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RESUMO 
 

 

LOGÍSTICA REVERSA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICAS: APRIMORANDO O PROCESSO DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  

 

 

AUTORA: Silvane de Fátima Weippert 
ORIENTADORA: Dalva Maria Righi Dotto 

 

 

O presente estudo tem como objetivo propor ações de aprimoramento na logística reversa da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o intuito de contribuir com a gestão 

socioambiental no tocante a geração, disposição e destinação ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos na Instituição. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como método 

um estudo multicaso, com análise descritiva e abordagem de investigação qualitativa. Os 

dados foram coletados com realização de pesquisa documental e a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas aos gestores responsáveis pela Gestão Ambiental das seguintes 

universidades: Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Itajubá, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Os resultados evidenciaram aspectos positivos, 

frutos dos avanços recentes na legislação e da mudança de hábitos, no que se refere às 

questões ambientais nas Universidades, destacando-se iniciativas de projetos para 

compostagem dos resíduos orgânicos; disponibilização de Pontos de Entrega Voluntária 

(PEVs) para o recolhimento de resíduos como pilhas e óleos vegetais; concretização de 

parcerias com empresas para o recolhimento de determinados itens e com cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, entre outros. Por outro lado, foram constatadas fragilidades 

em aspectos que podem ser melhorados, sendo que os principais se referem à separação e 

descarte (in) correto; à falta de conscientização da comunidade acadêmica e da alta gestão e 

de investimentos; à dificuldade na coleta, armazenamento e transporte dos resíduos; o baixo 

nível de reciclagem dos resíduos secos e orgânicos. Dentre as proposições de melhoria no 

processo de logística reversa para a UFSM destaca-se ampliar a disponibilidade e 

transparência de informações para a população acadêmica sobre os resíduos sólidos, sua 

disposição correta, coleta seletiva, avanços e benefícios destas ações; aperfeiçoar o processo 

de coleta seletiva solidária com melhorias nas lixeiras e coletores disponíveis, e também, 

monitorar a coleta e o transporte, fazendo a pesagem dos mesmos; implementar de forma 

definitiva a logística reversa nos contratos realizados e promover a responsabilidade 

compartilhada com os fabricantes, comerciantes e fornecedores; fomentar e capacitar o 

trabalho realizado pelos catadores de recicláveis no município; fortalecer a educação 

ambiental de forma constante na Universidade (discentes, docentes, terceirizados) e entre a 

população em geral; e por fim, buscar parceria com o poder público municipal e outras 

entidades para aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos  e a implementação da logística 

reversa. 

 

 

Palavras-chave: Logística Reversa. Instituições de Ensino Superior Públicas. Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Gestão de Resíduos Sólidos. Gestão Socioambiental. 
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ABSTRACT 
 

 

REVERSE LOGISTICS IN PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 

IMPROVING THE PROCESS IN SOCIO-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

 

AUTHOR: Silvane de Fátima Weippert 
ADVISOR: Dalva Maria Righi Dotto 

 

 

The present study aims to propose improvement actions in reverse logistics at the Federal 

University of Santa Maria (FUSM), in order to contribute to socio-environmental 

management regarding the generation, disposal and environmentally appropriate destination 

of solid waste in the Institution. To achieve the proposed objectives, a multi-case study was 

used as a method, with descriptive analysis and a qualitative research approach. Data were 

collected through documentary research and the application of semi-structured interviews to 

managers responsible for Environmental Management at the following universities: Federal 

University of Santa Maria, Federal University of Rio Grande do Sul, Federal University of 

Mato Grosso do Sul, Federal University of Itajubá, Federal University of Triângulo Mineiro. 

The results showed positive aspects, the result of recent advances in legislation and changes in 

habits, with regard to environmental issues in Universities, highlighting project initiatives for 

composting organic waste; availability of Voluntary Delivery Points (PEVs) for the collection 

of waste such as batteries and vegetable oils; establishment of partnerships with companies 

for the collection of certain items and with cooperatives of recyclable material collectors, 

among others. On the other hand, weaknesses were found in aspects that could be improved, 

the main ones referring to separation and (in) correct disposal; the lack of awareness of the 

academic community and senior management and investments; the difficulty in collecting, 

storing and transporting waste; the low level of recycling of dry and organic waste. Among 

the proposals for improving the reverse logistics process for FUSM, there is an increase in the 

availability and transparency of information for the academic population on solid waste, its 

correct disposal, selective collection, advances and benefits of these actions; improve the 

solidary selective collection process with improvements in the available bins and collectors, 

and also, monitor collection and transport, weighing them; definitively implement reverse 

logistics in contracts made and promote shared responsibility with manufacturers, traders and 

suppliers; to encourage and train the work carried out by recyclable collectors in the 

municipality; to constantly strengthen environmental education at the University (students, 

professors, outsourced workers) and among the general population; and finally, seek 

partnership with the municipal government and other entities to improve the management of 

solid waste and the implementation of reverse logistics. 

 

 

Keywords: Reverse logistic. Public Higher Education Institutions. National Solid Waste 

Policy (PNRS). Solid waste management. Socio-environmental Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a gestão ambiental tornou-se mais relevante na medida em que os 

problemas com o uso dos recursos naturais em escala industrial se agravaram, por volta da 

década de 1960. A problemática ambiental e a discussão acerca da influência do homem sobre 

a degradação do planeta ganhou relevância ainda no final daquela década (ESPÍNDOLA et 

al., 2017). O uso irracional da água e do solo, uso excessivo do petróleo, extração dos 

recursos naturais, poluição gerada devido à produção de bens e serviços para consumo e a 

destinação inadequada dos resíduos gerados foram alguns desses problemas.  

Em nível mundial esforços de entes governamentais, empresariais e de representantes 

da sociedade civil deram origem a estudos e proposições voltadas à preservação ambiental e à 

manutenção da qualidade da vida dos povos. Marco de referência foi a fundação do Clube de 

Roma, em 1968, que através do Massachusetts Institute of Technology-MIT-EUA elaborou o 

Relatório “The Limits to Growth” (“Os Limites do Crescimento”, ou “Relatório Meadows”) 

em 1972. 

 Este documento atenta para os problemas estruturais presentes nos modelos de 

desenvolvimento e de crescimento econômico em curso, nos países centrais e periféricos e 

aponta para a necessidade de definição de políticas, e da adoção de outros fazeres, no uso das 

fontes energéticas naturais, no aumento da poluição e no comprometimento de corpos de água 

essenciais à manutenção da vida, na definição de políticas e de estruturas de saneamento 

básico, no cuidado à saúde coletiva, no ambiente,  na incorporação de novas tecnologias de 

produção com menores índices de externalidades negativas, bem como, a proposição de 

redução do uso de resíduos tóxicos nos sistemas produtivos. 

No mesmo ano (1972), a Conferência de Estocolmo marcou a consolidação na 

inclusão da problemática ambiental, na agenda de governantes, empresários e entes da 

sociedade civil, em diversas partes do mundo e foi elemento indutor à realização de eventos 

multilaterais afins, nos anos subsequentes. Documento de referência foi o relatório Brundtland 

- Nosso Futuro Comum- Our Common Future (CMMAD, 1991), publicado em 1987, o qual 

expressa a concepção de Desenvolvimento Sustentável, em suas múltiplas faces e dimensões. 

Para Sachs (2002) nesta conferência levantou-se uma possibilidade de alternativa entre 

o reducionismo econômico e o absolutismo ecológico. Ou seja, a ideia de crescimento 
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econômico aliado aos aspectos sociais e implementado por métodos não agressivos ao meio 

ambiente, o que mais tarde viria a ser chamado de desenvolvimento sustentável. 

Nos  anos seguintes a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU (CMMAD) organizou eventos para tratar das questões ambientais e movimentar os 

povos em busca de outras possibilidades para preservação da natureza e da vida humana na 

Terra, com destaques para a Rio 92-  que alerta para a necessidade de atenção ao aquecimento 

global; a Rio +10, destacando a proposição de uso de 10% de fontes energéticas renováveis; a 

Rio+ 20 evidenciando possibilidades de integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao 

desenvolvimento sustentável, à proteção dos recursos naturais, à modificação dos modos de 

consumo dos povos, entre outros.  

O modo de consumo exagerado da humanidade, provoca a geração e o manejo 

inapropriado dos resíduos, causando problemas econômicos, sociais, ambientais e de saúde, 

tornando-se um desafio às políticas públicas de gestão ambiental (FREITAS, 2019). Além 

disso, a destinação inadequada desses materiais, associada à sua excessiva produção pode 

provocar doenças, proporcionar a proliferação de insetos e demais animais nocivos, propiciar 

problemas sanitários, causar entupimento de bueiros, contribuir para contaminação do solo e 

do ar, acarretar na poluição cursos d’água, colaborar para o assoreamento dos rios e córregos, 

entre outros (LEITE et al., 2015). 

Todos os dias toneladas de resíduos são descartados de maneira inadequada, 

contribuindo com a degradação da vida de todas as espécies e do planeta como um todo. Na 

tentativa de amenizar esses danos, leis e diretrizes tem sido implantadas em diversas partes do 

mundo, procurando esclarecer o papel de todos na retenção ou no descarte de forma 

ambientalmente responsável de resíduos poluentes (SENTHIL; SRIDHARAN, 2014). 

No Brasil, as primeiras medidas voltadas à preservação ambiental se deram com a 

criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, ligada à Presidência da República, 

em 1973 e, posteriormente, com a promulgação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, considerada um marco das ações 

voltadas à gestão sustentável. Já em 1989, o Governo Federal criou o Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA e, em 1992, o Ministério do Meio 

Ambiente (MA). 

Segundo Marchi (2011), o Brasil não pode ser considerado referência no tratamento 

dos resíduos sólidos. Contudo, o poder público brasileiro, especialmente na segunda década 
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dos anos 2000, aprimorou medidas no sentido de minimizar e mitigar os danos causados ao 

meio, através de instrumentos que aumentam o arcabouço legal que consolida os mecanismos 

de comando e controle, e que leva à conformidade ambiental cada vez mais exigente 

(NATUME et al., 2011).  

O Ministério do Meio Ambiente (MA) preconiza que governos são indutores de 

mudanças nos padrões de produção e consumo, seja no papel de formuladores de políticas, 

reguladores ou consumidores em grande escala. Assim, as ações de governo que contribuem 

para melhorar a eficiência dos sistemas produtivos e dos processos de gerenciamento de 

insumos têm grande impacto, por sua escala e alcance (BRASIL, PPCS, 2011).  

