exemplos podem ser citados como a contratação de 

empresas especializadas para o recolhimento dos resíduos de saúde, sem a participação 

efetiva da EEA. O objetivo inicial centrava-se na retirada de resíduo químico 

acumulado, descartado/armazenado no campus, porém foi estendido para a produção 

diária de resíduo, incluindo os infectantes e biológicos. Mais recentemente, outro 

contrato está em andamento para a retirada de lâmpadas fluorescentes que se encontram, 

indevidamente, descartadas a céu aberto no Campus Universitário. Um aspecto 

importante é que, para o ano de 2008, houve destinação de recurso orçamentário para o 

gerenciamento de resíduos sólidos em atendimento a demandas antigas da EEA e, mais 

recentemente, ao Movimento Ambiental/UEFS. 

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de se manter os dois segmentos 

articulados e interagindo-se – EEA e UNINFRA - e com definições das suas 

competências. Tal implementação refletirá, positivamente, na sustentabilidade da gestão 

de resíduos sólidos com grande possibilidade de consolidação da política de gestão no 

âmbito administrativo. A definição de competências específicas é um elemento 

importante como pode ser confirmando por Armijo de Vega e outros (2003), cujo 
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modelo para resíduos sólidos da Universidade Autônoma da Baixa Califórnia 

apresentou certo grau de dificuldade, exatamente por haver competências sobrepostas 

nas duas Coordenações (perfil acadêmico e perfil administrativo).   

Portanto, diante da dimensão da área administrativa e da operacionalização e o quanto 

estas podem ser ativadas para a gestão de resíduos sólidos na UEFS, urge a necessidade 

de discussão para a sua reestruturação funcional e adoção de critérios na gestão de 

resíduos sólidos. Instituições, aqui, já mencionadas, apresentam uma composição 

organizacional diferenciada para atender às necessidades do gerenciamento de resíduos 

sólidos e/ou outras áreas que envolvem o meio ambiente. Como exemplo, pode-se 

mencionar a Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da PUCRS - 

RECIPUCRS (SPANEMBERG et al, 2000), a Coordenadoria Executiva de Cooperação 

Universitária e de Atividades Especiais – CECAE/USP (órgão executivo da 

Universidade de São Paulo), entre outros.  

No âmbito da UEFS, as seguintes sugestões podem contribuir para minimizar/eliminar 

as limitações anteriormente mencionadas: 

a) prover meios para a qualificação dos funcionários desse novo setor/coordenação 

na área ambiental com o objetivo de fortalecer a coordenação e orientação para 

as demandas da Unidade; 

b) prover meios para a capacitação permanente dos servidores do 

setor/coordenação que lidam diretamente com o gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

c) elaboração conjunta de protocolos definindo procedimentos padronizados: (i) 

para os setores geradores de resíduos no que se refere à segregação dos resíduos 

em setores internos, acondicionamento e locais de descarte, horários de 

disposição para coleta, periodicidade e produtos para a higienização dos 

acondicionadores de resíduos; (ii) para o uso de equipamentos de proteção 

individual e outros que venham a se tornar necessários para os funcionários: da 

limpeza, varrição das áreas internas; da poda, capina da área verde do Campus;  

limpeza e varrição da área externa e da coleta e transporte dos resíduos sólidos e 

d) definição de calendário para avaliação do estado de saúde ocupacional dos 

funcionários que lidam com os resíduos sólidos;   
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e) definição de modelos arquitetônicos para os futuros prédios a serem construídos 

no Campus Universitário respeitando as características ambientais (clima, 

ventilação, luminosidade) e planejamento de áreas armazenamento temporário 

de resíduos quando for o caso. 

 
As limitações administrativas e técnicas ultrapassam os limites da UNINFRA, 

envolvem outros órgãos relevantes que detêm poder decisório e/ou de assessoramento 

na área administrativa, pois as suas ações antecedem as ações da unidade acima 

mencionada. Os órgãos são: 

 

Assessoria de Planejamento (ASPLAN) pela sua competência instalada para o 

assessoramento à Reitoria e para a gestão universitária. A UEFS aderiu, em março de 

2009, a um novo modelo de gestão que tem como objetivo modernizar a gestão pública 

por meio de disseminação de tecnologias adequadas à realidade da instituição, 

embasado nos princípios do Modelo de Excelência em Gestão Pública. Denominado de 

Plano Diretor de Gestão (PDG), já vem sendo utilizado pelo governo federal e pelo 

Estado da Bahia, cuja coordenação, em nível estadual, se dá por meio da Secretaria da 

Administração (SAEB). Dentre os eixos norteadores delineados para a atual gestão 

universitária, cinco foram definidas a saber: Excelência Acadêmica; Integração entre a 

Universidade e a Sociedade; Financiamento e Gestão para a Sustentabilidade; 

Valorização dos Servidores Técnico-administrativos e Docentes e Assistência 

Estudantil (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2009). O eixo 

Financiamento e Gestão para a Sustentabilidade refere-se, exclusivamente, à 

manutenção financeira institucional, não apresentando, portanto, o aspecto ambiental.     

Seria extremamente importante a inclusão da gestão ambiental (incluindo a gestão de 

resíduos sólidos), como outro eixo na política de gestão universitária. Em uma primeira 

leitura dos eixos aqui relacionados, podemos concluir que a questão ambiental, mais 

diretamente os resíduos sólidos, não foi contemplada explicitamente. Entretanto, 

podemos considerar a possibilidade, de forma estratégica, de incluir a gestão de 

Resíduos Sólidos em cada um desses eixos, ou na sua maioria, se se considerar que, na 

contemporaneidade, é impossível trabalhar a Excelência em Gestão Pública sem 

contemplar os problemas ambientais/resíduos sólidos, frente à responsabilidade que nos 

é imposta.  
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Nesse sentido, no âmbito da ASPLAN, urge repensar a composição das diretrizes para a 

gestão da UEFS, tais como: 

a) incluir a diretriz Gestão Ambiental para a Sustentabilidade com a mesma 

distinção que as demais diretrizes na Política de Gestão Administrativa da UEFS. 

Pesquisas recentes discutem a gestão ambiental como uma variável importante a 

ser considerada e inserida no planejamento estratégico das instituições 

(MACEDO; OLIVEIRA, 2005). Embora os autores centrassem seus estudos na 

perspectiva das organizações privadas, as razões que levam tais organizações a 

reverem sua performance ambiental (regulamentações ambientais em nível 

internacional, o crescente movimento ecológico e ambiental na sociedade e o 

conhecimento sobre as causas e consequências dos danos ambientais) são as 

mesmas que já se manifestam no meio universitário, mesmo porque o 

movimento em prol do ambiente vem se consolidando no meio acadêmico pelas 

responsabilidades que lhes são inerentes.   

b) ampliar a composição de comissões de planejamento periódico, participativo e 

estratégico, com a inclusão de representantes da EEA; 

c) projetar previsão orçamentária com base nas demandas anuais da EEA e 

UNINFRA com vistas ao cumprimento de suas ações. 

 

Assessoria Especial de Informática por apresentar capacidade técnica para assessorar, 

definir, orientar, capacitar a instituição na política de informatização e comunicação 

institucional. A inserção desta Assessoria nas ações para a redução de resíduos 

tecnológicos pode ser viabilizada mediante sugestões a seguir, algumas das quais foram 

extraídas a partir do discurso da coletividade durante as entrevistas:  

a) definição/sugestão de modelos de equipamentos de informática, respeitando as 

especificidades e necessidades das atribuições do corpo acadêmico e técnico;  

b) avaliar a implantação, por setor, de ilhas de impressão (uma impressora 

conectada em rede para atender as demandas de impressão de determinados 

setores de trabalho, reduzindo a quantidade de impressoras individualizadas por 

computadores de um mesmo espaço físico setorial); 
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c) Planejar a aquisição e utilização de impressoras duplex (impressão frente e verso 

das folhas), respeitando-se o tempo de vida útil e o estoque existente na UEFS; 

d) otimização do sistema de comunicação e informação por uso do correio 

eletrônico, substituindo o uso do papel (já existe um esforço nesse sentido), 

porém aplicado apenas para a comunicação das unidades e setores com a própria 

Assessoria;  

e) otimização da assistência técnica para a manutenção dos equipamentos de 

informática no que se refere a consertos, reuso, transferência/troca/substituição;  

f) articulação com a EEA para definição da melhor forma de descarte dos resíduos 

tecnológicos, quando for o caso;  

g) aplicação da logística reversa para equipamentos como computadores e 

impressoras considerados como inservíveis para o uso ou para a recuperação; 

h) implantação ou implementação de convênios com órgãos públicos ou ONGs que 

reciclam equipamentos de informática; 

i) instrução para relocação de computadores para os Laboratórios Didáticos de 

Informática, Diretórios Acadêmicos, Residência Universitária da UEFS, quando 

se fizer necessária a aquisição de novos equipamentos de informática para 

laboratórios de pesquisa;   

j) manutenção de contratos com empresas da área para o que se fizer necessário, 

quando a instituição não apresentar capacidade técnica para a manutenção dos 

equipamentos; 

k)  implementação das ações de capacitação do usuário, especialmente daqueles 

que lidam com equipamentos que apresentam maior grau de complexidade para 

o seu funcionamento;  

O modelo dos equipamentos de informática, a sua finalidade e o período de utilização 

(vida útil) são aspectos que devem ser levados em consideração para sua aquisição. O 

fato do usuário já ter tal conhecimento se constitui em um ponto facilitador para adesão 

a uma política de informatização da UEFS.  

 

A cada dia que passa tem resíduos diferentesS64, sejam os 
industrializados e projetados para terem uma vida curtaS44, sejam os 
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tecnológicos que são ultrapassados rapidamenteS25, sejam os 
programados para facilitarem a vida do consumidorS78. 
 

 

Um dos elementos bastante citados foi o papel utilizado para impressão, visto como um 

dos resíduos gerados pela comunidade universitária, na elaboração de documentos 

institucionais, correspondências, trabalhos docentes e de estudantes, edição de livros, 

entre outros. O consumo de papel é explícito nos discursos a partir da pergunta “quais 

são os tipos de resíduos que você gera e como você os descarta”: 

 

Aqui na Universidade, eu tenho uma preocupação, sempre tive, 
especialmente com o papel, com a impressãoS43. 
 
[...] Às vezes eu tenho que mandar jogar fora uma quantidade 
enorme de papelS22,S41. 
 
[...] e mesmo porque se gasta muito papelS9. 

