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RESUMO 

 
 

A necessidade de trabalhar a educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos em uma 
instituição educativa possibilita a reflexão, sensibilização, tomada de decisões, mudanças de 
atitudes e motivam os sujeitos a uma participação efetiva e responsável na conservação do 
meio ambiente vivenciado cotidianamente. O presente trabalho tem como objetivo delinear 
uma proposta de Programa de Educação Ambiental – PEA para a gestão dos resíduos sólidos 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - Campus São Cristóvão, a 
fim de minimizar os impactos ambientais existentes e oferecer melhor qualidade de vida à 
comunidade. A pesquisa teve como enfoque epistêmico a fenomenologia, e utilizou uma 
metodologia de natureza qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados através de fontes 
bibliográficas e documentais; de entrevistas com o diretor geral do Instituto e coordenador do 
setor de manejo de resíduos sólidos; de questionários aplicados aos discentes, docentes, 
técnicos administrativos e servidores terceirizados e da realização das caracterizações dos 
resíduos sólidos do Instituto. Como principais resultados deste trabalho, pode-s destacar que o 
Instituto tem gerenciado os resíduos sólidos de forma precária e ambientalmente inadequada, 
principalmente no tocante a sua destinação final. Todo resíduo sólido gerado no Instituto é 
depositado em um local a céu aberto, onde é parcialmente enterrado e/ou queimado, 
propiciando a contaminação do solo, do lençol freático, da atmosfera e da proliferação de 
vetores que comprometem a saúde da população e a sustentabilidade ambiental local. Não 
existe coleta seletiva implantada no Instituto, apenas coletores seletivos em alguns locais 
estratégicos. Evidenciou-se, através das caracterizações dos resíduos realizadas no Instituto, 
uma significativa quantidade de materiais potencialmente recicláveis. Na avaliação dos 
resultados das entrevistas e questionários aplicados verificou-se um comprometimento e 
participação bastante significativos da comunidade envolvida para minimização da 
problemática ambiental, evidenciada no Instituto. Finalmente apresenta-se no trabalho o 
delineamento de uma proposta de PEA para o Instituto Federal de Sergipe - Campus São 
Cristóvão, respaldada por uma concepção crítica e emancipatória de educação, que tem como 
princípio a redução do consumo e posteriormente a requalificação dos resíduos para 
reaproveitamento e reutilização. O programa sugere, entre outras ações, a implantação de 
projetos de coleta seletiva, unidades de triagem e de compostagem dos resíduos sólidos e 
programas de educação ambiental permanentes, voltados para a problemática dos resíduos 
sólidos. Gerenciar os resíduos sólidos urbanos de maneira adequada é imprescindível para o 
Instituto Federal de Sergipe, que tem na essência da sua formação acadêmica e profissional 
um comprometimento ético-pedagógico com um ambiente saudável e ecologicamente 
equilibrado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Resíduos Sólidos. Coleta Seletiva e 

Reciclagem. 
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ABSTRACT 

 
 
The need to work on environmental education in solid waste management in an educational 
institution allows for reflection, awareness, decision making, change attitudes and motivate 
people to participate effectively and responsibly in the conservation of the environment 
experienced daily. This paper aims to outline a proposal for the Environmental Education 
Program - SAP for solid waste management at the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Sergipe, Campus São Cristóvão, to minimize environmental impacts exist and 
offer better quality life of the community. The research was to focus on epistemic 
phenomenology, and used a methodology of qualitative and quantitative nature. Data were 
collected through bibliographic and documentary sources, interviews with the director general 
of the Institute and coordinator of the sector of solid waste management, through 
questionnaires distributed to students, teachers, administrative staff and third-party servers and 
performing characterizations of solid waste the Institute. As the main results of work can be 
noted that the Institute has managed solid waste so precarious and environmentally 
inadequate, especially with regard to their final destination. All solid waste generated at the 
Institute is deposited in an open place, where it is partially buried and / or burned, leading to 
contamination of soil, groundwater, air and the proliferation of vectors that endanger the 
health of the population and environmental sustainability site. There is no separate collection 
at the Institute implanted, only selective collectors in some strategic locations. It was evident 
through the characterization of waste within the Institute, a significant amount of potentially 
recyclable materials. In assessing the results of interviews and questionnaires there was a very 
significant commitment and participation of the community involved to minimize the 
environmental issue evidenced at the Institute. Finally the paper presents the design of a 
proposal to the Office of EAP of Sergipe - Campus São Cristovão, backed by a critical and 
emancipatory conception of education that has as its principle to reduce consumption and 
subsequently the reclassification of the waste for reuse and reuse. The program suggests, 
among other actions, the implementation of projects for separate collection, sorting units and 
composting of solid waste and environmental education programs permanent, focused on the 
issue of solid waste. Manage solid waste properly is essential for the Instituto Federal de 
Sergipe, which is the essence of their academic and professional teaching-an ethical 
commitment to a healthy and ecologically balanced environment. 
 
KEY-WORDS : Environmental Education. Solid Waste. Selective Collection and Recycling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crise ambiental que a humanidade enfrenta é bastante complexa. A relação 

predatória homem-natureza, na busca do atendimento às necessidades humanas, vem 

causando, ao longo do tempo, tamanha degradação ao meio ambiente que coloca em confronto 

a continuidade do desenvolvimento econômico e do sistema ecológico. 

Essa degradação que não é apenas ecológica, mas também humana nas dimensões 

ética, filosófica e cultural, acaba por gerar a necessidade de buscar alternativas educativas que 

fomentem a implementação da Educação Ambiental (EA), sob a égide de uma ética, imbuída 

de valores e atitudes capazes de orientar uma ação mais participativa e transformadora do 

indivíduo sobre o meio no qual se relaciona. 

Como afirma Barreto (2008), a crise ambiental nos impele para um amplo debate ético 

que reflita a exclusão de fronteiras disciplinares e se paute na inclusão de práticas e modelos 

pedagógicos sustentáveis e exequíveis, produzidos a partir de uma visão formativa, calcada na 

adoção dos princípios fundantes da Ética da Responsabilidade.  

Ética da Responsabilidade é aqui considerada como princípio norteador e condição 

para efetivação de uma Educação Ambiental, exercitada eticamente por sujeitos livres que 

pautam suas ações numa razão disciplinada e autônoma. 

Para Camargo (2003), o caráter insustentável da sociedade contemporânea encontra-se 

no crescimento populacional acelerado, notadamente nos países em desenvolvimento, no 

previsível esgotamento dos recursos naturais, no padrão de consumo exagerado, sobretudo nos 

países ricos e nos seus sistemas de produção poluentes. 

Desse modo, essas questões, entre outras, acarretam o crescimento desenfreado e 

diversificado de resíduos sólidos que hoje se alinha entre os mais sérios problemas ambientais 

enfrentados pela sociedade, e, como afirma Dias (2000), a geração de resíduos torna-se 

proporcional ao aumento da população e desproporcional à disponibilidade de soluções para o 

seu gerenciamento. 

Se para Sachs (2002), o paradigma do atual desenvolvimento requer consciência 

ecológica, ou ambiental, e, por sua vez prudência no uso dos recursos renováveis, a educação 
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para a sustentabilidade deve constituir-se como marco conceitual básico para minimizar os 

problemas ambientais criados pela crescente geração de resíduos sólidos. 

Segundo Freire (1997), a educação é um processo que usa como instrumentos a 

transformação e a conscientização individual e coletiva. 

Transformação por usar a humanização, a mudança de atitudes, a reflexão, a tomada de 

decisões por meio das experiências de diálogo, assim como a análise de questões 

problemáticas. 

Conscientização individual e coletiva para sensibilizar e motivar os indivíduos a 

adquirirem o conhecimento das ciências e do seu meio ambiente, possibilitando que 

participem do mesmo com responsabilidade social e política. 

Para Medina (1998), a educação voltada à construção de atitudes e valores sempre tem 

estado presente no sistema educativo, ainda que de maneira implícita, necessitando a partir de 

então ser incorporada ao conteúdo próprio da ação escolar. 

Segundo Gadotti (2003, p. 17), “educar para a cidadania planetária é muito mais que 

estabelecer uma filosofia educacional com seus enunciados e princípios”, segundo ele, 

educação para a cidadania planetária requer a revisão de currículos, reorientação de visão de 

mundo sobre educação como espaço de inserção do indivíduo numa sociedade que é local e 

global ao mesmo tempo. 

Dessa forma, o autor afirma que, diante da impossibilidade de construir um processo 

educativo fechado no local ou pensado apenas no global, a educação ambiental deve propor a 

integração de ambas as realidades a fim de formar um cidadão engajado e comprometido com 

os problemas de seu tempo, de seu meio e do planeta Terra como um todo. 

A educação ambiental, conforme estabelecido pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1999), compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a preservação do meio ambiente. 

Nessa lógica, segundo Ruffino (2001), a adoção da Educação Ambiental na abordagem 

dos resíduos sólidos no sistema formal de ensino, representa uma das bases do 

Desenvolvimento Sustentável. 
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Segundo o autor, os trabalhos de Educação Ambiental relacionados aos resíduos 

sólidos vêm sido desenvolvidos a partir de realidades, que envolvem: 

� Necessidades pontuais, relacionadas e impulsionadas por comunidades mais 

conscientes da degradação ambiental causada pela disposição excessiva dos 

resíduos no meio ambiente, ou, por comunidades com áreas inadequadas para 

disposição final por falta de aparato técnico, de área ou mesmo de recursos 

financeiros para fazê-lo. 

� Necessidades de ordem cultural voltadas às questões ambientais, isto é, a 

reavaliação de ordem global do desenvolvimento, valores e satisfação desta e 

das futuras gerações (princípio de Desenvolvimento Sustentável). 

A sustentabilidade dos resíduos sólidos, segundo princípios da Agenda, 21 baseia-se 

no controle dos resíduos pela utilização do princípio dos três Rs. O documento delineou entre 

os seus princípios, estratégias e ações para o manejo saudável dos resíduos sólidos que se 

traduz em reduzir, reutilizar e reciclar. 

Utilizar esse princípio, conforme a Agenda 21, significa mudar o modo de vida e o 

padrão e consumo, buscando inverter as atuais tendências em termos mundiais (BRASIL, 

2006). 

Para Sato e Beraldo (1994), o estudo do meio ambiente, numa abordagem 

interdisciplinar merece ser introduzido no currículo da escola pública de ensino fundamental e 

médio. 

Portanto, a necessidade de delinear um Programa de Educação Ambiental na 

abordagem dos resíduos sólidos em uma instituição educativa como possibilidade de reflexão, 

sensibilização, conscientização, tomada de decisões e mudanças de atitudes, que motivem os 

sujeitos envolvidos a uma participação efetiva e responsável pela preservação do Meio 

Ambiente, vivenciado cotidianamente, constitui um dos fundamentos argumentativos do 

problema desta pesquisa. 

A autora do presente trabalho é integrante do quadro de servidores efetivos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus São Cristóvão, na qualidade de docente, 

pedagoga e pesquisadora institucional. 
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O trabalho foi fundamentado nas hipóteses de que o gerenciamento dos resíduos 

sólidos no Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão tem sido realizado de forma 

precária e inadequada e que um Programa de Educação Ambiental, desenvolvido na 

abordagem dos resíduos sólidos, pode contribuir para minimizar a problemática ambiental 

atual. 

Partindo dessas hipóteses o trabalho foi norteado pelas seguintes questões: 

� Qual a atual situação dos resíduos sólidos do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia de Sergipe – Campus São Cristóvão, e como vem sendo gerenciado? 

� Qual a quantidade e qualidade dos resíduos sólidos gerados no IFS? 

� Os resíduos sólidos recicláveis gerados são suficientes para implementação de 

ações de triagem, reciclagem e reaproveitamento no Instituto ou para um possível 

encaminhamento a cooperativas e/ou associação de catadores de recicláveis? 

� Que informações os sujeitos presentes na comunidade pesquisada possuem sobre 

resíduos sólidos e seus impactos ambientais? 

� A comunidade pesquisada está disposta a contribuir para minimização da 

problemática gerada pelos resíduos? 

� Um Programa de Educação Ambiental teria aprovação e participação efetiva da 

comunidade? 

O trabalho tem como objetivo geral avaliar as condições de gestão e de utilização de 

instrumentos de Educação Ambiental para os resíduos sólidos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus São Cristóvão, a fim de minimizar os 

impactos ambientais existentes e oferecer melhor qualidade de vida à comunidade. Foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

� Conhecer e descrever a atual situação dos resíduos sólidos gerados no IFS- 

Campus São Cristóvão e o seu sistema de gerenciamento; 

� Quantificar e caracterizar os resíduos sólidos gerados no Instituto; 

� Delinear um Programa de Educação Ambiental voltado para a gestão de resíduos 

sólidos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – 

Campus São Cristóvão. 
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A estrutura da dissertação está compreendida em sete capítulos. 

O Capítulo I discorre sobre a introdução do referente trabalho, apontando a 

justificativa do mesmo, bem como as hipóteses que o nortearam. Neste capítulo também 

abordou o objetivo geral e os específicos que fundamentaram o desenvolver desta pesquisa. 

O Capítulo II aborda sobre o homem e sua relação com a natureza, apresentando 

conceitos e concepções de natureza, a ética do valor da natureza, além de discutir sobre 

desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e meio ambiente. 

O Capítulo III trata da questão dos resíduos sólidos urbanos e apresenta definições, 

composição, características, classificação e tipologia. Aborda também o sistema de gestão dos 

resíduos sólidos, a coleta seletiva e a reciclagem, as formas de tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos. 

O Capítulo IV discute a Educação Ambiental na gestão dos resíduos sólidos, apresenta 

concepções, definições, conceitos e a importância da E.A para formação da cidadania, da ética 

da responsabilidade e da alfabetização ecológica do sujeito. Ainda neste capítulo aborda-se a 

importância de Programas de E.A na gestão ambiental de resíduos sólidos como instrumento 

de intervenção pedagógica. 

O capítulo V se refere à metodologia da pesquisa, nele tem-se a localização da área de 

estudo com um breve histórico do Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristovão, a 

descrição da amostra estratificada, a identificação dos sujeitos pesquisados e os procedimentos 

metodológicos utilizados nas etapas de planejamento e execução do trabalho de campo e 

coleta de dados. 

No capítulo VI, apresentam-se as análises e discussões dos resultados através de um 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos do IFS - Campus São Cristóvão, dos resultados 

das caracterizações dos resíduos sólidos e das avaliações das entrevistas e questionários 

aplicados à comunidade do Instituto.  

No capítulo VII é delineada a proposta de um Programa de Educação Ambiental para a 

gestão dos resíduos sólidos do Instituto Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão.  

No capítulo VIII são apresentadas as conclusões do trabalho realizado. 
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2 O HOMEM E A SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA 

 

 

2.1 Conceito e Concepções de Natureza 

 

 

A relação homem-natureza compreende um aspecto que vai além da relação animal-

natureza, na qual predomina a busca da satisfação de necessidades básicas de alimentação e 

proteção, sendo, portanto, uma relação com bases biológicas. 

Na relação homem-natureza encontra presente também a satisfação de desejos, sendo a 

mesma afetada tanto pela percepção do homem sobre a natureza quanto pela capacidade 

exercida da espécie humana em transformar o meio natural (GONÇALVES, 2005a). 

Segundo Gonçalves (2005a), a separação homem-natureza é uma característica 

marcante do pensamento que tem dominado o mundo ocidental. A filosofia grega, a partir de 

Platão e Aristóteles, ao privilegiar o homem e a ideia, desumaniza a natureza e a separa do 

homem. 

A religião judaico-cristã reforça essa posição ao separar espírito e matéria. Descartes 

lança as bases de uma nova ciência fundada no método, estabelece a separação sujeito-objeto 

e propõe uma ciência pragmática sob visão antropocêntrica (GONÇALVES, 2005a). 

Contudo os impactos do ser humano sobre a natureza vão além da exploração dos 

recursos naturais.  

Santos e Souza (2008), entendem como impacto o efeito positivo ou negativo que uma 

determinada atuação produz nos elementos do meio ou nas unidades ambientais.  

A Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no 357, de 17 de 

março de 2005, define impacto ambiental como: 

Qualquer alteração das propriedades química, física e biológica do meio, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais (SANTOS; SOUZA, 2008, p. 158). 

Para Capra (1996), o impacto do homem nos equilíbrios biológicos data de sua 

aparição sobre a Terra. Segundo ele, desde que surgiram há aproximadamente dois milhões de 

anos, os seres humanos têm influenciado o ambiente natural e têm sido por ele influenciados. 
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Camargo (2003), afirma que a ação da espécie humana tem sido de uma qualidade 

única na natureza. Enquanto que as modificações causadas por todos os outros seres são quase 

sempre assimiláveis pelos mecanismos auto reguladores dos ecossistemas, a ação humana 

possui um enorme potencial desequilibrador. 

A humanidade como um novo sistema biológico, apresenta um nível de organização de 

indivíduos que contrasta com os demais sistemas vivos, e afirma que os mesmos ainda não 

encontraram meios de regulamentação e equilíbrio na sua relação com a Terra. 

Para Gardner (2001), a humanidade é uma espécie imprevisível, no sentido de que seu 

comportamento não constitui necessariamente uma reação ou uma adaptação ao meio em que 

vivem outros organismos e ela não é avançada o suficiente para prever todos os efeitos 

perturbadores das atividades humanas.  

Contudo, as atividades humanas podem ter consequências amplas e imprevisíveis e a 

complexidade da interação homem-natureza é de tal ordem, que torna impossível, na maioria 

das vezes, aferirem-se as consequências das decisões humanas sobre o meio ambiente 

(GARDNER, 2001). 

Para Al Gore (apud GEORGE, 1998), as consequências dos problemas ambientais 

ocorrem tão depressa que desafiam nossa capacidade de reconhecê-las, compreender suas 

implicações e organizar uma resposta apropriada a tempo. 

Segundo Drew (1989), o homem é hoje o mais poderoso agente individual da alteração 

das condições ambientais da superfície terrestre. 

Observa-se que a relação homem-natureza tende a se tornar cada vez mais ampla e 

complexa, como afirma Camargo (2003, p. 26), “estamos no meio de transição rumo a um 

mundo no qual a população humana será mais densa, mais consumista, mais interconectada e 

mais diversa do que em qualquer fase da história”. 

Santos (2008), remete ao pensamento de Rousseau que apresenta duas acepções para o 

termo natureza: a primeira, ligada à ideia de essência humana, o ser do homem propriamente 

dito; a segunda, relacionada à physis, à natureza física, aquilo que, em tempos atuais, chama-

se de meio físico, englobando plantas, bichos, minérios e minerais. 
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O primeiro sentido do conceito de natureza está presente na obra Emílio ou da 

educação. Na primeira parte dessa obra, Rousseau (1995)  não poupa apologias e adjetivos ao 

designar o seu entendimento por natureza definindo como aquilo de onde tudo de bom nasce.  

Rousseau afirma que os homens nascem sensíveis à natureza e desde seu nascimento 

são molestados de diversas maneiras pelos objetos que os cercam. A natureza segundo ele é 

como o conjunto das disposições do homem que trata de sua essência e da própria natureza 

humana (ROUSSEAU, 1995). 

O segundo sentido do conceito de natureza refere-se à physis, o que é diferente do 

sentido que se conhece hoje por natureza. O termo physis significava, para os gregos, a 

totalidade do ser, hoje, reduzida à natureza física, que segundo Santos (2008), não se pode ser 

simplista, entendendo o sentido da natureza, em Rousseau, como apenas uma questão física, 

no sentido próximo ao termo physis, como aquilo que por si só nasce e morre.  

O que Rousseau afirma é que a natureza é fruto de inspiração, de luminosidade, de 

acolhimento e a ela o homem sempre recorre quando deseja pensar. Ao contemplar a natureza 

e, sobretudo, quando está próximo dela o homem se reencontra e passa a fazer parte dela 

(SANTOS, 2008). 

Segundo Camargo (2003), a história do homem na Terra tem sido uma grande aventura 

interativa. Não somente do ser humano com seu semelhante, mas principalmente do ser 

humano com a natureza. 

Ao longo da história da humanidade, três orientações básicas contrastantes formaram 

as bases da relação homem-natureza, segundo Camargo (2003): 

I. Nos primórdios da história, encontra-se um ser humano subjugado pela 

natureza, sendo o mundo natural por ele considerado onipotente, imprevisível e 

indomável. 

II. A segunda orientação tem suas origens nas sociedades orientais a partir das 

revoluções científicas e industriais, nas quais se encontra um ser humano que 

se considera superior ao mundo natural que intenciona explorar e revelar todos 

os segredos da natureza. 
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III.  A terceira orientação interliga fundamentalmente a vida humana à natureza, não 

apenas em nível biológico, mas também em níveis culturais e psicológicos, 

revelando-se que se deve “fluir” com a natureza, compreender suas 

transformações, adaptar-se a ela e viver dentro dos seus limites. 

 

O Quadro 1 apresenta, de modo simplificado, as diversas concepções de natureza 

construídas pelos seres humanos ao longo da história: 

VISÕES DA NATUREZA CARACTERÍSTICAS 

Visão sacralizada da 
natureza 

Adorar a natureza e intuir o grande mistério que a dominava sem 
necessidade de explicá-la. Panteísmo, politeísmo e animismo 
predominavam. 

Visão semi-sacralizada da 
natureza 

Marcada pelo início do manejo da natureza pelo homem, por meio da 
agricultura e pecuária, gerando a dicotomia entre a adoração à natureza e a 
intervenção sobre ela. 

Visão holístico-interrogativa 
dos físicos gregos 

Nascida em paralelo com a filosofia, procurava interrogar a origem e o 
significado da natureza de maneira interrogativa e contemplativa, sem, no 
entanto, cultuá-la. 

Visão semi-sacralizada 
judaico-cristã 

Surgiu a partir da dessacralização do cosmo, uma vez que o sagrado foi 
personalizado em Deus. 

Visão mecanicista da 
natureza 

Marcada pela separação homem-natureza (ser humano possuidor e 
dominador da natureza), amparada pelo racionalismo e progresso científico. 

Visão organicista 
contemporânea da natureza 

Caracterizada pela compreensão do pertencimento e inter-relações homem-
natureza, embasada na nova concepção de ciência. 

Quadro 1 Concepções de Natureza 
Fonte: Adaptado de Camargo, 2003. 

 

Na busca da compreensão das distintas visões de natureza, Melo e Souza (2007), 

remontam à Grécia pré-socrática, cuja visão de natureza estava ligada ao conceito de physis, 

sucedida pela visão Aristotélica teocêntrica.  

Após a Idade Média, esta visão é dominada pela visão cristã de mundo terreno fugaz, 

passando a dar menor importância à natureza terrestre. O racionalismo advindo com o 

Renascimento dessacraliza a natureza, tornando-se essa visão totalmente antropocêntrica, 

(MELO; SOUZA, 2007). 
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2.2 A Ética do Valor da Natureza 

 

 

Segundo Mota (2001), as pessoas têm preferências por um conjunto de bens e serviços 

naturais, revelados por suas atitudes em relação ao meio ambiente, e gostos por um conjunto 

de bens e serviços puramente econômicos. 

Consideram a natureza como um recurso natural sagrado, cujos valores são analisados 

pelo ponto de vista do antropocentrismo, tendo Deus como criador de todas as coisas e o 

homem como usufruidor de todos os seus benefícios. 

Nessa concepção, enfoca-se o utilitarismo que afirma que o recurso natural 

proporciona satisfação para toda a sociedade por meio da soma das satisfações individuais 

(MOTA, 2001). 

O utilitarismo segundo Mota (2001), está estritamente relacionado à competição entre 

as pessoas/empresas, como geradoras de maiores níveis de utilidade, por conseguinte, esse 

mecanismo de disputa pelo recurso natural, para suprir as necessidades humanas ou as 

atividades econômicas  constitui-se em fonte de degradação do meio ambiente. 

O ponto de vista biocêntrico considera a biota como o direito à vida, opondo-se, 

portanto ao raciocínio puramente utilitário, colocando a ética, como princípio filosófico da 

sobrevivência das espécies, onde os direitos da natureza devem ser preservados para que os 

recursos naturais sirvam como legado para as futuras gerações (MOTA, 2001). 