Na construção das políticas ambientais sustentáveis a gestão ambientalmente correta 

dos resíduos sólidos pela Administração Pública (AP) vem a contribuir para um meio 

ambiente mais saudável, trazendo, consequentemente, melhorias ambientais e na qualidade de 

vida e saúde da população (FREITAS, 2019). 

A fim de regulamentar este processo, foi instituída no Brasil a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010c). A PNRS 

é um marco legal que inova e define responsabilidades, diretrizes e metas para adequação dos 

sistemas de gerenciamento de resíduos, o que inclui a implementação da Logística Reversa- 

LR de determinados resíduos (RIBEIRO et al., 2013).   

O conceito de Logística Reversa é bastante amplo. O processo consiste basicamente 

no fluxo reverso da fabricação do produto. Gontijo e Dias (2010) conceituam-na como o 

caminho inverso da Logística Empresarial ou Logística Direta, tendo por objetivo 

fundamental dar valor aos produtos descartados e se possível recolocá-los no fluxo da 

Logística Direta, considerando como parte de um processo mais vasto de gestão da cadeia de 

abastecimento (SENTHIL; SRIDHARAN, 2014). 

Segundo Chaves e Alcântara (2009), as atividades envolvidas com a logística reversa 

incluem a coleta, a inspeção e a classificação dos produtos e embalagens. Os materiais podem 

retornar ao fornecedor ou podem ser revendidos se ainda estiverem em condições adequadas 

de comercialização. Além disso, os bens podem ser recondicionados, ou reciclados. 

Nesse sentido, pode então, ser entendida como um instrumento de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tendo como objetivo principal reduzir a 

poluição do meio ambiente e os desperdícios de insumos, assim como a reutilização e 

reciclagem de produtos (SHIBÃO et al., 2010).  
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O Sistema de Logística Reversa (SLR) é implementado por meio de instrumentos 

jurídicos contratuais, como acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo Poder Público, ou 

termos de compromisso. Para que haja viabilidade na logística reversa, é necessária a 

articulação entre todos os atores envolvidos no processo, desde o fabricante ao consumidor, 

passando pela articulação do governo (RIBEIRO et al., 2013).  

As motivações para a realização da Logística Reversa por parte das empresas estão, 

em geral, fundamentadas em três eixos: ambiental, financeiro e legal (COUTO; LANGE, 

2017). Já as organizações públicas, dentre elas as Instituições de Ensino Superior (IES), 

desempenham, também, um papel social e exercem influência na sociedade em que estão 

inseridas, influenciando no crescimento econômico, político e social (MAIO, 2017). 

Para Tauchen e Brandli (2006), torna-se essencial e obrigatório que as IES comecem a 

incorporar os princípios e as práticas da sustentabilidade, seja para iniciar um processo de 

conscientização em todos os seus níveis, atingindo toda a comunidade ali envolvida 

(professores, funcionários e alunos), seja para tomar decisões fundamentais sobre 

planejamento, compras sustentáveis e outras atividades em suas áreas físicas. 

Além de cumprir o seu papel como pessoa jurídica dentro de um ambiente físico, a 

Universidade tem como missão e dever a de construir uma “consciência ambiental” nos 

futuros profissionais, graduados no Ensino Superior, disso dependerá em parte a capacidade 

humana para inverter a crescente degradação do meio ambiente e instaurar a sustentabilidade 

planetária (SANTOS, 2018).  

Nesse mesmo viés, Tauchen e Brandli (2006) reforçam que existem duas correntes de 

pensamento principais referentes ao papel das IES no tocante ao desenvolvimento sustentável. 

A primeira destaca a questão educacional como uma prática fundamental para que as IES, 

pela formação, possam contribuir na qualificação de seus egressos, futuros tomadores de 

decisão, para que incluam em suas práticas profissionais a preocupação com as questões 

ambientais. A segunda corrente destaca a postura de algumas IES na implementação de 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs) em seus campi universitários, como modelos e 

exemplos práticos de gestão sustentável para a sociedade. 

Arana e Bizarro (2018) lembram que as Universidades, sejam públicas ou privadas, 

detêm um grande desafio e responsabilidade de promover o desenvolvimento sustentável no 

centro de suas ações, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão e de fazer cumprir a 

determinação legal quanto à gestão de seus dos resíduos. 
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Este contexto e as implicações que envolvem o descarte e a destinação (in)adequada 

dos resíduos gerados, torna relevante analisar como esse processo é realizado em uma IES e 

como é possível sugerir alternativas que melhorem este procedimento. Nesse sentido, se 

propõe a discussão do problema de pesquisa a seguir. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quando os resíduos1 são dispostos inadequadamente causam problemas de 

infraestrutura de toda ordem, pois ao chegar nos rios e nos mares provoca desequilíbrio 

ambiental, representando uma grande ameaça à vida aquática, além de contaminar a água 

utilizada para consumo humano e causar doenças. Materiais como pilhas, baterias, 

equipamentos eletroeletrônicos e lâmpadas, causam danos que vão além do material de que 

são compostos (normalmente plástico ou metal), pois também são perigosos pelos elementos 

químicos altamente contaminantes que possuem.  

 A gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos permite evitar que 

acontecimentos como contaminação de solo e água decorrentes do manejo inadequado 

ocorram, como foi o acidente com o Césio-137 (137Cs), em setembro de 1987 (Goiânia, GO, 

Brasil), onde a disposição inadequada de resíduo causou o maior desastre radioativo do país. 

A tragédia começou quando dois jovens catadores de materiais recicláveis abriram um 

aparelho de radioterapia em um prédio público abandonado. Eles pensavam em retirar o 

chumbo e o metal para vender e ignoravam que dentro do equipamento havia uma cápsula 

contendo césio-137, um metal radioativo. O manuseio indevido de um aparelho de 

radioterapia abandonado, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de 

pessoas. Com a violação do equipamento foram espalhados vários fragmentos de 137Cs, no 

meio ambiente, na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais. 

Como consequência, duzentas e quarenta e nove pessoas foram contaminadas, sendo que 

quatro foram a óbito, oito desenvolveram a Síndrome Aguda da Radiação (SAR) 

apresentando falência de medula óssea e uma sofreu amputação do antebraço. No total, vinte 

e oito pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade, a Síndrome Cutânea da 

 
1 Aqui entendidos como resíduos sólidos: 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 estados 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 inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (Lei 12.305/2012, art. 3º, XVI). 
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Radiação (as lesões cutâneas também eram ditas “radiodermites”). Além disso, o acidente de 

Goiânia gerou 3500 m3 de lixo radioativo, que foi acondicionado em contêineres concretados 

que são monitorados até os dias de hoje (CÉSIO 137, 2020). 

Gerir resíduos significa formular, avaliar e regular políticas públicas para o tratamento 

adequado desses resíduos. E para que isso se torne um compromisso é necessário que as 

pessoas que fazem parte de todo o processo compreendam alguns termos e políticas já 

estabelecidas. O conhecimento das leis e da importância de ajudar na melhoria da qualidade 

ambiental da instituição faz com que os participantes incluam os critérios da gestão ambiental 

(direcionada pelos conceitos preconizados de uma Política), em suas atividades através do 

engajamento individual e coletivo e da mudança de hábitos (JULIATTO et al., 2011). 

 Compreender que a responsabilidade sobre as toneladas de lixo descartadas no meio 

ambiente no mundo todo é compartilhada, trata-se de um problema sistêmico cuja solução 

poderá vir da ação de empresas e do poder público, mas também de indivíduos e da sociedade 

civil. 

 Daí a importância de se ter diretrizes e princípios que norteiem a definição e a 

aplicação de instrumentos legais e institucionais de planejamento e gerenciamento ambiental, 

ou uma política ambiental. Segundo ALMEIDA, 2000 (apud JULIATTO et al., 2011, p. 173) 

é de fundamental importância a sua formalização, pois expressa o pensamento, a visão e o 

comprometimento da instituição com o meio ambiente, tornando-se necessário que a política 

ambiental seja compatível com outras políticas e normas internas da organização para se obter 

uma melhoria contínua do seu desempenho ambiental. 

Possuir e seguir diretrizes ambientais trata-se, portanto, de um compromisso com a 

melhoria contínua do desempenho ambiental da Instituição, através da implementação de um 

sistema de gestão com metas de melhoria definidas. É compromisso de toda instituição 

reduzir os impactos ambientais nos processos, produtos e serviços e certificar a contratação de 

fornecedores e prestadores de serviços que também tenham o mesmo comprometimento 

(JULIATTO et al., 2011). 

 Em vista disso e diante da necessidade de poupar matérias-primas e recursos, 

conservar energia e preservar o meio ambiente, verifica-se a relevância de uma eficiente 

gestão dos resíduos sólidos, a partir de um conjunto de ações, comportamentos e 

procedimentos que possuam como objetivo central, a minimização dos impactos ambientais, 
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ligados à produção e à destinação correta dos resíduos (JULIATTO et al., 2011), a logística 

reversa é um desses instrumentos. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder ao seguinte problema: quais 

procedimentos a Universidade Federal de Santa Maria pode adotar para aperfeiçoar as ações 

referentes a logística reversa? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem por objetivo propor ações de aprimoramento na logística reversa da 

Universidade Federal de Santa Maria, visando contribuir com a gestão socioambiental da 

Instituição, na busca da efetiva responsabilidade compartilhada pela geração de resíduos 

sólidos, sua disposição e destinação ambientalmente adequada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar um levantamento nos PDI e PSL de Universidades Públicas brasileiras, 

sob a perspectiva referente à gestão ambiental, sustentabilidade e logística reversa; 

b) Analisar como é realizado o processo de logística reversa em Universidades 

Públicas brasileiras; 

c) Verificar a percepção dos representantes das Direções das Unidades de Ensino da 

UFSM, sobre a temática logística reversa; 

d) Verificar a percepção de representantes do setor ambiental de Universidades 

Públicas brasileiras, sobre a temática logística reversa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a situação ambiental crítica do planeta, faz-se necessário repensar 

ações e adotar posturas que visem a evitar e mitigar os danos causados ao meio, devido à 

forma indiscriminada e despreocupada de consumo e descarte. 

