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1. RESUMO 

Atualmente a problemática relacionada a geração e destinação dos resíduos sólidos 

faz parte das discussões acerca da sustentabilidade. Neste sentido, o presente artigo 

tem como objeto de estudo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

do Centro Universitário UNIFAAT. Como objetivo busca verificar qual é a contribuição 

do PGRS na promoção e na disseminação da educação ambiental e qual o impacto 

da educação ambiental para o funcionamento do plano e sensibilização dos alunos. 

Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados 

primários realizado a partir da aplicação de um questionário com alunos ingressantes 

e concluintes da UNIFAAT.  Verificou-se um aumento do número de alunos, que ao 

frequentarem um curso de graduação e estarem diretamente em contato com o 

PGRS, ampliaram seu entendimento em relação ao meio ambiente e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. Por outro lado, notou-se que são necessárias 

melhorias relacionadas ao desenvolvimento de propostas de educação ambiental no 

âmbito da instituição de ensino superior. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados de pesquisas realizadas em um projeto 

de iniciação científica desenvolvido no Centro Universitário UNIFAAT, em 2018, cujo 

objetivo é analisar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da referida 

instituição.    

O PGRS se iniciou em 2014 no âmbito do Centro de Estudos, Pesquisas e 

Extensão da UNIFAAT – CEPE, juntamente ao setor de manutenção resposta a uma 

solicitação apresentada pela direção da instituição, que buscava ampliar seu 

desempenho ambiental através do gerenciamento e destinação ambientalmente 

adequados dos resíduos sólidos gerados e atender a pressão do poder público 

municipal, que, amparado pela lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010 a), requisitou à instituição que 

elaborasse um plano de gerenciamento de resíduos sólidos (VERNALHA,  2017). 

Como estratégia o plano mescla o tipo de segregação por grupos – separação 

entre resíduos secos e úmidos - com a segregação multisseletiva – separação por 

materiais (VILHENA, 2018). Desta forma, propõe-se ao público frequentador da 

UNIFAAT que o resíduo gerado na instituição seja separado em dois grandes grupos, 

que reúnem diversos tipos de materiais – recicláveis e não recicláveis (sugerindo 

tratar-se de uma segregação por grupos) – e um terceiro grupo mais específico, 



referente a apenas um tipo de material – papel reciclável (comum à segregação 

multisseletiva). No grupo de recicláveis, devem ser descartados resíduos de metal, 

plástico, vidro e Tetra Brik. No de não recicláveis, restos de alimento, papel não 

reciclável, guardanapo, isopor e outros materiais cuja reciclagem seja considerada 

economicamente inviável na região (VERNALHA, 2017). 

A elaboração e implantação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

são fundamentais tendo em vista que as problemáticas socioambientais relacionadas 

à geração e ao gerenciamento inadequado de resíduos sólidos figuram entre as 

questões mais discutidas da atualidade. Neste contexto, destacam-se aspectos 

associados à geração de riscos à saúde pública, em função da proliferação de 

doenças infectocontagiosas; à contaminação do meio ambiente – solo, ar, águas 

superficiais e lençóis freáticos; à intensificação de problemáticas socioeconômicas, 

relacionadas à prática de “garimpo” do lixo, comum às classes sociais mais 

vulneráveis (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004);  à degradação da fauna e da flora e à 

intensificação do efeito estufa (BRASIL, 2010 b).  

Diante desta realidade, cabe mencionar Sorrentino et al (2011) para quem as 

instituições de ensino superior (IES) devem colaborar para a busca de soluções e para 

a definição de responsabilidades para o desenvolvimento do pensamento crítico que 

possibilite o enfrentamento das causas da degradação ambiental.  

Cortese (2003) menciona ainda que as instituições de ensino superior têm uma 

profunda responsabilidade para a promoção de um futuro justo e sustentável. O 

ensino superior desempenha um papel crucial para tornar esta visão uma realidade 

tendo em vista que prepara a maior parte dos profissionais que desenvolvem, lideram, 

gerenciam, ensinam, trabalham e influenciam as instituições da sociedade. 

Neste contexto, o PGRS da UNIFAAT pode ser um importante instrumento para 

formação dos estudantes como profissionais e cidadãos que possam contribuir para 

a melhoria das condições socioambientais do local em que vivem e atuam.  Para tanto, 

a educação ambiental é essencial, que de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental pode ser considerada: 

[...] uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que 
deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação 
com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 
atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de 
ética ambiental (BRASIL, 2012). 

 



Para Philippi Junior e Pelicioni (2002) cabe a educação ambiental a construção 

de novos valores e novas relações sociais dos seres humanos com o meio ambiente 

a partir de um processo de ensino aprendizagem para o exercício da cidadania e da 

responsabilidade social e política.  Considerando esta perspectiva, é possível afirmar 

que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UNIFAAT, objeto de estudo 

deste trabalho, trata-se de uma ação cujo êxito depende diretamente da educação 

ambiental.  