É papelS25,S62, muito papelS1,S3,S8,S11,S18,S60. 

Gero muito resíduo como papelS8,S15,S17,S19,S42,S46,S67,S71,S74,S77. 

 

O modo de descarte também foi mencionado na fala dos entrevistados:  

Atualmente não existe, na Instituição, um gerenciamento, uma 
política de tratamento para os resíduos tecnológicosS12. Parte desse 
material é descartada em parceria com algumas instituições privadas e 
quando não existe essa possibilidade o descarte é feito aqui mesmo de 
uma forma não muito apropriadoS12. [...] Quando não existe essa 
possibilidade é dado um descarte, aqui mesmo, na própria 
Instituição que eu considero não ser muito apropriadoS12. Aqui, no 
nosso setor, não existe pontos para o descarte específico para o 
resíduo tecnológico. Ele é colocado nas lixeiras comuns e é recolhido 
da mesma forma como os demais resíduos, sem nenhuma 
especificidade. 
 
 
. 

Unidade de Desenvolvimento e Organização Comunitária (UNDEC) por ter sob a 

sua responsabilidade a assistência estudantil e a comunidade de uma maneira geral: 

coordenação e supervisão da/o: Residência Estudantil, Posto de Saúde, funcionamento 

das Cantinas e do Restaurante Universitário, estes dois últimos por concessão de uso. O 

Posto de Saúde requer um gerenciamento especial pela natureza dos resíduos gerados – 

resíduos de serviço de saúde (RSS), que, atualmente, é gerenciado pela empresa 
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especializada. Os demais estabelecimentos são potencialmente geradores de resíduos 

pela natureza da atividade desenvolvida (fabricação de alimentos).  

Recomenda-se, administrativamente: 

1) para os órgãos e setores da Universidade sob a sua coordenação:  

a) instruir, em conjunto com a EEA, o modo de descarte e acondicionamento 

dos resíduos para a coleta seletiva e o descarte de medicamentos vencidos 

(Posto Médico); 

b) instrumentalizar a Residência Universitária para a coleta seletiva nos seus 

ambientes internos. 

 

2) para os prestadores de serviços sob a sua coordenação: 

a) contemplar nos editais de concorrência e contratos de serviços e fazer valer 

algumas exigências relacionadas aos resíduos sólidos, como: adesão à coleta 

seletiva; acondicionamento do resíduo orgânico para destinação da 

compostagem (EEA); 

b) prever penalidades para o estabelecimento que descumprir as orientações 

constantes nos contratos; 

c) trabalhar, de forma colegiada – UNDEC/EEA/UNINFRA, em situações 

novas que requerem mudanças de procedimentos.  

 

A Pró-Reitoria de Administração (com as suas Gerências e setores) destaca-se pelo 

seu raio de abrangência e atuação da Universidade. Esta Pró-Reitoria é responsável 

pelas diretrizes administrativas institucionais; comissão de licitação para aquisição de 

materiais; controle, alocação e manutenção de equipamentos para todos os setores da 

universidade (Patrimônio); Almoxarifado (material de consumo); capacitação de 

pessoas (Recursos Humanos), entre outras responsabilidades.   

Com vistas à política de gestão de resíduos sólidos, seguem como sugestões: 

a) implantar licitações sustentáveis para a aquisição/compras de materiais e 

equipamentos (“compras verdes”). O Ministério do Meio Ambiente define licitações 

sustentáveis como “aquelas que levam em consideração a sustentabilidade ambiental 
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dos produtos e processos a ela relativos”. Considera, ainda, o Ministério, o avanço dado 

com a aprovação da a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade 

de licitação denominada pregão, previu a possibilidade de realizá-lo por meios 

eletrônicos. Tal modalidade possibilitou uma sensível economia dos recursos materiais 

utilizados para levar a cabo o processo licitatório (BRASIL, 2010). Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, as licitações sustentáveis e por via eletrônica, por 

permitirem a compra de produtos e serviços sustentáveis, ultrapassam o benefício 

trazido para a conservação ambiental, pois refletem no fator econômico, por meio do 

binômio custo/benefício. Tal efeito se manifesta a médio e a longo prazo, quando não se 

utilizam apenas o critério de menor preço, uma vez que leva a aquisição de 

equipamentos e materiais de qualidade duvidosa, transformando-se em resíduo, muito 

rapidamente. 

Compras sustentáveis são entendidas pelo Ministério do Meio Ambiente como “aquelas 

em que se tomam atitudes para que o uso dos recursos materiais seja o mais eficiente 

possível”, possibilitando “integrar os aspectos ambientais em todos os estágios do 

processo de compra e evitar compras desnecessárias identificando produtos mais 

sustentáveis que cumpram as especificações de uso requeridas”. Portanto, as compras 

sustentáveis não priorizam a aquisição de, apenas, produtos, devido a seu aspecto 

ambiental, mas por considerar seriamente tal aspecto juntamente com os tradicionais 

critérios de especificações técnicas e preço (BRASIL, 2010). 

Os produtos sustentáveis devem ter as seguintes características ou utilizar-se dos 

critérios, como usar menos recursos naturais; conter menos materiais perigosos ou 

tóxicos; ter maior vida útil; consumir menos água ou energia em sua produção ou uso; 

poder ser reutilizado ou reciclado; gerar menos resíduos (ex: ser feito de material 

reciclado, usar menos material na embalagem ou ser reciclado pelo fornecedor). Tais 

critérios traduzem os objetivos propostos pelos Princípios Norteadores considerados 

nesse trabalho. 

Nessa perspectiva, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria no 61, de 15 de 

maio de 2008, estabelece práticas de sustentabilidade ambiental a serem observadas 

quando das compras públicas sustentáveis e em observação dos critérios acima 

mencionados, instrumentalizando os processos licitatórios.  
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Com esse mesmo objetivo, é recomendável que a UEFS passe a utilizar licitações 

sustentáveis para a aquisição de equipamentos, material de consumo e contratação de 

prestadores de serviços; 

b) prover as unidades/setores da UEFS, ouvindo as unidades acadêmica (EEA) e 

administrativa (hoje configurada na UNINFRA), da infraestrutura necessária para a 

gestão/gerenciamento dos resíduos sólidos; 

                 c) destinar/executar a parcela orçamentária no desenvolvimento das ações, previamente 

planejadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos, nos seus respectivos anos; 

d) estimular o uso de tecnologias com vistas ao reaproveitamento de equipamentos ou 

encaminhamento para o seu reaproveitamento dando origem a um outro produto, sem 

que venha acarretar maiores custos ou o uso excessivo de outro recurso natural ou 

matéria prima que teria como consequência a geração de um volume maior de resíduo 

para o seu aproveitamento; 

e) utilização de serviços, manutenção ou recuperação de mobiliário que apresenta 

condições de recuperação, que contrariando a política de reaproveitamento, seriam 

resíduos.  

 

4.2.2.3 Para a Área Acadêmico-Administrativa - Procedimentos acadêmicos 

 

As Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Graduação e de Extensão, também, 

devem caminhar no sentido de fortalecer a política de gestão de resíduos sólidos, 

incluído ações no seu campo de atuação. Tal empenho viria reconhecer a necessária 

institucionalização da política de gestão de resíduos sólidos, contribuindo positivamente 

para a ampliação da projetada política de gestão ambiental. A Reitoria manifestou 

interesse e apoio para um trabalho nesse sentido, por meio da Portaria no. 1.309/2008, 

em 24 de outubro de 2008, constituindo uma Comissão para “dar encaminhamento e 

monitoramento ao Plano de Gestão Ambiental da UEFS”. Entretanto, o objetivo 

proposto na Portaria não foi, ainda, possível ser alcançado.   

Em Instituições de Ensino Superior, a gestão ambiental ocupou espaços para além da 

área administrativa. A área acadêmica, também, tem sua parcela de importância e 

atuação decisiva em prol das questões ambientais, quando objetiva a formação do 
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indivíduo através do ensino, da pesquisa ou da extensão. A Universidade Federal de 

Santa Catarina privilegiou o ensino como uma ferramenta para a busca contínua de 

melhoraria da relação homem/meio ambiente visando melhorar a qualidade de vida pela 

geração do conhecimento; a UNISINOS com a criação do Curso de Gestão Ambiental 

intensificou os estudos na área ambiental e na implantação de laboratórios de pesquisas 

básica e aplicada ((RIBEIRO et al, 2005); a Universidade de Caxias do Sul por meio do 

Instituto de Saneamento Ambiental, congrega professores responsáveis pelo ensino de 

todas as disciplinas (básica ou aplicada) de caráter ambiental, voltadas para a gestão 

ambiental oferecidas aos seus Cursos, assim como na pesquisa, na extensão 

universitária e comunitária, na orientação e coordenação da gestão e gerenciamento 

universitária voltados para as questões ambientais (UNIVERSIDADE CAXIAS DO 

SUL, 2010) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir 2004, implantou 

um Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) projetando-se 

para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Esses são alguns 

exemplos brasileiros que têm registrado avanços na política ambiental, cujos projetos 

vêm sendo aprimorados com o decorrer da efetiva implantação (RIBEIRO et al, 2005).  

Por outro lado, a atual Política Nacional da Educação por meio da LDB e a Política 

Nacional de Educação Ambiental preveem o conhecimento na área ambiental 

trabalhado, também, no ensino superior (BRASIL, 1997; 1999), embora nem sempre 

presente. Na UEFS, essa prática tem sido introduzida de forma tímida nos currículos 

dos Cursos de Graduação. A formação ambiental presente nos seus currículos são 

implantados, na maioria das vezes, sob a orientação exclusiva da Coordenação dos 

Cursos, e não como uma diretriz institucional, com vistas a formar cidadãos 

ambientalmente críticos. A sua presença tem sido nas modalidades de: (a) disciplina 

obrigatória em atendimento a um dispositivo legal do Ministério de Educação para o 

Curso de Engenharia Civil e na modalidade de disciplina optativa para os Cursos de C. 

Biológicas, Física, Geografia e Matemática, nominada de Ciências do Ambiente; (b) de 

disciplina optativa para alguns poucos Cursos, nominada de Educação Ambiental; (c) na 

modalidade de Seminários, como componente curricular do Curso de Ciências 

Biológicas (que abordam vários conteúdos da atualidade) ou, ainda, (d) na modalidade 

de projetos de extensão e pesquisa de autoria de professores da EEA e de outros 

Departamentos, a exemplo dos Departamentos de Tecnologia, C. Biológicas e Saúde, 

que buscam produzir conhecimento e desenvolver projetos voltados para a área 
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ambiental e, mais especificamente, para os resíduos sólidos. Ainda assim, os resultados 

adquiridos, também, têm sido tímidos, haja vista o comportamento da comunidade 

universitária com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos na instituição como um 

dos exemplos.  