Os governos vêm adotando medidas nessa ordem, especialmente no que diz respeito às 



25 

 

 
 
 

normatizações que obriguem organizações e órgãos públicos a adotarem uma postura 

sustentável. Nesse sentido citam-se como marco as Resoluções CONAMA/MMA: nº 

334/2003 (revogada pela nº 465/2014); nº 362/2005 (alterada pela nº 450/2012); nº 401/2008 

(alterada pela nº 424/2010), nº 258/1999 e nº 301/2002 (revogadas pela nº 416/2009); 

Decreto-Lei nº. 5.940/2006 (revogado pelo Decreto 10.936/2022); Lei n° 12.305/2010; 

Decreto n° 7.404/2010 (revogado pelo Decreto 10.936/2022); Decreto nº 9.177/2017 

(revogado pelo Decreto 10.936/2022); Decreto nº 9.373/2018, Decreto nº 10.240/2020 que 

tratam do descarte e manejo adequado dos resíduos. E mais recentemente o Decreto nº 

10.936/20222 que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 

12.305/ 2010; e o Decreto nº 11.044/20223 que cria o Certifificado de Crédito de Reciclagem 

- Recicla+ (BRASIL, 2010b, 2010c). 

Em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da 

Lei 12.305. A PNRS foi debatida por mais de 20 anos no Congresso Nacional e simbolizou 

um grande avanço na política pública de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Esta normativa 

traça os princípios, objetivos e instrumentos da gestão de resíduos sólidos no país, bem como, 

as responsabilidades dos geradores, do poder público e dos consumidores acerca do ciclo de 

vida dos produtos.  

Traz entre outros, o conceito de logística reversa, apresentando-a como um dos 

instrumentos à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, em que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 

responsabilidade que abrange o investimento no desenvolvimento, na fabricação e na 

colocação no mercado de produtos que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à 

reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada e cuja 

fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível. 

 
2 Este decreto institui o Programa Nacional de Logística Reversa, integrado ao Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR e ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares (art.12). Já o 

art. 20 descreve: Os sistemas de logística reversa serão estendidos, por meio da utilização dos instrumentos 

previstos no art. 18, aos: I - produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro; e II - 

demais produtos e embalagens, considerados prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 

ao meio ambiente dos resíduos gerados. 
3 Art. 1º Fica instituído o Certifificado de Crédito de Reciclagem - Recicla+, no âmbito dos sistemas de logística 

reversa de que trata o art. 33 da Lei nº 12.305/2010. E descreve: sistema de logística reversa - conjunto integrado 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, a triagem e a restituição de produtos ou de 

embalagens recicláveis ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

ou outra destinação final ambientalmente adequada (Art. 5, XVIII) (BRASIL, 2010c). 
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Nessa perspectiva, as instituições públicas necessitam se adequar a esse novo modo de 

interagir e usufruir, bem como de sensibilizar seus usuários. As universidades públicas 

federais são os espaços formadores de opiniões, de conhecimento e de mudanças. Sendo 

assim, é importante conhecer a realidade sobre formas de adesão e adequação a esse modelo e 

regramento, a fim de que se possa também desenvolver planos e projetos adequados. 

Na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, o planejamento ambiental é 

coordenado pelo Setor de Planejamento Ambiental – SPA, vinculado à Coordenadoria de 

Obras e Planejamento Ambiental e Urbano (COPA), da Pró – Reitoria de Infraestrutura 

(PROINFRA) e pela Comissão de Planejamento Ambiental – COMPLANA (extinta 

temporariamente, devido ao Decreto nº 9.759/2019)4, esta última de caráter consultivo e 

deliberativo. Dentre as principais atribuições do SPA estão a gestão de resíduos, ações de 

coleta seletiva e logística sustentável, licenciamento ambiental, infraestrutura e segurança 

voltadas a produtos químicos em geral. Estes setores encontram dificuldades e limitações para 

atender a todas as demandas dos campi universitários (UFSM, 2016a). 

Quanto à logística reversa, a UFSM ainda não possui um Sistema ou Plano 

estabelecido que reúna, de forma sistemática, as diferentes ações e práticas adotadas pelas 

unidades/setores da Instituição. Apenas no ano de 2020 a Instituição disponibilizou um 

“Manual de Orientações para armazenamento e destinação de resíduos”, que pode ser 

consultado na sua página institucional (CARTILHA DE RESÍDUOS, 2020). 

Outras práticas que estão em funcionamento referem-se a Coleta Seletiva Solidária, 

que foi instituída em 2016, fazendo-se cumprir o Decreto-Lei 5.940/2006, através de um 

Termo de Compromisso com quatro Associações de Selecionares de Materiais Recicláveis de 

Santa Maria. No entanto, a coleta seletiva abrange somente alguns materiais recicláveis, como 

papéis e plásticos. Outros materiais como pilhas, lâmpadas, pneus, vidros, agrotóxicos, 

eletroeletrônicos e óleos, estão obrigados a passar pelo sistema de logística reversa, mediante 

retorno após o uso pelo consumidor. Atualmente esses itens são recolhidos por empresas 

terceirizadas, que são chamadas quando se acumula um volume considerável de cada 

material. Esse processo, porém, gera custos altos, tornando-se oneroso para a Instituição. 

Além disso, a UFSM não dispõe de espaços adequados para armazenamento de alguns 

 
4 Decreto 9759/2019, extingue e limita a criação de órgãos colegiados no Governo Federal. Dentre alguns órgãos 

extintos da área ambiental estão: Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio); Comissão Nacional de 

Florestas (Conaflor); Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT); Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) entre outras. 
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materiais, como por exemplo, lâmpadas fluorescentes, que acabam muitas vezes sendo 

quebradas lançando produtos altamente tóxicos e poluentes diretamente ao meio ambiente. 

Destaca-se que a gestão ambiental é um dos desafios do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2016-2026 da UFSM, que compreende o licenciamento ambiental, a 

política ambiental da instituição, a gestão dos resíduos sólidos, a adoção da logística 

reversa5, a revitalização de áreas verdes, a gestão de esgotos e efluentes, a eficiência 

energética e uso de energias alternativas, a sustentabilidade hídrica e a educação ambiental 

(UFSM, 2016b).  

Estabelece o PDI que uma das diretrizes da política ambiental da UFSM é a destinação 

de resíduos. Acerca desta diretriz determina (2016b, p. 179): 

 

A UFSM deve perseguir os requisitos determinados nas leis e decretos relacionados 
à gestão ambiental, dentre elas a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 
estabelece diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos. As práticas já realizadas com esse propósito devem ser fortalecidas, e novas 
práticas que se fizerem necessárias devem ser incentivadas. Exemplos de práticas a 
serem fortalecidas ou implementadas são a coleta seletiva solidária, a destinação de 
resíduos perigosos, [...]. 

 

Além disso, o Plano de Logística Sustentável – PLS – 2019-2021 explicita que cada 

órgão/unidade da UFSM deve adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso 

de materiais e serviços, abrangendo: materiais de consumo; energia elétrica; água e esgoto; 

coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações; e 

deslocamento de pessoal. Deverão ser elaborados os sete planos de ação para sustentabilidade 

e racionalização com base nas boas práticas de sustentabilidade e de racionalização sugeridas 

pela IN 10/2012. 

O presente estudo é relevante, pois possui caráter colaborativo com a UFSM, uma vez 

que, pode contribuir na implementação de melhorias na logística reversa, para torná-la mais 

efetiva e eficaz, aperfeiçoando os processos e as práticas já existentes.  

Está igualmente em conformidade com a pretensão do Mestrado Profissional em 

Gestão de Organizações Públicas, que consiste em capacitar e qualificar os profissionais da 

área pública para a promoção de aprimoramento e de inovação na gestão de sistemas, 

processos, procedimentos e práticas cotidianas das organizações públicas (PPGOP, 2021).  

 

 
5 Todas as palavras destacadas em negrito no texto são grifos da autora. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

  

Para a elaboração do presente trabalho, o mesmo encontra-se dividido em quatro 

capítulos, em conformidade com o desenvolvimento da temática escolhida. No primeiro 

capítulo, realizam-se as considerações introdutórias sobre o tema, abordando aspectos gerais 

acerca da Sustentabilidade, Desenvolvimento e Logística Reversa e sua importância nas 

Instituições de Ensino Superior. 

 Em seguida, aborda-se o referencial teórico necessário à compreensão do tema, ou 

seja, a identificação de conceitos, teorias e contextualizações históricas relevantes aos 

objetivos propostos pelo projeto. Delimitam-se, no capítulo três, os procedimentos 

metodológicos, bem como as ferramentas que foram utilizadas para que o problema de 

pesquisa fosse respondido e os objetivos propostos atingidos. No capítulo quatro constam os 

resultados da pesquisa e a proposição de melhorias nos processos de logística reversa da 

UFSM. Finalizando se apresentam as considerações finais e citam-se as referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

O presente capítulo aborda a revisão da literatura que sustenta a pesquisa. Nesse 

sentido, inicialmente é apresentada uma discussão sobre os conceitos de sustentabilidade; 

crescimento/ desenvolvimento econômico e sua relação com o desenvolvimento sustentável; 

as principais normas jurídicas que sustentam as questões ambientais; além de estabelecer uma 

relação entre o surgimento dos movimentos ambientalistas. Também aborda a 

sustentabilidade na administração pública brasileira, identificando a Agenda Ambiental da 

Administração Pública – A3P e o Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, como 

importantes ferramentas na adoção de práticas sustentáveis. Apresentam-se conceitos de 

Logística Reversa, estudos sobre o tema e sobre o papel das instituições de nível superior 

frente a temática. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

  

A crise da pós-modernidade vai além do colapso da saúde no enfrentamento de uma 

pandemia ou da crise ecológica retratada nas ameaças de catástrofes ambientais e no risco de 

um esgotamento de recursos naturais. Souza e Dutra (2011) advertem que é uma crise de 

cunho político, ético e moral e se concretiza em ameaça às características fundamentais, 

naquilo que caracteriza os homens: a capacidade de amar, compartilhar sentimentos e assumir 

responsabilidades. 

Segundo Capra (2002), o grande desafio do século XXI é a mudança do sistema de 

valores que está por trás da economia global, de modo a torná-lo compatível com as 

exigências da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica. O que afeta o meio ambiente 

não se limita a causar prejuízos ao sistema ecológico como um todo, repercute direta ou 

indiretamente na qualidade de vida humana, interferindo na saúde e segurança, influindo em 

suas práticas cotidianas e alcançando aspectos essenciais à sua dignidade. 