Segundo Mota (2001) a atribuição de valor que o indivíduo confere ao meio ambiente 

tem uma dimensão ético-filosófica. É pela análise filosófica que se compreende a natureza do 

valor e sua conexão entre a razão e a ação, enfocado pelo aspecto ético nas três maneiras 

distintas. 

1. O antropocentrismo, que considera o homem o centro do universo e que a ele são 

destinadas todas as coisas, o processo de escolha fundamenta o valor intrínseco e é 

interpretado em termos de preferências a serem satisfeitas. As necessidades do 

homem são medidas pelo seu bem-estar, ou seja, por tudo que lhe é utilitário. 

2. O biocentrismo relaciona-se com a “justiça biótica” que atribui importância a todos 

os seres vivos, não considerando o aspecto puramente utilitário do 
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antropocentrismo, mas considerando a questão do risco do recurso natural como 

importante elemento de avaliação.  

A avaliação de risco de um recurso natural reflete o imperialismo antropocêntrico 

dominante na nossa cultura, permanecendo, ainda, o paradigma cultural e a 

racionalidade tecnocrática na tomada de decisão. 

3. O ecocentrismo baseia-se na “ética da Terra” e assume um enfoque sistêmico em 

que todos os elementos da biota estão interligados entre si, entre espécies e seu 

meio ambiente. Por essa perspectiva, a ética da Terra adquire um forte apelo 

biológico e sugere uma forma de antídoto para as metodologias individualistas 

baseadas no utilitarismo antropocêntrico.  

O valor de meio ambiente nesse enfoque, alcança uma dimensão que não é 

somente econômica, mas também de senso filosófico. A ética ecocêntrica 

considera que os seres humanos devem usar o meio ambiente de tal maneira, que 

respeitem a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. 

 

 

2.3 Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
 
 

Segundo Camargo (2003), a literatura sobre Desenvolvimento Sustentável cresceu 

sensivelmente nos últimos anos. Dezenas de definições e estudos foram realizados na tentativa 

de encontrar os limites exatos para a expressão “Desenvolvimento Sustentável”. 

O emprego generalizado da expressão, e a multiplicidade de definições que podem ser 

encontradas, têm gerado controvérsias, incertezas, tornando a expressão complexa e ambígua 

(FRANCO, 2000). 

Na maioria das vezes, utilizam-se os termos desenvolvimento e crescimento como 

sinônimos, porém o crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, porem não 

suficiente. 

Enquanto o crescimento refere-se a incrementos quantitativos, o desenvolvimento 

implica melhorias qualitativas (CAMARGO, 2003). 
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O significado de desenvolvimento que ainda predomina é o do crescimento dos meios 

de produção, acumulação, inovação, técnica e aumento de produtividade. 

Camargo (2003), afirma que na expressão Desenvolvimento Sustentável, a palavra 

sustentável adquiri um sentido mais específico, remontando aos conceitos da ecologia. 

“Sustentável”, nesse contexto, engloba a ideia de capacidade de suporte, a qual se refere ao 

binômio recursos-população. 

Sustentar, para Ferreira (1988), significa segurar, suportar, apoiar, resistir, conservar, 

manter, entre outras definições. 

A expressão “Desenvolvimento Sustentável” está hoje no centro de todo o discurso 

ecológico oficial sem que haja um consenso quanto ao seu real significado.  

O relatório Nosso Futuro Comum define o Desenvolvimento Sustentável como “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras” 

(CAMARGO, 2003, p. 46). 

Para Camargo (2003), a busca pelo Desenvolvimento Sustentável implica no 

estabelecimento de novas relações humanas e sociais, na construção interdisciplinar e 

sistêmica do conhecimento e na prática do diálogo entre os diversos saberes e comunidade. 

Barbieri (1997), conceitua Desenvolvimento Sustentável como a nova maneira de 

perceber as soluções para os problemas globais que não se reduzem apenas à degradação 

ambiental, mas que incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como pobreza e 

exclusão social. 

Sachs (2002), afirma que o Desenvolvimento Sustentável ou Ecodesenvolvimento 

apoia-se sobre os pilares da relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica.  

Holthausen (2000), defende que Desenvolvimento Sustentável é um processo em que 

se procura preservar o meio ambiente, levando em consideração os interesses das futuras 

gerações. 

Para Merico (1996), Desenvolvimento Sustentável significa, fundamentalmente, 

discutir a permanência ou a durabilidade da estrutura de funcionamento de todo o processo 

produtivo sobre o qual está assentada a sociedade humana contemporânea. 
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Segundo Camargo (2003), diante das características atualmente inerentes ao termo 

desenvolvimento, a expressão parece ambígua, unindo duas palavras que a princípio parecem 

não se unirem, ainda mais quando se considera todo o histórico recente do desenvolvimento 

humano, principalmente desde a Revolução Industrial, e suas implicações sociais e ambientais 

negativas. 

Atualmente é crescente a preocupação com a busca de soluções para os desequilíbrios 

provocados pelas formas como a sociedade relaciona-se com o meio ambiente, emergindo 

então a necessidade de se elegerem novos valores e novos paradigmas capazes de romperem 

com a dicotomia sociedade/natureza. 

Nesse sentido, Rodriguez et al. (2004), asseveram que o ponto de partida para entender 

a interação entre a natureza e sociedade é aceitar que os seres humanos, na natureza, ocupam 

uma situação dúbia e contraditória. Sendo parte da natureza, ao ser uma de suas espécies 

biológicas e ao mesmo tempo, devido à organização social e à capacidade de trabalho, os seres 

humanos modificam e transformam a natureza. 

Para Souza e Oliveira (2008), o paradigma do desenvolvimento relacionado tão 

somente a ideia de crescimento econômico vem promovendo, historicamente, processos 

contraditórios de reprodução sócio espacial pela combinação desigual entre crescimento da 

economia, equidade social e conservação do patrimônio natural. 

Na concepção desse paradigma de desenvolvimento concorda-se que explorando as 

riquezas da terra, de forma capitalista, se afeta diretamente o meio ambiente, muitas vezes 

provocando impactos negativos irreversíveis ou de difícil recuperação. 

Hoje, os riscos se expandem em quase todas as dimensões da vida humana, obrigando-

se a rever a forma de ação sobre o meio natural e as próprias relações sociais, fazendo-se 

questionar os hábitos de consumo e as formas de produção material. 

Segundo Braga et al. (2002), esse modelo atual de desenvolvimento, escolhido pela 

sociedade humana, representa um sistema aberto, que depende de um suprimento contínuo e 

inesgotável de matéria e energia que depois de utilizada, é devolvida ao meio ambiente, o que 

gera uma situação insustentável. 

Na capacidade de absorver e reciclar matéria ou resíduos, é necessário observar a 

existência de limites no meio ambiente, para não necessitar-se conviver com níveis 
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indesejáveis e preocupantes de poluição do ar, da água e do solo e como consequência 

deterioração da qualidade de vida (BRAGA et al., 2002). 

Conforme Caiden e Caravantes (1988), para o terceiro mundo, o desenvolvimento é 

um processo de mudança, sustentada no contexto de um país para o benefício de um povo. 

Cada país tem seu próprio potencial de desenvolvimento e é capaz de moldar e planejar o seu 

destino. 

Para Braga et al. (2002), o modelo atual de desenvolvimento deve ser revisto com 

lucidez e conhecimento científico, para que seja possível aumentar a probabilidade de sucesso 

de perpetuação da espécie humana, e o mesmo passe a ser chamado, de fato, de modelo de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Um modelo de Desenvolvimento Sustentável, segundo os autores supracitados, deve 

funcionar como um sistema fechado tendo como base as seguintes premissas: 

� Dependência do suprimento externo contínuo de energia (Sol); 

� Uso racional da energia e da matéria com ênfase à conservação, em contraposição 

ao desperdício; 

� Promoção da reciclagem e do reuso dos materiais; 

� Controle da poluição, gerando menos resíduos para serem absorvidos pelo 

ambiente; 

� Controle do crescimento populacional em níveis aceitáveis, com perspectivas de 

estabilização da população. 

Leff (2001), declara que a transição para um Desenvolvimento Sustentável não se dá 

apenas pela necessidade de sobrevivência da sociedade e que tais mudanças não são 

alcançadas sem que haja uma complexa estratégia política, orientada pelos princípios de uma 

gestão democrática do Desenvolvimento Sustentável, mobilizada pelas reformas do Estado e 

pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil. 

Isso implica numa nova ética e numa nova cultura política que legitimariam os direitos 

culturais e ambientais dos povos, constituindo novos autores e gerando movimentos sociais 

pela reapropriação da natureza (LEFF, 2001). 
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O autor afirma que o discurso da sustentabilidade busca reconciliar o contrário da 

dialética do desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento econômico, e seu intuito não é 

proclamar o crescimento econômico como um processo sustentável, firmado nos mecanismos 

do livre mercado como meio eficaz de assegurar o equilíbrio ecológico e a igualdade social. 

O discurso do Desenvolvimento Sustentável é expresso por meio de estratégias não 

homogêneas e por vezes conflitivas, indo desde a tentativa de internalização dos aspectos 

ambientais pela economia neoliberal até a construção de uma nova racionalidade econômica 

(LEFF, 2001). 

Para Leff (2001), essa nova racionalidade econômica deve ser fundamentada: 

� No conceito de ambiente como potencial produtivo e não como fonte de recursos e 

local de depósito de resíduos; 

� Em princípios ambientais para desenvolvimento, conservação e ampliação da 

capacidade produtiva dos ecossistemas; 

� Em inovação de tecnologias ecologicamente sustentáveis; 

� E na conservação dos valores culturais das comunidades locais. 

Segundo Camargo (2003), o objetivo do Desenvolvimento Sustentável deve 

compreender a busca de um desenvolvimento que não esteja centrado apenas na geração 

econômica de riqueza, mas que englobe os interesses sociais e os limites naturais de suporte, 

buscando paralelamente, ser este desenvolvimento uma alternativa de solução para problemas 

globais, incorporando as dimensões sociais, políticas e culturais. 

Como afirma Sachs (2002), a consolidação do Desenvolvimento Sustentável passa, 

necessariamente, por um período de transição em que se promova o crescimento econômico 

dos países ditos não desenvolvidos, tendo em vista que o crescimento da desigualdade 

promove o círculo vicioso da pobreza e da degradação ambiental.  

Entretanto, mais que buscar um Desenvolvimento Sustentável deve-se procurar uma 

Sociedade Sustentável, onde a racionalidade social substitui a racionalidade econômica. 

Sustentabilidade é um termo que passou a ser discutido com propriedade nos fóruns 

internacionais, na década de 70, no contexto das discussões concernentes ao meio ambiente e 

desenvolvimento. 
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De acordo com Sachs (2002), as dimensões da sustentabilidade que devem ser 

buscadas, definidas em função da melhoria das condições da vida humana e em respeito aos 

limites da capacidade de carga dos ecossistemas são:  

� Social - dimensão cujo objetivo é alcançar uma maior equidade na renda de modo a 

reduzir as distâncias extremas entre os padrões de vida. 

� Econômica – dimensão que equalizar fluxo de recursos entre as nações. 

� Ecológicas – dimensão que trata de aumentar a capacidade de suporte do planeta 

Terra. 

� Espacial – dimensão que se volta para uma melhor organização do espaço rural e, 

principalmente, urbano permitindo um melhor desenvolvimento econômico. 

� Cultural – dimensão que permite a tradução do conceito de sustentabilidade às 

soluções particulares respeitando as especificidades. 

O conceito de sustentabilidade tem sua origem nas ciências biológicas e aplica-se aos 

recursos renováveis, principalmente, os que podem ser exauridos pela exploração 

descontrolada. 

Há uma exigência decorrente da necessidade de ampliar a sustentabilidade dos 

ecossistemas, através de novas práticas produtivas e mercadológicas que contemplem a 

redução da quantidade de insumos e, consequentemente, da geração de resíduos pela adoção 

de tecnologia de produtos e processos mais eficientes, reutilização e reciclagem de materiais 

(BARBIERI, 1997). 

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada no Brasil, em 1992, os países envolvidos referendaram, entre outros 

documentos, a Agenda 21, programa de ação contendo objetivos e metas, além de estratégicas 

e ações para alcançar a sustentabilidade no século XXI. 

A Agenda 21 é um documento que retrata os problemas na interface meio ambiente e 

desenvolvimento e a necessidade de interação dos diferentes níveis de poder (nacional 

regional e local). 

A sustentabilidade dos resíduos sólidos está contemplada na Agenda 21, no capítulo 

quatro, intitulado “Mudando os Padrões de Consumo”, onde reconhece que as principais 
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causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente são os padrões insustentáveis de 

consumo e produção, especialmente nos países industrializados. 

A mudança desses padrões de consumo, de acordo com a referida agenda, exige 

estratégias múltiplas, centradas na demanda de recursos, no atendimento das necessidades 

básicas e na redução do desperdício e do uso de recursos finitos no processo de produção. 

Segundo a Agenda 21, se faz necessário promover padrões de consumo e produção que 

reduzam as pressões ambientais e atendam às necessidades básicas da humanidade, 

desenvolvendo uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se programar 

padrões sustentáveis de recursos.  

As estratégias sugeridas na Agenda 21 (BRASIL, 2006) são, entre outras: 

� Estimular o uso mais eficiente da energia e dos recursos; 

� Reduzir os resíduos ao mínimo, estimulando a reciclagem, a redução do 

desperdício na embalagem dos produtos e a introdução de novos produtos 

ambientalmente saudáveis; 

� Usar o poder de compra dos governos para estimular padrões de consumo e 

produção ambientalmente saudáveis; 

� Estabelecer políticas de preços que incorporem os custos ambientais (impostos e 

encargos, sistemas de depósito/restituição, entre outros), fornecendo indicações aos 

consumidores e produtores sobre estes custos;  

� Reforço aos valores que apoiaram o consumo responsável, através da educação 

ambiental e de programas de esclarecimento público. 

No capítulo 21, a Agenda, estabelece que o manejo ambientalmente saudável dos 

resíduos sólidos deve contemplar não só uma disposição final segura ou o seu 

reaproveitamento, mas buscar as suas causas, procurando mudar os padrões de consumo não 

sustentáveis. 

Define também que os governos devem iniciar programas para atingir a minimização 

da geração de resíduos, através da sensibilização e informação dos grupos interessados e o 

público em geral, e que os países devem incorporar aos currículos das escolas, quando 

apropriado, princípios e práticas para a prevenção e a redução dos resíduos sólidos (BRASIL, 

2006). 
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3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

3.1 Definições, Composição, Características, Classificação e Tipologia dos Resíduos 

Sólidos 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas 10004 (2004, p. 01), define resíduos 

sólidos como: 

resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da 
comunidade, de origem: industrial, doméstica hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de águas 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou corpos de água ou exijam para isso soluções técnicas e 
economicamente inviáveis, face à melhor tecnologia disponível. 

Segundo Pereira Neto (1999), anos atrás, o ser humano estabeleceu como lixo, todo e 

qualquer tipo de resíduo sólido resultante de sua atividade.  Lixo é então definido como toda 

matéria sólida que não lhe é mais útil, funcional ou estética. 

Com o avanço tecnológico e industrial e com a geração de novos produtos, bens de 

consumo sofisticados e de baixa vida útil, essa definição de resíduo torna-se ultrapassada indo 

de encontro à visão moderna de gerenciamento. 

A nova visão de gerenciamento dos resíduos propõe uma definição de lixo como uma 

massa heterogênea de resíduos sólidos, resultantes das atividades humanas, os quais podem 

ser reciclados e parcialmente utilizados, gerando entre outros benefícios, proteção à saúde 

pública e economia de energia e recursos naturais (PEREIRA NETO, 1999). 

Segundo Pereira Neto (1999), a partir dessa definição de resíduo, se estabelece um 

novo paradigma que vai contribuir para um melhor esclarecimento do problema, nos seguintes 

aspectos: 

� O lixo não é um conjunto de materiais sólidos sem utilidade.  

� A estética de uma lata de alumínio amassada e suja ou de uma garrafa quebrada 

não invalida seu potencial energético ou de reaproveitamento.  
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� Problemas sociais, ambientais e de saúde relacionados ao lixo, e os investimentos 

realizados para tratamento e destinação final, são reduzidos quando se recupera a 

identidade do material descartado como lixo.  

� Torna-se necessário repensar o modelo de desenvolvimento econômico, criar 

mecanismos que disciplinem a geração de bens de consumo de curta vida útil, 

incentive a minimização, o reaproveitamento, a reciclagem e o controle do 

desperdício. 

 

Na definição da NBR 12980 (ABNT, 1993), resíduo é um material desprovido de 

utilidade pelo seu possuidor. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define lixo como “aquilo que seu 

proprietário não deseja mais, em certo lugar e num certo momento” (CALDERONI, 1998, p. 

49). 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2000), denomina lixo como os restos das 

atividades humanas, consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. 

A composição do lixo, segundo Pereira Neto (1999), é bastante variada e depende das 

características ambientais e socioeconômica da população onde é gerado, sofre influências de 

fatores como o clima, variações sazonais, grau de educação, poder aquisitivo, hábitos e 

costumes entre outros. 

Para Lima (1995), as condições socioeconômicas, os hábitos da população local, o 

desenvolvimento industrial, o turismo e sua sazonalidade estão associados à composição física 

dos resíduos sólidos. 

A composição dos resíduos pode variar em função dos aspectos sociais, econômicos, 

culturais, geográficos e climáticos (ZANTA; FERREIRA, 2003). 

A composição do lixo é fator básico para se determinar a forma de acondicionamento, 

transporte, tratamento e destinação final. 

A composição gravimétrica é um parâmetro que expressa bem a característica do lixo, 

pois através dela se define o peso e o valor percentual (com relação ao peso total) de cada 

componente da massa de lixo (PEREIRA NETO, 1999). 
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Maribondo (1994), aponta como relevante o conhecimento da composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos. Segundo ele, as informações podem auxiliar nas 

decisões de gerenciamento quanto: 

� À estimação da receita do sistema de venda dos recicláveis. 

� À definição das dimensões das baias, áreas de estocagem e equipamentos. 

� À seleção de processos de tratamento e técnicas de disposição final, entre outros. 

 

Caracterizar os resíduos sólidos se faz necessário, pois os mesmos são constituídos de 

uma massa heterogênea, possuindo variados e diversos parâmetros (DALTRO FILHO 1997). 

Segundo Pereira Neto (1999), dentre os parâmetros importantes e usuais de 

caracterização do lixo, tem-se: 

� A característica física que se refere à umidade (% de água) e o peso específico 

(relação entre peso e volume). 

� A característica química (fração orgânica) que corresponde à concentração de 

nutrientes (indica o poder de fertilização). 

� A relação entre as concentrações de carbono e nitrogênio (indica o poder de 

degradabilidade e grau de decomposição da matéria orgânica). 

� A concentração de metais pesados (indica o poder de contaminação). 

� O poder calorífico do resíduo (indica o potencial de geração de energia). 

� A característica biológica que determina o potencial de contaminação do lixo por 

microorganismos patogênicos. 

Para a classificação dos resíduos sólidos utiliza-se o processo adotado pela NBR 

10004, que apresenta os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, explicitado no 

Quadro 2. 
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CLASSIFICAÇÃO  CARACTERÍSTICAS  

Classe I – perigosos 

Aqueles, que em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-
contagiosas podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, ou ainda 
apresentem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 
ou patogenicidade (a NBR 10007 apresenta em seus anexos uma lista de resíduos 
reconhecidamente perigosos). 

Classe II – não perigosos Aqueles que não se enquadram na classificação de perigosos e nem na de inertes. 

Classe II A  – não 
inertes 

São aqueles que têm propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade e 
solubilidade em água. 

Classe II B – inertes 

Aqueles que em contato com água destilada ou deionizada não tiverem nenhum de 
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, à exceção dos padrões de aspecto, cor, turgidez e sabor - 
contato estático ou dinâmico - à temperatura ambiente e conforme teste de 
solubilização, segundo a NBR 10006. 

Quadro 2 Classificação de resíduos sólidos segundo a Norma NBR 10004 
Fonte: ABNT, 2004. 

 

A tipologia do lixo é definida de acordo com o seu local de geração. Segundo Pereira 

Neto (1999), os principais tipos de lixo são: 

� Lixo domiciliar – formado pelos resíduos sólidos gerados nas atividades diárias em 

casa, apartamentos e similares. Uma das grandes características do lixo domiciliar 

reside no grande percentual de matéria orgânica (média de 65% no Brasil), além de 

outros componentes reaproveitáveis ou recicláveis como, plásticos, vidros, latas, 

papeis e outros. 

� Lixo comercial – todo resíduo sólido gerado em estabelecimentos comerciais 

(lojas, padarias, restaurantes, bares etc.), cujas características dependem das 

atividades ali desenvolvidas. 

� Lixo público – formado pelos resíduos sólidos resultantes das atividades de 

limpezas de vias, praças, feiras livres, parques, playgrounds, dentre outros, e pelos 

resíduos de capina, poda, limpeza de terrenos baldios etc. O lixo público inclui 

também a parcela de lixo constantemente abandonada nos locais públicos (móveis 

usados, entulho, podas etc.). 

� Lixo de fontes especiais – todo o resíduo sólido que, em função de determinadas 

características peculiares que apresentam, passa a merecer cuidados especiais em 
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seu acondicionamento e manipulação até a sua disposição final. Como exemplo 

tem-se alguns tipos de lixo industrial, lixo radioativo e lixo proveniente de portos e 

aeroportos, terminais ferroviários, rodoviários e os resíduos de serviços de saúde. 

 

3.2 Gestão Ambiental e Sustentabilidade dos Resíduos Sólidos  

 

A gestão ambiental de resíduos sólidos refere-se aos aspectos tecnológicos e 

operacionais da questão, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos e 

ambientais. Relaciona-se também à prevenção, redução, segregação, reutilização, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação de energia e destinação final de 

resíduos sólidos (SCHALCH, 1999). 

Para Grippi (2001), as atividades envolvidas com a gestão de resíduos, em todas as 

suas formas de apresentação, devem buscar a excelência ambiental através do estabelecimento 

de sistema de gestão e, por conseguinte, certificação pela norma de conformidade ambiental, 

ditada pela versão de 1996, da ISO 14001, proporcionando uma melhoria global na gestão dos 

resíduos. 

Os elementos indispensáveis na composição de um modelo de gestão, segundo Shalch 

(1999), são: 

� Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papeis 

por eles desempenhados e promovendo a articulação entre eles. 

� Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a 

implantação das leis. 

� Mecanismo de funcionamento para auto sustentabilidade das estruturas de gestão e 

do gerenciamento. 

� Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público, quanto pelos 

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social. 

� Sistema de planejamento integrado, orientando a implantação das políticas públicas 

para o setor. 
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Gerenciar os resíduos de forma integrada é articular ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento, apoiadas em critérios sanitários, ambientais e econômicos de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. É acompanhar de forma 

criteriosa todo o ciclo dos resíduos, da geração à disposição final, empregando as técnicas 

mais compatíveis com a realidade local (SCHALCH, 1999). 

Segundo Nóbrega (2003), para um projeto de gestão de resíduos sólidos urbanos de 

uma determinada comunidade, é imprescindível conhecer e relacionar uma série de fatores, 

tais como: 

� Quantidade e tipos de resíduos gerados. 

� Situação das unidades de tratamento e/ou disposição final. 

� Coleta (convencional e seletiva). 

� Transporte, entre outros. 

Nóbrega (2003), considera que a gestão das atividades relacionadas aos resíduos 

sólidos é compreendida das seguintes etapas:  

� Geração de resíduos – atividade inicial, na qual se estuda e analisa o valor dos 

materiais ou resíduos, a quantidade produzida, a composição, as variações 

semanais, entre outras. 

� Pré-coleta – atividade de manipulação, separação e armazenamento na origem 

dos resíduos sólidos até o local onde serão dispostos para posterior coleta. Essa 

etapa garante o manuseio dos resíduos em condições higiênicas, colocando-os nos 

horários determinados e em locais seguros. 

� Coleta – compreende o conjunto de operações de carga-transporte-descarga, 

desde os pontos de coleta até o aterro sanitário. 