Cavalcante (2008, p. 430) traduz tal situação na UEFS ao se referir sobre a Educação 

Ambiental: 

 

Na UEFS a discussão da Educação Ambiental mostra-se, ainda, periférica. 
Ela aparece como um universo fragmentado de intervenções pontuais e, 
por vezes, desencontradas, nas quais grupos diferentes e pesquisadores 
diversos vão tentando tecer suas próprias relações e compreensões do que 
seria uma “educação ambiental”. 
 
 
 

Ribeiro e outros (2005), também, trazem uma reflexão sobre a importância da Educação 

Ambiental na discussão das questões ambientais e o seu foco no ensino superior. Para 

exemplificar, reconhecem que, na ausência de foco para sustentabilidade ambiental no 

ensino superior, estudantes encorajados a focar suas atividades em pesquisa, por 

exemplo, não são orientados para práticas sustentáveis. Portanto, os estudantes 

permanecem despreparados para o pensamento sustentável na vida no seu dia-a-dia.  

Logo, com o propósito de implementar a política de gestão de resíduos sólidos para a 

UEFS sugerimos algumas ações estratégicas, de cunho político-acadêmico, para a área 

acadêmico-administrativa, como: 

a) repensar as diretrizes comuns para os Cursos de Graduação na UEFS, incluindo 

o conhecimento ambiental como um dos eixos curriculares voltadas para a 

formação crítica dos seus estudantes e com o propósito de reverter a relação 

homem/meio ambiente em prol de um mundo sustentável.  

Repensar os resíduos sólidos enquanto instrumento para retomar a discussão da 

educação ambiental na UEFS e como estratégia de se distinguir dois mundos diferentes 

(o insustentável e o sustentável), trazer a política de gestão de resíduos e/ou ambiental 

para a sala de aula ou em outras modalidades pedagógicas são alternativas 

recomendáveis, pois essas duas possibilidades (a política de gestão de resíduos sólidos e 

estes aplicados à geração de conhecimento) fazem um “caminho de mão dupla”, uma 

auxiliando o alcance da outra. Um dos conceitos de resíduos sólidos elaborados no 
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discurso do sujeito coletivo mostra a contribuição do ensino na mudança de conceitos, 

valores e paradigmas e os seus reflexos na vida profissional do cidadão, quando a 

temática ambiental compõe o currículo: 

 

Até um tempo atrás eu, particularmente, tanto no trabalho, como em casa, nunca 
havia despertado nenhum tipo de preocupação com o lixoS10. Quando a gente 
começa a perceber pela mídia mesmo, pelo grau em que se encontra a realidade de 
hoje dos resíduos sólidos, a gente começa a se preocuparS10. A minha concepção 
de resíduos sólidos, ela veio sendo modificada um pouco dentro da própria 
graduação na UEFS com o contato com diversas disciplinas e encontros que 
eu tenho participadoS18. Resíduos sólidos, antigamente, eram tudo que se 
jogava no lixo. Jogou no lixo era lixo. Aí, minha concepção de lixo foi 
modificada para tudo aquilo que, realmente, não tem mais nenhuma 
aplicabilidade, alguma serventia que, justamente, a única finalidade seria o 
descarteS18. Hoje, depois que a gente assumiu aqui a gestão da Unidade, aí sim, a 
gente começa a se preocupar mais, passa a ter um olhar diferenciado com os 
resíduos. Anteriormente, para mim, o lixo era lixoS16.   

 

b)  intensificar e estimular a produção e socialização de conhecimento científico e 

cultural por meio de Editais temáticos, dentre eles, na área ambiental, também, é 

um caminho acertado e promissor. Algumas sugestões plausíveis foram trazidas 

pela comunidade no momento das entrevistas como a edição de editais internos 

e específicos para a pesquisa na área ambiental, a exemplo de alguns já 

realizados que objetivaram estimular a produção de conhecimento por 

professores recém doutores e mestres poderia ser: 

 

[...] criar editais próprios com verbas da própria UEFS para pesquisa na área 
ambiental a exemplo dos últimos estímulos para desenvolvimento de pesquisa 
com valor orçamentário de 200.000,00 destinados a projetos pra mestres e 
doutores, acho que poderia também abrir específico para meio ambienteS74. 
Desenvolver uns estudos para o aproveitamento máximo dos lixos recicláveisS9 ou 
reusáveisS12.  

 
[...] dar maiores incentivos para pesquisas voltadas para esse intuito S11. 
 
Quando se conhece uma realidade pode-se dimensionar os prejuízos do impacto 
dessa realidade, direta e indiretamente. E a partir disso aí, buscar através do 
conhecimento científicoS1,S10, elaborar um projeto pra dá um destino, o melhor 
destino possível a esses resíduos, a cada classe de resíduo, e considerar àqueles 
que já existem serviços externos. Os que não existem, a própria Universidade pode 
buscar ou construir pra a demanda própriaS1. 
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c) incluir no formulário dos projetos de pesquisa e de extensão o item impactos 

ambientais gerados pela atividade ou geração de resíduos e seus impactos/como 

serão descartados e acondicionados/onde serão dispostos. 

Tal procedimento responsabiliza pesquisadores, extensionistas, técnicos e estagiários 

envolvidos nos projetos, quanto à minimização dos impactos ambientais, à geração de 

resíduos, seu descarte e acondicionamento temporário. De igual forma, esse 

procedimento responsabiliza a instituição em prover os meios necessários para o 

desenvolvimento das ações dos envolvidos com os projetos com relação aos resíduos 

sólidos, gerando, assim, a co-responsabilidade entre instituição e equipe da pesquisa 

e/ou da extensão. Além disso, ações dessa natureza podem contribuir para minimizar a 

preocupação trazida por Ribeiro e outros (2005), em especial quanto ao preparo dos 

estudantes para o pensamento sustentável no seu cotidiano por meio de práticas 

sustentáveis.    

Retomando a indagação: ‘Resíduos Sólidos na Universidade: desafio na busca de 

soluções – uma questão de gestão ou educação’ traçada nesse trabalho, Cavalcante 

(2008) traz uma grande contribuição ao identificar os espaços pertinentes para a 

Educação Ambiental, como elemento agregador, no ambiente universitário, quais sejam: 

na gestão, na formação e na convivência dentro e ao redor destes espaços e contextos. 

Ao trazer a educação ambiental para a formação dos estudantes, a autora denomina tal 

fato de “ambientalização dos currículos” e ao discorrer sobre a temática, nos leva a 

compreender que o currículo não deva ser entendido apenas como um conjunto de 

disciplinas fechadas em si, mas como um caminho percorrido pelo estudante para traçar 

a sua formação, seja por meio da oferta de disciplinas ou por atuar na pesquisa e na 

extensão. Portanto, Cavalcante (2008, p.39)  afirma que a Educação Ambiental pode ser 

encontrada na trilogia da Universidade - ensino, pesquisa e extensão. Porém, reconhece 

que o desafio maior seria como fomentar a discussão ambiental na dinâmica curricular, 

pois a Educação Ambiental não se restringe a ser uma temática em sala de aula e não 

pode ser de interesse de poucos. Ao propor o alcance da dinâmica pedagógica do 

cotidiano educacional, a Educação Ambiental cria forças para ser de interesse de todos, 

e como consequência, passa a ser: gestão participativa, desejo, interesse de pesquisa, 

objeto de docência e atividade de extensão.  
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4.2.2.4 Para a Área Educacional - Procedimentos educativos 

 

Os resultados apresentados no decorrer da pesquisa apontaram para a necessidade de 

intensificação de intervenções educativas, notoriamente, pela relação existente entre a 

comunidade universitária com o meio ambiente local, pela forma como lidam com os 

resíduos sólidos, seja ela representada pelos estudantes, funcionários, professores ou 

gestores. 

O desperdício de material e produtos, a substituição de bens duráveis por bens 

descartáveis, a forma de descarte sem a devida segregação, o não aproveitamento de 

resíduos recicláveis decorrente do descarte inadequado são alguns dos indicadores da 

carência de educação ambiental na UEFS, também, presentes nos discursos do sujeito 

coletivo. 

Tais evidências estão expressas desde outros conceitos formulados para os resíduos 

sólidos pela comunidade universitária à percepção do seu manejo na instituição, 

perpassando pelo consumo, desperdício, desconhecimento dos procedimentos existentes 

na instituição, pela apatia ou nível de contribuição para a melhoria do quadro 

estabelecido na UEFS, conforme exemplos a seguir: 

 

 

Conceito: 

O lixo é tudo aquilo que você acha que não tem mais utilidadeS3 e que é 
descartadoS41. A gente vê como aquela coisa que se joga fora, que a gente nem 
quer olhar, não quer mais sentir o cheiro, não quer saber se existe. É o que sai, 
como se fosse a excreta do corpo da gente, a mesma coisa é o lixoS41. No meu 
entendimento ele é gerado por nós mesmos, quer seja saco, copo descartável, lixo 
hospitalar e por aí a foraS67, ainda aqui em outro setor da UEFS se tem como 
resíduo sólido/lixo os equipamentos de informática, materiais descartáveis que são 
sobras desses equipamentos que de um modo geral é mouse, teclado, placas, 
estabilizadoresS12.  

Lixo é só uma questão que não se pode livrar deleS27. Eu creio que há uma 
produção imensa e dificilmente todo ele é tratado, que seja bem tratado, seria 
reaproveitado já que tem um grande potencial para issoS24.  
 
 

Desperdício: 

[...] A sensação que eu tenho é que existe uma produção exacerbada de resíduos 
sólidos motivada pela produção exagerada e consumo exagerado. Vejo isso como 
um ciclo que se fecha: um exagero de produção para atender um consumo 
exagerado das pessoas, que acaba redundando numa produção de resíduos sólidos 
demasiadasS21. A produção é exponencial e a destruição não equivale a essa 
produção, ou seja: você consome muito mais. Na verdade, você produz muito 
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mais resíduo sólido do que você consegue destruir ou reciclar ou reinventar ou 
reaproveitar ou reutilizar S75. [...] A sensação que eu tenho é que existe uma 
produção exacerbada de resíduos sólidos motivada pela produção exagerada e 
consumo exagerado. Vejo isso como um ciclo que se fecha: um exagero de 
produção para atender um consumo exagerado das pessoas, que acaba 
redundando numa produção de resíduos sólidos demasiadasS21 [...].  