3. OBJETIVOS  

Verificar qual é a contribuição do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

da UNIFAAT na promoção e disseminação da educação ambiental e qual o impacto 

da educação ambiental para o funcionamento do plano. 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e o 

levantamento de dados primários. Tendo como base o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos da UNIFAAT, para o levantamento dos dados primários, foi aplicado 

um questionário para os alunos ingressantes e concluintes dos cursos de graduação 

da instituição. Este método foi utilizado por atingir um grande número pessoas e 

permitir a investigação do conhecimento, pensamentos e opiniões dos respondentes 

a respeito do tema abordado (GIL, 2008).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A sociedade moderna tem gerado uma grande quantidade de resíduos, 

principalmente por questões de desenvolvimento industrial, produzindo mais produtos 

descartáveis e produtos que duram menos, e pelo aumento populacional, que 

consequentemente aumentou o consumo desses produtos descartáveis e de menor 

durabilidade. Isso provocou a diversificação, o aumento do volume, e o aumento da 

concentração dos resíduos sólidos gerados. Causando dessa forma diversos 

problemas ambientais que necessitam ser solucionados (BARBOSA; IBRAHIN, 2014; 

VILHENA, 2018). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei nº 12.305/2010), capítulo 

II, artigo 3º, alínea XVI, define resíduos sólidos como: 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estado sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 



d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviável em 
face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010 a). 
 

A partir da definição de resíduos sólidos cabe mencionar que é muito 

importante não confundir o termo “Resíduo” com o termo “Rejeito”. Rejeito é todo 

resíduo que não pode ser reaproveitado ou reciclado, se diferindo por tanto dos 

resíduos que tem valor econômico e podem ser reciclados ou reaproveitados 

(BARBOSA; IBRAHIN, 2014).  

Pela variedade e principalmente pela quantidade, a falta de gerenciamento dos 

resíduos tem causado diversos problemas ao meio ambiente. De acordo com o IBGE 

(2017) no Brasil quase metade (45,2%) dos resíduos urbanos gerados tem destinação 

inadequada. Para Vilhena (2018) a destinação inadequada dos resíduos atrai vetores 

de doenças, afetando diretamente a saúde da população com doenças como febre 

tifoide, diarreias, giardíase, leptospirose, entre outras. Também é poluente e capaz de 

contaminar o solo e o lençol freático, e consequentemente os cursos de água de 

região. 

Visto os problemas que os resíduos sólidos, juntamente com a falta de 

gerenciamento dos mesmos podem causar, são sugeridas algumas ações para tentar 

solucionar ou minimizar esse problema. Neste sentido, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estimula a redução na geração de resíduos, também propõe a 

prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reutilização e da reciclagem dos resíduos sólidos, além de 

impor a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2018). 

A PNRS também contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 

elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010 a; 

2018). 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos pode ser definido como o 

conjunto de ações envolvidas durante as etapas de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos rejeitos e dos resíduos. O plano deve estar conforme os 

planejamentos no nível nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, 

metropolitano ou municipal de acordo com a PNRS (BARBOSA; IBRAHIN, 2014). 



Segundo a PNRS, dentre outros, estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos organizações que gerem resíduos que, mesmo 

caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal (BRASIL, 

2010 a). 

Dessa forma, a UNIFAAT é enquadrada como sujeita à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. Portanto, o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da instituição foi efetivamente implantado por uma exigência legal, porém 

também se implantou o programa com o objetivo de melhorar o desempenho 

ambiental da universidade. Esta opção além de atender a exigências legais, e 

colaborar com o meio ambiente, também pode proporcionar vantagens financeiras 

para a universidade, no que se diz respeito a custo benefício. 

O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, seguindo a lógica da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, procura minimizar a geração de resíduos na fonte, 

controlar e reduzir riscos ao meio ambiente, assim como garantir a destinação e 

disposição final adequada e um manuseio correto dos resíduos sólidos. Também pode 

trazer grandes benefícios ambientais e econômicos, como redução de custos de 

transporte e de matéria-prima, disposição legal do aterro, utilização dos recursos 

naturais, riscos ambientais (BARBOSA; IBRAHIN, 2014).  

Diante do exposto, cabe destacar os planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos devem estar articulados com programas de educação ambiental para seu 

melhor funcionamento e eficácia. Segundo Feldmann e Araújo (2012) a Política 

Nacional de Educação Ambiental inclui a educação ambiental entre seus 

instrumentos. Para os autores, esta inclusão ocorre, pois para que as ações de não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como a disposição final ambientalmente adequada citadas pela própria PNRS 

ocorram é necessário educação da coletividade e do próprio poder público. 