Ignacy Sachs, evidencia que a humanidade enfrenta um impasse profundo. Ele pensa 

no mundo como uma nave espacial que os homens e mulheres estão conduzindo. Mas para 

onde? Sua preocupação fundamental é a de “assegurar aos 9 bilhões de humanos que viverão 

sobre a terra em 2050 uma vida digna de ser vivida sem deixar cair a nave espacial Terra” 

(BRESSER- PEREIRA, 2013). 
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Os danos provocados pelo processo de produção e devastação, pautados pelo 

utilitarismo e pelo individualismo, a partir da Revolução Industrial, são tão ou mais 

devastadores para a vida humana, quanto os danos diretos ao ambiente. A busca desenfreada 

pelo desenvolvimento econômico degradou e poluiu o meio ambiente. Ocorreu uma utilização 

abusiva dos recursos naturais, de forma descontrolada, e essa situação trouxe diversas 

consequências negativas, que podem ser visualizadas através dos problemas ambientais atuais 

(SANTOS, 2017).  

O aumento da concorrência em todos os setores industriais por meio do avanço 

tecnológico e a necessidade de se prestar serviços cada vez “melhores” para atender às 

exigências de uma sociedade de consumo, reflete em um mundo de instantaneidade e 

descartabilidade (BAUMAN, 2008), o que tem sido perverso para o planeta e seus habitantes.  

Ainda que pese as importantes contribuições teóricas sobre aspectos do 

desenvolvimento de países e sociedades surgidas durante toda a história, há que se lembrar, 

como salienta Carvalho et al. (2015) que crescimento e desenvolvimento são coisas 

diferentes. O crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à justiça social, pois 

só considera o acúmulo de riquezas (que se faz nas mãos apenas de alguns indivíduos da 

população), não levando em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de vida. Já o 

desenvolvimento, preocupa-se com a geração de riquezas, mas tem o objetivo de distribuí-las, 

de melhorar a qualidade de vida de toda a população, considerando, portanto, a qualidade 

ambiental do planeta (CARVALHO et al., 2015). 

Bresser-Pereira (2008) conceitua o desenvolvimento econômico como o processo de 

acumulação de bens e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao 

aumento da produtividade e, em consequência, dos salários e dos padrões de bem-estar de 

uma determinada sociedade, atendendo diretamente somente o bem-estar e apenas 

indiretamente outras necessidades como a segurança, a liberdade, a justiça social e a proteção 

do ambiente (BRESSER-PEREIRA, 2008). 

 Para Sen (2000) o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. Porém as liberdades dependem também de outros 

determinantes, como as disposições sociais e econômicas e os direitos civis. A expansão das 

liberdades não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que 

sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática, nossas volições, interagindo com o 

mundo em que vivemos e influenciando esse mundo (SEN, 2000). 
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 Já para Sachs (2004), o desenvolvimento, que se distingue do crescimento, cumpre a 

condição de reaproximação entre a economia e a ética, na medida em que os objetivos do 

desenvolvimento vão bem além da mera multiplicação de riqueza material: “O crescimento é 

uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente para se alcançar a meta de uma 

vida melhor, mais feliz e mais completa”. O autor sugere redefinir o conceito de 

desenvolvimento mediante apropriação das três gerações de direitos humanos: os direitos 

políticos e civis, os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos coletivos, entre os 

quais, destaca-se o direito ao meio ambiente (SACHS, 2004). 

 A partir dos anos 60, de acordo com Boeira (2002) são aprofundadas as discussões 

sobre os limites da racionalidade econômica e os desafios da degradação ambiental ao projeto 

civilizatório da modernidade. A crise ambiental pela qual o mundo começa a passar, leva a 

um questionamento quanto aos paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o 

crescimento econômico, negando a natureza. Surgem várias discussões a respeito do tipo de 

desenvolvimento trazido pelo capitalismo que se resume ao crescimento econômico.  

 Porém, conforme frisam França e Leite (2015), enquanto o discurso ambiental alertava 

para a necessidade de frear o crescimento diante da iminência do colapso ecológico, o 

discurso neoliberal afirmava que não existe contradição entre ambiente e crescimento. Para a 

proposta neoliberal, é necessário atribuir direitos de propriedade e preços aos bens e serviços 

da natureza para que as leis do mercado se encarreguem de ajustar os desequilíbrios 

ecológicos e as diferenças sociais, a fim de alcançar um desenvolvimento sustentável com 

equidade e justiça social. 

  Então na década de 70, surge uma posição conciliadora propondo que o sistema 

econômico, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social fossem 

harmonizados, como forma de alcançar o que passou a ser chamado mais tarde de 

desenvolvimento sustentável (SACHS, 2004). A Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano ou Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia em 1972, foi a 

primeira grande reunião de chefes de estado coordenada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente, 

abordando os aspectos econômicos e políticos e seus reflexos na Natureza, tornando-se um 

marco nas questões ambientais. 

 O desenvolvimento sustentável constitui uma visão que critica o paradigma 

econômico, os modelos tradicionais de desenvolvimento ante a necessidade de garantir a 
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continuidade da vida na Terra e a qualidade de vida para a humanidade perante a ausência de 

justiça social e a capacidade do planeta de continuar sendo usado e abusado, como se, se 

tratasse de uma fonte infinita de recursos (FRANÇA; LEITE, 2015).  

 Em 1982, durante a conferência de Nairóbi, foi criada a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento- CMMAD (World Commission on Environment and 

Development- WCED) e os resultados do trabalho desenvolvido pela mesma foram divulgados 

em 1987 por meio do documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, também conhecido 

como “Relatório Brundtland”. Esse relatório apresentou diversos princípios para conciliar o 

desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e redução das 

desigualdades sociais e definiu desenvolvimento sustentável, como sendo “aquele que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991). 

 Esse conceito manifestado como o Triple Bottom Line, ou seja, o Tripé da 

Sustentabilidade, que no mundo dos negócios, considera o lucro, o planeta e as pessoas 

(Profit, Planet and People), foi desenvolvido pelo renomado consultor e pesquisador da 

temática sustentabilidade, John Elkington em 1995, segundo o qual, para ser sustentável o 

desenvolvimento deverá ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente 

correto (FERNANDES; CABRAL, 2017). 

  Na dimensão ambiental concentram-se as preocupações em manter e garantir o meio 

ambiente natural para as gerações futuras com respeito aos ecossistemas naturais. Exige a 

reflexão de que o ser humano não é dono do meio ambiente, mas é parte integrante e 

dependente dele (RATTNER, 1999). Na dimensão social, a preocupação está voltada em 

combater ou reduzir a pobreza dos povos, propõe homogeneidade social, distribuição de renda 

justa, qualidade de vida e igualdade social; e a dimensão econômica parte do princípio do 

crescimento viável, como condição de suporte para que haja a interação entre as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável. Aborda o equilíbrio econômico entre setores, a 

segurança alimentar, a modernização dos meios produtivos, a realização de pesquisas 

científicas e tecnológicas e a inserção na economia internacional (SACHS, 2002). 

 Sachs (2002), aperfeiçoando o conceito de Elkington (2001), afirma que a 

sustentabilidade deve levar em consideração a simultaneidade de mais cinco dimensões: 

cultural, ecológica, territorial, política nacional e política internacional. 
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 A dimensão cultural sugere equilíbrio, tradição e inovação, autonomia na elaboração 

de projetos nacionais integrados e a combinação entre confiança e abertura para o mundo; a 

ecológica propõe a preservação do capital natural e a limitação no uso desses recursos; a 

territorial trata do equilíbrio entre as configurações urbanas e rurais, da melhoria do ambiente 

urbano e das estratégias de desenvolvimento de regiões; a dimensão política nacional envolve 

a democracia, os direitos humanos e a implantação de projetos nacionais em parceria com os 

empreendedores; por fim, a dimensão política internacional trata da promoção da paz e da 

cooperação internacional, do controle financeiro internacional, da gestão da diversidade 

natural e cultural e da cooperação científica e tecnológica (SACHS, 2002). 

 Conforme explica Boeira 

 

Esse discurso da sustentabilidade busca reconciliar os contrários da dialética do 

desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento econômico. Este mecanismo 

ideológico não tem o intuito de internalizar as condições ecológicas da produção, 

mas de 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 (BOEIRA, 2002, p. 224). 
    

Nessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, conforme Freitas (2016) o aspecto 

econômico não pode se colocar acima do equilíbrio ambiental, visto que a errônea concepção 

de recursos ilimitados se encontra superada na análise da interação entre os dois sistemas. É 

urgente criar condições socioeconômicas, institucionais e culturais que estimulem não apenas 

um rápido progresso tecnológico que economize os recursos naturais, mas que se reformule os 

padrões de consumo e isso pressupõe uma mudança de atitude e de valores, que contraria à 

lógica do processo de acumulação de capital em vigor desde a ascensão do capitalismo, que se 

caracteriza pela criação incessante de novas necessidades de consumo (ROMEIRO, 2010). 

 Mazzuoli (2008), frisa que o direito internacional do meio ambiente (saudável e 

equilibrado) e a proteção internacional dos direitos humanos, ao lado da democracia, 

passaram a marcar, de maneira ampla e inovadora, a nova agenda internacional do século 

XXI, especialmente após as grandes mudanças ocorridas no planeta em virtude do processo 

de globalização. 

 Sobre isso, Campos e Muchagata (2017) salientam que o direito a um ambiente 

saudável como um direito humano fundamental foi inicialmente proposto na Conferência de 

Estocolmo, em 1972. O princípio primeiro desta Declaração, considerada o marco zero da 

proteção ambiental no campo dos direitos humanos, assim anunciava 
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O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 
 

Segundo as autoras, a perspectiva dada pela Declaração de Estocolmo põe a proteção 

ambiental como um pré-requisito para o gozo e exercício dos direitos humanos, pois desde 

então, os tratados e jurisprudência internacionais têm incluído e interpretado de forma 

abrangente a inter-relação e interdependência entre esses direitos (CAMPOS; 

MUCHAGATA, 2017). 