 

Desconhecimento: 

O lixo, tanto dos laboratórios didáticos como de pesquisa (biologia), é recolhido 
pelo pessoal da limpezaS1,S9 e eu não sei para onde vai o lixo daquiS9. A 
funcionária da limpeza recolhe e une todo esse conjunto de lixo que sai dos 
laboratórios e é levado para um lugar foraS9, pelo que se sabe não tem um destino 
adequado ou específicoS1. Acho que deva ser um carro daqui da Prefeitura de 
Feira de Santana S9 que pega. O lixo biológico, às vezes, tem o destino do lixo 
normal, certamente vai para o Aterro, provavelmente para o AterroS1 e eu acho 
que esse encaminhamento é anadequadoS1. 

O que eu sei de manejo, aqui na UEFS, é que nós, enquanto Infraesturtura, é 
disponibilizado pessoal e que eles fazem todo aquele roteiro de coletaS16. E a EAA 
faz, mensalmente a caracterização do lixo. Eu sei apenas isso S16. 
 
 
Apatia/acomodação/pessimismo: 

O descarte é feito em qualquer balde do lixo comum e, à vezes, o lixo aterro. Este 
não tem descarte seletivo nos nossos setores, é tudo misturadoS8,S9,S10,S16,S23,S78. [...] 
A gente termina descartando em qualquer balde, em qualquer lata de lixo que 
achar no setor, já que não existe uma determinação especifica de como deve 
haver esse descarte de forma separadaS46,S64. Por isso descarto naturalmente na 
mesma lixeira de papel, incluindo a vidrariaS64. Para a vidraria, a gente embala no 
papel pra evitar que as pessoas se cortem, mas não tem nada diferenciadoS64. [...] 
Já na cantina gero as embalagens, papel engordurado e apesar de ter consciência 
eu descarto em qualquer lixeira que está mais próxima de mim por saber que 
a coleta seletiva na UEFS não está ativaS26. Eu acho que se eu fizesse 
corretamente, seria bom, eu já estaria me educando, mas às vezes tô com 
pressaS26. 
 

Eu vejo as cestas de coleta seletiva, os resíduos sólidos tão tudo misturado. Eu não 
vejo uma qualidade na coleta seletiva, apesar de ta lá explicadinho, acho que a 
comunidade, ela mistura muito o material ainda, o material sólido eles colocam 
papel e resto de comida no mesmo cesto, se tiver ali um guardanapo sujo com um 
resto de hambúrguer ou cachorro quente, ..... Então eu vejo de uma forma geral, 
apesar de ser a coleta seletiva, a comunidade é um pouco desinformada, na hora 
do descarte, não deve ser informação, deve ser hábito mesmo, você vê ali joga na 
primeira cesta que encontrar pela frente. 
 

Conscientizar as pessoas é sempre bom, mas a gente não consegue isso da noite 
para o dia. Então eu tenho certeza que mesmo a gente tentando assim, dando esse 
primeiro passo, eu não sei se nesses dois anos que ainda restam para gente 
fazer esse trabalho, se a gente vai conseguir conscientizar, acho difícilS16.      
 
 

Manejo: 
 
Não conheço o destino final do nosso lixo. Sei que essa programação é feita no 
EEA, pelo menos esse material vai pra lá. Os da coleta seletiva. 

 

Aqui dentro da UEFS eu não tenho noção de como é feito esse trabalho S4. Eu sei 
que existe a coleta separadaS4,S10, que o EEA que faz isso. Quando a gente tem 
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aqui material, arquivo muito antigo a gente faz o descarte e eles vêm e recolhem 
para ir para a EEA.   
 
 
 

Nesses discursos, é possível inferirmos a origem dos depoimentos como vindos da fala 

tanto de estudantes, professores, funcionários como de gestores, pois dá de identificar 

espaços como ambientes de aula (laboratórios didáticos e de pesquisa), ambiente de 

trabalho administrativo, ambiente de convivência “social” (cantinas). Para a situação 

delineada, a Educação Ambiental deixa de ser um horizonte e passa a ser necessária e 

decisiva. É pertinente retomar Cavalcante (2008) ao reconhecer que a Educação 

Ambiental deve preencher espaços como o da formação, da gestão e da convivência no 

ambiente universitário. Se, por um lado, é desafiador fomentar a discussão ambiental na 

dinâmica curricular, também o é ao fomentar a discussão ambiental no cotidiano 

universitário envolvendo a comunidade indistintamente da sua categoria e do seu fazer 

na universidade. Para tanto, deve-se contar com a atuação da Equipe de Educação 

Ambiental, vista por um grupo da comunidade como articuladora desse processo, 

ocupando posição de liderança nas questões referentes ao meio ambiente. Sua 

articulação com os setores/órgãos e com a Administração Superior é vista como ponto 

positivo e essencial para a intensificação das discussões, proposições e execuções do 

Programa de Educação Ambiental na UEFS.  

Nesse sentido, a própria comunidade apresenta algumas sugestões como procedimentos 

que estão a seguir acompanhadas dos respectivos depoimentos:  

 

a) desenvolver um Programa de Educação Ambiental de forma contínua e 

periódica.  As razões estão expostas nos discursos do sujeito coletivo que elenca 

algumas considerações, a saber: o fluxo permanente de pessoas na Universidade, 

especialmente os estudantes; a falta de conhecimento dos projetos existentes na 

UEFS e, consequentemente, a não adesão ao programa existente; a falta de uma 

educação voltada para o ambiente que termina ocasionando dificuldades para a 

busca de soluções para as questões ambientais.  

 

Eu tenho conhecimento que existe, através da Equipe de Educação Ambiental, 
uma conscientização, um trabalho educativo da comunidade com relação a 
coleta seletiva. Mas eu observo que esse trabalho ele não é continuado, ele é 
feito em alguns momentos e rapidamente. Como existe uma rotatividade grande 
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aqui na Universidade da comunidade em geral, os estudantes que tenham sido 
educados por esse trabalho, eles saem da Instituição como também entram novos 
professores e funcionários constantemente e acredito que muitas pessoas desses 
seguimentos acabam não conhecendo essa política de tratamento de lixo aqui no 
Campus

S12. O tratamento existe, mas ele precisa ser melhorado e precisa de uma 
política intensificada com relação a conscientização das pessoas por não terem 
um certo cuidado com relação ao manejo e ao recolhimento desses resíduos. 
Isso a gente observa muito em alguns pontos próximos à cantinaS12.  

  

[...] no entanto acho que deve partir deles uma política junto com a Administração 
Central para: conscientizaçãoS9,S10,S16,S17 da comunidade interna, que promova a 
mudança no agir e no pensarS10, para gerar menos lixo e o que for gerado que 
seja dado o destino certo. Se pelo menos a gente não sabe pra onde vai, mas 
que seja encaminhado para o lugar certo que é o EEAS71. As ações educativas 
deveriam ser destinadas para os professores, funcionários e estudantes, pois é 
muito importanteS9. Educação é sempre predominante. Educação é vital para um 
processo gradual que não tem início nem fim pré estabelecido, algo que é 
processualS18.  

 

 

b) fortalecer o Projeto de Educação Ambiental desenvolvido pela Equipe de Estudo 

e Educação Ambiental foi uma das sugestões dadas pela comunidade: 

A UEFS tem o privilégio de ter um setor, aqui, que vai para além dos 
Departamentos, a EEA. Então o primeiro passo é fortalecer a EEA e o projeto 
de EA desenvolvido pela Equipe. [...]. 

 
O fortalecimento da EEA pode ser através de várias ações, como: 

 
 

 
b.1) intensificar a Coleta Seletiva na UEFS:  

 
Intensificar mais essa política de coleta seletiva é necessárioS17. Me lembro que 
um tempo atrás alguém pegou um papel reciclado da EEA e fez um convite. 
Achei muito bonito. Eu nunca visitei a EEA, mas já vi algumas coisasS8. 
 

Separar lixo reciclado do não recicladoS18 e evitar, também por questões de 
segurança, que nosso lixo perigoso como material de corte, lâmpadas, baterias, 
essas coisas, sejam misturadas. Separar muito nessas classes pelo menos aquiS18.  

 
b.2) produzir material informativo: 

produção de material informativo como cartilhasS9; 
 
b.3) oferecer cursos na modalidade de Atividades Complementares na área 

ambiental, contribuindo para a integralização curricular e para a formação 

complementar do estudante: 

 oferecer cursos intensivos validados como Atividades Complementares para 
os alunos da Graduação S74;  
 
trabalhar (capacitar) com os funcionários que lida esse lixoS18; 
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desenvolver ação educativaS1,S8,S10 e políticaS1 como: semináriosS10; palestras 
explicando a importância de se ter aquela lixeira, a importância de você colocar o 
resíduo no local adequadoS3. 
 

b.4) intensificar a divulgação do Programa desenvolvido pela EEA. Tal estratégia é 

importante, uma vez que passa a contribuir para promover o acesso ao 

conhecimento produzido e às atividades desenvolvidas na instituição como, 

também, desencadear o efeito de adesão da comunidade à causa ambiental e/ou 

aos projetos locais.      

  
É preciso divulgarS8,S13. Mostrar o que o Programa atual está fazendoS8. Falta 
mesmo é informação e divulgação. Portanto, é necessário fortalecer, 
efetivamente, as iniciativas de esclarecimento à comunidade, dessa 
importânciaS13. A Universidade, de certa forma, já faz isso por meio da EEA 
envolvendo os ColegiadosS13. 
 

DivulgarS15. É possível utilizar e-mail para tal fimS15; fazer alguns cartazes para 
explicar mais as pessoas quanto ao desperdício de material que eu acho que tem 
em alguns setoresS17. 
A gente vive na época da internet, da televisãoS3,S4, e aí a gente acha que está tudo 
aí, a informação está aí, as pessoas só não vão atrás se elas não quiserem, mas não 
é exatamente isso. Cabe a gente também correr atrás e dá essa informação para as 
pessoasS3. A informação tem que ser sempre recorrenteS3. 
 

Relembrar as pessoas que tem uma política de conservação, de reciclagem aqui 
dentro da instituição S8. 
 