� Transferência e transporte – compreende todas as atividades, meios e instalações 

necessárias para transferir os resíduos para lugares afastados dos pontos de 

geração. 

� Tratamento – compreende todos os processos de separação e transformação dos 

resíduos, passando por uma série de etapas: separação dos resíduos volumosos, 

separação manual dos componentes, separação magnética e prensagem das 

matérias para formação dos fardos. Os processos de transformação se empregam 
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para reduzir o volume e o peso dos resíduos e para obter energia. Os mais 

conhecidos são a reciclagem, compostagem e incineração. 

� Disposição final – destinação última dos resíduos, normalmente para os aterros 

sanitários, forma de disposição final adequada. 

O Fluxograma a seguir apresenta a sequência dessas etapas (Figura 1): 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 
Fonte: Adaptado de Ruberg, 1999; Nóbrega, 2003. 
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3.3 Coleta Seletiva e Reciclagem dos Resíduos Sólidos 

 

A rede escolar é o local onde os projetos de coleta seletiva e reciclagem de lixo tem 

encontrado maior suporte e parceria (PEREIRA NETO, 1999). 

A coleta seletiva vem sendo considerada uma das soluções para o enfrentamento do 

problema dos resíduos sólidos, através dela se separar os materiais recicláveis dos não 

recicláveis, e parte dos resíduos pode ser reaproveitada, deixando de se tornar uma fonte de 

degradação para o meio ambiente para tornar-se uma solução econômica e social, que  gera 

empregos e lucros. 

De acordo com Leff (2001), o custo social da destruição e da degradação ambiental, 

gerada pela maximização do lucro e dos excedentes econômicos em curto prazo, deu impulso 

à emergência de novos atores sociais mobilizados por valores, direitos e demandas que 

orientam a construção de uma racionalidade ambiental. 

Nessa perspectiva, e, considerando que toda a questão do lixo passa por um aspecto 

básico, qual seja a educação para uma nova consciência ambiental, seja da criança, do 

trabalhador em geral, do cidadão, acredita-se que a educação será efetiva através de ações 

concretas que apresentem resultados visíveis a toda sociedade, a exemplo da coleta seletiva e 

da organização de catadores. 

Reciclagem é o ato de transformar os resíduos por meio de um processo industrial, 

produzindo novos bens, efetuada a partir de programas de coleta seletiva ou por meio de 

unidades de triagem de materiais recicláveis. 

Quando se fala que o lixo no Brasil é rico, refere-se ao enorme teor de matéria 

orgânica que corresponde a 65% composto de macro e micronutrientes, proteínas e vitaminas, 

e ao percentual de 15% de papeis, vidros, plásticos e metais (PEREIRA NETO, 1999). 

Segundo Mazzini (2008), para um eficiente gerenciamento de resíduos sólidos, é 

importante a prática da reciclagem que, dentre outros aspectos, propicia a economia de 

matérias-primas e energia. 

O pressuposto da Agenda 21 para a reciclagem, abordada por Calderoni (1998), é uma 

alternativa para o desenvolvimento sustentável, contudo, o autor afirma que não se encontram 
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referências consistentes para que a reciclagem dos resíduos seja uma alternativa de 

desenvolvimento economicamente sustentável. 

Para Motta (1998), a ótica da viabilidade da reciclagem precisa deixar o campo 

econômico e avaliar os benefícios sociais e ambientais que esse processo proporciona na 

sociedade, a curto e a longo prazo. 

Conforme Pereira Neto (1999), os aspectos econômicos ligados ao tratamento dos 

resíduos, utilizando-se reciclagem e reaproveitamento de materiais, têm causado prejuízos a 

muitos empresários e usinas de reciclagem, em virtude da venda dos materiais recicláveis, 

que, na maioria dos casos, servem apenas para o pagamento de parte das suas despesas e 

custos operacionais que ficam em torno de 50 % a 80%. 

Os resíduos urbanos não geram dinheiro e nem gera receita possível, que garanta 

atividades de exploração empresarial, salvo em pouquíssimas exceções. O lucro maior da 

reciclagem relaciona-se à proteção ambiental e à melhoria da qualidade de vida da população 

(PEREIRA NETO, 1999). 

Segundo Pereira Neto (1999), o aspecto econômico real da reciclagem encontra-se 

vinculados aos seguintes fatores básicos: 

� Melhoria ambiental. 

� Melhoria da saúde pública.  

� Aumento da vida média e da produtividade do homem. 

� Geração de emprego. 

� Comercialização de produtos.  

� Valorização das terras pela extinção do lixão e implantação de aterro. 

� Melhoria da fertilidade do solo. 

� Aumento da vida útil da área do aterro. 

 

Contudo, Calderoni (1998, p. 77) afirma que 

a ausência de uma metodologia mais específica, que permita avaliar a viabilidade da 
reciclagem do lixo em termos não estritamente econômicos, dificulta a percepção de 
todos os agentes envolvidos e, portanto, pode levá-los a decisões equivocadas, em 
desacordo, inclusive, com os interesses do desenvolvimento sustentável. 
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 Leite e Cortez (2002), asseguram que a indústria, como o segmento que maiores 

ganhos auferem com o processo de reciclagem, tem demonstrado grande interesse em 

preservar e ampliar suas vantagens, razão pela qual tem praticado crescentes esforços para o 

desenvolvimento da coleta seletiva e reciclagem no país.  

A reciclagem tem também revelado ações concretas e uma consciência crescente da 

necessidade de intensificar e integrar suas ações. Dentro deste contexto, setores industriais 

ligados à produção de materiais recicláveis vêm promovendo a reciclagem do lixo e 

conduzindo programas voltados a sua expansão (LEITE; CORTEZ, 2002). 

Portanto, segundo Pereira Neto (1999), cabe ressaltar a importância dos aspectos 

sociais da reciclagem, que dentre outros benefícios: 

� Servem para eliminar a condenável “prática da catação” de recicláveis nos lixões. 

� Absorver a mão-de-obra dos envolvidos nessa prática. 

� Garantir segurança de trabalho, de saúde e resgate de cidadania aos catadores de 

recicláveis. 

 

3.4 Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos 

 

Hoje, diante da nova ordem ambiental, da obrigatoriedade de preservação dos recursos 

naturais, da necessidade de economizar energia e, principalmente, da mudança ocorrida na 

composição do lixo (que contém componentes tóxicos perigosos), queimar o lixo, ou enterrar 

materiais que possam ser reaproveitados, torna-se um contrassenso ambiental, uma 

incoerência econômica e um grande perigo para a saúde pública (PEREIRA NETO, 1999). 

Dentre as formas de tratamento dos resíduos sólidos, Daltro Filho (1997), destaca a 

reciclagem, a compostagem, a incineração e a pirólise. 

De acordo com Jardim (1995), a reciclagem dos materiais resulta de uma série de 

atividades através das quais os componentes destinados ao lixo ou estão no lixo, são 

desviados, coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na 

manufatura de bens, antes produzidos apenas com matéria-prima virgem.  
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Na definição de lixo, proposta por Pereira Neto (1999), a reutilização e a reciclagem 

tornam-se pressupostos básicos para economia de energia e de recursos naturais. 

A compostagem é mais um processo biológico de tratamento de resíduos sólidos sendo 

o mais antigos que o homem tem conhecimento. Trata-se de um processo controlado que 

transforma a matéria orgânica em composto, para posterior uso agrícola. A compostagem é 

também um processo de reciclagem (PEREIRA NETO, 1999). 

Segundo Pereira Neto (1999), a incineração é um tipo de tratamento dos resíduos que 

se caracteriza por ser um processo de redução de peso e volume do lixo, através da combustão 

controlada. A queima do lixo é feita em unidades especialmente projetadas denominadas de 

incineradores. Tem como objetivo efetuar a queima total controlada do lixo, que ocorre em 

temperaturas de 800ºC a 1.200ºC, transformando-o em material inerte, alterando, 

significativamente, seu peso e volume. 

Muitos materiais presentes no lixo urbano, embora aparentemente inertes enquanto 

usados, quando são queimados liberam subprodutos altamente tóxicos para a saúde dos seres 

vivos. Por isso, hoje, os incineradores modernos são dotados de equipamentos sofisticados, 

com controle de poluição do ar e dos líquidos (PEREIRA NETO, 1999). 

Outra forma de tratamento de lixo é a pirólise, cujo processo de decomposição física e 

química da matéria orgânica do lixo ocorre em alta temperatura (700ºC a 1.100ºc) que prevê a 

queima total de resíduos. Esse processo, dentro de sua concepção teórica, não só objetiva a 

redução do lixo orgânico como também visa transformá-lo em uma forma utilizável de energia 

(PEREIRA NETO, 1999). 

No entanto, segundo Pereira Neto (1999), o processo de pirólise bem como os 

incineradores são tecnologias sofisticadas, cujos custos de implantação e manutenção, por 

serem elevados, inviabilizam o seu uso nos países em desenvolvimento. 

Pereira Neto (1999), afirma que nos livros clássicos o método mais adequado de 

disposição final é o aterro sanitário, citado há mais de meio século na literatura como opção 

eficiente para resolver o problema do lixo urbano. 

O aterro sanitário consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no 

solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais. 
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Esse método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor 

área possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão final de cada jornada de 

trabalho. 

Segundo Lima (1995), o aterro sanitário é uma das práticas mais utilizadas no 

presente, em virtude de sua relativa simplicidade de execução e de seu relativo baixo custo, 

tendo como fator limitante a disponibilidade de áreas próximas aos centros urbanos. 

No que se refere à disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, segundo 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2008, executada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2010), constatou-se que do total de lixo urbano coletado, é destinado: 

� 50,08% a céu aberto (lixões); 

� 27,7% a aterro controlado;  

� 25,5% a aterro sanitário. 

A partir dos dados acima, pode-se verificar que o maior percentual de resíduos sólidos 

urbanos, têm uma destinação final inadequada (a céu aberto). 

Os lixões e aterros controlados como formas de disposição final dos resíduos sólidos, 

não são recomendáveis ambientalmente por causa da série de impactos que causam ao meio 

ambiente. 
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4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO S 

 

 

4.1 Concepções, Definições e Conceitos de Educação Ambiental 

 

 

Educação Ambiental é concebida como um processo complexo de aprendizagem 

permanente, baseado no respeito a todos os elementos da natureza, estabelecendo uma nova 

linha entre indivíduo, vida em comunidade e valores (LOUREIRO, 2005). 

Segundo Loureiro (2005), a Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que 

tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais, 

individuais e coletivos, no ambiente. 

A construção desses valores deve resultar em ações que contribuam para a 

transformação social, para a conservação ecológica e para o desenvolvimento da cidadania. 

Para Sato e Beraldo (1994), a Educação Ambiental surgiu para implantar uma 

concepção de educação transformadora para a solução dos problemas ambientais e melhoria 

de condição de vida. 

Essa práxis educativa transformadora fornece ao processo educativo as condições para 

a ação modificadora dos indivíduos e grupos sociais e trabalha, a partir da prática cotidiana, 

visando a superação das relações de dominância e de exclusão que definem e caracterizam a 

sociedade capitalista globalizada (SATO E BERALDO,1994). 

Segundo Loureiro (2005), por definição, a Educação Ambiental é elemento estratégico 

na formação de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a 

inserção humana na natureza. 

Consciência aqui entendida no sentido proposto por Freire (1997), como o movimento 

dialético entre o desvelamento crítico da realidade e a ação social transformadora, segundo o 

princípio de que os seres humanos se educam reciprocamente, mediados pelo mundo. 
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Segundo Guimarães (1995), a ampliação da consciência não deve implicar em perda da 

consciência individual, à qual deve ser incorporados atitudes e valores de união, solidariedade, 

de respeito, de cooperação da vida como um todo em seu dinâmico equilíbrio planetário. 

No trabalho de conscientização é preciso estar claro que conscientizar não é 

simplesmente transmitir valores “verdes” do educador para o educando, pois essa é a lógica da 

educação tradicional. 

Loureiro (2005), considera uma das graves falhas dos processos educativos, que se 

reproduzem na Educação Ambiental, a atuação dos educadores, tornando as iniciativas 

educacionais ambientalistas pontuais, limitadas à instrumentalização e à sensibilização para a 

problemática ecológica, utilizando-se de mecanismos de produção de um capitalismo que 

busca se afirmar como “verde” e universal em seu processo de reprodução, ignorando-se, 

assim, os limites e paradoxos na viabilização de uma sociedade sustentável. 

A atuação educativa tradicional, instrumental e acrítica, parte da concepção do 

ambiente como algo reificado, facilita a perspectiva de que se  pode  apenas, na práxis 

educativa sensibilizar, minimizar ou mitigar os problemas existentes no contexto atual, por 

uma correta gestão dos recursos naturais.  

Segundo Bauman (2000), essa práxis, contudo, traduz a forma politicamente 

dominante do liberalismo hegemônico, o que se constitui uma apologia à rendição aos ideários 

de produção capitalista.  

De acordo com Fuks (1997), a tendência teórica de situar o ambiente como uma 

categoria universalizante ignora a categoria ambiente, como social, algo que se materializa à 

medida que grupos específicos e seus interesses diversos agem na sociedade, com implicações 

sistêmicas. 

Em uma perspectiva crítica, o melhor, em termos ambientais, é o resultado da 

dinâmica social, não podendo ser confundido com uma construção idealmente concebida por 

setores dominantes que falam genericamente em nome da salvação do planeta. 

A pedagogia crítica apoia-se na conscientização do educando, através do diálogo, da 

problematização e da contextualização, como afirma Freire (1997), o diálogo é o momento em 

que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e refazem. 
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Problematizar, segundo Paviani (1991), significa tanto para o educador quanto para o 

aluno, colocar o próprio conhecimento adquirido em constante confronto com a realidade. 

Trata-se antes de tudo, de um desafio, de um obstáculo a ser vencido que pode surgir tanto de 

uma inquietação do indivíduo diante do mundo e de si mesmo, como também de determinadas 

necessidades sociais que a vontade de alguns ou de muitos quer resolver. 

Contextualizar significa colocar o pensamento e a ação em um lugar específico de 

significado, envolver os aprendizes, os ambientes e as atividades para produzir significado 

(PAVIANI, 1991). 

Segundo Ruscheinsky (2002), é justamente nesta aproximação que se estabelece uma 

prática educacional mais representativa, a caminho de uma conscientização que desvela a 

origem dos problemas ambientais, bem como desperta para a busca de soluções numa 

construção de cidadania. 

Saviani (1983), concebe a educação e o ensino como instrumentos de transformação 

social. Segundo o autor a função da educação é a instrumentalização dos sujeitos sociais para 

uma prática social transformadora. 

 

4.2 Educação Ambiental na Formação da Cidadania, da Ética, da Responsabilidade e da 

Alfabetização Ecológica do Sujeito 

 

Segundo Leonardi (2002), a Educação Ambiental tem sido constantemente vinculada, 

à formação da cidadania e à reformulação de valores éticos e morais, individuais e coletivos, 

necessários para a continuidade da vida no planeta.  

Cidadania implica a posse de direitos civis, políticos e locais e tem a ver com a 

consciência do sujeito de pertencer a uma coletividade como também a consciência de possuir 

uma identidade que não é só individual como também coletiva. 

A Educação Ambiental como formação de cidadania ou como exercício de cidadania 

tem a ver, portanto, com uma nova maneira de encarar a relação homem/natureza 

(LEONARDI, 2002). 
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Para Gadotti (2003, p. 17), “educar para a cidadania planetária é muito mais que 

estabelecer uma filosofia educacional com seus enunciados e princípios”. 

A Educação para a cidadania requer a revisão de mundo, da educação como espaço de 

formação do indivíduo como cidadão engajado e comprometido com os problemas de seu 

tempo, de seu meio e com o planeta Terra como um todo (GADOTTI, 2003). 

Cidadania planetária em um contexto globalizado, segundo Loureiro (2005), incorpora 

outras dimensões e significados decorrentes do fato de que se vive em um planeta fisicamente 

limitado e que é urgente a busca de mecanismos efetivos de participação e poder de decisão 

que constituem a sociedade civil. 

No mundo contemporâneo, o conceito de cidadania, envolve complexos conjuntos de 

direitos e responsabilidades sociais, não mais limitadas aos padrões tradicionalmente 

associados ao Estado-Nação, mas sim, pensados, produzidos e reproduzidos em sentido global 

(LOUREIRO, 2005). 

Ecocidadania ou cidadania planetária é definida por Loureiro (2005), como um termo 

utilizado para expressar a inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em 

um contexto que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das 

responsabilidades tanto locais e comunitárias quanto globais, tendo como eixo central respeito 

à vida e defesa do direito. 

Contudo para Gadotti (2003), a simples percepção e sensibilização para a problemática 

ambiental e o incremento de competência técnica, voltada para sua resolução, não expressam 

aumento qualitativo da consciência e do exercício de cidadania ecológica. 

Esse fator, segundo ele, depende de processos coletivos de apropriação simbólica do 

significado da questão ambiental para a sociedade, por meio de procedimentos educacionais e 

culturais mediada pela Educação Ambiental. 

O exercício da construção da cidadania ecológica, no contexto da Educação 

Ambiental, segundo Loureiro (2005), encontra-se embasada em cinco aspectos importantes, 

simultâneos e não hierarquizados: 

� O primeiro aspecto é evitar a reprodução do velho discurso de que “a educação é a 

solução”, típico do início do século XX, promovido por educadores por meio do 

“otimismo pedagógico” e do “entusiasmo pela educação”. A Educação Ambiental, 
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segundo o autor, é um dos mais nobres veículos de mudança na história, mas não 

age isoladamente.  

� O segundo aspecto é esclarecer a responsabilidade do indivíduo, deste em uma 

comunidade, da comunidade no Estado-Nação e deste no planeta, pois cabe a uma 

determinada comunidade ou sociedade atuar individualmente e coletivamente, 

promover discussões, definir políticas públicas de alternativas para a problemática 

ambiental e repensar o consumo, inibindo a lógica do supérfluo e da vaidade 

individual. 

� O terceiro e fundamental aspecto é associar processos educativos formais às 

demais atividades sociais de luta pela qualidade de vida e sustentabilidade. São 

prioritários projetos que articulem o trabalho escolar ao trabalho comunitário, 

buscando-se o conhecimento, a reflexão e a ação concreta sobre o ambiente em que 

se vive. A Educação Ambiental, por seus princípios integradores e de promoção da 

qualidade de vida, pode constituir o elo entre o entendimento do ambiente escolar 

como totalidade que inclui a comunidade em que a escola se insere. 

� O quarto aspecto adverte que é preciso conscientizar-se de que não basta que cada 

um faça a sua parte, pois os problemas são complexos e não derivam diretamente 

do indivíduo. É preciso fazer a sua parte no cotidiano, atuar em instâncias 

organizadas (entidades assistenciais e filantrópicas, associações de moradores, 

sindicatos e outros) e intervir individual e coletivamente no mecanismo de 

organização e de incentivo às relações produtivas do Estado, alterando-as.  

� Em conclusão, o quinto aspecto a ser destacado, refere-se ao direito constitucional 

de cada cidadão de reivindicar seu direito a um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, na justiça, por intermédio do Ministério Público. O Ministério Público, 

como instituição independente, com autonomia administrativa e financeira, se 

revela essencial para a defesa da sociedade, e por intermédio dele pode-se 

promover o inquérito civil e a ação pública para a proteção dos direitos 

constitucionais, do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos interesses 

individuais, difusos e coletivos. 

Esses cinco aspectos da reflexão sobre a construção da cidadania ecológica, para 

Loureiro (2005), são essenciais para a obtenção da garantia de uma cidadania local e do senso 

de pertencimento a uma sociedade. 
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A ética em educação ambiental atua com base no princípio da responsabilidade com o 

outro, do bom senso e não no plano da imposição, da normatização e da culpabilidade 

individual, objetivando a coerência de valores e de condutas nas ações realizadas 

(LOUREIRO, 2005). 

A educação ambiental coloca a necessidade de ampliar o diálogo entre o homem e a 

natureza, ela constitui-se como atividade intencional da prática social, que imprime ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 

seres humanos, com o objetivo de potencializar essa atividade humana, tornando-a mais plena 

de prática social e de ética ambiental (TOZONI-REIS, 2004). 

A ética se refere necessariamente a vínculos comunitários que definem normas de 

conduta (moral). 

Assim, a Educação Ambiental, conforme Loureiro (2005), tem a responsabilidade de 

construir uma nova ética definida no embate democrático entre ideias e projetos que busquem 

a hegemonia na sociedade, problematizando valores vistos como absolutos e universais. 

Como afirma Gonçalves (2005a), o desafio da Educação Ambiental, em sua dimensão 

ética, está em buscar a igualdade como condição da afirmação das diferenças no processo de 

definição de valores que sustentam uma perspectiva ambientalista da sociedade. O que 

pressupõe desvelar a realidade em sua complexidade, pensar a utopia medializada pelas 

condições objetivas e históricas, agir com consciência reconstruindo a própria consciência e 

modificando a realidade. 

Assim, se estabelece uma ética sustentada por valores, atitudes e responsabilidades, 

onde o desenvolvimento é compatível com a construção de um mundo socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado. 

Para Barreto (2008), frente à assim chamada crise ambiental, parece profícua a 

proposta de fortalecimento do caráter ético formativo no processo educativo, considerando-se 

que as ações responsáveis e sustentáveis, conforme são exigidas pela Política Nacional de 

Educação Ambiental, devem efetivar-se na esfera da coletividade, numa perspectiva que 

contemple as gerações futuras, exigência que pode ser satisfeita pelo o que pode ser princípio 

da responsabilidade. 



59 

A Ética da Responsabilidade segundo a autora é considerada como o horizonte a partir 

do qual pode se pautar e implementar novos princípios de ação, com repercussão na 

elaboração de políticas, conforme o Art. 3o, inciso I da Lei de PNEA, que determina: 

Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 
ambiental incumbindo ao Poder Público, nos termos dos Arts. 205 e 225 da 
Constituição Federal definir políticas públicas que incorporem a dimensão 
ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente. 

Barreto (2008), considera que a definição de políticas públicas à incorporação da 

dimensão ambiental deve acontecer em todos os níveis, inclusive com a prerrogativa de 

conservar, recuperar e melhorar o meio ambiente. 

A Ética da Responsabilidade apresenta, em sua fundamentação teórica, boas razões 

para a sua exequibilidade, uma vez que se cerca de conceitos bastante consistentes que 

apontam as condições de possibilidade de elaboração para uma discussão interdisciplinar 

(BARRETO, 2008). 

A formulação da Ética da Responsabilidade, enquanto fio condutor para a Educação 

Ambiental teria o status teórico de princípio norteador para a formação de sujeitos autônomos, 

capazes de reconhecer na responsabilidade um dever, em sentido Kantiniano, uma obrigação 

moral ou, um imperativo ético (BARRETO, 2008). 

Nessa mesma lógica Capra (1996), defende que o ser humano necessita ser 

ecologicamente alfabetizado, o que significa antes de tudo compreender os princípios da 

ecologia.  

Para o autor o fato de ignorarem-se os princípios da ecologia é uma das principais 

razões para destruição do ambiente natural, essa ignorância tem contribuído bastante para a 

atual crise mundial e continuará a produzir crise ambiental até que os indivíduos se tornem 

ecologicamente instruídos. 

A Alfabetização Ecológica envolve, portanto, o conhecimento e a compreensão dos 

princípios da ecologia, bem como de pensar o mundo como o sistema e, além de um campo de 

estudos, ela precisa tornar-se um modo de vida assentado sobre novos valores ecológicos, 

respeitando a cooperação, a conservação, a qualidade e a associação realizada pelos sistemas 

vivos. 
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Esse novo modo de pensar e olhar o mundo, não como uma máquina, mas como um 

organismo vivo, baseado em um sistema de valores de associação, e não de dominação, é 

chamado de pensamento ecológico ou pensamento sistêmico (CAPRA, 1996). 

Segundo Capra (1996), a alfabetização ecológica é definida através de três 

componentes básicos: conhecimento dos princípios da ecologia, pensamento sistêmico e 

prática dos valores ecológicos. O que implica nesses três componentes uma transformação 

cultural e descrita como uma “mudança de paradigma” ecológico. 