 Dentro da perspectiva dos resíduos sólidos muitas vezes a educação ambiental 

geralmente aborda temas como reciclagem e coleta seletiva. Entretanto, atualmente 

para que um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos funcione de maneira 

eficaz, é necessário entender que a reciclagem não é a solução ideal para o problema. 

Dessa forma, os programas de educação ambiental devem estar direcionados para 

minimizar a geração dos resíduos, depois para reutilização dos matérias possíveis de 



serem reutilizados, depois para a reciclagem e por fim para a disposição final dos 

resíduos (PHILIPPI JUNIOR et al, 2012).  

 No âmbito das instituições de ensino superior um programa de gestão de 

resíduos bem conduzido envolve procedimentos sistemáticos e integrados, 

aumentando o grau de integração e comprometimento de toda organização e 

potencializando os resultados. Este é um processo que precisa incluir o “[...] 

desenvolvimento das pessoas, sensibilizando, motivando e capacitando-as para que 

percebam e se preocupem com a redução da geração e destinação adequada de 

resíduos” (ALBUQUERQUE et al, 2010, p.2). 

 

6. RESULTADOS 

O levantamento de dados primários por meio da aplicação do questionário foi 

realizado nos primeiros dias de aula do ano de 2018 para que a vivência do ambiente 

da UNIFAAT não afetasse a percepção que os alunos ingressantes têm a respeito das 

questões abordadas pelo questionário. O questionário foi aplicado para 1448 alunos 

ingressantes e 529 concluintes dos cursos de graduação da referida instituição, e teve 

como objetivo principal identificar o conhecimento sobre meio ambiente e se os 

estudantes em geral reconhecem o que são matérias recicláveis e o que não são 

materiais recicláveis, tendo como base a proposta do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos da UNIFAAT. A seguir estão apresentadas as tabelas resultantes 

desta pesquisa, juntamente com a análise dos dados. 

Tabela 1 – O que é meio ambiente? 

Categoria de Respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Água, matas, solo/terra, clima, e animais 484 42,2 % 141 26,7 % 

Reserva de Recursos Naturais 45 3,9 % 18 3,4 % 

Biodiversidade 178 15,5 % 56 10,6 % 

Tudo o que foi criado por um Ser superior 42 3,7 % 9 1,7 % 

Interação entre fatores sociais, culturais, 
políticos, econômicos, biológicos e ecológicos 388 33,7 % 300 56,7 % 

Não respondeu 11 1,0 % 5 0,9 % 

Total 1148 100 % 529 100 % 

 

 Em relação ao conceito do que é meio ambiente foi possível notar uma 

diferença importante no comparativo entre os alunos ingressantes e os alunos 

concluintes participantes da pesquisa (Tabela 1). No caso dos alunos ingressantes 

42,2% responderam que meio ambiente está associado a água, matas, solo/terra, 

clima e animais; 15,5% a biodiversidade e 33,7% a interação entre fatores sociais, 



culturais, políticos, econômicos e ecológicos. Assim, um número expressivo (57,7%) 

de alunos ingressantes atribui ao conceito de meio ambiente uma visão na qual o ser 

humano não está inserido. Já em relação aos alunos concluintes 26,7% mencionam 

que que meio ambiente se relaciona com água, matas, solo/terra, clima e animais; 

10,6% a biodiversidade e 56,7% a interação entre fatores sociais, culturais, políticos, 

econômicos, biológicos e ecológicos. Desta forma, entre os alunos concluintes a visão 

complexa de meio ambiente é mais representativa.   

Tabela 2 - Conhecimento sobre o que são resíduos recicláveis 

PLÁSTICO 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 1108 96,5% 512 96,8% 

Não reciclável 35 3,05% 15 2,8% 

Não respondeu 5 0,45% 2 0,4% 

Total 1148 100% 529 100% 

METAL 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 956 83,2% 463 87,5% 

Não reciclável 181 15,8% 62 11,7% 

Não respondeu 11 1% 4 0,8% 

Total 1148 100% 529 100% 

VIDRO 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 930 81% 461 87,1% 

Não reciclável 210 18,3% 64 12,1% 

Não respondeu 8 0,7% 4 0,8% 

Total 1148 100% 529 100% 

 

A tabela 2 apresenta os dados referentes ao conhecimento dos alunos sobre 

os resíduos sólidos recicláveis: plástico, metal e vidro. Dos alunos ingressantes 96,5% 

(plástico), 83,2% (metal) e 81% (vidro) indicaram a resposta correta. Já entre os 

alunos concluintes este número passou para 96,8% (plástico – melhora de 0,3%), 

87,5% (metal – melhora de 4,3%) e 87,1% (vidro – melhora de 6,1%). Observando os 

dados é possível inferir que houve um aumento em média de 3,5% dos alunos que 

melhoraram sua concepção sobre a classificação dos resíduos sólidos recicláveis. 