 

b.5) capacitar os funcionários (recursos humanos): 
 

Trabalhar (capacitar) com os funcionários que lida esse lixoS18. 
 

 b.6) prover meios para a conscientização da comunidade universitária: 
 
Conscientizar a populaçãoS4,S8, a comunidade internaS9,S11,S13, através de ciclo de 
palestras, oficinasS12, mesas redondasS15. É necessário envolver os Departamentos. 
O envolvimento da comunidade não se consegue de uma hora para outra. As 
pessoas pensam diferente, tem a liberdade de pensar diferente, mas é algo que a 
gente pode construirS13. 

 
 

 

4.2.3 Síntese dos Procedimentos e Ações sugeridas para a Gestão de Resíduos 

Sólidos na UEFS 

 

Após a proposição de procedimentos para as áreas: estrutura-organizacional, 

administrativa e operacional, acadêmica e educacional e com o objetivo de permitir uma 

leitura síntese, o quadro a seguir elenca tais procedimentos organizados por temática e 

sua relação com os setores/órgãos da UEFS responsáveis pelo desenvolvimento dos 

procedimentos/ações relacionadas à política de gestão de resíduos sólidos para a UEFS. 
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Quadro 9 Síntese dos procedimentos, sugeridos para a Gestão de Resíduos Sólidos na UEFS, por 

temática e setores responsáveis 
 

TEMÁTICA SETOR RESPONSÁVEL PROCEDIMENTOS 

Procedimentos 
estruturais 

Estatuinte/Reitoria/ASPLAN/ 
EEA 

Inserção da EEA na Estrutura Organizacional 
hierarquicamente ligada à Reitoria. 

Estatuinte/Reitoria/ASPLAN/ 
EEA 

Criação de uma unidade específica, de caráter 
administrativo, para o meio ambiente, hierarquicamente 
ligada à UNINFRA, PROAD ou Reitoria. 

PROAD/UNINFRA/EEA 
Funcionamento interligado entre a EEA e a Unidade 
Administrativa. 

EEA/Conselhos Superiores 

Ampliação da participação da comunidade na política de 
gestão de resíduos sólidos, de forma sistemática, 
constituindo uma comissão especial, composta de um 
representante das unidades/setores, com assento no 
Conselho da EEA e com funções distintas.  

Procedimentos 
administrativos 

PROAD/UNINFRA/EEA 

Qualificação dos funcionários desse novo 
setor/coordenação na área ambiental com o objetivo de 
fortalecer suas ações. 
Capacitação permanente dos servidores do 
setor/coordenação que lidam diretamente com o 
gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Elaboração conjunta de protocolos definindo procedimentos 
padronizados para: (i) segregação dos resíduos em setores 
internos, acondicionamento e locais de descarte, horários de 
disposição para coleta, periodicidade e produtos para a 
higienização dos acondicionadores de resíduos; (ii) uso de 
equipamentos de proteção individual.  

PROAD/UNINFRA/EEA/Empresa 
Terceirizada 

Definição de calendário para avaliação do estado de saúde 
ocupacional dos funcionários que lidam com os resíduos 
sólidos. 

ASPLAN/EEA 
Inclusão da diretriz Gestão Ambiental para a 
Sustentabilidade com a mesma distinção que as demais 
diretrizes na Política de Gestão Administrativa da UEFS. 

Reitoria/ASPLAN/EEA 
Ampliação da composição de comissões de planejamento 
periódico, participativo e estratégico, com a inclusão de 
representantes da EEA. 

ASPAN/EEA/UNINFRA 
Projeção orçamentária com base nas demandas anuais da 
EEA e UNINFRA com vistas ao cumprimento das suas 
ações. 

Assessoria Especial de 
Informática/EEA/PROAD 

Definição/sugestão de modelos de equipamentos de 
informática, respeitando as especificidades e necessidades 
das atribuições do corpo acadêmico e técnico.  

Assessoria Especial de 
Informática/PROAD/Unidades 
Acadêmicas e Administrativas 

Avaliação da implantação de ilhas de impressão, por setor 
ou unidades.  

Assessoria Especial de 
Informática/PROAD/ASPLAN 

Planejamento da aquisição e utilização de impressoras 
duplex, observando o tempo de vida útil e o estoque 
existente na UEFS. 

Assessoria de 
Informática/PROAD/ASPLAN 

*Otimização do sistema de comunicação e informação por 
uso do correio eletrônico substituindo o uso do papel.  

* já existe um esforço nesse sentido, porém aplicado apenas para a comunicação das unidades, setores com a própria 
Assessoria.                                                                                                                                              Continua
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Quadro 9 Síntese dos procedimentos, sugeridos para a Gestão de Resíduos Sólidos na UEFS, por temática 
e setores responsáveis                                                                                                                           continuação                                                              
TEMÁTICA SETOR RESPONSÁVEL PROCEDIMENTOS 

Procedimentos 

administrativos 

Assessoria de 
Informática/PROAD/ASPLAN/

EEA 

Otimização da assistência técnica para a manutenção dos 
equipamentos de informática no que se refere a consertos, 
reuso, transferência/troca/substituição. 
Articulação com a EEA para definição da melhor forma de 
descarte dos resíduos tecnológicos, quando for o caso. 
Aplicação da logística reversa para equipamentos como 
computadores e impressoras considerados como inservíveis 
para o uso ou para a recuperação. 
Implantação ou implementação de convênios com órgãos 
públicos ou ONGs que reciclam equipamentos de 
informática. 

PROAD/GEPRO/EEA/Empresa 
terceirizada 

Planejamento para o uso e ocupação do solo: construção, 
paisagismo, vias de acesso. 
Definição de modelos arquitetônicos para os futuros prédios 
a serem construídos no Campus Universitário respeitando as 
características ambientais (clima, ventilação, luminosidade). 
Ampliação da área física da EEA para a compostagem. 

PROAD/Patrimônio/Assessoria 
de Informática 

Instrução para relocação de computadores para os 
Laboratórios Didáticos de Informática, Diretórios 
Acadêmicos, Residência Universitária da UEFS, quando se 
fizer necessária a aquisição de novos equipamentos de 
informática para laboratórios de pesquisa. 

PROAD/Patrimônio 

Manutenção de contratos com empresas da área para o que 
se fizer necessário, quando a instituição não apresentar 
capacidade técnica para a manutenção dos equipamentos 
(parcialmente atendida). 

PROAD/Recursos Humanos 

Implementação das ações de capacitação do usuário, 
especialmente daqueles que lidam com equipamentos que 
apresentam maior grau de complexidade para o seu 
funcionamento. 

PROAD 
Implantação de licitações sustentáveis para a 
aquisição/compras de materiais e equipamentos. 

UNINFRA/Recursos 
Humanos/EEA 

Provimento das unidades/setores da UEFS de infraestrutura 
necessária para a gestão/gerenciamento dos resíduos sólidos, 
ouvindo as unidades acadêmica (EEA) e administrativa (hoje 
configurada na UNINFRA). 

PROAD Destinação/execução de parcela orçamentária no 
desenvolvimento das ações, previamente planejadas para o 
gerenciamento dos resíduos sólidos, nos seus respectivos 
anos. 

Procedimentos 
operacionais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNINFRA/EEA/UNDEC 

Instrução, em conjunto com a EEA, para o modo de descarte 
e acondicionamento dos resíduos sólidos para a coleta 
seletiva e o descarte de medicamentos vencidos (Posto 
Médico). 
Instrumentalização da Residência Universitária para a Coleta 
Seletiva nos seus ambientes internos.  
Inclusão nos editais de concorrência e contratos de serviços 
desenvolvidos na UEFS (e fazer valer) exigências 
relacionadas aos resíduos sólidos, como: adesão à coleta 
seletiva: acondicionamento do resíduo orgânico para 
destinação da compostagem. 
Previsão de penalidades para o estabelecimento que 
descumprir as orientações constantes no contrato.  
Desenvolvimento de trabalho conjunto entre a 
UNDEC/EEA/UNINFRA, em situações novas que requerem 
mudanças de procedimentos. 
Classificação dos resíduos de serviço de saúde seguindo as 
orientações da ANVISA e CONAMA. 
continua 
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Quadro 9 Síntese dos procedimentos, sugeridos para a Gestão de Resíduos Sólidos na UEFS, por temática e 
setores responsáveis                                                                                                                                   continuação                                                                                                                  

Procedimentos 
operacionais 

 

UNINFRA/EEA 
 

Solicitação de cursos para a capacitação/orientação dos 
funcionários responsáveis pela limpeza do Campus e para a 
Coleta Seletiva. 
Redimensionamento do quantitativo de sacos para garantir a 
coleta seletiva dos resíduos gerados nos ambientes internos. 
Identificação dos acondicionadores com os adesivos 
informativos, repondo-os ou substituindo-os por novos 
adesivos quando necessário (ambientes internos e externos).  
Implantação da coleta seletiva nos ambientes internos, 
minimamente, para o descarte de papel (cor azul) e para o 
resíduo aterro (cor cinza). Embora tal procedimento se 
caracterize como uma ação simples, o seu efeito pode refletir 
positivamente na conduta da comunidade para a segregação de 
resíduos nas áreas de circulação pública. 
Reaproveitamento dos acondicionadores danificados que 
apresentem condições de recuperação para: (a) reposição de 
peças - rodas e tampas; (b) reutilização como 
acondicionadores para resíduos secos e que, obrigatoriamente, 
não necessite utilizar sacos pretos, em ambientes geradores de 
grandes volumes de resíduos como papel (Impressa Gráfica, 
Diretórios Acadêmicos e Copiadoras) ou folhas secas nas 
áreas verdes. A cor dos acondicionadores deve estar associada 
ao resíduo correspondente. 
Instalação de acondicionadores no Modelo 7 (Gradeado) nos 
pontos terminais, para o acondicionamento de resíduos 
orgânicos e recicláveis, nas suas respectivas cores. 
Desmontagem das embalagens de papelão para o seu 
acondicionamento. 
Estabelecimento de novos pontos para os acondicionadores 
temporários de resíduos provenientes da varrição e limpeza 
das áreas internas (lateral direta ou esquerda dos módulos 
administrativos, teóricos e práticos dos Departamentos). Tais 
locais são protegidos do sol e da chuva; permitem o depósito 
de grandes volumes de embalagens de papel, papelão e de 
isopor; ficam próximas ao roteiro da coleta intermediária e 
não geram impacto visual.   

UNINFRA/Empresa 
terceirizada   

Higienização dos acondicionadores com periodicidade ou 
fazê-la quando necessário. 