A ideia de paradigma entrou na filosofia pelas mãos de Thomas Khun, no início dos 

anos 60, desde então tem sido usada em um sentido mais amplo, aplicado à sociedade como 

um todo. 

 

4.3 Programas de Educação Ambiental da Gestão de Resíduos Sólidos como Instrumento 

de Intervenção Pedagógica 

 

A Educação Ambiental apresenta em seu trajeto uma intrínseca relação com a 

qualidade de vida das populações e é notório que a mesma tenha fortes raízes nos movimentos 

de controle e recuperação da qualidade ambiental do planeta. 

Em 1977, com o advento da I Conferência Intergovernamental (Conferência de 

Tbilisi), a Educação Ambiental passa a ser definida como: 

Um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando 
o desenvolvimento das habilidades e modificando atitudes em relação ao meio, para 
entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus 
meios biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a prática de 
tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida 
(SATO, 2002, p. 23-24). 

A Conferência de Tbilisi trouxe um grande avanço à sociedade, estipulando objetivos e 

princípios de Educação Ambiental, de ordem internacional, baseados no redirecionamento das 

relações sociedade-natureza. 

Em Tbilisi foram gerados os seguintes princípios da Educação Ambiental: 
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� Sensibilização – o indivíduo toma contato com o ambiente ou área de estudo, e, 

através de práticas de percepção ou simples observação, se apercebe da dimensão 

ambiental; 

� Compreensão – o indivíduo é levado a compreender os ciclos, atividades e/ou 

funções de cada parte do sistema em estudo em relação à dinâmica do todo; 

� Responsabilidade – o indivíduo, em interação com o meio, passa a identificar as 

responsabilidades devidas a cada indivíduo integrante do sistema; 

� Competência – o indivíduo assume sua competência em agir no sistema e parte 

para a ação concreta e ordenada. É a etapa onde cada um assume seu papel no 

sistema e que, em funcionamento global (por todos), permite alcançar a 

sustentabilidade do sistema; 

� É comum encontrar uma quinta etapa cidadania ou cidadania ambiental, associada 

aos princípios que, ao ver do presente princípio, nada mais é que a prática da 

competência.  

Desde Tbilisi até os dias de hoje, as propostas básicas de atuação em E.A definem que 

os indivíduos devam promover um senso de cidadania que respeite as condições e qualidades 

ambientais para esta e para as futuras gerações. 

No Brasil, a Educação Ambiental (E.A), foi preconizada legalmente a partir de 1981, 

com o advento da Política Nacional de Meio Ambiente e, desde então, vem atuando em 

questões geralmente associadas à resolução de problemas locais, como por exemplo: questões 

litorâneas (parques e reservas, pesca predatória), questões florestais (desmatamentos e 

extinções de fauna e flora), questões de água (perda de qualidade e quantidade de mananciais 

terrestres e subterrâneos, falta de saneamento básico), e, problemas relacionados aos resíduos 

sólidos, em especial os domiciliares. 

Em 1999, portanto 18 anos após a Política Nacional de Meio Ambiente, o Brasil 

sanciona a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL-1999), considerando em seu 

Art. 2o a E. A como um componente essencial e permanente na educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não-formal.  



62 

Nessa política são estabelecidos metas e métodos claros de atuação em E.A que se 

apresentam em duas vertentes de aplicação: 

� No ensino formal (unidades escolares, universidades e unidades de ensino especial, 

profissional e de jovens e adultos); 

� No ensino não-formal (atividades e ações voltadas à coletividade por meios de 

comunicação de massa, programas, ecoturismo entre outros). 

Independente da vertente escolhida, uma das temáticas mais necessárias de ações de 

sensibilizações a ser necessariamente trabalhada pela E.A, é a temática dos resíduos sólidos. 

Essa problemática associada aos resíduos sólidos é vislumbrada a partir do desenvolvimento 

urbano no Brasil nas últimas décadas, pois a crescente urbanização, via êxodo rural, tem 

levado a um aumento significativo na quantidade produzida de resíduos sólidos domiciliares 

que apresentam constantes problemas quanto à disposição e tratamento dos mesmos. 

É de se esperar que todos os resíduos descartados, aleatoriamente no ambiente, causam 

em algum momento problemas de ordem social, ambiental e econômico à população e, para 

tal serão necessárias medidas mitigadoras e educativas para solucionar esses problemas. 

Para Layrargues (2002), a questão do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas 

como um dos mais graves problemas ambientais urbanos na atualidade, a ponto de ter-se 

tornado objeto de preposições técnicas para seu enfrentamento e alvo privilegiado de 

Programas de Educação Ambiental (PEA) na escola brasileira. 

A compreensão da necessidade do gerenciamento integral dos resíduos propiciou a 

formação da chamada Política ou Pedagogia dos 3 Rs, que inspira técnica e pedagogicamente 

os meios de enfrentamento da questão do lixo 

Nela se estabelece três atitudes práticas para o gerenciamento dos resíduos sólidos: 

� Redução – é necessária a revisão de valores e de consumo a fim de se evitar 

produzir resíduos em excesso; 

� Reutilização – é necessária a valoração e utilização de bens de consumo duráveis e 

retornáveis que permaneçam no sistema por mais tempo.  

� Reciclagem – último recurso a ser adotado com os materiais que não possuem mais 

qualidade e/ou capacidade de utilização. É um encaminhamento que requer custos 
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de coleta, adequação e tecnologias apropriadas de reciclagem para haver o retorno 

do material ao sistema. 

A Pedagogia dos 3 Rs advoga uma sequência lógica a ser seguida: a redução do 

consumo deve ser priorizada sobre a reutilização e reciclagem; depois da redução do 

consumo, a reutilização deve ser priorizada sobre a reciclagem, a reciclagem fica então como 

último recurso a ser adotado. 

Layrargues (2002), analisa a literatura a respeito da interface entre a educação 

ambiental e a questão do lixo e faz uma crítica a Pedagogia dos 3 Rs . O autor observa que há 

uma excessiva predominância da discussão a respeito dos aspectos técnicos, psicológicos e 

comportamentais da gestão do lixo, em detrimento de seus aspectos políticos. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a discussão conduzida pela Educação Ambiental 

está consideravelmente deslocada do eixo da formação da cidadania como atuação coletiva na 

esfera pública, e há um expressivo silêncio no que se refere à implementação de alternativas 

para o tratamento do lixo por intermédio da regulação Estatal. 

Além disso, a questão do lixo, nas suas variadas facetas, ainda não se tornou objeto de 

demanda social específica pela criação de políticas públicas, a exemplo das lutas 

socioambientais consolidadas em alguns movimentos sociais (LAYRARGUES, 2002). 

Segundo o autor, apesar da complexidade do tema, muitos PEA, são implementados 

nas escolas de modo reducionista, a exemplo os projetos de reciclagem, onde se desenvolve 

apenas a coleta seletiva de lixo, em detrimento de uma reflexão crítica e abrangente a respeito 

dos valores culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do industrialismo, do modo 

de produção capitalista e dos aspectos políticos e econômicos da questão do lixo. 

Assim, o enfoque que deve ser dado no discurso da Pedagogia dos 3 Rs é de uma 

prática reflexiva em torno do consumo a fim de se evitar que ela seja reduzida à Pedagogia da 

Reciclagem (LAYRARGUES, 2002). 

Segundo Peneluc e Silva (2008), um PEA aplicado à gestão de resíduos que se 

caracteriza por uma base crítica e emancipatória, deve ter como matriz a redução do consumo 

e, posteriormente, a requalificação (valorização de qualidade) dos resíduos para o consequente 

reaproveitamento/reutilização.  
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Segundo os autores, um PEA tem, também, como atribuição promover a construção de 

conhecimentos e o desenvolvimento de valores de forma crítica, para que haja a sensibilização 

e a mudança de atitude no que concerne à gestão dos resíduos sólidos a fim de servir também 

como meio para promover a elaboração de uma política ambiental, estratégias de 

monitoramento, avaliação e ações corretivas que irão compor o sistema de gestão. 

Desenvolver um PEA, aplicado à gestão de resíduos sólidos na perspectiva crítica, de 

acordo com Layrargues (2002), implica nas seguintes proposições: 

� Estabelecer um contraponto ao tratamento técnico-linear que propõe soluções 

simplistas, como a reciclagem e coleta seletiva; 

�  Problematizar valores culturais da sociedade de consumo, o industrialismo, o 

modo de produção e de organização social e capitalista e os aspectos políticos e 

econômicos;  

� Mediar à interação dos sujeitos no espaço de gestão, através de instrumentos de 

E.A concretos e significativos;  

� Sistematizar conhecimentos, valores e atitudes de conteúdos culturais e 

socioambientais que contribuam para a construção não só de uma relação mais 

equilibrada entre o homem e a natureza, mas também de uma relação equilibrada 

entre os homens. 

Segundo Dias (2006), todas as instituições de educação e ensino já devem abrigar em 

sua estrutura e função, uma política ambiental definida, tendo Programas de Educação 

Ambiental como instrumento de gestão ambiental. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

5.1 Caracterização da Área de Estudo: Localização e Histórico 

 

 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) - Campus São 

Cristóvão é uma Autarquia Federal, vinculada à Secretaria de Educação Tecnológica – 

SETEC/MEC – Ministério da Educação. Encontra-se localizada na BR 101, km 96, povoado 

Quissamã, município de São Cristóvão, a aproximadamente 18 km de Aracaju (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Localização do Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão, povoado 
Quissamã, São Cristóvão/SE. 

Fonte:  Sergipe, 2010 e Google Maps, 2011. 

 

O acesso ao IFS - Campus São Cristóvão se dá através da BR 101, seguindo uma 

estrada vicinal de aproximadamente 3 km até a guarita da Instituição (Figuras 3 e 4). Sediado 

em uma fazenda de 868 hectares, o Campus São Cristóvão é uma Instituição eminentemente 

agrária, situada na mesorregião Vale do Cotinguiba. Essa região tem como características a 

Instituto Federal de Sergipe – 

Campus    SSSSão Cristóvão 

Quissamã 
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produção de cana-de-açúcar, pecuária de subsistência, abrigando grande parte da pobreza rural 

do Estado. 

 

Atualmente, cerca de 50 % dos alunos que estudam na Instituição são procedentes da 

região Grande Aracaju1, tendo em vista que São Cristóvão é um dos municípios que compõem 

a região. Os demais alunos são provenientes das outras regiões do Estado, como também de 

alguns municípios dos estados da Bahia e de Alagoas. 

O Instituto Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão, antiga Escola Agrotécnica 

Federal de São Cristóvão (EAFSC), tem 86 anos de fundação e teve sua origem no chamado 

“Patronato São Maurício”, em 1924, oferecendo cursos de Aprendizagem e Artífices. Recebeu 

ao longo desses anos várias denominações como mostra o Quadro 3. 

 

 

 

 

 

                                                            
1É chamada de Grande Aracaju a região que corresponde aos municípios de Aracaju (capital do estado), Barra 
dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Itaporanga d`Ajuda e São Cristóvão. 

Figura 3 - Via de acesso IFS: Campus São 
Cristóvão (antiga Escola 
Agrotécnica). 

Fonte: Mércia Gama, 2010. 

Figura 4 - Guarita do IFS: Campus 
São Cristóvão. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 
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DENOMINAÇÕES ANO DE ADOÇÃO 

Patronato São Maurício 1924 

Patronato de Menores Francisco de Sá 1926 
Patronato de Menores Cyro de Azevedo 1931 

Aprendizado Agrícola de Sergipe 1934 

Aprendizado Agrícola “Benjamin Constant” 1939 
Escola de Iniciação Agrícola “Benjamin Constant” 1946 
Escola Agrícola “Benjamin Constant” 1952 

Escola Agrotécnica “Benjamin Constant” 1957 
Colégio Agrícola “Benjamin Constant” 1964 
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão 1979 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão 2009 

Quadro 3 Denominações do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe- Campus São 
Cristóvão (1924 – 2009). 

Fonte: Adaptado de Bonfim, 2008. 
 
 

Através do Decreto no 8.3935, de 04 de setembro de 1979, o Patronato São Maurício 

passa a ser denominado Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, tendo a regulamentação 

de seus cursos declarada pela portaria SEPS/MEC/No 103, de 25 de novembro de 1980. 

Em 1993, a EAFSC foi transformada em Autarquia Federal ligada ao Ministério da 

Educação (MEC), através da lei no 8.732, de 16 de novembro de 1993.  

No ano de 2007 o Governo Federal após lançamento da chamada pública 

MEC/SETEC no 002/2007, analisa e seleciona propostas de constituição dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia/IFETs. É assinado, pelo então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, no dia 16 de julho de 2007 o Projeto de Lei para criação de 38 Institutos 

Federais no País. 

A partir desse Projeto de Lei, os Institutos estão presentes em todos os estados 

brasileiros, e oferece ensino médio integrado ao profissional, cursos superiores de Tecnologia, 

Bacharelado em Engenharias e Licenciaturas.  

Cria-se então o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe-IFS, 

através do Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, que se coloca no cenário estadual como uma 

Instituição de referência em Educação, Ciência e Tecnologia, contribuindo significativamente 

com a qualificação profissional e a gestão de saberes, sem perder de vista as Políticas Públicas 

que respaldam um projeto de nação e priorizam ações de inclusão social. 
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O Instituto Federal de Sergipe constitui-se hoje de seis Campi, distribuídos no Estado: 

Campus Aracaju, Campus São Cristóvão, Campus Lagarto, Campus Estância, Campus 

Itabaiana e Campus de Nossa Senhora da Glória. Os quatro primeiros estão em pleno 

funcionamento e os Campi de Itabaiana e Nossa Senhora da Glória em fase de estruturação 

(Figura 5). 

 
Figura 5 - Localização dos Campi do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 
Fonte: Base digital do Instituto Federal de Sergipe, 2010. 

 

O IFS – São Cristóvão tem como proposta uma educação tecnológico-científica e 

profissionalizante, através dos cursos em nível médio, com habilitações em Agropecuária, 

Agroindústria e Informática, cursos profissionalizantes na modalidade PROEJA (Programa 

Nacional de Integração de Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos) e o curso superior de Tecnologia em Agroecologia. Assim, o 

IFS- São Cristóvão oferece uma educação pública de qualidade que habilita profissionais com 

visão crítica e transformadora do espaço agrário, da produção agropecuária, agroindustrial, 

agroecológica e de tecnologia de informática. 

Como instituição pertencente à rede de educação profissional tem atualmente forte 

inserção na área de pesquisa e extensão, através de projetos fomentados e aprovados pelo 

CNPq, CAPES, FAPITEC/SE, PIBIC, promove assim, desenvolvimento econômico, social e 

cultural da microrregião, que engloba os municípios de Itaporanga, Laranjeiras, Maruim, 
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Rosário do Catete, General Maynard, Japaratuba, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e 

outros. 

Em 2010, o IFS - São Cristóvão teve um universo populacional de 1061 indivíduos, 

sendo 850 discentes, 70 docentes, 110 servidores técnicos-administrativos e 31 funcionários 

terceirizados. As atividades pedagógicas foram desenvolvidas nos turnos matutino, vespertino 

e noturno  dispondo de atendimento ao discente, em regime de residência, semi-residência e 

público externo. 

Além das salas de aulas, laboratórios, biblioteca e auditórios, o Instituto possui setores 

de produção como Avicultura, Suinocultura, Bovinocultura, Piscicultura, Caprinocultura, 

Ovinocultura, Olericultura, Fruticultura, Mecanização, Agroindústria, Gastronomia, 

Agroecologia, além de dormitórios, cozinha industrial, refeitório e uma agrovila composta de 

sete domicílios residenciais (Figuras 6 a 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 Didática III. 
Fonte : Mércia Gama, 2010. 

Figura 9 Agrovila. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 

Figura 7 - Didática II e Laboratórios. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

Figura 6 - Didática I, Diretoria e Coordenação de 
Ensino. 

Fonte: Mércia Gama, 2010. 
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Figura 12 Cantina, refeitório e auditório Central. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

Figura 13 Setor de Agroindústria e Gastronomia 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

Figura 10 Coordenação de produção e pesquisa, 
e Alojamento masculino. 

Fonte: Mércia Gama (2010). 

Figura 11 Alojamento feminino. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 

Figura 14 Setor de Agroecologia. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 

Figura 15 Vista panorâmica dos setores de 
produção. 

Fonte: Mércia Gama (2010). 
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5.2 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Segundo Minayo (2001), entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade. Dessa forma, a metodologia de uma pesquisa 

torna-se um instrumento pelo qual a investigação do problema proposto é viabilizada, a fim de 

que os objetivos traçados sejam atingidos. 

As etapas que se seguem configuram-se como elementos importantes deste caminho, 

em direção a abordagem da realidade estudada:  

I) Levantamento bibliográfico e documental, para aprofundamento teórico da 

pesquisa através de consulta a livros, periódicos, legislação vigente, documentos 

institucionais e outras fontes disponíveis; revisão de literatura pertinente ao homem 

e sua relação com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, resíduos sólidos 

urbanos, educação ambiental, ética da responsabilidade, alfabetização ecológica, 

cidadania e outros aspectos pertinentes ao tema. 

II)  Determinação da amostra utilizada no trabalho de campo e elaboração das 

entrevistas e questionários a serem aplicados aos representantes vinculados ao 

gerenciamento e aos demais segmentos sociais do Instituto; 

III)   Mapeamento dos setores de geração de resíduos do IFS- São Cristóvão por áreas; 

IV)   Coleta de dados via aplicação de questionários e entrevistas e caracterização dos 

resíduos do Instituto; 

V) Tabulação e sistematização dos dados; 

VI)   Delineamento de um Programa de Educação Ambiental para a gestão dos resíduos 

sólidos; 

VII)  Redação da dissertação. 

 

 

5.3 A Pesquisa e os Sujeitos Pesquisados 

 

 

A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - Campus São Cristóvão, 

antiga Escola Agrotécnica de São Cristóvão (Figura 16). 
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Figura 16 Vista aérea do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - Campus São Cristóvão. 
Fonte: Acervo fotográfico IFS-Campus São Cristóvão, 2007.  

 

Durante o trabalho buscou-se observar, conhecer e descrever a situação dos resíduos 

sólidos e seu gerenciamento com o propósito de verificar as seguintes hipóteses: 

I) O gerenciamento dos resíduos sólidos no Instituto Federal de Sergipe - Campus 

São Cristóvão é realizado de forma precária e inadequada. 

II)   Um Programa de Educação Ambiental em torno da questão contribuirá para 

minimizar a problemática. 

Na proposta de se conhecer as especificidades da realidade estudada, utilizou-se de 

uma pesquisa com enfoque epistêmico fenomenológico. Dentro das opções metodológicas, a 

fenomenologia se constitui como adequada alternativa à discussão dos pressupostos dessa 

pesquisa, caracterizando-se pela ênfase ao estudo da vida cotidiana, utilizando-se de 

abordagens qualitativas que não se restringem apenas às coisas factualmente observáveis, 

como também às compreendidas por meio dos relatos descritivos e verbalizados. 

Segundo Martins e Bicudo (1987), a pesquisa fenomenológica é, particularmente, 

utilizada por pesquisadores quando se refere a estudos da realidade social, voltados para os 

fundamentos filosóficos de algum fenômeno, a exemplo, questões à respeito da racionalidade 

e da ética das ações sociais e humanas. 
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As características desta pesquisa permitem também ao pesquisador fazer considerações 

relacionando-as com as atividades realizadas no estudo do problema, pois,   

[...] para uma apreensão mais completa do objeto é preciso levar em conta o contexto 
em que ele se situa. Assim, para compreender melhor a manifestação geral de um 
problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as intenções das pessoas 
devem ser relacionados à situação específica onde ocorrem ou à problemática 
determinada a que estão ligadas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18). 

Assim, o caminho traçado neste estudo, apresenta diferentes pontos de vista, revelados 

no contexto pesquisado. 

Na realização da pesquisa, utilizou-se de abordagens qualitativa e quantitativa que 

segundo Goldenberg (2001. p. 63), “a combinação de metodologias diversas no estudo do 

mesmo fenômeno, conhecida como triangulação, tem como objetivo abranger a máxima 

amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo”. 

Para atingir os objetivos do trabalho foram investigados os diferentes segmentos de 

sujeitos do IFS-Campus São Cristóvão, ou seja, os docentes, discentes, técnicos-

administrativos e servidores terceirizados. Além disso, obtiveram-se informações junto aos 

responsáveis, diretamente ligados à gestão dos resíduos sólidos, o diretor geral do Campus 

São Cristóvão e o coordenador do setor de manejo.  

O universo da pesquisa, em 2009, data da definição da amostra, correspondeu a 1076 

sujeitos divididos em diferentes segmentos, conforme o Quadro 4. 

SEGMENTOS QUANTITATIVO 
Docentes 44 
Discentes 925 

Técnicos- administrativos 84 
Servidores terceirizados 23 

TOTAL 1076 
Quadro 4 Segmentos de sujeitos e quantitativo do universo da pesquisa em 2009/IFS:Campus São 

Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

A amostra constou de 25% do total da população, ou seja, 274 sujeitos divididos por 

segmento. Os sujeitos pesquisados mantêm contato direto com a Instituição e encontram-se 

distribuídos nos setores conforme sua área de atuação (Tabela 1). 

Além da amostra, foram entrevistados os responsáveis pela gestão dos resíduos 

sólidos, o diretor geral do Campus São Cristóvão e o coordenador do setor de manejo.  
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Tabela 1 Amostragem segmentos de sujeitos, quantitativo e área de atuação/IFS-

Campus São Cristóvão. 

SEGMENTOS ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTITATIVO 

Docentes Docência do Campus de São Cristóvão 11 

Discentes Alunos do Campus de São Cristóvão 236 

Técnicos- administrativos 
Área técnica e administrativa do Campus de São 

Cristóvão 
21 

Servidores terceirizados 
Área de serviços de limpeza, coleta e manejo dos 

resíduos sólidos do Campus de São Cristóvão 
6 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS 274 

Diretor geral Direção administrativa do Campus São Cristóvão 1 

Responsável pelo setor de 
manejo dos resíduos sólidos 

Coordenação dos serviços de limpeza, coleta e 
manejo dos resíduos sólidos do Campus de São 

Cristóvão 
1 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 276 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

A amostra estratificada foi calculada pelo professor Samuel de Oliveira Ribeiro, 

especialista em cálculos estatísticos, do Departamento de Estatística da Universidade Federal 

de Sergipe, conforme o Anexo B. 

Os docentes que participaram da pesquisa foram selecionados considerando a área de 

atuação de ensino: técnica e propedêutica. A área técnica corresponde às disciplinas técnicas 

profissionalizantes e a área propedêutica às disciplinas de cunho geral.  

Os docentes eram professores da Educação Técnica e Tecnológica do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão e atuavam nos cursos em nível 

médio profissionalizante com habilitação em Agropecuária, Agroindústria, Informática, e em 

nível superior no curso de Tecnologia em Agroecologia (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Quantitativo de docentes por área de atuação de ensino/IFS-Campus São 
Cristóvão. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

DOCENTES 

ÁREA DE ATUAÇÃO DE ENSINO QUANTITATIVO FREQUÊNCIA 

Área Técnica 06 54,55% 

Área Propedêutica 05 45,45% 

TOTAIS 11 100% 
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Os discentes que participaram da pesquisa estavam regularmente matriculados nos 

cursos em nível médio e profissionalizante, com habilitação técnica em Agropecuária, 

Agroindústria e Informática, e no curso superior de Tecnologia em Agroecologia. O critério 

de seleção dos discentes foi baseado no curso e na série que estavam matriculados (Tabela 3). 

 
Tabela 3 Quantitativo de discentes por curso e série/período, matriculados no IFS- 

Campus São Cristóvão. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os servidores técnicos-administrativos pesquisados eram funcionários efetivos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão e foram 

selecionados por setor de trabalho (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCENTES  

CURSO 1o Ano 2o Ano 3o Ano 2o Período Total 

Técnico em Agropecuária 29 28 52 0 109 

Técnico em Agroindústria 32 61 0 0 93 

Técnico em Informática 20 0 0 0 20 

Superior Tec. Agroecologia 0 0 0 14 14 

TOTAL 81 89 52 14 236 
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Tabela 4 Quantitativo de servidores técnicos - administrativos por setor de trabalho no 
IFS – Campus São Cristóvão. 