 No âmbito nacional segundo Melo (2018), o tratamento institucionalizado da temática 

social e ambiental ocorreu efetivamente na primeira metade do século XX. Inicialmente, os 

direitos sociais se limitavam à proteção dos trabalhadores, frente aos excessos do liberalismo, 

enquanto os direitos ambientais voltavam-se à tutela de recursos naturais. Mais tarde, 

seguindo a tendência internacional, sobretudo pela influência da declaração Universal dos 

Direitos Humanos, direitos sociais como saúde, bem-estar, previdência e educação foram aos 

poucos incorporados ao ordenamento jurídico (MELO, 2018).  

 Conforme o autor a visão e abordagem sistêmica do meio ambiente, atribuído a partir 

da compreensão de sua indispensabilidade ao bem-estar humano, somente teve início com a 

edição das Leis n. 6.938/1981 e n. 7.347/1985. A primeira instituiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente, definindo de forma inovadora conceitos, princípios, objetivos e instrumentos 

destinados à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e ao 

desenvolvimento socioeconômico. Essa nova fase, marca a exigência de se conciliar o 

desenvolvimento socioeconômico com a necessidade de equilíbrio ambiental, pleiteando 

ações governamentais para tanto. A segunda disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, instituindo a ação civil pública como 

ferramenta processual específica de defesa do meio ambiente e dos demais direitos difusos e 

coletivos (MELO, 2018). 

 Consolidando estas normativas, a Constituição Federal de 1988 (CF), estabeleceu ao 

longo do seu texto, entre outros: (a) o equilíbrio entre os sistemas econômico e 

socioambiental (art. 225); (b) a cooperação entre os entes da federação objetivando o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23); (c) a 
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possibilidade de qualquer cidadão proteger o meio ambiente por meio de ação popular (art. 

5º), e ao Ministério Público a função de fazê-lo por meio da ação civil pública (art. 129) 

(BRASIL, 1988). 

 Nesse sentido Freitas (2019), salienta que quando a CF/1988 se refere ao 

desenvolvimento como valor supremo da sociedade e como objetivo fundamental da 

República, “quer necessariamente adjetivá-lo como sustentável, intertemporal e durável”. Ou 

seja, a interpretação da CF não deixa margem para se conceber um desenvolvimento em 

dissonância com pressupostos sustentáveis, isto é, “o conceito de desenvolvimento incorpora 

o sentido da sustentabilidade por força da incidência de outros dispositivos constitucionais” 

(FREITAS, 2019). 

 Vale lembrar que a CF, diz também que “cabe ao Poder Público promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (BRASIL, 1988). Assim como o Decreto 4.281/2002, atribui funções 

executivas a todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, às instituições de 

ensino, à Administração Pública e à sociedade civil organizada, ou seja, a todos, sem exceção 

e sem nenhuma divisão de tarefas (BRASIL, 2002).  

 Complementando a CF, diversas outras normativas passaram a disciplinar os mais 

variados temas com base na premissa desse desenvolvimento economicamente viável, 

socialmente justo e ambientalmente correto, entre elas a Lei n. 13.186/2015, que institui a 

Política de Educação para o Consumo Sustentável, e visa estimular a adoção de práticas de 

consumo e de técnicas de produção ecologicamente sustentáveis: 

Art. 2º São objetivos da Política de Educação para o Consumo Sustentável:  

I - Incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que 

sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis;  

II - Estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, 

renováveis e não renováveis, no âmbito residencial e das atividades de produção, de 

comércio e de serviços;  

III - Promover a redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pós-consumo 

de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados 

perigosos ou de difícil decomposição;  

IV - Estimular a reutilização e a reciclagem dos produtos e embalagens;  

V - Estimular as empresas a incorporarem as dimensões social, cultural e ambiental 

no processo de produção e gestão;  
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VI - Promover ampla divulgação do ciclo de vida dos produtos, de técnicas 

adequadas de manejo dos recursos naturais e de produção e gestão empresarial;  

VII - Fomentar o uso de recursos naturais com base em técnicas e formas de manejo 

ecologicamente sustentáveis;  

VIII - Zelar pelo direito à informação e pelo fomento à rotulagem ambiental;  

IX - Incentivar a certificação ambiental. (BRASIL, 2015). 
 

Em relação aos problemas gerados pelo consumo excessivo e descarte dos resíduos, 

em 2010, começa a vigorar no Brasil a Lei 12.305, a qual impôs uma política nacional, de 

modo a sistematizar diretrizes e ações práticas em todo território brasileiro. A PNRS, prevê a 

noção de que os produtos e bens consumidos que tenham perdido alguma de suas qualidades 

originais impossibilitando a sua comercialização ou utilização ou ainda bens que sejam 

simplesmente descartados, não devem ser apenas encaminhados à disposição final. Assim, os 

resíduos passam a ser um insumo (ou matéria-prima secundária) para o ciclo produtivo, 

fazendo-se assim o processo denominado como logística reversa. 

 Desse modo, a logística reversa se volta ao desenvolvimento econômico e isso poderá 

se dar tanto para manutenção do atual modelo econômico, como para estimular novas formas 

desse desenvolvimento. Se torna uma forma de potencializar a rentabilidade dos negócios, 

porque permite poupar a utilização de recursos naturais primários, além de reduzir a 

quantidade de energia utilizada no processo produtivo, possibilitando a redução de custos. 

Além disso, o aspecto social também é considerado na logística reversa, visto que a cadeia 

envolve diversas ações que possibilitam aumentar os postos de trabalho seja na fase de coleta, 

armazenagem ou reciclagem etc. 

No entanto, o Brasil ainda está longe de atingir as metas estabelecidas na PNRS. O 

quadro institucional atual ainda é negativo apesar de encontrar-se em fase de alteração. A 

maioria das Prefeituras Municipais ainda não dispõe de recursos técnicos e financeiros para 

solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos. Ignoram-se, muitas vezes, 

possibilidades de estabelecer parcerias com segmentos que deveriam ser envolvidos na gestão 

e na busca de alternativas para a implementação de soluções. Raramente utiliza-se das 

possibilidades e vantagens da cooperação com outros entes federados por meio do 

estabelecimento de consórcios públicos nos moldes previstos pela Lei de Saneamento Básico 

(Lei nº 11.445/2007) e Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e de seus 

respectivos decretos de regulamentação (Decreto nº 7.217/2010 e Decreto nº 6.017/2007) 
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(BRASIL, 2010a). Ainda é frequente observar-se a execução de ações em resíduos sólidos 

sem prévio e adequado planejamento técnico-econômico, sendo esse quadro agravado pela 

falta de fiscalização e controle social no setor (PORTAL A3P, 2020). 

A partir de 1992, ano em que o Brasil sediou a “Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento”, também conhecida como “Rio-92”, a temática 

ambiental tornou-se um eixo fundamental para as questões sobre o desenvolvimento. O 

encontro deu origem a um plano de ação conhecido como “Agenda 21” e também a 

“Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” que confirmou o ambiente 

saudável como um dos componentes para o gozo e exercício dos direitos humanos.  

 Em 2012, outro evento realizado no país trata do desenvolvimento sustentável: a 

“Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável”, ou “Rio+20”, que foi 

assim denominada por marcar os vinte anos de realização da Rio-92. Pretendeu ser um pacto 

global de ações para alcançar um crescimento inclusivo, respeitando os limites ambientais do 

planeta. No centro do debate dos compromissos assumidos pelos Estados, permaneceu a 

erradicação da pobreza, alinhada à proteção e garantia dos direitos humanos. O documento 

final da Conferência, “O Futuro que Queremos”, reafirmou a importância do respeito pelos 

direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, a um padrão de vida adequado, à 

alimentação e à água, à igualdade de gênero, ao Estado de direito, de forma a que se 

construam sociedades mais justas, equitativas e inclusivas. Esses resultados, 

incontestavelmente, deram força à Declaração Universal dos Direitos Humanos e às outras 

convenções internacionais relativas a direitos humanos (CAMPOS; MUCHAGATA, 2017). 

 Notoriamente, no período entre as duas Conferências (1992 a 2012), o Brasil foi capaz 

de combinar crescimento sustentável com inclusão social e avanços ambientais em um 

contexto de estabilidade política e fortalecimento do arcabouço legal e institucional (BRASIL, 

2012). Uma das conquistas mais importantes foi a diminuição da miséria no país. A extrema 

pobreza e a pobreza apresentaram uma queda considerável a partir de 2003 até 2014 – de 

13,5% em 1992 a 2,5% em 2014 e de 31% a 7%, respectivamente (CAMPOS; 

MUCHAGATA, 2017). 

 Esses resultados foram fruto de um conjunto de políticas públicas, entre eles o maior 

programa de transferência de renda condicionada do mundo, o Programa Bolsa Família6. O 

 
6 O Programa Bolsa Família foi um programa de transferência condicionada de renda, centrado em famílias 

pobres e extremamente pobres. Teve como propósito combater a fome e a miséria, através da transferência de 
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aumento do mercado de trabalho, o crescimento do emprego e a política de valorização do 

salário-mínimo também foram estimuladores da mobilidade dos grupos mais pobres para 

segmentos mais elevados. 

 Já em 2015 na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, 

ocorrida em Nova York, nasce a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 

consolidada em uma Declaração, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

suas respectivas metas (169 metas), uma seção sobre meios de implementação e uma 

renovada parceria mundial (acordada pelos 193 Estados-membros da ONU), além de um 

mecanismo para avaliação e acompanhamento. 

 Resumidamente os 17 ODS se propõem a erradicar a pobreza e a fome, promover a 

saúde e a educação de qualidade, a igualdade de gênero, garantir o acesso à água, ao 

saneamento e à energia sustentável e limpa (ODS 1 a 7). Promover políticas orientadas ao 

crescimento econômico e o emprego decente, a industrialização sustentável e a melhoria da 

infraestrutura, cidades sustentáveis, reduzir as desigualdades, implementar padrões de 

consumo e produção sustentáveis (ODS 8 a 12). Combater a mudança climática e seus 

impactos e conservar os ecossistemas marinhos e terrestres são também preocupações 

contempladas (ODS 13 a 15). E, por fim, construir sociedades pacíficas e justas e parcerias 

globais em prol de todas as metas são os slogans dos ODS 16 e 17 (CAMPOS; 

MUCHAGATA, 2017). 