PROAD/EEA/UNINFRA/ 
GEPRO 

Construção de Almoxarifado Central para produtos químicos 
Construção de um prédio central para ao armazenamento 
temporário de resíduos perigosos. 
Negociação ou doação parcial dos resíduos recicláveis. 
Cadastramento e capacitação de catadores para doação parcial 
de resíduos recicláveis. 

Procedimentos 
Político-

acadêmicos 

PROGRAD/EEA/ 
Colegiados de Curso 

Repensar os currículos dos Cursos de Graduação da UEFS 
com vistas à formação crítica e técnica dos seus estudantes e 
com o propósito de reverter a relação homem/meio ambiente 
em prol de um mundo sustentável. 

PPPG/PROEX/EEA 
 

Intensificação e estimulo à produção e socialização de 
conhecimento científico e cultural por meio de pesquisas e de 
projetos de extensão na área ambiental, por meio de edição de 
editais internos e específicos para a pesquisa na área 
ambiental. 

 Inclusão no formulário dos projetos de pesquisa e de extensão 
o item impactos ambientais gerados pela pesquisa ou geração 
de resíduos e seus impactos, como serão descartados, 
acondicionados e onde serão dispostos. 

                                                                                                                                                                           continua                                                                          
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Quadro 9 Síntese dos procedimentos, sugeridos para a Gestão de Resíduos Sólidos na UEFS, por temática e 
setores responsáveis                                                                                                                                 continuação                          

                                       
Procedimentos 

educativos 
EEA 

Intensificar a divulgação do Programa desenvolvido pela 
EEA. 
Desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental 
de forma continuada e periódica. 
Intensificação da Coleta Seletiva na UEFS. 
Oferta de cursos na modalidade de Atividades 
Complementares na área ambiental contribuindo para a 
integralização curricular e para a formação complementar do 
estudante. 
Capacitação dos funcionários com cursos de formação na 
área ambiental. 
Provimento de meios para a conscientização da comunidade 
universitária (palestras, filmes, oficinas, e produção de 
material informativo, entre outros). 
Inclusão e renovação de campanhas educativas nos adesivos 
dos acondicionadores. 
Diversificação os modelos de adesivo, no intuito de chamar 
a atenção da comunidade e evitar o cansaço visual. 
Inclusão de campanhas educativas na modalidade de 
baneres, instalados em áreas de grande circulação (cantinas, 
bancos, restaurantes e passarelas). 
Capacitação dos funcionários responsáveis pela limpeza para 
compreensão da coleta seletiva. 
Instituição da utilização de instrumentos que venham 
facilitar a comunicação entre a comunidade universitária e a 
unidade responsável pelo gerenciamento de resíduos 
(EEA/UNINFRA), a exemplo de blog e ouvidoria, Fóruns, 
comitês e eventos sob a coordenação da Equipe de 
Educação Ambiental/UEFS para discussão, análises, 
sugestões e encaminhamentos necessários.  
Implantação de oficina de arte para confecção de produtos, 
peças com o aproveitamento de madeira, papel, plástico, 
vidro, móveis e outros. 
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4.2.4 O Modelo Construído 

 

A política de gestão de resíduos sólidos para a UEFS está sustentada em um tripé 

indissociável constituído de Princípios, Legislação e Estrutura Organizacional, 

denominadas de diretrizes norteadoras. Tais diretrizes dão ao modelo de gestão à 

sustentabilidade ambiental, legal e estrutural e se fortalece como modelo institucional ao 

ter como um dos Princípios norteadores a da Participação Popular. Assim, a gestão passa a 

ter o caráter democrático e ativamente participativo desde o seu planejamento, a execução 

até a avaliação do seu desempenho pela comunidade universitária. Em busca da 

sustentabilidade ambiental, os princípios e a legislação perpassam, obrigatoriamente, por 

todo o fazer universitário, orientando e definindo as ações ou procedimentos necessários 

para sua execução nas áreas da educação e formação das pessoas, assim como a área 

administrativa (FIGURA 38).   

 

 
 

FIGURA 38: Modelo de Política de gestão de resíduos sólidos para a UEFS  

 

Modelos com esta constituição encontram amparo em alguns autores a exemplo de Heller 

(2007), que ao discutir sobre políticas públicas voltadas para o saneamento, confere como 

essencial e de importância central o estabelecimentos de princípios norteadores; evidencia 
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a participação e o controle social na definição, planejamento e avaliação de políticas 

públicas de saneamento, devendo ser assumido como um direito humano e próprio da 

conquista da cidadania.  

O modelo sistêmico, ora construído, abrange a estrutura organizacional da instituição e 

requer, obrigatoriamente, uma relação de interdependência entre os constituintes (órgãos, 

setores, unidades) da UEFS, permitindo, assim, um movimento sincrônico e natural 

promovido pelas ações inerentes à gestão dos resíduos sólidos. A FIGURA 39 ilustra: (a) a 

inserção da EEA e Coordenadoria Geral do Meio Ambiente vinculadas diretamente à 

Reitoria, (b) o posicionamento das macro-políticas educacional e administrativa nos órgãos 

responsáveis pela definição de política institucional e o seu desdobramento nos campos da 

Educação (ensino, pesquisa, extensão) e da Administração, (c) a inter-relação entre os 

constituintes (órgãos e setores da UEFS) necessária para a execução da gestão dos resíduos 

sólidos e a (d) autonomia dos Conselhos Superiores como órgãos deliberativos das 

políticas definidas para a UEFS. 

 

  

       Conselhos Superiores

   Assessorias Especiais

Pró-Reitorias acadêmicas Pró-Reitoria administrativa Unidades de Desenvolvimento
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      Reitoria e Vice-Reitoria
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cidadã; Pesquisa, Extensão e 

serviços ambientalmente 

responsáveis

Licitações sustentáveis

Ações operacionais

Contratos e serviços 

ambientalmente responsáveis

Diretrizes macro administrativas e operacionais
Diretrizes macro acadêmicas

Pesquisa, Assessoria e Consultoria, 

Educação Ambiental, Ensino de Pós-

Graduação, Formação Complementar, 

Gerenciamento de RS e avaliação 

 
 

FIGURA 39 Proposta de Estrutura Organizacional e a inter-relação entre os constituintes da UEFS                    
para a execução da gestão dos resíduos sólidos na Instituição. 

 

Porém, havendo uma desconexão entre os constituintes, haverá, naturalmente, reflexos 

negativos na dinâmica das ações, interferindo e comprometendo diretamente o fluxo 
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natural do processo, descaracterizando, assim, a política institucionalizada da gestão de 

resíduos como um todo pelas razões a seguir: 

a) comprometimento da macro-política educacional e consequentemente da formação do 

perfil do egresso. O comprometimento se dá pela falta de um ensino contextualizado com 

as questões ambientais responsável pela formação crítica e cidadã, formação técnica dos 

seus estudantes, capacidade crítica para a investigação científica, voltada para a resolução 

de problemas ambientais e atuação profissional com serviços ambientalmente responsáveis 

na perspectiva de uma sociedade sustentável; 

b) comprometimento do planejamento em nível institucional (ASPLAN), refletindo 

negativamente na execução das ações pré-estabelecidas; 

c) comprometimento da macro-política administrativa pela desatenção à orientações dos 

princípios norteadores de sustentabilidade de gestão de resíduos sólidos para as 

determinações administrativas e operacionais, com vistas à construção de um ambiente 

sustentável (licitações sustentáveis, contratos e serviços ambientalmente responsáveis; 

minimização de impactos ambientais);  

d) perda do aspecto da construção participativa organizada (representatividade política) e 

corresponsável pela falta de diálogo e da aprovação pelos Conselhos Superiores de 

instrumentos normativos que, para serem reconhecidamente institucional, devem ser 

submetidos aos Conselhos Superiores e amplamente divulgados junto à comunidade 

universitária;  

e) descaracterização do aspecto democrático, gerando o desenvolvimento de ações e 

tomada de decisão exercidas por poucos, fazendo com que as mesmas sejam setoriais, 

restritas, pontuais e, consequentemente, sem o alcance da e para a comunidade.  

É, portanto, importante reconhecer que as questões ambientais/resíduos sólidos impõem 

desafios na busca de soluções em uma instituição pública de ensino superior,, 

especialmente, dados pela relação de interdependência entre as unidades acadêmicas e 

administrativas da instituição. Tal interdependência é característica inerente à abordagem e 

ao modelo sistêmico de gestão, cujo objetivo maior é contribuir para a formação de uma 

sociedade sustentável. 
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4.2.5 Avaliação do desempenho da gestão de resíduos sólidos 

 

A gestão de resíduos sólidos, uma vez implantada, requer permanentemente uma avaliação 

com o objetivo de buscar sempre a sua eficiência e melhoria, uma vez que, com o passar 

do tempo, sofre oscilações no seu funcionamento. Nesse sentido é preciso criar indicadores 

(não objeto dessa pesquisa) para esse acompanhamento. Para tanto há que se considerar as 

seguintes etapas: a Política de gestão propriamente dita, seguida de um diagnóstico da 

situação atual dos resíduos sólidos, planejamento minucioso, execução das ações, 

manutenção e monitoramento, avaliação e, melhoria. Os resultados encontrados podem 

indicar necessidade de reforçar alguns dos princípios norteadores de sustentabilidade de 

gestão de resíduos sólidos, aplicabilidade de orientações do campo legal, ajustes ou 

modificações de procedimentos pré-estabelecidos.  

O diagnóstico revela o grau de eficiência com resultados satisfatórios ou não, e identifica 

necessidades ou problemas surgidos. O mesmo deverá ser feito sistematicamente pela EEA 

em parceria com o órgão responsável pela execução e ou operacionalização das ações. 

O planejamento é constituído de procedimentos como alocação de recursos financeiros 

definido conjuntamente com a Assessoria de Planejamento (ASPLAN), a Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD) e a EEA. 

A execução refere-se à implantação ou implementação das ações e procedimentos 

estabelecidos pelo planejamento, acompanhamento da execução do orçamento pré-

estabelecido (PROAD e EEA), instalação das condições necessárias e a operacionalização 

do gerenciamento de resíduos sólidos (Coordenadoria Geral do Meio Ambiente – atual 

Prefeitura do Campus Universitário, EEA e de todos os setores da UEFS). 

A etapa de manutenção e monitoramento dá seguimento às etapas da gestão e das áreas 

gerenciais relativas aos resíduos sólidos, após a execução do proposto e tem o objetivo de 

acompanhar e analisar o desempenho das ações para um possível posicionamento a 

depender dos resultados alcançados e se estes estão em consonância com os objetivos 

propostos da gestão.  