SERVIDORES TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS 

SETORES DE TRABALHO QUANTITATIVO FREQUÊNCIA 

Setor de Agroindústria 02 9,52% 

Almoxarifado 01 4,76% 

ASCOM - Assessoria de Comunicação 01 4,76% 

Biblioteca 01 4,76% 

CDAP - Coordenação de Divisão de Atendimento de Pessoas 01 4,76% 

CGAE - Coordenação Geral de Assistência ao Estudante  03 14,29% 

CGE - Coordenação Geral de Ensino 02 9,52% 

CGOF - Coordenação Geral Orçamentária de Finanças 01 4,76% 

CGPP - Coordenação Geral de Produção e Pesquisa  01 4,76% 

CIEC - Coordenação de Integração Escola e Comunidade 01 4,76% 

CGA - Coordenação Geral de Administração 01 4,76% 

DAG - Departamento de Administração Geral 01 4,76% 

Secretaria de Gabinete da Direção Geral 01 4,76% 

Setor de Recepção 01 4,76% 

Setor de Registro Escolar 01 4,76% 

SELIC - Setor de Licitação 01 4,76% 

UPD – Unidade de Processamento de Dados 01 4,76% 

TOTAL 21 100% 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os funcionários terceirizados pesquisados eram prestadores de serviços da MEGA 

SERVIC/Prestadora de Serviços de Limpeza Asseio e Conservação, com contrato firmado 

com o Instituto, a partir do dia 09 de junho de 2010. Exerciam suas atividades em serviços na 

limpeza, capina, coleta, acondicionamento e transporte dos resíduos sólidos no IFS – Campus 

São Cristóvão e foram selecionados pela pesquisadora de forma aleatória (Tabela 5). 

 
Tabela 5 Quantitativo de servidores terceirizados pesquisados no IFS – Campus São 

Cristóvão. 
TERCEIRIZADOS  

ATIVIDADE QUANTITATIVO FREQUÊNCIA 

Serviços Gerais 6 100% 

TOTAIS 6 100% 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
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5.4 A Construção do Trabalho de Campo 

 

Os trabalhos de campo desenvolveram-se no período de março a novembro de 2010. 

As etapas deste momento estão sintetizadas no Quadro 5 onde se registra a data, o local, 

quantitativo dos instrumentos utilizados e os atores sociais envolvidos na pesquisa. 

ETAPAS ANO/LOCAL 
QUANTITATIVO 

DE 
INSTRUMENTOS 

ATORES SOCIAIS 

Apresentação das 
etapas do trabalho. 

Março de 
2010/Auditório do 
IFS-Campus São 

Cristóvão. 

Reunião (1) 

� Orientador, coorientadora e 
mestranda. 

� Professores voluntários, 
coordenadores dos setores do 
manejo e transporte e estagiários e 
bolsistas do Instituto. 

Identificação e 
mapeamento de áreas 
e setores de geração 
de resíduos sólidos. 

Abril de 2010/IFS-
Campus São 
Cristóvão. 

Mapas das áreas (4) 
� Orientador, coorientadora e 

mestranda. 
� Estagiários e bolsistas do Instituto. 

Composição 
gravimétrica dos 
resíduos sólidos 

urbanos. 

Galpão do IFS 
1a caracterização 
*Junho de 2010 
2a caracterização 
*Agosto de 2010 

3a caracterização * 
Outubro de 2010 

Planilhas (diversas) 

� Orientador, coorientador e 
mestranda. 

� Professores e terceirizados 
voluntários, estagiários e bolsistas 
do Instituto. 

Pesquisa qualitativa e 
quantitativa 

Outubro de 2010/IFS 
Entrevistas (2) 

Questionários (274) 

� Diretor geral, coordenador do 
setor de manejo dos resíduos, 
discentes, docentes, técnicos 
administrativos e servidores 
terceirizados. 

Quadro 5: Etapas do trabalho de campo. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

 

� ETAPA I 

A primeira etapa se constituiu de uma reunião, na qual foram explicitados os objetivos 

da pesquisa e formas de levantamento de dados, inclusive o trabalho de campo, pelos 

orientadores da pesquisa e mestranda, aos sujeitos vinculados à gestão dos resíduos, 

professores, estagiários e bolsistas. Após o término da reunião os orientadores conheceram 

toda a extensão da Instituição, visitando as instalações e os setores (Figura 17). 
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  Figura 17 Reunião de apresentação no IFS-Campus São 

Cristóvão. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 

 

� ETAPA II 

A segunda etapa do trabalho de campo compreendeu a identificação e mapeamento de 

todas as áreas e setores geradores de resíduos sólidos do IFS-Campus São Cristóvão, realizada 

pela mestranda e estagiários, sistematizados pelos orientadores da pesquisa em quatro áreas, 

conforme o quadro 6. 

ÁREA I ÁREA II ÁREA III ÁREA IV 

Didáticas I, II e III, 
agrovila e 

mecanização 

Prédio central, 
alojamentos feminino, 

masculino e alojamentos 
novos, auditório central e 

anexos 

CGAE (Coordenação Geral 
de Assistência ao 
Estudante), CGPP 
(Coordenação Geral de 
Produção e Pesquisa), 
setores de Agroindústria e 
Gastronomia 

Setor de Agroecologia, 
Avicultura, Fruticultura, 

Olericultura, 
Bovinocultura e 
Suinocultura. 

Quadro 6 Áreas dos setores de geração de resíduos sólidos urbanos/IFS- Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
 
 
 
 

� ETAPA III 

A terceira etapa correspondeu à realização das três caracterizações dos resíduos 

sólidos. A primeira foi realizada no período letivo e a segunda em período de recesso escolar, 

ambas realizadas no período das chuvas. A terceira caracterização foi realizada no período da 

estiagem, com o Instituto em plenas atividades letivas. Os trabalhos das caracterizações foram 

realizados em um galpão com a participação de equipes com oito a doze integrantes (Figura 

18). 
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Figura 18 Equipe de trabalho de campo das caracterizações 

dos resíduos sólidos. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

Para a realização das caracterizações utilizaram-se os seguintes equipamentos: balança 

digital (60 kg), lona plástica de vinil (3m x 5 m), latões (20 litros, com taras variáveis entre 

1,180 kg a 1,200 kg), pá, vassouras, equipamentos de proteção individual (EPIs - 60 pares de 

luvas plásticas, 60 máscaras e 40 toucas descartáveis), 100 unidades de sacos plásticos com 

capacidade de 100 litros, 50 unidades com capacidade  de 50 litros e 50 unidades de sacos 

plásticos com capacidade de 30 litros. 

Para o transporte dos resíduos até o galpão da triagem utilizou-se um trator, sendo a 

coleta e o transporte realizados pelos servidores terceirizados. As caracterizações foram 

realizadas nos mesmos dias da coleta regular dos resíduos sólidos (segunda, quarta e sexta-

feira). O tempo de trabalho gasto nas atividades de cada caracterização, considerando os 

momentos de coleta, transporte e triagem dos resíduos variou entre 6 e 7 horas diárias.  

O processo de caracterização dos resíduos compreendeu-se nas seguintes etapas: 

� Etapa de Planejamento - partindo-se do mapeamento das áreas e setores de geração de 

resíduos sólidos do Instituto, foram elaboradas planilhas para registros dos 

quantitativos de resíduos encontrados, peso inicial dos sacos, entre outras informações. 

Foi organizado todo o material a ser utilizado (EPIs, etiquetagem dos sacos por setores 

de geração, organização das planilhas). 

� Etapa de Execução: nessa etapa se utilizou uma metodologia baseada em Daltro Filho 

(1997), descritas e explicitadas nos itens abaixo: 
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o Inicialmente o trator coletou os sacos dos resíduos etiquetados previamente 

segundo o setor de geração (Figura 19). 

 
Figura 19 Separação dos sacos etiquetados por setores. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

o Os sacos foram descarregados no galpão organizados por setores para serem 

pesados e em seguida contados. 

o Aferiu-se a balança e as taras dos latões, e, na sequência os sacos provenientes 

dos setores foram pesados, registrando nas planilhas os valores do peso de cada 

um (Figura 20). 

 
Figura 20 Aferição da balança e pesagem dos sacos. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 
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o Os sacos já pesados, por setor de geração, são dispostos sobre uma lona, 

abertos um a um, iniciando-se a triagem dos resíduos manualmente pela 

equipe, separando-os  por categoria encontrada (Figura 21). 

 
Figura 21 Abertura dos sacos para iniciar a separação e 

triagem dos resíduos por setor de geração. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 

 

Os resíduos foram separados, diferenciados por categorias listadas no quadro abaixo: 

 

Item CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

01 Matéria orgânica Folhagem, restos de poda de árvores e hortas 

02 Matéria orgânica Restos de alimentos 

03 Papel de escritório Papel tipo ofício, jornal, revistas 

04 Papelão/caixa Embalagem de longa vida 

05 Plásticos 
Sacolas, garrafas pet, recipientes de produtos de limpeza, beleza e 
alimentícios 

06 Vidros Garrafas, embalagens de produtos de beleza, limpeza e alimentícios 

07 Metais 
Ferrosos e não ferrosos - latas de bebidas, fiação elétrica, palha de 
aço 

08 Contaminantes biológicos Papel higiênico, absorventes, luvas, máscaras, e toucas descartáveis 

09 Panos, trapos, couro e borracha Roupas, pedaços de tecidos, bolsas, sapatos 

10 Diversos Restos de construção, terra, pedra, madeira 

11 Outros 
Vassoura, fio de celular, pó de serra, fios, capa de chuva, peneira de 
palha, folhas de radiografias, sabonetes, pasta de dente, coco verde, 
osso, louça, lâmpadas, espuma, cesta de sisal 

12 Restos Provenientes das sobras de cada saco 
Quadro 7 Categoria dos resíduos encontrados nas caracterizações- IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Mérca Gama, 2010. 
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o Após a separação e triagem cada tipo de material encontrado é pesado, 

individualmente, obtendo-se e registrando-se a fração gravimétrica encontrada 

em cada categoria (Figura 22).  

 
Figura 22 Separação dos resíduos por categoria. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

o Concluído o processo de pesagem, por categorias, os resíduos utilizados na 

amostragem, devidamente acondicionados, foram encaminhados para a 

destinação final (Figura 23). 

 

 
Figura 23 Sacos de resíduos aguardando transporte para 

a destinação final. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 
 

� ETAPA IV 
 

A quarta etapa do trabalho de campo realizado referiu-se à aplicação de entrevistas e 

questionários. 
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A abordagem metodológica que estruturou esse trabalho foi norteada pelos aspectos de 

pesquisa qualitativa e quantitativa. De acordo com Ludke (1986), essa metodologia envolve a 

obtenção de dados descritivos obtidos do contato direto do pesquisador com a situação 

estudada. 

Numa abordagem qualitativa, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, aplicadas 

aos atores sociais vinculados ao processo de gestão dos resíduos sólidos do IFS-Campus São 

Cristóvão, o diretor geral e o coordenador dos serviços de manejo dos resíduos sólidos. 

As entrevistas semiestruturadas, segundo Thiollent (2005, p. 24): 

[...] é considerada bastante adequada aos estudos qualitativos, uma vez que busca 
explorar as verbalizações incluindo as de conteúdo afetivo, proporcionando a 
possibilidade de que os sujeitos do estudo manifestem durante a entrevista suas 
crenças, valores, ampliando o quadro de suas vivências como indivíduos e membros 
do grupo. 

 

As entrevistas permitiram reunir dados fundamentais que revelaram a visão dos atores 

vinculados ao processo de gerenciamento, quanto ao conhecimento da situação dos resíduos 

sólidos, bem como o nível de comprometimento dos mesmos para com a minimização da 

problemática ambiental gerada. 

Na abordagem quantitativa, foram aplicados 274 questionários contendo questões 

fechadas e abertas, sendo 11 questionários aplicados aos docentes, 236 aos discentes, 21 aos 

técnicos-administrativos e 6 aplicados aos funcionários terceirizados. 

Através dos questionários aplicados foi possível perceber o nível de informação dos 

sujeitos sobre o conceito de resíduos sólidos, danos que causam ao meio ambiente, 

gerenciamento e destinação final dos resíduos no IFS-Campus São Cristóvão, importância da 

coleta seletiva e da implantação de um Programa de Educação Ambiental voltado para a 

temática. 

Os dados das entrevistas, questionários e das caracterizações dos resíduos foram 

analisados e tabulados com base na estatística simples, através da percentagem, e compilados 

em gráficos e tabelas apresentados juntamente, com as discussões dos resultados, no capítulo 

V deste trabalho. 
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6 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão 

 

 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus São Cristóvão, 

transita uma população significativa de atores sociais, fator que aumenta, consideravelmente, 

a produção de resíduos sólidos urbanos e a demanda de serviços quanto ao manejo da coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos. 

O IFS – Campus São Cristóvão vem gerenciado os resíduos sólidos no tocante à 

coleta, transporte e destinação final dentro da sua área de abrangência. De acordo com o 

observado todos os resíduos coletados são depositados em um único local a céu aberto, sendo 

parcialmente enterrados (Figura 24). 

 

 
Figura 24 Destinação final dos resíduos sólidos no IFS – 

Campus São Cristóvão. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

Os resíduos jogados a céu aberto passam a ser um problema de saúde pública. 

Contribuem para a proliferação de vetores que podem transmitir doenças à comunidade. 

Ainda, a queima de resíduos em alguns pontos da Instituição pode contribuir para ocorrência 

de contaminações do solo, lençol freático e atmosfera (Figura 25).  
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Figura 25 Resíduos sólidos queimados em área do IFS-

Campus São Cristóvão. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 
 

Pereira Neto (1999), afirma que diante da nova ordem ambiental, da obrigatoriedade 

de preservação dos recursos naturais, da necessidade de economizar energia, e, 

principalmente, da brusca mudança ocorrida na composição do lixo (que contém componentes 

tóxicos perigosos), queimar o lixo, ou enterrar materiais que possam ser reaproveitados, torna-

se um contrassenso ambiental, uma incoerência econômica e um grande perigo para a saúde 

pública. 

Quanto à operacionalização, os resíduos no Instituto são coletados com auxílio de uma 

caçamba, tendo o inconveniente de não dispor de lona para evitar o espalhamento dos 

resíduos. A coleta e o transporte dos resíduos são realizados por servidores terceirizados 

(Figura 26). 

 
Figura 26 Transporte dos 
Resíduos Sólidos do IFS- Campus 
São Cristóvão. 
Fonte: Mércia Gama (2010). 
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Observou-se que durante as atividades os servidores não utilizaram os equipamentos 

adequados de EPIs como: luvas, máscaras, botas, entre outros, com mostra a figura 27. 

 
Figura 27 Servidor terceirizado coletando os 

resíduos sólidos do IFS- Campus São 
Cristóvão sem o uso de EPI. 

Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

A coleta dos resíduos da Instituição é realizada três vezes na semana em dias 

alternados (segundas, quartas e sextas-feiras). 

Quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos, percebeu-se que não há nenhuma ação 

para contribuir com a redução do volume de resíduos, encaminhado ao local de destinação 

final, ou ao menos a realização de medidas mitigadoras para os impactos gerados.  

Os resíduos gerados no local de estudo são do tipo domiciliar, agrícola, resíduos 

provenientes de estercos, entre outros. 

Foi observado que os resíduos provenientes de embalagens de agrotóxicos utilizados 

nas atividades agrícolas das aulas práticas (olericultura e jardinagem) têm a destinação 

adequada: todas as embalagens vazias de agrotóxicos são devolvidas aos estabelecimentos de 

comercialização do produto, conforme exigências estabelecidas pela Lei Federal no 9.974 de 

06/06/00 e Decreto no 3.550 de 27/07/00. 
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A destinação final dessas embalagens é um procedimento complexo e requer a 

participação efetiva de todos os agentes envolvidos na fabricação, comercialização, utilização, 

licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com o manuseio, 

transporte, armazenamento e processamento dessas embalagens. 

Segundo o coordenador do setor de manejo, a quantidade de lixeiras e coletores 

disponibilizados em todo o Campus é insuficiente para a demanda dos atores sociais. Além da 

insuficiência das lixeiras, outro problema decorre da má conservação dos coletores bem como 

da utilização de recipientes inadequados para armazenamento dos resíduos (Figura 28). 

 
Figura 28 Situação dos Coletores no IFS em 2010. 
Fonte: Mércia Gama, 2010. 

 

O diretor geral da Instituição afirmou que há coleta seletiva no IFS, mas desconhece se 

houve planejamento quanto à sua implantação. O mesmo assegurou que não há parceria do 

IFS-Campus São Cristóvão com associação, cooperativa ou catador de resíduos recicláveis, 

como determina o Decreto 5.9400/2006 (Anexo A). 

Contudo, segundo a coordenadora responsável pelo setor de manejo dos resíduos 

sólidos há um catador que recolhe diariamente o lixo orgânico gerado pelas sobras de 

alimentos do refeitório, porém, isso é feito informalmente.  

Tanto o diretor quanto a coordenadora responsável pelo manejo dos resíduos 

reconhecem que o gerenciamento dos resíduos sólidos tem sido realizado de forma precária e 

que há necessidade de iniciativas de implantação de projetos e programas para melhor gestão 
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desses materiais. Quando questionados quanto às pretensões e ações para contribuir com a 

melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos, afirmaram de modo positivo: 

pretendo fazer parceria com a coleta municipal para destinar os resíduos, implantar 
uma efetiva coleta seletiva, e aproveitar os resíduos orgânicos (vegetais e animais) 
para a compostagem, como também ver a possibilidade de realizar parceria com uma 
associação ou cooperativa de catadores de recicláveis (Alfredo Cabral, Diretor do 
IFS2) 

separar o lixo através da coleta seletiva, promover cursos de capacitação do pessoal 
responsável pelo manejo dos resíduos, providenciar tambores para condicionamento 
dos resíduos até o momento da coleta.” (Ana Cristina Duarte, Coordenadora do setor 
de manejo dos resíduos sólidos do IFS3) 

Pelas observações “in loco” a coleta seletiva não está efetivamente implantada no 

Campus São Cristóvão: apenas os coletores foram instalados em locais estratégicos, como por 

exemplo, junto aos edifícios das didáticas. 

No ano de 2007, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/Campus São 

Cristóvão, em cumprimento ao Decreto Federal no 5.940/2006 (Anexo A), que “institui a 

separação dos resíduos sólidos recicláveis descartáveis pelos órgãos e entidades da 

Administração Federal na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis”, instalou em locais estratégicos cinco conjuntos de 

coletores para a coleta seletiva, conforme a Resolução do CONAMA no 275/2001 (Figura 29).  

 
Figura 29 Coletores implantados no IFS – Campus São 

Cristóvão, no ano 2009. 
Fonte: Mércia Gama, 2009. 

 

                                                            
2 Fala do diretor geral do IFS - Campus São Cristóvão, Sr. Alfredo Cabral, durante entrevista realizada no dia 

13/12/2010 às 10h00min. 
3Fala da coordenadora responsável pelo do setor de manejo de resíduos sólidos IFS-Campus São Cristóvão, 

durante entrevista realizada no dia 7/12/2010, às 14h00min. 
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Entretanto, a implantação desses coletores foi realizada desvinculada de um projeto de 

coleta seletiva, cumprindo, parcialmente, o que determina o Decreto Federal nº5. 940/2006.  

Considerando os três elos da coleta seletiva, segundo Leite e Cortez (2002) a 

destinação, logística e educação ambiental, percebe-se que a destinação é o primeiro elo a ser 

analisado e que é a partir dela que se pode definir a viabilidade de um projeto de coleta 

seletiva. O segundo elo, a logística, refere-se à elaboração do fluxo dos materiais separados, 

com determinação de locais específicos para armazenamento do material coletado. O terceiro 

elo diz respeito à educação ambiental que se insere em todo o processo de implantação de um 

programa de coleta seletiva dos resíduos urbanos considerado como instrumento fundamental 

que promove e estimula a comunidade a participar, debater e conhecer práticas ecológicas 

sustentáveis, sensibilizando a mesma quanto à redução, reaproveitamento, desperdício e  

minimização dos impactos ambientais provocados pelos resíduos. 

No IFS-Campus São Cristóvão, os três elos para a implantação da coleta seletiva não 

foram evidenciados, uma vez que, a destinação dos resíduos coletados tem sido realizada de 

forma inadequada pelos funcionários responsáveis. Por conseguinte, não há uma logística 

quanto ao fluxo dos materiais coletados, pois os mesmos não são reaproveitados e sim 

destinados a um local a céu aberto, além da ausência de um Programa de Educação 

Ambiental, para fins de sensibilização ambiental da comunidade em relação à coleta seletiva. 

Muito embora o gerenciamento atual dos resíduos seja feito de forma precária e 

inadequada, verificou-se que durante o ano de 2010, ocorreu um melhora significativa nos 

aspectos relativos à limpeza, coleta e higienização no Instituto. Por outro lado, o aspecto 

relativo à destinação correta dos resíduos, continua sem a devida solução.   

Portanto se a Lei Federal no 9.795/99, que dispõe sobre a Educação Ambiental, no 

artigo 3o, determina que compete às “instituições educativas, promover a educação ambiental 

de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem,” assim, o IFS - Campus 

São Cristóvão, como Instituição educativa, constitui um  local privilegiado de ação para o 

desenvolvimento de programas que visem à minimização da geração dos resíduos, separação 

na fonte geradora (coleta seletiva), redução, reutilização, reciclagem, entre outros. 

Gerenciar os resíduos sólidos urbanos de maneira adequada é imprescindível para 

evitar os problemas causados à saúde e ao meio ambiente, como também manter aspectos 



92 

estéticos e de bem-estar social para a população, contribuindo para a sustentabilidade 

ambiental local. 

 

 

6.2 Caracterização dos Resíduos Sólidos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Campus São Cristóvão. 

 

 

6.2.1 Composição gravimétrica e quantificação geral dos resíduos sólidos gerados no IFS-

Campus São Cristóvão. 

 

 

A primeira caracterização dos resíduos sólidos ocorreu no dia 16 de junho de 2010, foi 

realizada no período letivo, durante o inverno.  

De acordo com os resultados da Tabela 6, constatou-se que a categoria matéria 

orgânica – resto de alimentos, foi a maior quantidade encontrada, com peso correspondente de 

92,74 kg. Essa categoria se refere às sobras do preparo dos alimentos e das refeições servidas 

diariamente, no refeitório, aos alunos e funcionários. A categoria matéria orgânica, folhagem, 

com quantidade encontrada também bastante significativa, 35,73kg, é proveniente da queda 

intensa das folhas nas  áreas  amplas e bastante arborizadas do Instituto.Obteve-se um 

percentual total  de materia orgânica  equivalente a 56% (Gráfico 1). 

A quantidade de papel no seu total equivaleu a 25,41 kg (soma dos itens 03 e 04) 

representando 11% do total dos resíduos caracterizados. Salienta-se uma grande quantidade de 

plásticos (30,47 kg), com um significativo percentual de 13%. A categoria que apresentou o 

menor peso encontrado foi o vidro, com apenas 2,13 kg. 

A categoria contaminantes biológicos se refere às quantidades de papel higiênico, 

absorventes, luvas, máscaras e toucas descartáveis e  correspondeu a um percentual de 3%. 

Verificou-se  também nessa primeira caracterização uma quantidade  acentuada de 

resíduos de construção e demolição (RCD), provenientes das contruções e reformas 

ocasionadas no Instituto com um percentual de 7%. 
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Tabela 6  Primeira caracterização dos resíduos sólidos – 16/06/2010. 
ITEM CATEGORIA PESO 

01 Matéria orgânica (folhagem) 35,73 Kg 

02 Matéria orgânica (restos de alimentos) 92,74 Kg 

03 Papel de escritório 12,88 Kg 

04 Papelão/caixas 12,53 Kg 

05 Plásticos 30,47 Kg 

06 Vidros 2,13 Kg 

07 Metais 4,31 Kg 

08 Contaminantes biológicos 7,75 Kg 

09 Panos, trapos, couro e borracha 5,60 Kg 

10 Diversos (restos de construção, terra, pedra, madeira) 15,34 Kg 

11 Outros 3,25 Kg 

12 Restos 8,47 Kg 
TOTAL  231,20 Kg 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Percebe-se nessa primeira caracterização, que houve uma quantidade bastante 

significativa de resíduos sólidos, potencialmente recicláveis, a exemplo dos itens 

01,02,03,04,05,06 e 07 referentes às categorias: matéria orgânica, papel, plástico, vidros e 

metais, que correspondeu a 190,79 kg, representando um percentual de 83% do valor total dos 

resíduos gerados. 