 

 
benefícios financeiros pagos diretamente às famílias, condicionado ao cumprimento de determinadas 

contraprestações nas áreas de saúde, educação e assistência social. Até 06/2020, o Programa contemplava mais 

de 14 milhões de famílias (14.283,507). Fonte: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social- Ministério da 

Cidadania. 
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Figura 1 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados na Agenda 2030 

Fonte: ONU BR, Nações Unidas no Brasil (2021). 

 

 Os ODS formam, portanto, um conjunto único e indivisível de compromissos globais 

para o desenvolvimento sustentável, fundamentado no crescimento econômico sustentável e 

inclusivo, com desenvolvimento social e proteção ambiental. Ou seja, buscam concretizar 

direitos humanos de todos. Igualdade e indiscriminação são os princípios inspiradores e 

ocupam o eixo dessa agenda. 

 Contudo, o que se apresenta atualmente, conforme Martins (2017) ainda é um cenário 

de desenvolvimento econômico voltado para um mercado consumidor e de uma produção 

onde o meio ambiente sofre um acentuado processo de degradação, reflexo da exploração da 

natureza pelo homem, que não se preocupa com as implicações futuras.  

 Isto torna-se um imensurável desafio social, tendo em vista que a construção de uma 

sociedade sustentável, direcionada à obtenção do equilíbrio entre os fatores ambientais, 

econômicos e sociais, requer a soma de vários fatores, que exigem diversas ações concretas, 

alimentadas por uma maior consciência crítica sobre o que seja o ambiente, a solidariedade e 

a corresponsabilidade (MARTINS, 2017). 

 Sobre isso, Capra (2003) afirma que os problemas atuais não podem ser entendidos 

isoladamente, porque são problemas sistêmicos. A escassez dos recursos e a degradação do 
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meio ambiente estão ligadas às grandes populações, violando o respeito aos princípios básicos 

da ecologia, que perpassam as relações da existência. E nesse aspecto, a Educação Ambiental- 

EA, entra como ferramenta que possibilita tentar um novo desenvolvimento, pois, além de sua 

característica de transversalidade, a EA é uma exigência e uma necessidade imperiosa para 

todos, não podendo ficar separada dos debates quanto às questões do desenvolvimento 

sustentável, da ecologia e dos Direitos Humanos, entre outras (CARVALHO et al., 2015). 

 Martins (2017) corrobora afirmando que para que se transforme a realidade da atual 

sociedade de risco no campo ambiental, é preciso mudar paradigmas do processo histórico e 

educacional, adotando-se, ações individualizadas e ações em movimentos coletivos, conjuntos 

de vários espaços sociais que tenham por propósito a construção de um novo modelo de 

prática social distinta da que existe hoje. Desenvolver a Educação Ambiental crítica através 

de projetos que estejam para além da classe, pode ser metodologicamente viável, desde que os 

educadores envolvidos difundam em seu cotidiano a rotina de um ambiente educativo de 

caráter crítico. 

  

2.1.1 Sustentabilidade nas organizações de ensino superior no mundo 

  

Apesar de as Universidades introduzirem temas ambientais em suas gestões desde os 

anos 60, não se avançou significativamente nas décadas de 70 e 80, mas somente a partir da 

década de 90, com a Declaração de Talloires (França, 1990), primeiro documento oficial, 

onde dirigentes de universidades de várias regiões do mundo tornaram público seu interesse 

sobre as questões ambientais, manifestando sua preocupação com as mudanças ambientais 

ameaçadoras da vida e da integridade da terra e da segurança das gerações futuras. Na 

declaração de Talloires, constatou-se ser fundamental dirigir ações urgentes a estes problemas 

para reverter às tendências atuais (The Talloires Declaration, ULSF, 1990). 

 No mesmo ano constituiu-se a Association of University Leaders for a Sustainable 

Future- Associação de Líderes Universitários para um Futuro Sustentável (ULSF, 1990)7 

apoiadora dos signatários de Talloires promovendo a sustentabilidade como foco crítico de 

ensino, pesquisa, operações e divulgação no ensino superior por meio de publicações, 

pesquisas e avaliações. Ainda no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, foi criada a 

 
7 Até setembro de 2021, constavam 520 instituições de ensino, signatárias da Declaração de Talloires, sendo 

estas de diversos países, entre eles o Brasil, com 52 instituições de ensino, dentre as quais a Universidade 

Federal de Santa Maria.  (ULSF, 1990). 
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Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE)- 

Associação para o Progresso da Sustentabilidade no Ensino Superior, com o objetivo de 

capacitar as IES para liderar a transformação da sustentabilidade (CONCEIÇÃO, 2020). 

 A partir daí e fortalecendo esses e outros eventos já realizados, diversas Declarações e 

Conferências ocorreram em prol do meio ambiente, tendo as Universidades como 

protagonistas, conforme expõem-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resumo das Declarações e Eventos importantes para a implementação da sustentabilidade no Ensino 

Superior 

 
Ano Declaração 
1972 Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano 
1977 Declaração de Tbilisi 
1989 Fundação do Programa de Ecologia da National Wildlife Federation 
1990 Declaração de Talloires 
1991 Declaração de Hallifax 
1992 Fundação da Association University Leaders for a Sustainable Future 

1992 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento – Capítulo 36 da 

Agenda 21 
1993 Fundação da Second Nature 
1993 Declaração de Quioto 
1993 Declaração de Swansea 
1993 Carta de Copernicus – Carta Universitária para o DS 
1994 Campus Blueprint for a Sustainable Future, Cimeira Campus Earth 
1995 Workshop sobre os Princípios de Sustentabilidade no Ensino Superior: Relatório Essex 

1995 
Constituição da International Organization of Universities for Sustainable Development and 

the Environment – OIUDSMA 
1997 Declaração de Thessaloniki 
1998 Conferência Mundial sobre o Ensino Superior para o Século XXI: Visão e Ação. 
2000 Constituição da Global Higher Education for Sustainability Partnership- GUESP 
2001 Declaração de Lüneburg 
2002 Declaração de Ubuntu 
2002 Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) 
2003 Processo de Marrakesh – Conceito de Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) 
2005 Formação do Higher Education Associations Sustainability Consortium 
2005 Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável – ONU 
2006  Projeto Ecocampus- Europa 
2007 Principles for Responsible Management Education (PRME) 

2008 Declaração de Sapporo 

2009 Declaração de Turin e Declaração de Abuja 

2011 Declaração das Américas 

2012 Rio + 20 

2015 Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Madeira (2008); Rohrich; Takahashi (2019). Adaptado pela autora. 
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Até o ano de 2005, havia no mundo, segundo Delgado e Vélez (2005 apud 

TAUCHEN; BRANDLI, 2006), cerca de 140 IES que incorporavam políticas ambientais em 

sua administração e gestão acadêmica. Dessas, dez IES estavam certificadas com a ISO 

14001, como a Universidade da Organização das Nações Unidas em Tókio no Japão e a 

Universidade Mälardalen, na Suécia, primeira IES a implantar um Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA8 (RIBEIRO et al., 2005, apud TAUCHEN; BRANDLI, 2006), certificada 

segundo a norma ISO 14001. 

O Japão pode ser considerado um país a frente do movimento da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável. Os órgãos governamentais tratam com grande relevância as 

questões ambientais e desenvolvem diversas políticas de investimento entre as universidades 

estimulando lideranças para a sustentabilidade (NOMURA; ABE, 2010 apud VIEGAS; 

CABRAL, 2015). 

León e Domínguez-Vilches (2015) analisaram as tendências na implementação de 

iniciativas de gestão ambiental e de sustentabilidade em universidades na Espanha. O estudo 

analisou informações disponíveis na internet e dados coletados a partir de um questionário 

respondido por IES espanholas. Concluíram que o Sistema Universitário Espanhol segue as 

seguintes tendências internacionais: estruturas de trabalho permanentes, ferramentas de gestão 

ambiental e de sustentabilidade e outras atividades relacionadas ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável (ROHRICH; TAKAHASHI, 2019). 

Na China, Lo (2015) examinou o foco, a motivação e os desafios para os Campi 

sustentáveis em oito IES. Em um estudo multicasos mediante entrevistas estruturadas 

verificou que as IESs estão motivadas pelas pressões governamentais e financeiras e 

 

8
 Sistema de Gestão Ambiental- SGA é um conjunto de políticas, práticas e procedimentos técnicos e 

administrativos de uma organização com o objetivo de obter um melhor desempenho ambiental. Representa um 

processo que busca resolver, mitigar ou prevenir problemas de caráter ambiental. A norma ISO 14001, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a responsável por regulamentar o sistema, estabelecendo 

os requisitos de implementação e operação. Este modelo sustentável de gerenciamento está fundamentado em 

cinco princípios, que devem ser obedecidos pelas empresas: 1. Conhecer o que deve ser realizado, assegurando o 

comprometimento com o SGA e definindo a política ambiental; 2. Elaborar um plano de ação voltado ao 

atendimento dos requisitos da política ambiental; 3. Assegurar as condições para o cumprimento dos objetivos e 

metas ambientais e implementar as ferramentas de sustentação necessárias; 4. Realizar avaliações quali-

quantitativas periódicas de conformidade ambiental da empresa; 5. Revisar e aperfeiçoar a política ambiental, os 

objetivos e metas e as ações implementadas para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental da 

empresa. Qualquer empresa pode implementar o SGA. Na etapa inicial do processo, é feito um mapeamento de 

todas as atividades da empresa e suas necessidades. Depois deste primeiro momento, a empresa interessada deve 

passar por quatro etapas: 1. Definição e comunicação do projeto, bem como a geração de um documento 

detalhando as bases; 2. Revisão ambiental inicial para planejamento do SGA; 3. Implementação; e 4. Auditoria e 

certificação (TERA, 2021).  



43 

 

 
 
 

enfrentam desafios no acesso limitado a financiamentos. Aconselha-se o governo a aumentar 

o financiamento para instituições de ensino superior em relação à sustentabilidade e tornar o 

financiamento mais equitativo. As instituições de ensino superior são aconselhadas a envolver 

os alunos na governança da sustentabilidade (ROHRICH; TAKAHASHI, 2019). 

No Canadá, em 1996, foi criada uma Organização, chamada Canadian Sierra Youth 

Coalition, financiada por investimentos públicos e privados, que faz o monitoramento do 

projeto Sustainable Campuses (Campus Sustentável), estimulando práticas sustentáveis no 

ensino superior. Este projeto propiciou mudanças significativas como a implantação de 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em diversos campi, programas de uso eficiente da água, 

energia e transporte e gerenciamento de resíduos (VIEGAS; CABRAL, 2015). 