A avaliação é uma etapa importante, seguida de uma análise criteriosa, pois a mesma 

objetiva mensurar, por meio de indicadores específicos a serem definidos posteriormente, o 
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desempenho das áreas gerenciadas e o quanto é necessário para as correções apontadas 

pela avaliação.   

A etapa de melhoria é a etapa final da gestão, pois objetiva a correção, reparação, 

reformulação das ações e procedimentos com o objetivo de otimizar a gestão e o 

gerenciamento e se a política tem sido funcional ou se sugere, também, modificações. 

Essas etapas compõem um ciclo que, uma vez iniciado e concluído, pode ser reiniciado em 

qualquer das etapas que acusarem necessidade de intervenção, pois uma vez implementada 

a política, as etapas são desenvolvidas continua e processualmente.   
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5 CONCLUSÃO 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana implantou, em 1992, o Projeto Piloto Coleta 

Seletiva e Reaproveitamento do Lixo gerado no Campus, destacando-se como referência, 

em nível local e nacional, em estudos voltados para o meio ambiente. Embora a 

implantação do projeto tenha sido responsável pela mudança de hábitos da comunidade 

universitária, registros da presente pesquisa apontaram para procedimentos institucionais e 

dos indivíduos que confrontam fortemente com o propósito do gerenciamento de resíduos 

sólidos na instituição.  

O gerenciamento até então executado na UEFS restringe-se aos resíduos comuns 

(reciclável e aterro) e aos resíduos de serviço de saúde, sendo este último por contrato de 

serviços especializados. Ainda assim, a instituição enfrenta dificuldades para o seu 

desenvolvimento, de natureza estrutural, administrativa e operacional e educacional. Os 

resíduos da construção civil, de equipamentos elétricos e eletrônicos, da poda e capina 

necessitam de cuidados, pois a conduta desenvolvida pela UEFS contraria a orientação 

dada pela legislação específica.  

Entre os anos de 1992 à década dos anos 2000, a UEFS teve crescimento quanto ao 

número de cursos de graduação e de pós-graduação, tendo como consequência o aumento 

da população (estudantes, professores e funcionários), oferta de serviços diversificados 

(assistência odontológica, bancos, livraria, cantinas e restaurante) e o aumento da área 

física construída. Desta forma, houve, não só, o aumento quantitativo como, também, 

qualitativo, de resíduos sólidos em decorrência das características dos cursos acadêmicos e 

dos desdobramentos efetivos destes. 

Podemos afirmar que, o crescimento da instituição faz aumentar, proporcionalmente, a 

nossa responsabilidade ambiental frente à geração de resíduos e o seu gerenciamento para 

além da coleta seletiva e do seu reaproveitamento.   

Portanto, o resultado do diagnóstico do gerenciamento atual dos resíduos e da percepção da 

comunidade universitária na UEFS conduziu à construção de um modelo de política de 

gestão de resíduos sólidos para a instituição que deve ser centrado no combate ao consumo 

e na minimização de resíduos e embasado nos princípios da sustentabilidade. Este modelo 

contempla, também, a estrutura organizacional da UEFS e Legislação pertinente. Tal 
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modelo traduz uma proposta de política institucional na forma de modelo sistêmico, por 

abranger a estrutura organizacional da instituição e requerer, obrigatoriamente, uma 

relação de interdependência entre os constituintes órgãos, setores e unidades, permitindo, 

assim, um movimento sincrônico e natural promovido pelas ações inerentes à gestão dos 

resíduos sólidos. 

Para a construção desse modelo foi imprescindível direcionar o olhar para: 

a) o estágio atual do gerenciamento, suas dificuldades e potencialidades; 

b) o comportamento e entendimento da comunidade universitária;  

c) a importância do envolvimento da Administração Superior representada pela Reitoria;  

d) o papel dos órgãos superiores (Pró-Reitorias, Assessorias, Unidades de 

desenvolvimento, entre outros) frente à institucionalização de diretrizes, ações, orientações 

e procedimentos para a gestão de resíduos sólidos;  

e) a importância das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão como ambientes propícios 

para: consolidação da formação de cidadãos aptos a atuarem na sociedade; produção do 

conhecimento por meio da investigação científica; extensão e parceria com a sociedade nas 

mais variadas formas; manutenção das atividades-meio para o suporte das atividades-fim e, 

consequentemente, seus ambientes com grande potencial para geração de resíduos;  

f) a importância dos Colegiados Pedagógicos que são responsáveis pela composição 

curricular com vistas a constituir um perfil do egresso;  

g) a importância da participação da comunidade universitária na tomada de decisões; 

h) a importância, destaque e atuação da Equipe de Educação Ambiental/UEFS;  

i) a responsabilidade da instituição enquanto Universidade, para com as questões 

ambientais. 

Com esse entendimento, os constituintes da instituição (órgãos e seus setores) e os sujeitos 

componentes da comunidade universitária, independentemente de sua categoria, 

apresentam-se igualmente responsáveis, sem grau de importância diferenciada entre si 

quando se refere ao combate do consumo desnecessário, ao manejo adequado e à 

promoção da qualidade de vida.  

Nessa perspectiva, a instituição poderá ser modelo, em uma primeira instância, para o 

próprio ambiente interno, junto à sua comunidade, por apresentar eficácia na gestão de 
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seus próprios resíduos e, em uma segunda instância, para a sociedade. Ao se constituir 

como um ‘modelo’ eficaz cumpre com uma das suas funções: capacitar pessoas (seus 

egressos) conscientes da necessidade de promover meios para um futuro sustentável, seja 

como cidadão na sua relação com o ambiente, seja como profissional atuando na sociedade 

em busca de soluções para os problemas ambientais.  
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Sou Cleide Mércia Soares da Silva Pereira, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, lotada 

no Departamento de Ciências Biológicas, estudante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e 

Ambiental, Curso de mestrado e pretendo realizar a pesquisa “UMA PROPOSTA DE POLÍTICA DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A UEFS: uma intervenção para a transformação” que tem como 

objetivos elaborar uma proposta de política de gestão de resíduos sólidos, construída coletivamente com a 

comunidade universitária, para a Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir de uma realidade 

estudada, tendo como pilar a educação ambiental (objetivo geral) e caracterizar os resíduos sólidos gerado, 

atualmente, na UEFS como subsídio para a promoção de uma intervenção educativa local e o embasamento 

do modelo de política de gestão; verificar a forma de descarte dos resíduos sólidos, gerados na UEFS, pela 

comunidade universitária; avaliar as possíveis implicações da funcionalidade dos coletores de lixo e sua 

distribuição no Campus da UEFS. Para tanto, preciso fazer observação direta das pessoas que trabalham ou 

estudam do campus universitário da UEFS e dos setores. Também farei entrevistas que serão gravadas por 

meio magnético e registros de fotografia. Com esse trabalho pretendo contribuir para que sejam adotadas 

ações que tornem o campus universitário mais agradável, mais limpo, mais saudável e ambientalmente mais 

adequado. Espero, também, contribuir para que as pessoas assumam esse compromisso com o nosso 

ambiente. Esse trabalho depende da participação ativa das pessoas através das suas sugestões e críticas para a 

construção de um modelo que possa ser aplicado com eficiência no nosso meio com relação à produção, 

manuseio e eliminação do lixo, por nós usuários. A pesquisa poderia ser desenvolvida sem a participação da 

comunidade da qual você faz parte, mas essa não seria a melhor opção. Durante o trabalho você pode se 

sentir constrangido(a) por ser observado(a), fotografado(a) e ter a sua fala gravada, portanto a observação, a 

gravação e fotografias só serão feitas se você permitir expressamente por meio desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Você pode desistir de participar a qualquer momento sem nenhum 

problema. Seu nome e seu retrato não vão aparecer no trabalho e o que você disser, quando publicado, não irá 

lhe identificar. A gravação e as fotos serão guardadas no prédio da Equipe da Educação Ambiental da UEFS 

e farão parte de banco de dados sob a responsabilidade da Coordenação. Caso seja preciso usar esse material 

em novas pesquisas você será procurado(a) para nova autorização. Caso você tenha alguma dúvida pode me 

procurar no MT 14, do módulo I, ramal 8144 e se não me encontrar deixe recado que eu lhe procurarei. A 

entrevista será agendada com antecedência e em lugar que garanta a sua privacidade, se assim você preferir. 

A sua participação nessa pesquisa será voluntária, não vai lhe trazer nenhuma despesa, nem receberá nenhum 

pagamento. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UEFS. Se 

você se acha devidamente esclarecido(a) e concorda em participar voluntariamente, assine esse documento 

juntamente comigo, em duas vias, uma fica com você e a outra comigo.  

 

Feira de Santana,  .... de ....................... de 2009. 

 

.................................................................    ........................................................... 

Assinatura do entrevistado                                         Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice B - Roteiro da Entrevista individual (Comunidade Universitária)  

 

 
 

 

Dados do entrevistado:  

Codinome: 
Idade: 
Gênero: 
Profissão: 
Função: 
Tempo de serviço/estudo na UEFS: 
 
 
 
Entrevista 
 
1) O que você teria a dizer sobre os resíduos sólidos? 

2) Quais são os tipos de resíduos que você gera e como você os descarta? 

3) Como você vê, hoje, o manejo dos resíduos sólidos gerados na UEFS? 

       4) Como esse o manejo poderia ser melhorado? 
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 Apêndice C – Roteiro da Coleta de Dados - Serviços de Limpeza, Coleta e Transporte 
dos Resíduos Sólidos na UEFS (funcionários Serviços Gerais) 

 

Dados Pessoais:  

Codinome: 

Idade: 

Gênero: 

Profissão: 

Função: 

Tempo de serviço/estudo na UEFS: 

Informação sobre os serviços desenvolvidos pelas Empresa 1, 2, 3 

1) Quais os serviços desenvolvidos pela Empresa na UEFS? 

2) Como se dá a formação da equipe de trabalho? 

3) Quais os resíduos sólidos (“lixo”) gerados das atividades desenvolvidas pelos funcionários 
da Empresa? 

 
4) Como se define os locais de descarte e como se dá o acondicionamento dos resíduos 

sólidos (“lixo”)? 
 

5) Qual a periodicidade da coleta dos resíduos sólidos (nos ambientes internos e externos) na 
UEFS? 