 
Gráfico 1 Percentual de resíduos da primeira caracterização-16/06/2010. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

A segunda caracterização dos resíduos sólidos ocorreu no dia 18 de agosto de 2010, foi 

realizada no período de recesso escolar, também durante o inverno.  
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, verificou-se que a matéria 

orgânica, como na primeira caracterização, foi  a maior quantidade de resíduos encontrados 

com o total de 45,1 kg, correspondendo um total de 39% do total gerado, conforme 

demontrado no Gráfico 2. Porém  se  obeservou que, nessa caracterização  a matéria orgânica 

proveniente dos restos de alimentos não foi a mais representativa (8,46kg) e sim a de 

folhagem, com 36,64 kg. 

As categorias dos resíduos potencialmente recicláveis (matéria orgânica, papel, 

plástico,vidro e metais ) corresponderam a um total de 65,13 kg, quantidade bastante 

significativa. O vidro, bem como na primeira caracterização, foi o resíduos de  menor peso 

encontrado , com 0,25 kg. 

Salientou-se também na categoria diversos, uma considerável  quantidade de RCD, 

com 14,52 kg, representando 15% do total de resíduos caracterizados. Essa quantidade de 

RCD  deve-se ao fato de que no período investigado,  estavam ocorrendo reformas em alguns 

setores do Instituto, gerando esses resíduos que apresentam  pouco volume, contudo um peso 

bastante acentuado. 

Tabela 7 Segunda caracterização dos resíduos sólidos – 18/08/2010. 
ITEM CATEGORIA PESO 

01 Matéria orgânica (folhagem) 36,64 Kg 

02 Matéria orgânica (restos de alimentos) 8,46 Kg 

03 Papel de escritório 7,76 Kg 

04 Papelão/caixas 2,53 Kg 

05 Plásticos 8,72 Kg 

06 Vidros 0,25 Kg 

07 Metais 0,77 Kg 

08 Contaminantes biológicos 2,86 Kg 

09 Panos, trapos, couro e borracha 2,46 Kg 
10 Diversos (restos de construção, terra, pedra, madeira) 14,52 Kg 

11 Outros 8,86 Kg 

12 Restos 1,33 Kg 
TOTAL  95,16 Kg 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Verificou-se nessa caracterização, que a quantidade de resíduos sólidos caracterizados 

foi menor em relação as demais caracterizações. Haja vista que a caracterização  foi realizada 

na temporada de recesso escolar, com a ausência de alunos e um fluxo de funcionários e 

terceirizados consideravelmente menor. Fato que, consequentemente, ocasionou a diminuição 
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da geração dos resíduos, especificamente os resíduos de matéria orgância provenientes dos 

restos de alimentos gerados no refeitório do Instituto que teve um percentual de 9%, bastante 

reduzido comparado a primeira caracterização que representou  40% da quantidade dos 

resíduos amostrados. 

 

 
Gráfico 2 Percentual de resíduos da segunda caracterização-18/08/2010. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Percebeu-se nessa caracterização bem como na  primeira  que houve uma quantidade 

de resíduos sólidos potencialmente recicláveis bastante significativo , representando um 

percentual de 69% do total coletado. 

A terceira caracterização dos resíduos sólidos ocorreu no dia 28 de outubro de 2010, 

foi realizada no período letivo, durante o verão. 

Os resultados dessa caracterização foram bastante semelhantes ao da primeira 

caracterização de resíduos, realizada no mês de junho de 2010. De acordo com os resultados 

da Tabela 8, constatou-se, como nas demais caracterizações que a matéria orgânica foi o 

resíduo com maior quantidade gerada,  um total de 123,54 kg, equivalente a um percentual de 

49% dos resíduos caracterizados. Salienta-se  que a categoria  matéria prima, referente aos 

restos de alimentos,  uma quantidade bastante elevada de 77,63 kg o que correspondeu a um 

percentual de 31%. (Gráfico 3) 
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Gráfico 3 Percentual de resíduos da terceira caracterização-28/10/2010. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Pode-se, ainda, a grande quantidade de papel gerado que compreende 26,05 kg (soma 

do itens 03e 04) e também a quantidade significativa de plásticos, com 30,93 kg, que superou 

a quantidade de papel encontrada. 

 

 

Tabela 8 Terceira caracterização dos resíduos sólidos – 28/10/2010. 
ITEM CATEGORIA PESO 

01 Matéria Orgânica (folhagem) 45,91 Kg 

02 Matéria Orgânica (resto de alimentos) 77,63 Kg 

03 Papel de escritório 9,97 Kg 

04 Papelão/Caixas  16,08 Kg 

05 Plásticos 30,93 Kg 

06 Vidros 1,53 Kg 

07 Metais 5,52 Kg 

08 Contaminantes biológicos 6,65 Kg 

09 Panos, trapos, couro e borracha 2,92 Kg 

10 Diversos (restos de construção, terra, pedra, madeira) 37,56 Kg 

11 Outros 4,20 Kg 

12 Restos 13,49 Kg 

TOTAL  252,39 Kg 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Nessa terceira caracterização, bem como nas caracterizações anteriores, verificou-se 

que o vidro foi o resíduo sólido de menor peso encontrado, com 1,53 kg.  
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Verificou-se que em consequência da continuidade das reformas no Instituto, a 

categoria restos de construção, terra, pedra e madeira, apresentaram um peso bastante 

significativo, 37,56 kg que representou um percentual de 15% dos resíduos encontrados. 

Percebeu-se, também,  nessa terceira caracterização, que houve uma quantidade 

bastante significativa de resíduos sólidos com potencial de aproveitamento, com um 

percentual de 74%, referentes às categorias: matéria orgânica, papel, plástico, vidros e metais,  

correspondendo a  187,57 Kg de resíduos gerados. 

O total de resíduos analisados nas três caracterizações foi de 578,75 kg, sendo 231,20 

kg na primeira análise, 95,16kg na segunda e 252,39kg na terceira.  

Estima-se que a quantidade de resíduos gerados semanalmente é de 1694 kg, 

equivalente a 242 kg/dia e uma geração “per capita” de 0,225 kg/hab/dia, para o período de 

atividades escolares. Já no período de recesso escolar a média diária chegou a 95,16kg de 

resíduos. 

 

6.2.2 Produção de resíduos sólidos por áreas e setores de geração do IFS-Campus São 
Cristóvão. 

 

Avaliou-se nas três caracterizações realizadas, a produção de resíduos encontrados por 

área de geração. Os setores foram mapeados em quatro áreas. Verificou-se que o percentual de 

resíduos sólidos encontrados nas áreas, teve relação direta com a especificidade dos diversos 

setores existentes no Instituto, bem como do fluxo das pessoas que frequentam, tais setores no 

caso, docentes, discentes, técnicos administrativos e terceirizados. 

Na área I, que compreendeu cinco setores da Instituição, verificou-se na didática I uma 

maior geração de resíduos,  compreendendo um percentual de 60,96 %.  Isso se deve ao fato 

de que nesta edificação, se encontra o maior fluxo dos atores sociais que circulam no Instituto. 

Nessa didática está localizada salas de aulas, diretoria e coordenação de ensino, além 

da sala dos professores. Em virtude disso, os percentuais de resíduos gerados nesse setor 

foram superiores aos demais setores (Gráfico 4). 

Observou-se que o percentual de produção dos resíduos gerados na Agrovila, de 

30,52%, foi bastante significativo, salienta-se que essa produção é oriunda dos sete domicílios 

residenciais existentes em sua área. 



98 

O setores de oficina/mecanização apresentou uma  geração de resíduos pequena, por 

ser uma área especificamente reservada para guardar os carros e demais veículos do Instituto. 

Na didática II, verificou-se pouca produção de resíduos devido ao  pequeno fluxo de pessoas e 

atividades no local, com um percentual de 2,71%. O setor da didática III apresentou a menor 

produção de resíduos 0,19%, justificada pelo fato de que, no período da pesquisa,o local 

estava sem funcionamento de atividades. 
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Gráfico 4 Percentual de resíduos produzidos na área I - IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Na área II nota-se que o maior percentual de produção de resíduos sólidos foi no setor 

do refeitório (Gráfico 5). Pode-se afirmar que o elevado percentual de 40,32%, deve-se ao fato 

que neste setor além dos resíduos gerados na preparação das refeições servidas diariamente 

aos discentes e funcionários do Instituto, observou uma grande quantidade provenientes de 

restos de alimentos o que se configurou um desperdício significativo de alimentos. Esse 

desperdício pode ser minimizado com a implantação de um Programa de Educação Ambiental 

no local, sensibilizando os atores sociais que frequentam o refeitório. 

Vale ressaltar que, nessa mesma área o prédio central foi um setor de acentuada 

produção de resíduos, correspondente a 23,30%%. Isso decorre do fato que neste setor 

funciona toda administração do Instituto, além da sala de reprografia, almoxarifado e vários 

departamentos que demandam produção de papéis e outros resíduos. 
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A cantina teve um acentuado percentual de produção de resíduos,14,07% do total de 

resíduo gerado na área. Verificou-se também que nos alojamentos masculinos foi gerada uma 

maior quantidade de resíduos, justificada pela extensão da edificação do mesmo, com relação 

aos demais alojamentos, portanto tendo um maior quantitativo de alunos abrigados em suas 

instalações, gerou um percentual de 8,08%. 
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Gráfico 5 Percentual de resíduos produzidos na área II - IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Na área III, o maior percentual obtido por setor, em relação à produção de resíduos 

sólidos, foi o setor da Agroindústria/Gastronomia com o percentual de 54,20%. Verificou-se 

que neste setor teve maior produção de resíduos em virtude da realização de aulas práticas 

sobre o processamento de massas, carnes e frutas, ocasionando assim, produção acentuada de 

resíduos com relação aos demais setores da área. 

No setor Coordenação Geral de Assistência ao Educando (CGAE), verificou-se 

também um significativo percentual de resíduos gerados, compreendendo 42,10%. Isso se 

deve ao fato de que, nessa coordenação, há um fluxo de discentes e servidores bastante 

intenso, ocasionando uma grande produção de resíduos sólidos (Gráfico 6). O setor da 

Coordenação Geral de Pesquisa e Produção (CGPP), foi o que gerou menos resíduos, com um 

percentual de 3,70%. 
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Gráfico 6 Percentual de resíduos produzidos na área III-  IFS/Campus São Cristóvão 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Verificou-se que na área IV, em alguns setores não se produziu resíduos sólidos. Com 

relação às demais áreas a quantidade de resíduos encontrados nesses locais foi 

significantemente menor. Apenas nos setores de agroecologia, avicultura e olericultura 

encontraram-se resíduos. Isto deve-se ao fato de que os setores são utilizados pelos docentes 

apenas em suas aulas práticas, sendo os mesmos localizados distantes das áreas de maiores 

fluxo e convivência social dos alunos (didáticas, cantina, refeitório, laboratórios, entre outras), 

o que favorece uma menor permanência dos alunos nesses setores, consequentemente gerando 

menos resíduos (Gráfico 7). 

O setor de avicultura apresentou o maior percentual de produção de resíduos da área,  

65,84%, seguido do setor de olericultura com 23,47%. 
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Gráfico 7 Percentual de resíduos produzidos na área IV-  IFS/Campus São Cristóvão 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Verifica-se no Gráfico 8, que a área que produziu maior quantidade de resíduos sólidos 

no Instituto foi à área II, com 62,30%, e a que  gerou resíduos em menor quantidade  foi a área 

IV com 3,85%. 
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Gráfico 8 Percentual de resíduos gerados por área - IFS/Campus São Cristóvão 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
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6.2.3 Potencial de resíduos recicláveis encontrados no IFS-Campus São Cristóvão. 

 

 

Na primeira caracterização evidenciou-se um percentual de resíduos potencialmente 

recicláveis de 83%, na segunda caracterização 69% e na terceira  um percentual de 74%. 

Observa-se pelos percentuais que os resíduos sólidos do Instituto possuem um 

significativo potencial de reciclagem, considerando as categorias: matéria orgânica, papel, 

plásticos, vidros e metais. 

A quantidade total dessas categorias representadas nos três momentos da 

caracterização dos resíduos, compreendeu 443,49 kg, num total analisado de 578,75 kg de 

resíduos, que corresponde a 76,63% dos resíduos caracterizados. 

A  partir desses dados verifica-se que os resíduos sólidos do  Instituto podem ser 

reaproveitados, mediados por um  programa de educação ambiental voltado para a reciclagem, 

buscando sustentabilidade ambiental local  a partir dessas práticas. 

 

6.3 Avaliação das Entrevistas e Questionários Aplicados à Comunidade Pesquisada 

 

Os resultados aqui apresentados foram levantados de acordo com as entrevistas, 

realizadas com atores sociais, diretamente ligados à gestão dos resíduos sólidos, o diretor geral 

do Campus São Cristóvão e o coordenador do setor de manejo, bem como os resultados  dos 

questionários aplicados aos discentes, docentes, técnicos-administrativos e servidores 

terceirizados.  

 

 

6.3.1 Questionários aplicados aos discentes 

 

 

Os discentes entrevistados foram os estudantes do curso técnico em Agropecuária 

(46.19%), do curso técnico em Agroindústria (39,41%) e do curso técnico em Informática 

com 8,47%. O percentual menor de estudantes entrevistados foi do curso de Agroecologia 

(5,93%), por ser turma única no Instituto no ano de 2010 (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 Curso dos discentes entrevistados. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os discentes entrevistados foram 34,12% do 1º ano do ensino médio; 37,71 do 2o ano, 

22,03% do 3o ano e 5,93% do 2o período do curso superior. Verifica-se, que o maior 

percentual de discentes entrevistados foi do 2o ano do ensino médio (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 Série dos discentes entrevistados. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Para 93,22 % dos discentes, lixo significa uma  massa heterogênea de resíduos sólidos 

os quais podem ser reciclados, reutilizados, gerando benefícios à saúde, ao meio ambiente, 

entre outros (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 Significado de lixo para os discentes. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Em relação aos danos que os resíduos sólidos causam a natureza, 86,44% dos discentes 

consideram que os resíduos acarretam consequências danosas ao meio, pricipalmente ao solo, 

água e ar (Gráfico 12). 
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causam a natureza?
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Gráfico 12 Danos causados pelos resíduos sólidos urbanos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Um percentual significativo de 57,22% dos discentes considerou que o gerenciamento 

dos resíduos no Instituto é realizado de forma precária, 28,39% não soube opinar e apenas 

14,41% considerou que o gerenciamento é realizado de forma satisfatória (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 Gerenciamento de resíduos sólidos no IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Dos discentes entrevistados 74,15%, concordaram com a importância de um Programa 

de Educação Ambiental (PEA) voltado para a gestão dos resíduos sólidos, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida, preservação do meio ambiente e minimização dos impactos 

negativos causados pelos resíduos sólidos (Gráfico 14). 
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Gráfico 14 Importância de um Programa de Educação Ambiental, 2010. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Constatou-se ainda  que,  97,88% dos discentes apontaram para  a importância de um  

PEA especificamente voltado para a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos e apenas 

2% considerou sem importância (Gráfico 15). 
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Gráfico 15 Importância de um Programa de Educação Ambiental no IFS – 

Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 
 

Pode-se verificar que 77,54% dos discentes consideraram o número de lixeiras 

disponibilizadas pelo Instituto insuficiente e 16,95% considerou a quantidade suficiente. 

(Gráfico 16). 
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Gráfico 16 Quantidade de lixeiras no IFS – Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Com relação ao descarte dos resíduos sólidos 55,93% dos discentes afirmaram que 

colocam os resíduos nas lixeiras das salas de aula e nas lixeiras de coleta seletiva. Vale 

ressaltar que  30,08% utiliza apenas as lixeiras da sala de aula, mesmo as lixeiras de coleta 
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seletiva estando bem próximas ao pavilhão da didática I, ficou evidenciado que esses alunos 

não perceberam a importância do descarte dos resíduos nas lixeiras seletivas (Gráfico 17). 

 
Gráfico 17 Utilização de lixeiras para descarte dos resíduos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Um percentual de 77,54% de discentes afirmaram saber o significado de coleta seletiva 

e apenas 21,19% desconheceram o significado (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 Significado da coleta seletiva para os discentes. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Ao serem questionados sobre o significado da coleta seletiva do lixo, os discentes 

afirmaram em 82,51%, que coleta seletiva é “a separação do lixo de acordo com suas 
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propriedades”. Percebe-se bastante coerência no significado da expressão coleta seletiva 

(Gráfico 19). 
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Gráfico 19 Significado de coleta seletiva para os discentes. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

A maior parte dos discentes (80,51%) assegurou que colaboraria, individualmente, 

assim como, coletivamente, com a divulgação da utilização das lixeiras para coleta seletiva da 

Instituição (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 Contribuição dos discentes para divulgação da coleta seletiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os discentes, em 91,10%, afirmaram em relação à destinação final dos resíduos 

sólidos, como melhor alternativa “separação dos resíduos de forma que possam ser 
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reaproveitados e reciclados”, e apenas 0,85% afirmaram que os mesmos devem ser queimados 

(Gráfico 21). 
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Gráfico 21 Destinação final dos resíduos no IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Através dos resultados dos  questionários, 89,41% dos discentes encontram-se 

dispostos a contribuir para melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos do Instituto, como 

mostra o Gráfico 22. 
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Gráfico 22 Contribuição para melhorar o gerenciamento dos  resíduos no 

IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Quanto à forma de contribuir para a melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos 

no IFS, conforme a opção de respostas, vê-se que 83,89% dos discentes afirmaram que 

ajudaria na separação do lixo de acordo com suas características. 
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Gráfico 23 Contribuições dos docentes para melhorar o gerenciamento dos resíduos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 
 

Mediante o exposto nesse item, pode-se verificar que apesar da sensibilização e do 

conhecimento sobre coleta seletiva por parte dos discentes, o Instituto necessita de algumas 

iniciativas como Programas de Educação Ambiental, mobilizando a população quanto ao uso 

e importância das lixeiras da coleta seletiva. 

 

6.3.2 Questionários aplicados aos docentes 

 

Dos docentes entrevistados, 54.55% atuam em disciplinas da área técnica e 45,45% em 

disciplinas da área propedêutica (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 Áreas de atuação dos docentes entrevistados do IFS/Campus São 

Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os docentes do Instituto (63,64%), afirmaram que o gerenciamento dos resíduos 

sólidos do IFS tem sido realizado de forma ruim e precária e 36,36%, não souberam opinar 

(Gráfico 25). 
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IFS tem sido realizado de forma:

 
Gráfico 25 Opinião dos docentes quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos no 

IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Porém, diante da afirmação anterior que o gerenciamento dos resíduos sólidos do 

Instituto é relizado de forma ruim e precária, os docentes afirmaram em sua totalidade 
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(100%), que o Instituto tem condições de gerenciar os resíduos, no tocante a sua destinação 

final na sua área de abrangência. 

Os docentes afirmaram em 44,44%, que a melhor forma de gerenciar os resíduos é 

através da realização de uma efetiva coleta seletiva e 22,22% afirmaram que além da coleta 

seletiva o Instituto tem condições de fazer a reciclagem dos resíduos (Gráfico 26). 
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Gráfico 26 Opinião dos docentes quanto ao gerenciamento dos resíduos 

pelo Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Vale ressaltar que embora os docentes compreendam a importância da coleta seletiva e 

de programas voltados a práticas para a conservação da natureza, 36,36% dos docentes 

desconhecem  se o Instituto desenvolve Projetos de Educação Ambiental, 27,27% 

asseguraram que não há projetos voltados para essas práticas e 36,36% afirmaram que há 

projetos dessa natureza no Instituto.  
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3. O IFS tem desenvolvido Projetos de Educação Ambiental 
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Gráfico 27 Conhecimento dos docentes quanto aos projetos de Educação 

Ambiental implantados no IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os docentes entrevistados, em 100%, concordaram com  a importância de um 

Programa de Educação Ambiental voltado para a redução reutilização e reciclagem dos 

resíduos. 

Os docentes compreendem a importância de projetos de educação ambiental no IFS, e 

afirmaram, em 100%, a importância e desenvolvimento de um programa de coleta seletiva na 

Instituição. 

Com relação a coleta seletiva no Instituto, 54,55% dos docentes  consideraram 

inexpressiva, 36,36% não souberam opinar e 9,09% considerou ruim (Gráfico 28). 
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6. Como o Senhor avalia a coleta seletiva implantada no IFS?

 
Gráfico 28 Avaliação da coleta seletiva no IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
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Segundo os docentes entrevistados 77,73% utilizam as lixeiras de coleta seletiva no 

descarte do lixo e 9,09% afirmaram não utilizar essas lixeiras e 18,18 %, usam eventualmente 

(Gráfico 29). 

72,73%

9,09%

18,18%

7. O senhor utiliza as lixeiras disponibilizadas no IFS para 
coleta seletiva?

Sim

Não

As vezes

 
Gráfico 29 Utilização de lixeiras seletivas na Instituição pelos docentes. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Na opinião de 72,73% dos docentes as lixeiras mais utilizadas no IFS são as lixeiras da 

sala de aula e não as da coleta seletiva. 27,27% afirmaram que são ultilizadas paralelamente os 

dois tipos de lixeira (Gráfico 30). 
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8. Em sua opinião os discentes e docentes utilizam com 
maior frequência para descartar o lixo:

 
Gráfico 30 Opinião dos docentes quanto à utilização das lixeiras no Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Bem como os discentes, o docentes entrevistados afirmaram na sua totalidade (100%) 

que  se encontram dispostos a contribuir com o gerenciamento dos resíduos sólidos do IFS. 
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Os docentes estão dispostos a contribuir para a melhoria do gerenciamento dos 

resíduos sólidos no IFS, de várias formas como pode-se comprovar pelo gráfico 31, onde 

57,14% afirmaram colaborar realizando a coleta seletiva, 28,57%, utilizando-se de materiais 

recicláveis em suas práticas didáticas e 4,76% reduzindo a produção de resíduos. 

28,57%

57,14%

4,76%
9,52%

9.1. De que forma o senhor está disposto a contribuir para 
melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos do IFS?

Utilizando materiais 
reciclados

Realizando coleta seletiva

Reduzindo a produção de 
resíduos sólidos

Não-respondeu

 
Gráfico 31 Formas de colaboração dos docentes quanto ao gerenciamento 

dos resíduos na Instituição. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

 

6.3.3 Questionários aplicados aos servidores técnicos-administrativos 

 

 

Dos entrevistados, 95,34% afirmaram que lixo siginifica uma massa heterogênea de 

resíduos sólidos os quais podem ser reciclados, reutilizados, gerando benefícios à saúde e ao 

meio ambiente, 4,76% não responderam a questão (gráfico 32).  
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Gráfico 32 Significado de lixo para os técnicos–administrativos do Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
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Os técnicos – administrativos responderam em  95,24%, que os resíduos sólidos 

causam danos à natureza, principalmente através da poluição dos solos, água e ar (Gráfico 33). 
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2. Que tipo de dano o(a) senhor(a) acha que os resíduos sólidos 
causam a natureza?

 
Gráfico 33 Opinião dos técnicos- administrativos quanto aos danos ocasionados 

pelos resíduos sólidos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Verificou-se que 66,67% dos técnicos-administrativos entrevistados afirmaram que o 

gerenciamento de resíduos sólidos no Instituto tem sido realizado de forma precária (Gráfico 

34). 