Na Europa, existe um Programa Global de escolas sustentáveis, chamado Eco-Schools, 

dele faz parte um projeto intitulado Ecocampus, que é um sistema de gerenciamento 

ambiental especialmente direcionado às IES. Este projeto permite o reconhecimento das 

faculdades e universidades por suas práticas de sustentabilidade ambiental. Está aberto a todas 

as instituições mundiais engajadas nos programas de melhoria contínua na área ambiental. É 

baseado em uma gerência ambiental compatível com a ISO 14001 (TAUCHEN; BRANDLI, 

2006). 

Viegas e Cabral (2015) destacam que a Holanda, tem demonstrado nos últimos anos, 

um grande comprometimento com a sustentabilidade no ensino superior. Existe lá um sistema 

de cooperação entre Governo, Indústria, Universidade e Sociedade. Em 1995, foi criada a 

Dutch Environmental Platform for Students - Plataforma Ambiental Holandesa de Alunos, 

com o objetivo de intensificar o fluxo de informações e de ações sustentáveis no campus, 

iniciando o chamado Higher Education Movement for Sustainable Development (Movimento 

de Educação Superior para o Desenvolvimento Sustentável), expandindo-se para o que hoje é 

a Dutch Network for Higher Education and Sustainable Development (Rede Holandesa para o 

Ensino Superior e Desenvolvimento Sustentável). 

Segundo os mesmos autores, ainda no continente europeu, no Reino Unido, em 1997, 

25 universidades iniciaram o Projeto chamado The Higher Education 21 (O ensino superior 

21), visando a promover exemplos de boas práticas sustentáveis no ensino superior, 

incorporaram um conjunto de indicadores de sustentabilidade. A Universidade de 

Herfordshire possui uma política de DS, cujos princípios ressaltam e incentivam os alunos a 
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conhecerem e aprofundarem-se no tema, reconhecendo os impactos de suas ações e 

promovendo práticas sustentáveis junto à comunidade local. 

Nos EUA diversas experiências se destacam. A Universidade de Buffalo, antes mesmo 

de ter assinado a Declaração de Talloires, em 1999, já desenvolvia políticas públicas para a 

sustentabilidade ambiental. Em torno de 15 medidas relacionadas a atividades ambientais 

foram implantadas, com destaque para a eficiência energética e consumo de energia. A 

Universidade Estadual de Nova Iorque desenvolve um plano de conservação energética, 

inclusive copiado por outras universidades americanas, por ter apresentado ótimos resultados 

(VIEGAS; CABRAL, 2015). 

Já na Austrália, Viegas e Cabral (2015) citam que a Universidade de Sidnei criou o 

Institute for the Sustainable Future (Instituto para o Futuro Sustentável), que desenvolve 

ações de pesquisa, ensino e consultoria em conjunto com o Governo, Indústria e Sociedade 

para um futuro sustentável, encontra, porém, muitos obstáculos, devido à dificuldade de 

mudança cultural quanto ao padrão de vida da população. 

A Universidade da Indonésia (UI) elabora desde 2010 um relatório anual de 

sustentabilidade das universidades do mundo, o UI GreenMetric World University (2020). 

Este é o único ranking universitário a medir a participação e o compromisso das 

universidades em desenvolver uma infraestrutura ambientalmente sustentável.  

 Em 2020 o ranking de universidades mais sustentáveis do mundo contou com 912 

universidades. O Brasil foi representado com 38 instituições na lista. Delas, três estão no topo 

100 das mais sustentáveis do planeta. A primeira brasileira classificada é a Universidade de 

São Paulo (USP), que ficou na 13ª posição no ranking mundial. A USP também lidera entre 

as 113 universidades da América Latina classificadas na lista. 

 Em segundo lugar no Brasil, está a Universidade Federal de Lavras (UFLA), que 

ocupou a 30ª posição mundial. Em seguida, aparece a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) em 100º e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) em 

101º.  O Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) fecha as cinco primeiras 

universidades brasileiras da lista em 166º. 

O UI GreenMetric (2020) utiliza seis critérios para realizar a classificação das 

universidades com práticas sustentáveis em seus campi: áreas verdes e infraestrutura, 

consumo de energia, educação e pesquisa ambiental, gestão de resíduos, mobilidade e 

tratamento de água. 
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Quadro 2 – As dez Universidades mais sustentáveis do Mundo de acordo com o GreenMetric 2020 

 

Universidade Ranking Mundo País 
Universidade de Wageningen 1º Holanda 

Universidade de Oxford 2º Reino Unido 
Universidade de Nottingham 3º Reino Unido 
Nottingham Trent University 4º Reino Unido 

Universidade da Califórnia em Davis 5º Estados Unidos 
Universidades de Ciências Aplicadas de Trier 6º Alemanha 

Universidade de Groningen 7º Holanda 
Universidade de Leiden 8º Holanda 
University College Cork 9º Irlanda 
Universita di Bologna 10º Itália 

 

Fonte: UI GreenMetric World University Ranking (2020). Adaptado pela autora. 
 

2.1.2 Sustentabilidade nas organizações de ensino superior no Brasil 

 

 As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), como integrantes da 

Administração Pública (AP), e em função de seu caráter representativo deveriam ser assíduas 

cumpridoras da legislação ambiental (GAZZONI, 2014). As Universidades se destacam não 

só como centros de pesquisa, por serem formadoras dos mais diversos profissionais 

disponibilizados no mercado de trabalho, mas também por serem incorporadoras de uma 

mudança e sensibilização cultural para as questões ambientais. As Universidades, sejam 

públicas ou privadas, tem como compromisso institucional proporcionar a educação num 

ambiente inovador e crítico-reflexivo, contribuindo na formação de profissionais cidadãos 

comprometidos com a responsabilidade socioambiental (GRASSI, 2019). Como já assegurava 

a Agenda 21: 

 

Converter os campi universitários em centros de referência, pesquisa e 

desenvolvimento, voltados para a capacitação em desenvolvimento sustentável, 

estimulando seus vínculos com os projetos de desenvolvimento regional, de combate 

à pobreza, de fortalecimento da identidade cultural e de implantação de projetos de 

interesse local. (BRASIL, Agenda 21 Brasileira – ações prioritárias, 2004). 
  

Grassi (2019) destaca que a complexidade ambiental coloca as Universidades em um 

mundo de possibilidades no debate pela sustentabilidade e justiça social, pois se os problemas 

ambientais são complexos, suas soluções dependem de saberes diversos, devendo as questões 

ambientais na educação superior abranger as bases institucionais, integrando-se ao currículo, à 

pesquisa, à extensão e à gestão. 
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 A atenção sobre a contribuição das universidades para a promoção de uma sociedade 

mais sustentável não é nada simples devido a sua amplitude. Além do papel educacional das 

IES, colocou-se em pauta a necessidade de encorajá-las a reverem suas próprias atividades, de 

forma a refletirem melhores práticas sustentáveis. Portanto, espera-se que as IES não apenas 

contribuam por meio de suas atividades-fim (ensino- pesquisa- extensão), mas contribuam 

também, elas próprias, por meio de exemplos de boas práticas no cotidiano (FERREIRA, 

2018). 

 As IES devem começar agindo no seu espaço físico e sua área de influência, 

gerenciando seus aspectos ambientais. Além disso, essas instituições podem atuar em escalas 

mais amplas ao formar profissionais, futuros gestores públicos e privados, conscientes e 

comprometidos com a sustentabilidade (OLIVEIRA, 2009). 

No Brasil, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS, desde 1997 possui 

um Sistema de Gestão Ambiental – SGA. O atual SGA tem origem no projeto Verde Campus. 

Em 2004 a universidade recebeu a certificação ISO 14001, para o campus São Leopoldo, 

atestando que a instituição cumpre todas as normas para reduzir o impacto de suas atividades 

sobre o ambiente natural. Com a certificação, a UNISINOS consagrou-se como a primeira 

universidade da América Latina a obter o certificado. Desde então, diariamente é realizada a 

manutenção da implantação dos requisitos da ISO 14001, atividades monitoradas 

semestralmente pelas auditorias internas e pela BRTÜV (TÜV NORD Brasil – órgão de 

certificação), sendo que em 2018 a UNISINOS ampliou a certificação ISO 14001 para o 

campus Porto Alegre. 

 A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) busca continuamente a 

implementação de um SGA. Através da criação de uma Coordenadoria de Gestão Ambiental, 

foi elaborada a Política Ambiental da UFSC, que busca promover a sustentabilidade em seus 

diversos âmbitos e atuações, da esfera administrativa, ao ensino, pesquisa e extensão, 

incorporando a sustentabilidade nas práticas cotidianas, por meio da mudança de cultura 

organizacional (UFSC, 2020). 

 Contudo, segundo Tauchen e Brandli (2006), a gestão ambiental no âmbito 

universitário, no Brasil e no mundo, geralmente constitui-se em práticas isoladas. Isso revela, 

porém, a preocupação e a crescente adaptação desses centros de ensino com o 

desenvolvimento sustentável. Conceição (2020) salienta que as IES têm um papel muito 

importante na disseminação da sustentabilidade já que as mesmas têm acesso a muitas 
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pessoas, havendo algumas em que o número de usuários é maior do que a população de 

cidades. Utilizam mais recursos hídricos e energéticos e produzem mais resíduos que muitos 

municípios. Além do mais, as IES, sendo instituições de ensino, têm o compromisso de 

educar e conscientizar os seus alunos, funcionários e outros stakeholders no que tange às 

questões ambientais (CONCEIÇÃO, 2020). 

 Dias (2013) salienta que as IES responderam aos desafios internacionais, esforçando-

se para analisar, discutir e vincular o papel do ensino superior rumo ao desenvolvimento 

sustentável, contudo:  

 

As universidades, catalisadoras do metabolismo intelectual, imersas em 

preocupações acadêmicas, focadas na produção científica para fins 

autopromocionais, ainda reagem de forma tímida, como se nada tivesse mudado. As 

suas práticas, em sua maioria, ainda revelam uma visão autocentrada, fragmentada e 

desconectada dos tais desafios socioambientais da sociedade (DIAS, 2013, p. 09). 
 