 
6) Qual o percurso dos resíduos sólidos coletados, desde a sua geração até a “Casinha do 

Lixo”? (resíduos recicláveis, aterro, orgânico, construção civil, serviço de saúde) 
 

7) Quais os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis aos funcionários? 

8) Que material é utilizado pelos funcionários para o acondicionamento dos resíduos sólidos? 

9) As lixeiras são compatíveis para o volume de resíduos sólidos? 

10) Quais as dificuldades encontradas para os serviços de limpeza, coleta e transporte dos 
resíduos sólidos? 

 
11) Como melhorar o manejo dos resíduos sólidos na UEFS? 

12) Existe um Programa de Capacitação para os funcionários que lidam com os resíduos 
sólidos e com a manutenção do Campus da UEFS? 

 
13) Existe um Programa de Exames Laborais para os funcionários que lidam com os resíduos     

sólidos e com a manutenção do Campus da UEFS? 
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Apêndice D – Roteiro da Observação Direta 

 
Ambientes onde se darão as observações: 
Espaços acadêmicos (salas de aula, laboratórios); 
Espaços administrativos (Departamentos - diretorias e secretarias; Colegiados – coordenação e secretaria; 
setores do 
                                         Prédio da Administração Central);  
Espaços de atendimento ao público interno e externo (Clínicas Odontológicas e Serviço Médico);                                                        
Centros de Convivência (cantinas, restaurante, espaços de laser); 
Espaços livres (corredores, ponto de ônibus, áreas verdes, área periférica do campus); 
Espaços destinados à estocagem dos resíduos sólidos 
 
Observações/roteiro: 
 

Para as cantinas e restaurante: 
Observar: 

• fluxo de usuários nas cantinas e restaurantes.  
• como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos usuários/geradores.  
• como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos funcionários das cantinas e restaurantes. 
• o destino final desses resíduos.     

 

Para os espaços acadêmicos 
Observar: 

• como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos estudantes/geradores e professores/geradores; 
• o tipo de resíduo nas lixeiras e acondicionadores temporários; 
• a adequação das lixeiras e os recipientes plásticos para os diversos tipos de resíduos produzidos nesses 

setores; 
• a periodicidade das coletas nesses setores; 
• o destino final desses resíduos.     

 

Para os espaços administrativos  
Observar: 

• como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos funcionários/geradores e/ou professores/geradores; 
• a tipologia de resíduos;  
• o tipo de resíduo nas lixeiras e acondicionadores temporários; 
• as condições de estocagem e de transporte dos materiais para os setores administrativos e acadêmicos 

da UEFS pelo setor Almoxarifado; 
• a adequação das lixeiras e os recipientes plásticos para os diversos tipos de resíduos produzidos nesses 

setores; 
• a periodicidade das coletas nesses setores; 
• o destino final desses resíduos.     

 

Para as Clínicas Odontológicas e Serviço Médico 
Observar: 

• Como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos estudantes/geradores, funcionários/geradores e/ou 
professores/geradores; 

• a adequação das lixeiras e os recipientes plásticos para os diversos tipos de resíduos produzidos nesses 
setores; 

• a periodicidade das coletas nesses setores; 
• o destino final desses resíduos.  
 

Para A ADUFS, SINTEST e os Diretórios Central e Acadêmicos 
Observar: 

• como se dá o descarte dos resíduos sólidos pelos professores/geradores e funcionários/geradores 
(ADUFS) e os estudantes/geradores (Diretórios);  

• o tipo de resíduo nas lixeiras temporários; 
• a periodicidade das coletas nesses setores; 
• o destino final desses resíduos.     

  

Para os espaços livres  
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Observar: 
• a periodicidade de varrição das áreas livres e verdes; 
• o destino final dos resíduos orgânicos provenientes da poda; 
• a disposição inadequada de resíduos nos espaços livres no campus.     

 

Para conhecer o ciclo do lixo na UEFS 
Observar: 

• a capacidade das lixeiras;   
• a indumentária e acessórios utilizados pelos funcionários da Empresa de Serviços Gerais – limpeza, 

em serviço; 
• a distribuição dos pontos de lixeiras e acondicionadores para os resíduos sólidos no campus da UEFS;
• a periodicidade de coletas nos setores pelos funcionários da Empresa de limpeza; 
• os procedimentos adotados pelos funcionários da Empresa de Serviços Gerais – Limpeza, para o 

manejo dos resíduos; 
• os espaços destinados à estocagem dos resíduos sólidos; 
• o itinerário dos resíduos sólidos desde a sua geração até a sua disponibilização para a disposição final.
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Apêndice E – Mapeamento dos pontos de acondicionadores externos e temporários para os resíduos recicláveis e aterro nas Unidades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão no Campus da UEFS  
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Apêndice F  

Coletânea de instrumentos legais relacionados aos Resíduos Sólidos 
 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

Constituição 
Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 

Estabelece a forma do estado, do governo, o modo de 
aquisição e o exercício do poder, seus órgãos e os direitos 
de suas ações 

Lei 

Lei n° 6.938, de 31 de outubro 
de 1981  

Institui a Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990  

Institui a Política Nacional de Saúde 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos e obras, serviços, compras, alienações e 
locações nos âmbitos Federa, estadual, municipal e DF e dá 
outras providências 

Lei no 9.433 de 08 de janeiro de 
1997  

Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998 

Crime ambiental – dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivados de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente 

Lei no 9.795, de 27 de abril de 
1999 

Institui a política nacional de educação ambiental 

Lei no. 10.257, de 10 de julho de 
2001  

Estatuto das Cidades 

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002 

Dispõe sobre modalidade de licitação denominada pregão 
para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências 

Lei no. 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007  

Institui a política nacional de saneamento básico 

Projeto de Lei n° 203/(1991) Propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (aguardando 
aprovação do Senado Federal) 

Decreto no 99.658, de 30 de 
outubro de 1990,  

Regulamenta, no âmbito da administração pública federal, o 
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras 
formas de desfazimento de material, e dá outras providência 

Decreto Federal, no 5.940, de 25 
de outubro de 2006 

Instrui a separação dos resíduos sólidos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, entre outras providências 

Decreto no 6.087, de 20 de abril 
de 2007 
 

Altera os artigos 5, 15 e 21 do Decreto n 99.658, de 30 de 
outubro de 1990 que regulamenta, no âmbito da 
administração pública federal, o regulamento, a 
movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento 
de material, e dá outras providências 

Portaria Ministerial 3444/98  
Portaria no 61 , de 15 de maio de 
2008 (Ministério do Meio 
Ambiente) 
 

Estabelecer práticas de sustentabilidade ambiental a serem 
observadas pelo Ministério do Meio Ambiente e suas 
entidades vinculadas quando das compras públicas 
sustentáveis e dá outras providências 

Portaria nº 217, de 30 de julho 
de 2008 (ministro de estado do 
meio ambiente) 

Propõe a inserção de critérios socioambientais na gestão dos 
serviços públicos em todos os níveis de governo 

Resolução 
CONAMA 

Resolução CONAMA no 237, de 22 
de dezembro de 1997  

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente 

Resolução CONAMA nº 275, de 
25 de abril de 2001 

Estabelece a codificação de cores para os diferentes tipos de 
resíduos na identificação dos acondicionadores 

Resolução CONAMA no 307, de 17 
de julho de 2002 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos gerados nas 
atividades de construção civil 

Resolução CONAMA nº 316, de 
outubro de 2002 

Dispõe sobre processamentos e critérios para o 
funcionamento de sistema de tratamento térmico de 
resíduos 

Resolução CONAMA no 358, de 04 
de maio de 2005  

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 
dos serviços de saúde 

Resolução CONAMA no 401, de 04 
de novembro de 2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território 
nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 
ambientalmente adequado, e dá outras providências 

Resolução CONAMA no 416, de 30 
de setembro de 2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada 
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 
adequada, e dá outras providências 

                                                                                                                                                                   continua 
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Coletânea de instrumentos legais relacionados aos Resíduos Sólidos                            continuação 
 

Resolução RDC 
ANVISA  

 

Resolução RDC ANVISA nº. 
50/2002 
 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde 

Resolução RDC ANVISA 305/2002 Incineração 

 

Resolução RDC ANVISA 216 de 
15 de setembro de 2004 

Dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para 
serviços de alimento 

Resolução RDC ANVISA 306 de 
07 de dezembro de 2004 
 

Dispõe sobre regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviço de saúde, que deve ser observado em 
todo o território nacional, na área pública e privada 

NBR 12235/92 Armazenamento de resíduos perigosos - Procedimentos  

NBR 12808 Resíduos de serviço de saúde – Classificação 

NBR 12809 Manuseio de resíduos de serviço de saúde – Procedimentos 

NBR 12810 Coleta de resíduos de serviço de saúde – Procedimentos 

NBR 13221/1994 Transporte de resíduos – Procedimentos 

NBR 13463/1995 Transporte de resíduos 

NBR 13591/1996 Compostagem 

NBR 13853/97 
 

Coletores para resíduos de serviço de saúde perfurantes ou 
cortantes – Requisitos e métodos de ensaio 

NBR 7500/2000 
 

Símbolos de risco e manuseio para o tratamento e 
armazenamento de material – Simbologia 

NBR 9190 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 
Classificação 

NBR 9191/2000  
 

sacos plásticos para acondicionadores de lixo: Especificação 

NBR 10004, de 31 de maio de 
2004  

classifica os resíduos sólidos (ABNT, 2004). 

Normas 
Regulamentadoras 

do MTE 

Norma Regulamentadora no 5 de 
08 de Junho de 1978, do 
Ministério do Trabalho, atualizada 
em 14 de junho de 2007 

Comissão interna de acidentes 

Norma Regulamentadora no 6, de 
08 de Junho de 1978, do 
Ministério do Trabalho, atualizada 
em 12 de novembro de 2009 

Equipamento de proteção individual 

Norma Regulamentadora no 9, de 
08 de Junho de 1978, do 
Ministério do Trabalho, atualizada 
em 29 de dezembro de 1994 

Programa de prevenção de riscos ambientais 

Norma Reguladora no 15, de 08 
de Junho de 1978, do Ministério 
do Trabalho, atualizada em 11 de 
março de 2008 

Atividades e operações insalubres,  
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Anexo A - Autorização para o início da pesquisa - Ofício do CEP-UEFS no. 
072/2009 
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Anexo B – Portaria UEFS nº. 471/91, de 12 de julho de 1991 
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Anexo C – Portaria UEFS nº. 1.309, de 24 de outubro de 2008 

 

 

 

 