Observa-se nessa pergunta que o percentual de técnicos-administrativos  que emitiram 

essa opinião, foi  bastante semelhante aos percentuais obtidos nas respostas dos docentes 

(63,54%) e discentes (57,22%) entrevistados.  
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3. Em sua opinião o Gerenciamento de resíduos sólidos no 
IFS tem sido realizado de forma:

 
Gráfico 34 Opinião dos técnicos-administartivos quanto ao gerenciamento 

dos resíduos sólidos no Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
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Verificou-se no gráfico 35, que 85,71% dos técnicos-administrativos desconhecem 

qual a destinação final dos resíduos sólidos gerados no seu setor de trabalho. Apenas 14,29%  

conhece a destinação, percebe-se com as respostas  que a maioria desses funcionários, tem 

pouca consciência quanto ao sistema de gerenciamento dos resíduos no Instituto.  

 

14,29%

85,71%

4. O(A) senhor(a) tem conhecimento quanto ao destino final 
dos resíduos gerados no seu setor de trabalho?

Sim

Não

 
Gráfico 35 Opinião dos técnicos–administrativos acerca da destinação 

final dos resíduos do IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Todos os técnicos-administrativos entrevistados ( 100%), responderam que o Instituto 

tem condições de gerenciar os resíduos sólidos, no tocante a sua destinação final.  

Conforme Gráfico 36, 57,14% dos técnicos afirmaram que o Instituto tem condições 

de criar uma Política/Projeto de coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos sólidos, 

19,05% afirmaram como outra forma de  melhorar o gerenciamento seria a realização de 

trabalhos de conscientização e sensibilização envolvendo toda a comunidade. 
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19,05%

4,76%

57,14%

9,52%

9,52%

5.1. De que forma o IFS tem condições de gerenciar os 
resíduos sólidos no tocante a sua destinação final?

Realizando trabalho de 
concientização e 
sensibilização com todos

Destinando os resíduos para 
um aterro sanitário

Criando uma Política/Projeto
de Coleta Seletiva e
destinação adequada dos
resíduos
Buscando parcerias com 
Cooperativas de Catadores 
de Recicláveis

Não-respondeu

 
Gráfico 36 Opinião dos técnicos–administrativos quanto às formas para 

gerenciamento dos resíduos no Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Dos técnicos-administrativos, entrevistados, 47,62% afirmaram que utilizam as lixeiras 

de coleta seletiva disponibilizadas pelo Instituto, 23,81% disseram que não as utilizam e 

23,81% que utilizam eventualmente (Gráfico 38). 
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23,81%

23,81%

4,76%

6. O(A) Senhor(a) utiliza as lixeiras disponibilizadas no IFS 

para a Coleta Seletiva?

Sim

Não

As vezes

Não-respondeu

 
Gráfico 37 Utilização das lixeiras seletivas pelos técnicos-administrativos do 

Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Observa-se no Gráfico 39, que quase totalidade dos técnicos-administrativos 

entrevistados (95,24%), considera importante se desenvolver projetos de Educação Ambiental 

no tocante a resíduos sólidos no IFS. 
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7. O(A) Senhor(a) considera importante desenvolver  no IFS, 
Projetos de Educação Ambiental em torno da redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos ?

 
Gráfico 38 Opinião dos técnicos-administrativos quanto a importância de 

projetos de Educação Ambiental no IFS/Campus São Cristóvão. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

De acordo com as respostas ao questionário, 95,24% dos técnicos-administrativos 

estão dispostos a contribuir para minimizar os resíduos sólidos gerados no seu setor de 

trabalho e melhorar o gerenciamento dos mesmos no Instituto (Gráfico 39). 
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8. O(A) Senhor(a) está disposto a contribuir para minimizar 
os resíduos sólidos gerados no seu setor de trabalho e 

melhorar o Gerenciamento dos mesmos na Instituição?

 
Gráfico 39 Disposição dos técnicos-administrativos para contribuir e minimizar 

os impactos gerados pelos resíduos sólidos no seu setor de trabalho. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Em se tratando das formas de contribuição para a minimização dos impactos gerados 

pelos resíduos sólidos , nota-se que 57,14% dos entrevistados se comprometem a fazer a 
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coleta seletiva e 33,33% a colaborar com a redução e reutilização dos resíduos no seu setor de 

trabalho (Gráfico 40). 

 

33,33%

57,14%
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8.1. De que forma está disposto(a) a contribuir para 
minimizar os resíduos sólidos gerados no seu setor de 

trabalho e com o gerenciamento dos resíduos?

Reduzindo e reutilizando os 
resíduos sólidos gerados no 
setor

Contribuindo com a  Coleta 
Seletiva (separação) e a 
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Não-respondeu

 
Gráfico 40 Contribuições dos técnicos-administrativos para minimizar os 

impactos gerados pelos resídos sólidos no Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Mediante constatação dos resultados, pode-se verificar através do cruzamernto das 

respostas, que houve um certo nivelamento nas informações obtidas, uma vez que  maioria 

dos entrevistados, independente do segmento que representa, apresentaram respostas e 

opiniões  semelhantes.  

 

6.3.4 Questionários aplicados aos servidores terceirizados 

 

Os últimos atores sociais entrevistados nesta pesquisa foram os servidores 

terceirizados do Instituto. Os mesmos desempenham na sua totalidade (100%), atividades de 

serviços gerais. 

Ao contrário dos demais sujeitos entrevistados nesta pesquisa, 66,67% dos servidores 

terceirizados não souberam o que significa coleta seletiva (Gráfico 41). Isto se deve ao fato de 

que a maioria deles não concluiu o ensino fundamental e/ou médio, além da ineficiência da 

imprensa terceirizada quanto à capacitação dos funcionários acerca da coleta seletiva. 
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33,33%

66,67%

3. O senhor sabe o que é Coleta Seletiva?

Sim

Não

 
Gráfico 41 Conhecimento dos servidores terceirizados acerca do termo coleta 

seletiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Os servidores terceirizados afirmaram em 50%, que coleta seletiva é “não jogar o lixo 

fora.”os demais entrevistados(50%), afirmaram que coleta seletiva é a separação dos resíduos 

(Gráfico 42). 
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Gráfico 42 Significado da coleta seletiva para os terceirizados. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Através das respostas aos questionários, 100% dos servidores terceirizados 

entrevistados, afirmaram ser importante implantar um programa de coleta seletiva no Instituto, 

como também, afirmaram não ter participado de nenhuma capacitação com relação ao manejo 

dos resíduos sólidos no Instituto. 
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No Gráfico 43, 83,33% dos terceirizados afirmaram que não há disponibilidade de EPI 

por parte da empresa para o desempenho das funções de manejo dos resíduos sólidos, 

contudo, 16,67% asseguram que há disponibilidade. Contudo, durante o trabalho de campo 

realizado nessa pesquisa, foi observado, que os terceirizados  realizaram a coleta e o 

transporte dos resíduos sólidos,  sem utilização de  equipamentos de proteção individuais. 

Salienta-se  que a não utilização desses equipamentos, pode ocasionar problemas de saúde aos  

servidores. 

 

16,67%

83,33%

6. São disponibilizados EPIs para manejo dos resíduos 
sólidos?

Sim

Não

 
Gráfico 43 Disponibilidade de EPI para os servidores terceirizados do 

Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Ressalta-se que 50% dos terceirizados afirmaram que os equipamentos para o trabalho 

(varrição, coleta e transporte dos resíduos), são adequados e suficientes para a realização dos 

serviços no Instituto, porém (50%) dos terceirizados afirmaram que os equipamentos não são 

adequados nem suficientes para realização das atividades (Gráfico 44). 
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Gráfico 44 Opinião dos servidores terceirizados acerca de equipamentos 

adequados e suficientes para execução dos serviços de manejo 
dos resíduos sólidos  no Instituto. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Referente ao quantitativo de pessoal que executa as tarefas relacionadas ao manejo dos 

resíduos sólidos no Instituto, 83,33% dos servidores terceirizados afirmaram que o efetivo de 

pessoal existente, não é suficiente para a realização das tarefas. Observa-se, portanto, que  

16,67% afirmaram o contrário (Gráfico 45). 
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8. Existe um quantitativo de pessoal suficiente para 
realização dos serviços relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos?

Sim

Não

 
Gráfico 45 Quantitativo suficiente de servidores terceirizados  para realização 

das tarefas de manejo dos resíduos sólidos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Observa-se que 100% dos servidores terceirizados entrevistados, afirmaram que não 

existe no Instituto um controle de pesagem e registro da quantidade de resíduos sólidos 

coletados e encaminhados para a destinação final. 
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Segundo as informacões dos servidores terceirizados entrevistados, a coleta e o 

transporte dos resíduos no Instituto é realizado por um trator e um caminhão do Instituto 

(Gráfico 46). 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Trator Caminhão Retroescavadeira Outros

50,00% 50,00%

0,00% 0,00%

10. A coleta e o transporte dos resíduos sólidos no IFS são 
realizados com:

 
Gráfico 46 Veículo utilizado na coleta e transporte dos resíduos sólidos no 

Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Pelo questionário, 83,33% dos servidores terceirizados afirmaram não conhecer o local 

de destinação final dos resíduos sólidos no Instituto. Apenas 16,67% dos terceirizados 

afirmaram que conhecem o local de destinação final dos resíduos (Gráfico 47). 
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11. O senhor sabe qual o local de destinação final dos 
resíduos sólidos do IFS?

 
Gráfico 47 Conhecimento dos servidores terceirizados acerca do local de 

destinação final dos resíduos no Instituto. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Verifica-se que 100% dos servidores entrevistados afirmaram que os resíduos sólidos, 

gerados pelo Instituto, na sua destinação final são enterrados no solo, esses servidores 
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demonstraram que têm conhecimento sobre a realidade da destinação final dos resíduos 

sólidos no Instituto. 

Os resíduos sólidos do Instituto, segundo observado nesta pesquisa são jogados a céu 

aberto, em uma área dentro do próprio Instituto (aproximadamente a 2 km do prédio central) 

onde são parcialmente enterrados. 

Pelos questionários 66,67% dos servidores terceirizados, entrevistados , demonstraram 

que têm conhecimento dos danos que os resíduos sólidos causam à natureza, descrevendo 

como principal dano a poluição do solo, da água e do ar. Contudo, 16,67% dos terceirizados 

demontraram não ter conhecimento desses danos (Gráfico 48). 
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13. Que tipo de dano o senhor acha que os resíduos sólidos 
causam a natureza?

 
Gráfico 48 Conhecimento dos servidores terceirizados acerca dos danos que 

os resíduos sólidos causam à natureza. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Salienta-se que 100% dos servidores terceirizados  entrevistados, afiramaram estar 

dispostos a contribuir com a melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do 

Instituto. 

Quanto ao julgamento em  relação às lixeiras  no Instituto, 85,50% dos terceirizados 

entrevistados, afirmaram que  não há lixeiras suficientes no Instituto para acondicionar os 

resíduos, 33,33% expressaram  a necessidade de uma  maior colaboração das pessoas quanto 

ao uso das lixeiras. Dos entrevistados, 16,67%, não responderam a pergunta (Gráfico 49). 
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Gráfico 49 Opinião dos servidores terceirizados quanto às lixeiras no 

Instituto.  
Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Analisando as respostas encontradas  nos gráficos apresentados, torna-se evidente a  

problemática do IFS-Campus São Cristóvão em relação a situação  dos resíduos sólidos, 

especialmente no tocante ao seu  gerenciamento.  

Diante dessa realidade, salienta-se a necessidade  de medidas mitigadoras para atender 

à questão e contribuir com a gestão administrativa do Campus, quanto à sustentabilidade 

ambiental dos resíduos sólidos visando à  conservação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a uma melhor qualidade de vida para a comunidade do referido Campus.  

Nesse sentido, no capítulo seguinte, apresenta-se uma proposta de um Programa de 

Educação Ambiental, com um delineamento preliminar de ações, especificamente 

direcionadas à problemática encontrada no Instituto quanto ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos.  
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limpeza nos diversos setores do IFS?

Não há lixeiras suficientes 
no IFS 

Necessário maior 
colaboração das pessoas 
quanto ao  uso das  lixeiras 
Não - resposta 



127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL APLICADO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
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7 PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APL ICADO 

AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 

 

 

Segundo Loureiro (2005), para uma real transformação do quadro de crise estrutural e 

conjuntural em que se vive, a Educação Ambiental por definição, é elemento estratégico na 

formação de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a 

inserção humana na natureza. 

Os pilares metodológicos conceituais desta proposta apoiam-se numa reflexão ampla e 

dialógica da Educação Ambiental, vista como uma práxis educativa e social que tem por 

finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitude lúcida e responsável de 

atores sociais para com o meio ambiente vivenciado, em especial no tocante aos resíduos 

sólidos. 

Portanto, tratar-se-á da Educação Ambiental a partir de uma matriz que vê a educação 

como elemento de transformação social, inspirada no diálogo, na ética ambiental, no exercício 

da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de dominação 

capitalista, na compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua totalidade. Isso, 

numa perspectiva transformadora, crítica e emancipatória de Educação Ambiental. 

Nesse sentido, a proposta de Educação Ambiental delineada neste trabalho assume as 

características da tendência emancipatória, esquematizada por Lima (2002), cujas 

características levam o indivíduo:  

� A compreensão complexa do seu ambiente e busca da realização de sua autonomia 

e liberdades humanas em sociedade; 

� Redefinição do modo como se relaciona com sua espécie, demais espécies, e com o 

planeta; 

� Posicionamento crítico diante dos desafios que a crise civilizatória se coloca, 

partindo-se do princípio de que o modo como se vive não atende mais aos anseios 

e compreensão de mundo e da sociedade, e que é preciso criar novos caminhos;  
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� Convicção de que a participação social e o exercício pleno da cidadania são 

práticas indissociáveis da Educação Ambiental e da democracia. 

Nesta proposta não pretende se conceber um Programa de Educação Ambiental (PEA), 

de forma concluída, ele se apresenta como um delineamento preliminar de ações de Educação 

Ambiental especificamente direcionada aos resíduos sólidos gerados na Instituição. 

Delineou-se o presente PEA, a partir do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos, 

dos resultados das caracterizações dos resíduos gerados, e das avaliações das entrevistas e 

questionários aplicados aos atores sociais envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, no 

Instituto Federal de Sergipe- Campus São Cristóvão. 

Os princípios que norteiam a presente proposta de Educação Ambiental fundamentam-

se na dialética materialista histórica marxista, associada à interdisciplinaridade, a pedagogia 

da práxis e a pedagogia dialógica freireana.  

O Programa de EA aplicado à gestão de resíduos é respaldado por uma concepção 

crítica e emanicipatória, tendo como principal princípio a redução de consumo e 

posteriormente a requalificação (valoração da qualidade) dos resíduos para um consequentente 

reaproveitamento e reutilização. 

Tem-se como objetivo promover a cooperação e o diálogo entre os indivíduos e a 

Instituição com a finalidade de possibilitar a reflexão, sensibilização, tomada de decisões, 

mudanças de atitudes, conhecimento da temática resíduos sólidos e participação efetiva dos 

atores envolvidos nas ações educativas propostas pelo PEA.  

Além dessas mudanças culturais em direção à instauração de um comportamento ético-

ecológico aos atores sociais que vivenciam o cotidiano da Instituição, o PEA tem também o 

objetivo de promover mudanças socioambientais, através da inserção e valorização do catador 

de recicláveis, associações ou cooperativas no processo de gestão dos resíduos sólidos do 

Instituto.  

O PEA promoverá suas atividades educativas, utilizando-se de ferramentas específicas 

de Educação Ambiental, dentre elas, materiais pedagógicos (cartilhas, folders, banners, 

cartazes, outros.), campanhas educativas, palestras, gincanas, vídeos, oficinas, simpósios, 

workshop, seminários, exposições, atividades lúdicas, músicas e teatro. 
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O mesmo será desenvolvido nas instalações do Instituto, proporcionando atividades 

permanentes, de sensibilização em todos os segmentos sociais: docentes, discentes, técnicos-

administrativos, servidores terceirizados e comunidade externa (escolas e instituições 

localizadas no entorno). 

Levando-se em consideração o diagnóstico da situação e as características dos resíduos 

sólidos encontrados no IFS, como também as avaliações das entrevistas e questionários 

aplicados aos sujeitos pesquisados, delinearam-se na proposta desse Programa de Educação 

Ambiental as seguintes ações: 

 

7.1 Implantação de um processo de gestão ambiental dos resíduos sólidos. 

 

Gestão ambiental segundo Dias (2006), é o nome atualizado que se dá a 

“administração ambiental.” Consiste em um conjunto de medidas e procedimentos que 

permite identificar problemas ambientais gerados pelas atividades da Instituição como a 

poluição e os desperdícios, e rever critérios de atuação (normas e diretrizes), incorporando 

novas práticas capazes de reduzir ou eliminar danos ao meio ambiente (passivo ambiental). 

Ao implantar a gestão ambiental, reduz-se o passivo ambiental da Instituição e, por 

conseguinte reduz o seu potencial de causar danos ao meio ambiente e de receber sanções 

ambientais. 

A incorporação da dimensão ambiental nas atividades de uma Instituição configura-se 

um aprimoramento da sua política ambiental e eficiência ecológica, expressando o seu 

compromisso social (DIAS, 2006). 

Uma Instituição que possui política ambiental definida e abriga um processo de gestão 

ambiental, segundo Dias (2006), sinaliza para o mercado a sua competência e sintonia com os 

desafios da sustentabilidade socioambiental. 

O Instituto Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão não possui um processo de 

gestão de resíduos definido, por isso é de suma importância definir estratégias educativas que 

possam envolver toda a comunidade de forma participativa e coletiva, à respeito da 

importância de efetivar-se um correto tratamento e destinação final aos resíduos produzidos na 

Instituição. 
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7.2 Implantação de um efetivo programa de coleta seletiva. 

 

Uma etapa necessária para a reciclagem dos resíduos é a coleta seletiva dos resíduos 

gerados, considerada pela literatura uma alternativa ecologicamente correta, contribuindo para 

a conservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população. 

É necessário que o programa de coleta seletiva seja implantado mediado, por um 

projeto que contemple o redimensionamento das quantidades e distribuição dos coletores nas 

áreas e setores do IFS, capacitação dos funcionários responsáveis pela coleta e destinação 

adequada dos resíduos, bem como um trabalho de E.A, voltado para a comunidade, referente à 

importância da coleta seletiva. 

A sensibilização da comunidade escolar acerca da importância da coleta seletiva deve 

ser viabilizada também mediante sua aproximação com situações em que seja evidenciada a 

utilidade dos resíduos separados. Neste sentido, é bastante interessante viabilizar uma 

aproximação dos discentes e demais envolvidos, com catadores e representantes de 

cooperativas de reciclagem, mediante realização de palestras, seminários e oficinas. Esta 

estratégia educativa atenderia a prerrogativa freireana, quando afirma que tudo que se ensina 

precisa ter lugar e sentido na vida daquele que aprende (FREIRE, 1997).  

 

7.3 Implantação de unidade de triagem e classificação dos resíduos sólidos. 

 

Segundo Monteiro (2001), a implantação da coleta seletiva é um processo contínuo 

que é ampliado gradativamente. O primeiro passo, diz respeito à realização de campanhas 

informativas de conscientização junto à população, convencendo-a da importância da 

reciclagem e orientando-a para que separe os resíduos nos coletores específicos de coleta 

seletiva, por tipo de resíduo gerado. Logo após essa etapa, é necessária a instalação de 

unidades de triagem para limpeza, separação dos resíduos, acondicionamento e 

encaminhamento do material a associações e cooperativas para serem possivelmente 

vendidos.  
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Os resíduos oriundos das lixeiras seletivas no Instituto, recolhidos por funcionários, 

serão encaminhados à unidade de triagem para separação e classificação por componentes, 

armazenados e posteriormente encaminhados para uma Associação ou Cooperativa de 

catadores de recicláveis, como estabelece o Decreto Federal nº 5. 940/2006. 

As unidades de triagem de resíduos sólidos, embora representem apenas uma parte de 

toda a infraestrutura de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, propiciam a preservação 

dos recursos naturais, a economia de energia (estima-se que aproximadamente 80 mil 

toneladas de lixo retornam aos meios de produção), reduzindo assim a demanda por novos 

aterros sanitários, gerando novos empregos e renda, além de conscientizar a população sobre 

as questões ambientais (SIMONETTO, 2004). 

 

7.4 Implantação de unidade de compostagem dos resíduos sólidos. 

 

Compostagem é o processo aeróbio de matéria orgânica, através do qual 

microorganismos convertem a parte orgânica dos resíduos sólidos urbanos em um material 

bioestabilizado, conhecido como composto ou adubo orgânico. 

Esse composto, que resulta da degradação biológica da matéria orgânica em presença 

do oxigênio, ocorre sob condições controladas pelo homem e pode ser utilizado como 

enriquecedor do solo. 

A unidade de compostagem compreende na construção de um pátio de compostagem 

no Instituto, com drenagem e áreas suficientes para o tempo necessário de cura da matéria 

orgânica, essencial para o completo processo de maturação do composto, bem como do apoio 

técnico e recursos humanos capacitados.  

O composto será utilizado  no próprio Instituto, uma vez que o mesmo se caracteriza 

como uma Instituição com cursos voltados à área agrícola, com atividades práticas de 

olericultura, jardinagem, entre outras.  

Segundo Vespa (2000), com a prática da compostagem diminui-se a quantidade de 

restos orgânicos que são depositados nos rios e do chorume que infiltra no solo, atingindo as 

águas subterrâneas, o que provoca a eutrofização da água. Como consequência desta, os 

peixes e outros seres vivos morrem quando o oxigênio da água é consumido, iniciando-se a 
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reprodução de bactérias anaeróbias, tornando-se com isso, a água imprópria para o consumo 

humano. 

Uma das principais vantagens da compostagem é que o seu produto final, quando 

utilizado como adubo, aumenta a qualidade do solo. O emprego da compostagem também 

diminui o volume dos resíduos, contribuindo para aumentar a vida útil dos aterros sanitários.  

 

7.5 Implantação de oficina de reaproveitamento e reciclagem de papel 

 

A ideia da reciclagem e reutilização do papel tem tido aceitação nos mais variados 

segmentos da sociedade e vem se expandindo, gerando economia, emprego, renda, além de 

servir como terapia ocupacional e, consequentemente, minimizando os problemas nos aterros 

sanitários, da poluição dos rios e da atmosfera, das derrubadas de florestas e  gastos com água 

e energia (SILVA et al. 2004). 

Com base na grande quantidade de papel evidenciado nos resultados das 

caracterizações dos resíduos sólidos, um total de 61,75 kg, correspondendo a 32% da 

quantidade de resíduos gerados no Instituto e no desperdício de papel que ocorre nos vários 

setores do Instituto, se faz necessário desenvolver atividades de sensibilização, redução, 

reaproveitamento e reciclagem do papel . 

Ressaltando que a redução é, indiscutivelmente, a primeira iniciativa para a 

minimização desse desperdício, o que deve ser posteriormente acompanhada de outras 

medidas mitigadoras como a reutilização e a reciclagem do papel, em uma perspectiva crítica 

face ao modelo de consumo. 

Nas oficinas serão reaproveitados os papeis encaminhados pela unidade de triagem e 

os recolhidos nos demais setores do Instituto. Trabalhar-se-á com a comunidade a importância 

do reaproveitamento do material na confecção de blocos de anotações, reutilização das duas 

faces do papel, confecção de bonecos, envelopes, cestas, materiais decorativos, entre outros. 

Outra alternativa sustentável quanto ao uso do papel, seria o engajamento da administração do 

IFS-Campus São Cristóvão, para criação de portarias quanto à cotação de material reciclado 

em todas as suas compras. 
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Vale ressaltar que as ações delineadas na proposta desse Programa de Educação 

Ambiental como a implantação do processo de gestão ambiental, do programa de coleta 

seletiva, da implantação de unidade de triagem e compostagem dos resíduos sólidos, da 

implantação de oficinas de reaproveitamento de papel, bem como das atividades educativas, 

serão mediadas por projetos, estruturados e acompanhadas por profissionais das áreas 

específicas, para que o desenvolvimento das ações do programa ocorra conforme exigências 

legais quanto aos aspectos sociais, educacionais, ambientais e sanitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



136 

8 CONCLUSÕES 

 

A despeito da contribuição da crescente literatura relativa à temática dos resíduos 

sólidos, ainda é grande o fosso que se estabelece quando se trata do gerenciamento de tais 

resíduos, tornando urgente que medidas sejam efetivamente tomadas, no sentido de minimizar 

essa problemática ambiental. 