Cabe destacar a relevância deste aumento diante deste cenário, no qual já existe um 

alto grau de conhecimento dos alunos ingressantes acerca de quais tipos de resíduos 

são recicláveis ou não. 

Ainda observando a tabela 2 foi possível notar uma sutil queda em relação ao 

desconhecimento sobre quais são os resíduos recicláveis e quais não são recicláveis. 

Entre os alunos ingressantes 3,05% mencionou que o plástico não é reciclável, 15,8% 

que o metal não é reciclável e 18,3% que o vidro não é reciclável.  Para os alunos 



concluintes este número caiu para 2,8% (plástico – melhora de 0,25%), 11,7% (metal 

– melhora de 4,1%) e 12,1% (vidro – melhora de 6,2%). Por outro lado, estes dados 

demonstram também que muitos alunos concluintes ainda têm dúvidas acerca de 

quais resíduos são recicláveis ou não. 

Tabela 3 - Conhecimento sobre o que são resíduos não recicláveis 

RESTOS DE ALIMENTOS 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 181 15,8% 70 13,3% 

Não reciclável 957 83,3% 454 85,8% 

Não respondeu 10 0,9% 5 0,9% 

Total 1148 100% 529 100% 

ISOPOR 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 359 31,3% 120 22,7% 

Não reciclável 777 67,7% 405 76,5% 

Não respondeu 12 1% 4 0,8% 

Total 1148 100% 529 100% 

GUARDNAPO 

Categorias de respostas Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

Reciclável 691 60,2% 288 54% 

Não reciclável 449 39,1% 235 45% 

Não respondeu 8 0,7% 6 1% 

Total 1148 100% 529 100% 

 

 Na tabela 3 sobre resíduos sólidos não recicláveis nota-se que 83,3% dos 

alunos ingressantes e 85,8% (melhora de 2,5%) responderam corretamente que os 

restos de alimentos não são recicláveis. Neste contexto, é importante mencionar que 

os restos de alimentos não são considerados recicláveis dentro da abordagem do 

PGRS da UNIFAAT, mas sim compostáveis.  

Em relação ao isopor 67,7% dos alunos ingressantes e 76,5% dos alunos 

concluintes citaram de forma adequada que este resíduo não é tecnicamente 

reciclável (melhora de 8,8%). Já em relação ao guardanapo é interessante observar 

que uma parcela significativa – 60,2% de alunos ingressantes e 54% de alunos 

concluintes – mencionaram equivocadamente que este tipo de resíduo é reciclável. 

Embora seja possível notar uma melhora (6,2%) na compreensão de que no PGRS 

da UNIFAAT o guardanapo é considerado não reciclável, ainda há uma parcela 

significativa dos alunos concluintes (45%) que não conhecem esta informação.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando as tabelas 1, 2 e 3 e observando as melhorias alcançadas na 

comparação dos dados dos alunos ingressantes e concluintes  é possível inferir que 

os trabalhos de comunicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 



UNIFAAT, juntamente com o processo educativo promovido nas disciplinas que têm 

como enfoque a área ambiental, têm colaborado para demonstrar a importância da 

reciclagem e destino correto dos resíduos e também para a ampliação do olhar do 

aluno no que se refere a sua inclusão na concepção de meio ambiente. 

No âmbito da educação ambiental e do papel das instituições de ensino 

superior para a sustentabilidade, resultados como estes são fundamentais, tendo em 

vista que, estas instituições formam profissionais para atuar em diversas áreas, 

podendo a partir dos conhecimentos e experiências adquiridas na vida acadêmica 

colaborar para a conservação do meio ambiente e para melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos. 

Contudo, foi identificado no estudo a necessidade de melhorias e 

aprimoramento das propostas de educação ambiental relacionadas ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UNIFAAT tendo em vista que ainda há alunos 

concluintes que percebem do meio ambiente apenas como natureza e não que não 

sabem diferenciar resíduos recicláveis de não recicláveis.  

A partir do exposto, fica evidente a relação da educação ambiental para o 

aperfeiçoamento da segregação e destinação dos resíduos sólidos gerados na 

UNIFAAT, pois quanto mais os envolvidos forem educados ambientalmente melhor 

será o resultado alcançado pelo PGRS.  Por outro lado, nota-se que a existência e 

atuação do próprio plano podem ser consideradas instrumentos educativos, tendo em 

vista que a medida em que a comunidade acadêmica tem contato com o PGRS é 

possível aprimorar os conhecimentos e a ações relacionadas ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos e a sustentabilidade, não somente no âmbito da instituição, mas 

também no local em que vivem. 
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