Através deste trabalho, realizado no Instituto Federal de Sergipe - Campus São 

Cristóvão, constatou-se que o gerenciamento dos resíduos sólidos, ali produzidos, ocorre de 

forma precária e ambientalmente inadequada, principalmente no tocante a sua destinação 

final. 

Verificou-se que todos os resíduos coletados são depositados em local a céu aberto, 

dentro da área de abrangência da própria Instituição, sendo parcialmente enterrados, 

propiciando, com isso, a contaminação do solo, do lençol freático, da atmosfera, como 

também a proliferação de vetores que comprometem a saúde da população e a sustentabilidade 

ambiental local. 

Evidenciou-se também uma significativa quantidade de materiais recicláveis presentes 

na destinação final dos resíduos sólidos, o que representa além dos diversos impactos 

ambientais já citados, um risco à saúde da comunidade quando são queimados, enterrados e/ou 

descartados indiscriminadamente.  

Observou-se, ainda, que a quantidade de lixeiras e coletores disponibilizados pelo 

Instituto é insuficiente para a demanda dos atores sociais, além de se encontrarem em 

péssimas condições de conservação, alguns totalmente inadequados para o armazenamento 

dos resíduos. 

Ficou evidente que não existe coleta seletiva implantada no Instituto, apenas coletores 

seletivos, distribuídos em alguns locais estratégicos, o que denuncia que a colocação deles, 

realizada no ano de 2007, desvinculada de um projeto de coleta seletiva, ocorreu apenas em 

cumprimento às determinações do Decreto Federal 5.940/2006.  

Estima-se que a quantidade de resíduos gerados, semanalmente, no Instituto no 

período letivo, é de 1.694 kg, equivalente a 242 kg/dia e uma geração per capita de 0,225 

kg/hab/dia. Importante registrar, também, que os resíduos sólidos gerados no Instituto 
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apresentam um  potencial de reciclagem equivalente a 76,63%, considerando as categorias: 

matéria orgânica, papel, plásticos, vidros e metais. 

Mediante tais constatações, partindo de dados coletados neste estudo, através dos 

resultados do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos; da realização das  caracterizações 

dos resíduos e das avaliações das entrevistas e questionários aplicados aos atores sociais 

envolvidos na gestão dos resíduos sólidos no Instituto, foi delineado um Programa de 

Educação Ambiental a ser implantado, de forma a promover reflexão, sensibilização, 

conscientização, tomada de decisões e mudanças de atitudes, com vistas a uma efetiva e 

responsável preservação do meio ambiente vivenciado cotidianamente no Instituto. 

Esse Programa se constitui num processo que envolve um vigoroso esforço de 

recuperação de realidades e representa uma ação, entre missionária e utópica, destinada a 

reformular comportamentos humanos, recriar valores e atitudes da comunidade, tendo como 

meta principal uma destinação final adequada priorizando a redução dos resíduos, a separação 

na fonte geradora através da coleta seletiva, o reaproveitamento e a reciclagem. 

Para tanto se faz necessária uma ação mobilizadora que capitalize esforços de todos os 

segmentos de atores sociais do Instituto, através de um amplo trabalho coletivo que tenha o 

propósito de buscar e implementar efetivas soluções para tal problemática. 

As ações delineadas na proposta desse Programa compreendem: a implantação do 

processo de gestão ambiental; a implementação de um programa de coleta seletiva; a criação 

de unidades de triagem e compostagem bem como de oficinas de reaproveitamento de papel 

no espaço físico do Instituto. 

Saliente-se que essas ações serão mediadas por projetos estruturados e acompanhadas 

por profissionais das áreas específicas de atuação.  

Reafirme-se, ainda, como aspecto imprescindível para a efetivação e desenvolvimento 

desse Programa, além do conhecimento da realidade pesquisada, o envolvimento e a 

participação da comunidade do Instituto, o que já foi sinalizado, de forma positiva, nas 

respostas às entrevistas realizadas com os atores sociais. 

Ademais, é imperativa uma mudança na gestão do gerenciamento dos resíduos sólidos 

do IFS - São Cristóvão, de forma que essa Instituição estabeleça como um dos pilares para 

formação acadêmica e profissional de sua clientela, um comprometimento ético-pedagógico 
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com um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, o que passa, necessariamente, por 

um satisfatório gerenciamento desses resíduos. 

Tal mudança, além de necessária, é viável, possível e contribuirá para a melhoria das 

condições da qualidade de vida da população local, além de minimizar os impactos ambientais 

causados pelos resíduos ao meio ambiente, promovendo uma melhor sustentabilidade 

ambiental. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA  
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE A 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA AO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO  FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃ O 
 

 
PERGUNTAS 

 
 

1- Como são gerenciados os resíduos sólidos no Instituto? 
 

2- Há coleta seletiva no Instituto? Quando foi implantada? 
 
3- O senhor tem conhecimento se há um projeto de implantação do Programa de coleta 

seletiva no Instituto? Podemos ter acesso a ele? 
 

4- Que destinação é dada aos resíduos coletados das lixeiras de coleta seletiva? São 
reaproveitados? 
 

5- Como é realizada a coleta dos resíduos sólidos no Instituto? 
 

6- O Instituto realiza algum tipo de tratamento dos resíduos: reciclagem, compostagem, e/ou 
outros? 

 
7- Qual a destinação final dos resíduos sólidos do Instituto? 

 
8-  Os resíduos sólidos no Instituto são: 
 
       Dispostos a céu aberto                        (  ) Sim                      (  ) Não 

Enterrados                                           (  ) Sim                      (  ) Não               
  Queimados                                          (  ) Sim                     (  ) Não               

Recolhidos pelo Serviço Municipal    (  ) Sim                      (  ) Não 
 

9- O Instituto tem parceria com associação, cooperativa ou catadores de resíduos recicláveis? 
 

10- Existe estudo da composição dos resíduos sólidos, quanto as quantidades de  matéria 
orgânica, papel, vidro, plástico, metal ou outros resíduos gerados  no Instituto?  

 
11- O Senhor tem conhecimento dos impactos ambientais e problemas que os resíduos sólidos 

podem provocar? Quais? 
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12- Na opinião do senhor o gerenciamento dos resíduos sólidos no Instituto tem sido realizada 
de forma satisfatória e adequada? Justifique sua resposta. 

 

 
13- O Senhor enquanto diretor geral do Instituto pretende contribuir para melhorar o 

gerenciamento dos resíduos sólidos? De que forma? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA  
 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE B 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA AO COORDENADOR DO SETOR DE MA NEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO C IÊNCIA E 
TECNOLOGIA - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO  

 
 

PERGUNTAS 
 
1 - Quais as atividades desenvolvidas pelo setor de manejo de resíduos sólidos no Instituto? 

 
2 - Quantas pessoas trabalham no setor de manejo de resíduos sólidos no IFS - Campus São 
Cristóvão? E quais as suas funções? 

 
3 - Como tem sido realizada a coleta dos resíduos sólidos no Instituto?  

 
4 - Na realização das atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos, no Instituto 
existe: 

(   )  Pessoas suficientes para a realização dos serviços. 
( ) Materiais de apoio adequados e suficientes (vassouras, pás, coletores, sacos 

plásticos e outros). 
( ) Disponibilização  de  EPIs ( Equipamentos de Proteção Individual), para a 

realização das tarefas. 
(   )  Transporte adequado e seguro dos resíduos sólidos. 
(  ) Controle da quantidade de resíduos coletados e encaminhados para a destinação 

final (pesagem e registro). 
 
5- Houve capacitação e/ou treinamento para as pessoas que executam as tarefas concernentes 
ao manejo de resíduos sólidos referente: 

 
(   ) A preservação do meio ambiente         (   ) Coleta e transporte dos resíduos  sólidos   
(  ) Utilização de equipamentos de     (  ) Acondicionamento dos resíduos sólidos  proteção 
individual(EPIs)                            (   ) Disposição final dos resíduos sólidos 

      (   ) Coleta Seletiva 
 
6- Que  tipos de resíduos são gerados  no Instituto? 

 
(  ) Resíduos Domiciliares                   (  ) Resíduos Agrícola                (  ) Resíduos  Industrial 
(  ) Resíduos de serviços de saúde (RSS)     (  )Resíduos  de construção e demolição(RCD)  
(  )Entulho                 (  ) Outros 
 
7- O Instituto faz Coleta Seletiva?  Que destinação tem os resíduos coletados na mesma? 
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8-O Instituto tem alguma parceria com associações, cooperativas ou catadores de resíduos 
recicláveis? 

 
9- Qual a destinação final dos resíduos sólidos do Instituto? 

 
10- Os  resíduos sólidos no Instituto são: 
 

Dispostos a céu aberto                       (  ) Sim                     (  ) Não 
Enterrados                                          (  ) Sim                     (  ) Não  
Queimados                                         (  ) Sim                     (  ) Não  
Recolhidos pelo Serviço Municipal  (  ) Sim                     (  ) Não 

 
11- A senhora tem conhecimentos dos impactos ambientais e/ou outros tipos de problemas 
que os resíduos sólidos podem provocar? Quais? 

 
12 A senhora como responsável pelo setor de manejo, está disposta a contribuir para melhorar 
o gerenciamento dos resíduos sólidos no Instituto? De que forma? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA  
 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE C 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES  DO INSTITUTO F EDERAL DE 
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃ O 

 
 
Entrevistado:                                                                                         Data:   /   /                                         
Curso:                                                                                                    Turma: 
 

PERGUNTAS 
 

1- Lixo para você significa: 
(Escolha uma alternativa.) 

a   (     )  Conjunto de materiais sólidos sem utilidade e valor. 
      b (  ) Massa heterogênea de resíduos sólidos os quais podem ser reciclados e  
reutilizados gerando benefícios à saúde, ao meio ambiente, entre outros. 
      c   (     ) Nenhuma das alternativas. 

 
2- Que tipo de dano você acha que os resíduos sólidos causam a natureza?  

 
      a (  ) Poluição do solo            b (  ) Polui a Água                c (  ) Polui o Ar  
      d  (  ) Respostas a,b e c          e  (  ) Não sei opinar 

                                                                                         
3- O gerenciamento dos resíduos sólidos no Instituto, em sua opinião tem sido realizado de 

forma: 
 

            a (  ) Ruim               b (  )  Boa              c (  ) Não sei opinar  
                
4- Um Programa de Educação Ambiental, voltado para a gestão dos resíduos sólidos em uma 

Instituição de Ensino, contribui para melhorar a qualidade de vida da população, preservar 
o meio ambiente, diminuir o volume e os impactos negativos causados pelos resíduos 
sólidos: 
 

a (  ) Concordo        b (  ) Concordo parcialmente     c (  ) Discordo 
 
5- Desenvolver um Programa de Educação Ambiental, voltado para a redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos no Instituto você considera: 
 
a  (  ) Sem importância 
b  (  ) Importante  
c  (  ) Não  sei opinar 
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6- Você acha que a quantidade de lixeiras disponibilizadas pelo Instituto é: 
 
(    ) Suficiente                             (    )Insuficiente               (     ) Não sei opinar 
 

7- Você utiliza com maior frequência para descartar o lixo: 
 

        a (  ) As lixeiras das salas de aula                          b  (  ) As lixeiras da coleta seletiva 
        c (  ) Os itens a e b                                                 d  (  ) Nenhuma das alternativas 
 

 
8- Você sabe o que é coleta seletiva de lixo? 

 
(  ) Sim                               (  ) Não 
 

O que é? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
9- Você contribuiria individualmente e coletivamente, divulgando a utilização das lixeiras 

(recipientes), para coleta seletiva no Instituto?  
 
             (   ) Sim                               (   ) Não 
 
10- Quanto à destinação final dos resíduos sólidos no Instituto, você acha que os resíduos 

devem ser: 
 
a  (  ) Enterrados 
b  (  )  Queimados 
c (  )  Lançados à céu aberto 
d  (  )  Recolhidos pelo sistema de limpeza pública municipal 
e  (  )  Separados, de forma que possam ser reaproveitados/reciclados . 
f  (  )  Nenhuma das alternativas 
 
 

11- Você está disposto (a) a contribuir para melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos no 
Instituto? 

 
(  ) Sim                                                    (  ) Não 
 

De que forma?------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA 

 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE D 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES DO INSTITUTO FED ERAL DE 
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃ O 

 
 

 
Entrevistado:                                                                                Data:   /    / 
 
Área técnica  (  )                                                                          Área Propedêutica (  )                      
 

PERGUNTAS 
 

1- Em sua opinião o gerenciamento dos resíduos sólidos no Instituto tem sido realizado 
de forma: 

 
(   ) Precária                (   ) Boa                      (    ) Ótima          (   ) Não sei opinar 
 

2- O (A) Senhor (a) acha que o Instituto tem condições de gerenciar os resíduos sólidos 
no tocante a destinação final dentro da sua área de abrangência? 
 
(   ) Sim                                                                      (   ) Não   
           
De que forma?--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3- O Instituto tem desenvolvido Projetos de Educação Ambiental em torno da Gestão dos 
resíduos sólidos? 
 
(  ) Sim                                          (  ) Não                                (  ) Desconheço 

 
4- Um Programa de Educação Ambiental, voltado para a redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos em uma Instituição de Ensino, contribui para melhorar 
a qualidade de vida da população, preservar o meio ambiente, diminuir o volume e os 
impactos negativos causados pelos resíduos sólidos: 

 
  a  (  ) Concordo  

b  (  ) Concordo parcialmente 
                 c  (  ) Discordo 
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5- O (A) Senhor (a) considera importante e necessário o desenvolvimento de um 
Programa de Coleta Seletiva no Instituto? 
 

              (   ) Sim                                      (  ) Não                        (  ) Irrelevante 
 
 

6- Como avalia a Coleta Seletiva implantada  no Instituto? 
 
(   ) Boa                      (  ) Ruim              (   ) Inexpressiva          (  ) Não sei opinar 
 

7- O (A) Senhor (a) utiliza as lixeiras disponibilizadas no Instituto para a coleta seletiva? 
 
 (   ) Sim                                 (   ) Não                                 (   ) Ás vezes 
 

8- Em sua opinião os discentes e docentes utilizam com maior frequência para descartar o 
lixo: 
 

        a (  ) As lixeiras das salas de aula                          b (  ) As lixeiras da coleta seletiva 
        c (  ) Os itens a e b                                                 d  (  ) Nenhuma das alternativas 
 

 
9- O (A) Senhor (a) está disposto a contribuir para melhorar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos do IFS?  
 
              (  ) Sim                                  (  ) Não 
 
   De que forma? ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE E 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES  TECNICOS –
ADMINISTRATIVOS   DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO  
 

 
 

Entrevistado:                                                                                            Data:    /    / 
Setor de Trabalho: 

PERGUNTAS 
 

1- Lixo para o (a) Senhor (a) significa: 
 
(Escolha uma alternativa.) 

2  (  )  Conjunto de materiais sólidos sem utilidade e valor. 
1  ( ) Massa heterogênea de resíduos sólidos os quais podem ser reciclados, 

reutilizados gerando benefícios à saúde, ao meio ambiente dentre outros. 
 

2- Que tipo de dano o (a) Senhor (a) acha que os resíduos sólidos causam a natureza?  
 

 a  (  ) Polui o Solo            b  (  ) Polui a Água                c  (  ) Polui o Ar  
 d  (  ) Todas as respostas anteriores     e  (  ) Não tem conhecimento 

 
3- Em sua opinião o Gerenciamento dos resíduos sólidos no IFS tem sido realizado de 

forma: 
 
(   ) Precária                   (   ) Boa            (    ) Ótima            (   ) Não sei opinar 
                           

4- O (A) Senhor (a) tem conhecimento quanto ao destino final dos resíduos gerados no 
seu setor de  trabalho? 

            (   ) Sim                                                         (  ) Não 
 

5- O (A)  Senhor (a) acha que o Instituto tem condições de gerenciar os resíduos sólidos 
no tocante a sua destinação final dentro da sua área de abrangência? 
 
(  ) Sim                                                         (  ) Não 

    De que forma?---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-   Você utiliza as lixeiras disponibilizadas no Instituto para a coleta seletiva? 
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(  ) Sim                                 (  ) Não                                 (  ) Ás vezes 
 

 
7- Você considera importante desenvolver projetos de Educação Ambiental em torno da 

redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos no Instituto? 
 
(   ) Sim                              (   ) Não                         (   ) Não sei opinar  
 

8- O (A) Senhor (a) está disposto a contribuir para minimizar os resíduos sólidos gerado 
no seu setor de trabalho, e melhorar o gerenciamento dos mesmos na Instituição?  

 
             (  ) Sim                                  (  ) Não 
 
   De que forma? ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA 
 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO: REALIDADE E PERSPECTIVAS  
 

APÊNDICE F 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES TERCEIRIZADOS  DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS 

SÃO CRISTÓVÃO 
 

 
      Entrevistado:                                                                Data:   /   / 
      Atividade que executa: 
 

PERGUNTAS 
 

1- Que atividades são desenvolvidas pelo setor de manejo dos resíduos sólidos no 
Instituto: 

            (   ) Varrição                           (  ) Limpeza                           (  ) Capina 
(   ) Coleta                              (  ) Coleta Seletiva                 (  ) Transporte 
( ) Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Quais os tipos de resíduos sólidos gerados no Instituto? 
           a (  ) Domiciliar                          b  (  ) Agrícola                  c (   ) Industrial 

d (  ) De serviços de saúde          e  (  ) Entulho                    f (   ) Outros 
 

3-  O (A) Senhor (a)  sabe o que é Coleta Seletiva? 
                 (  ) Sim                                                                          (  ) Não 

Caso responda sim, explique--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4- Acha importante implementar um Programa  desta natureza no Instituto ? 

                    (  ) Sim                                   (  ) Não 
 

5- Há capacitação e treinamento para o pessoal responsável pelo manejo dos resíduos 
sólidos quanto: 
a (  ) Preservação Ambiental 
b (  ) Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
c (  ) Acondicionamento dos resíduos sólidos 
d (  ) Coleta Seletiva 
e  (  ) Coleta e transporte dos resíduos sólidos. 
f  (  ) Destinação final dos resíduos sólidos 
g  (  ) Outros-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6- Os equipamentos para o trabalho (varrição, coleta, transporte, outros) são adequados e 
eficientes para a realização dos serviços? 
 

                (  ) Sim                                                                (  ) Não 
 

7-  Para realização dos Serviços de Manejo de resíduos sólidos existem: 
 

                  (   ) Pessoas suficientes para a realização dos serviços. 
(  ) Materiais de apoio adequados e suficientes (vassouras, pás, coletores, sacos 
plásticos e outros). 

                  (   ) Disponibilização  de  EPIs ( Equipamentos de Proteção Individual ) . 
                  (   ) Transporte adequado e seguro dos resíduos sólidos. 
                  ( ) Controle da quantidade de resíduos coletados e encaminhados para a                 
destinação final.( pesagem, registro) 
 

8- O transporte dos resíduos sólidos no Instituto é realizado com: 
            a (  ) Trator                  b (  ) Caminhão                             c (  ) Retroescavadeira 

d (  ) Outros ------------------ 
                    ------------------ 

9- Você sabe qual o local de destinação final dos resíduos sólidos do Instituto? 
                 (  ) Sim                                      (  ) Não                             (  ) Nunca observei 
 

10- Com relação à destinação final os resíduos sólidos no Instituto, são: 
              Dispostos a céu aberto-                       (  ) Sim                      (  ) Não 

        Enterrados no solo-                             (  ) Sim                      (  ) Não               
        Queimados indiscriminadamente-      (  ) Sim                      (  ) Não               
        Recolhidos pelo Serviço Municipal-  (  ) Sim                      (  ) Não   
        
11-  Que tipo de dano o (a) Sr (a) acha que os resíduos sólidos causam a natureza?  

 
a (   ) Polui o Solo            b (   ) Polui a Água                c (  ) Polui o Ar                                        
d (   )Todas as respostas anteriores     e (   )Não tem conhecimento 

                                                                                         
12- O (A) Sr (a) está disposto (a) a contribuir para melhorar o gerenciamento dos                      

resíduos sólidos no IFS:  
 
   (  ) Sim                                                 (  ) Não 
 

13- Que julgamento faria sobre o uso das lixeiras e da limpeza nos diversos setores do 
IFS?---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO A   -  DECRETO Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006. 

 
 

 

Presidência da República - Casa Civil 

     Subchefia para Assuntos Jurídicos       

                                 DECRETO Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006. 

 

 

Institui a separação dos resíduos 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, 
e dá outras providências. 
 

                        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso VI, alínea “a”, da Constituição,  

 

                        DECRETA :  

 

                        Art. 1o  A separação dos resíduos 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 são reguladas pelas 

disposições deste Decreto.  

                        Art. 2o  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

                        I  - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na 

fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis; e 

                        II - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo 

produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e 

indireta.  

                        Art. 3o  Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direita e indireta as associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 

                        I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis 

que tenham a catação como única fonte de renda; 

                        II - não possuam fins lucrativos; 
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                        III - possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos 

recicláveis descartados; e 

                        IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados.  

                        Parágrafo único.  A comprovação dos incisos I e II será feita mediante a apresentação 

do estatuto ou contrato social e dos incisos III e IV, por meio de declaração das respectivas 

associações e cooperativas.  

                        Art. 4o  As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, perante a 

Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, a que se refere ao art. 5o, para partilha dos resíduos 

recicláveis descartados.  

                        § 1o  Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária realizará 

sorteio, em sessão pública, entre as respectivas associações e cooperativas devidamente 

habilitadas, que firmarão termo de compromisso com o órgão ou entidade, com o qual foi 

realizado o sorteio, para efetuar a coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente.  

                        § 2o  Na hipótese do § 1o, deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, 

sendo que cada uma realizará a coleta, nos termos definidos neste Decreto, por um período 

consecutivo de seis meses, quando outra associação ou cooperativa assumirá a 

responsabilidade, seguida a ordem do sorteio.  

                        § 3o  Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da última associação 

ou cooperativa sorteada, um novo processo de habilitação será aberto.  

                        Art. 5o  Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito de 

cada órgão e entidade da administração pública federal direita e indireta, no prazo de noventa 

dias, a contar da publicação deste Decreto.  

                        § 1o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária será composta por, no mínimo, três 

servidores designados pelos respectivos titulares de órgãos e entidades públicas. 

                        § 2o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá implantar e supervisionar a 

separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a sua destinação 

para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, conforme dispõe este 

Decreto.  

                        § 3o  A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada órgão ou entidade da 

administração pública federal direita e indireta apresentará, semestralmente, ao Comitê 

Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, criado pelo Decreto de 11 de 

setembro de 2003, avaliação do processo de separação dos resíduos recicláveis descartados, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis.  
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                        Art. 6o  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão 

implantar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação 

dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva 

solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.  

                        Parágrafo único.  Deverão ser implementadas ações de publicidade de utilidade pública, 

que assegurem a lisura e igualdade de participação das associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis no processo de habilitação.  

                        Art. 7o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

                        Brasília, 25 de outubro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.  

 

                                                              LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA   
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ANEXO B - AMOSTRA ESTRATIFICADA DA POPULAÇÃO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO/ 2009 

 

População Frequência Wi=fi/∑ fi  (Ni2*p´q´)/wi Ni*p´q´ ni=wi*n 

Servidores 
Técnicos 

Administrativos 
84 0, 0781 21.692,16 20,16 21 

Docentes 44 0, 0409 11.362,56 10,56 11 

Servidores 
Terceirizados 

23 0, 0214 5.939,52 5,52 6 

Discentes 925 0, 8597 238.872,00 222,00 236 

Total (N) 1. 076 1, 0000 277.866,24 258,24 275 

Proporção de  ocorrência (p�) 0,40 Nível de Confiança (NC) 95% 1,96 

Proporção de não ocorrência (q�) 0,60 Erro Amostral (Er) 5% 0,05 

Tamanho da população (N) 604 Fórmula para: n=∑(Ni2p’q’/wi)/((N 2D+(∑Ni2p’q’)) 

D=Er2/NC2 0, 0006508 Tamanho da Amostra (n) 274,66 274 

Fonte: Ribeiro, 2009. 

 

 