No cenário brasileiro, grande parte das iniciativas observadas em instituições públicas, 

é fruto da legislação ambiental vigente, ou seja, devem-se a um marco regulatório. Um 

exemplo é a obrigatoriedade da inclusão de critérios e práticas de sustentabilidade por parte 

do poder público nas aquisições de bens e contratações de serviços realizadas pelos governos 

dos três entes da Federação.  

Pesquisa realizada por Rodrigues e Arenas (2017) na Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) analisou os critérios de sustentabilidade adotados pela instituição em seus 

editais de contratação dos serviços de limpeza e conservação. O estudo analisou os critérios 

de sustentabilidade quanto à preservação do meio ambiente e redução do impacto gerado e 

avaliou se o órgão cumpre a legislação vigente, se há a adoção de novas tecnologias e 

averiguou também a fiscalização do destino dos rejeitos. Os resultados da pesquisa 

identificaram que a Universidade adota em seus editais os critérios de sustentabilidade 

previstos em legislação específica, porém constatou fragilidade na fiscalização das obrigações 

sustentáveis da empresa contratada, previstas no contrato (RODRIGUES; ARENAS, 2017). 

Bavaresco (2013) buscou apresentar uma proposta de implantação de licitações 

sustentáveis em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). Analisou o 

posicionamento do Tribunal de Contas da União- TCU (órgão de controle externo), entre 

2010 e 2012, e o cenário das IFES brasileiras, no período 2010-2011, com relação à inserção 

de procedimentos sustentáveis em suas licitações. Os resultados indicam que as 
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recomendações propostas pelo TCU promoveram ações conjuntas dos Ministérios para o 

desenvolvimento sustentável no âmbito da União. Além disso, identificou que as decisões do 

TCU vêm orientando as instituições a adotarem práticas que permitam a adoção de critérios 

sustentáveis socioambientais nas licitações. Verificou que a inclusão de quesitos sustentáveis 

nas licitações das IFES apresenta evolução positiva no período sob análise, revelando, a 

adoção de uma postura sustentável (ainda que parcialmente) em seus processos licitatórios.  

O grande desafio, segundo a autora, é alterar a cultura de que as vantagens econômicas 

de uma contratação pública são medidas apenas no momento da aquisição, com a obtenção do 

menor preço. Essa tradição deve ser substituída por uma que considere o custo-benefício da 

contratação em relação a todo o ciclo de vida do bem, desde sua origem, passando pelo 

processo de fabricação, até o seu descarte final. A autora identificou também, por meio dos 

relatos dos entrevistados, que as questões socioambientais devem ser colocadas em prática, 

com o objetivo de contribuir para a inclusão social e para a redução do impacto ambiental, 

principalmente a fim de que os descartes dos produtos tenham suas destinações 

ambientalmente corretas e também para o atendimento das cobranças dos órgãos 

governamentais e de controle (BAVARESCO, 2013). 

Melo (2018) em seu estudo, objetivou avaliar o desempenho dos órgãos da 

Administração Pública Federal (APF), em especial da Advocacia-Geral da União (AGU), na 

execução da política de compras públicas sustentáveis, a partir da Lei n. 12.349/2010. 

Baseou-se na legislação, na literatura e na jurisprudência sobre o tema, bem como em dados 

disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIAS) acerca do 

valor e da quantidade de produtos e serviços sustentáveis contratados pela APF. Avaliou o 

grau de eficiência relativa da AGU, no período de 2012-2016, em relação aos 23 Ministérios 

selecionados, utilizando-se da metodologia de Análise Envoltória de Dados. Os resultados 

indicaram que as compras sustentáveis ainda representam um pequeno percentual do valor 

total despendido pela APF na compra de materiais e na contratação de serviços, porém, em 

volume de recursos, houve um incremento significativo. Verificou que apenas três órgãos têm 

alto desempenho simultaneamente nos dois modelos elaborados: os Ministérios da 

Previdência, do Desenvolvimento Agrário e da Justiça e Segurança Pública. A AGU em 

particular, obteve um desempenho classificado como médio nos dois modelos, ficando muito 

próxima da média geral (MELO, 2018). 
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Outro estudo realizado por Zanta, Oliveira e Queiroz (2016) na Universidade da 

Bahia, identificou que as principais barreiras existentes na gestão de Resíduos de Tecnologia 

da Informação (RTI) na instituição referem-se às exigências legais para os procedimentos de 

descarte do resíduo, à falta de procedimentos visando à reutilização por doação, considerando 

o princípio da responsabilidade compartilhada, ao não atendimento dos requisitos legais por 

parte das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs e aos poucos 

requisitos ambientais exigidos nos processos de compra de equipamentos de TI (ISLABÃO, 

2019). 

Scolforo et al. (2018) analisaram o impacto do planejamento ambiental da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), que experimentou um aumento significativo de 

cursos, professores, técnicos e estudantes, onde a estrutura da universidade não suportava o 

crescimento existente ou o planejado para os próximos anos. Após implementação total das 

demandas e planejamento ambiental a UFLA reduziu os custos de abastecimento de água, 

tratamento de esgoto e reutilização de resíduos químicos e orgânicos. A instituição recebeu 

reconhecimento nacional através da premiação fornecida pelo MPOG para o projeto 

“EcoUniversidade: Plano Ambiental para uma Universidade Social e Ambientalmente 

Amigável” e internacional pela UI Green Metric (2020) pelo movimento global Blue 

Community (Projeto Comunidades Azuis) do Council of Canadians (ISLABÃO, 2019). 

Estudo realizado por Franco et al. (2017) buscou identificar as práticas desenvolvidas 

pelas Universidades Federais Brasileiras relacionadas ao conteúdo mínimo de Divulgação, 

Conscientização e Capacitação de seus Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e 

seus respectivos indicadores. Identificou-se que, das 63 Universidades Públicas Federais 

Brasileiras existentes, apenas 22 divulgaram o Plano na página da instituição, conforme 

estabelecido em normativa. O estudo demonstrou que as Universidades apresentaram 

dificuldade em cumprir as metas propostas, por conta dos baixos níveis percentuais 

alcançados. Para os autores possivelmente por questões culturais, a maioria dos gestores 

públicos brasileiros dos PLS das instituições estudadas possui dificuldades em implantar o 

Plano e publicar seus Relatórios de Acompanhamento (FRANCO et al., 2017).   

Nascimento (2018) fez uma análise da gestão ambiental em IES no Brasil. O estudo 

foi realizado através de consulta aos títulos publicados no portal de periódicos da CAPES. A 

análise das publicações com enfoque nas práticas de Gestão Ambiental constatou que as ações 

praticadas em IES são predominantemente práticas isoladas. Em sua maioria são iniciativas 
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relacionadas ao desenvolvimento de programas de reciclagem, controles no consumo de água, 

energia e descartes dos resíduos, que evidenciam uma abordagem focada no gerenciamento e 

não na Gestão Ambiental. Para o autor, a análise demonstrou que as ações de Gestão 

Ambiental ensinadas nas disciplinas curriculares e presente nos discursos das autoridades 

acadêmicas não são praticadas nas rotinas operacionais das instituições. A Gestão Ambiental 

praticada é pontual e corretiva e ainda incipiente, ficando preponderantemente na esfera do 

discurso (ISLABÃO, 2019). 

Mais recentemente, Freitas (2019), analisou a participação social da comunidade 

acadêmica na Coleta Seletiva Solidária da UFSM. Utilizou de uma survey para coleta de 

dados envolvendo sujeitos (estudantes, professores e trabalhadores terceirizados) que 

responderam ao questionário junto ao Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH). Os 

principais resultados alcançados revelam que a sustentabilidade ambiental voltada à 

preservação do meio ambiente, à manutenção do campus limpo e à geração de emprego e 

renda para os recicladores são fatores importantes para motivação da comunidade acadêmica 

a participar da Coleta Seletiva Solidária. Em contrapartida, o conhecimento insuficiente 

acerca desse processo por parte dos sujeitos e lacunas nas ações de sensibilização, colocam-se 

como obstáculos para uma maior e mais efetiva participação (FREITAS, 2019). 

 Percebe-se, portanto, que as pesquisas na área da Gestão Ambiental/Sustentabilidade 

nas Universidades/IES trazem as questões ambientais ao debate, o que contribui para a 

discussão do tema e para as constantes melhorias relacionadas ao meio ambiente.  

 Outros estudos realizados com a temática estão resumidos no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Estudos com a temática ambiental em Instituições de ensino superior 

 

(contínua) 
Autor Título do estudo 

Almeida et al. (2019) Desafios à sustentabilidade em uma instituição de ensino superior na Bahia. 
Pires, J. (2019) Proposta para certificação ambiental em um campus universitário. 

Silva, E. C. S. (2019) 
Proposta de processo para desenvolvimento de um centro de descarte e reuso de lixo 

eletrônico na Universidade Federal de Goiás. 
Lima e Firkowski 

(2019) 
Universidades brasileiras e seus planos de coleta seletiva. 

Rodrigues. E. A. 

(2019) 
Gerenciamento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEES) em 

Instituições de Ensino Superior (IES). 
Nascimento, J. M. 

(2018) 
Gestão Ambiental em Instituições Educação Superior no Brasil: o discurso e a 

realidade. 

Mazutti et al. (2018) 
Boas práticas nas áreas verdes de um campus universitário: sugestões com base em 

universidades sustentáveis. 
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Quadro 3 – Estudos com a temática ambiental em Instituições de ensino superior 

 

(conclusão) 

Araujo (2018) 
Análise das questões socioambientais na UFCG com base na Agenda Ambiental na 

Administração Pública – A3P. 
Silva (2017) Diretrizes para a gestão de resíduos sólidos de Instituições de Ensino Superior. 
Lima (2017) Resíduos Sólidos na UFMA: um estudo sobre a realidade atual. 

Pavan (2017) 
Percepções dos empregados de uma Instituição de Ensino Superior sobre 

sustentabilidade. 
Souza (2016) Diagnóstico da gestão ambiental na Universidade Federal do Piauí com ênfase no PLS. 
Flores (2016) 
 

Proposta de capacitação em gestão ambiental para servidores de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior. 
Bonifácio (2016) Sustentabilidade no Campus: Análise da Relevância dos Eixos Temáticos da A3P. 

Frazão (2016) 
Impactos de uma política de redução de consumo e reciclagem de papel na 

Universidade de Brasília. 

Vieira (2014) 
Identificação dos potenciais barreiras e motivações para Gestão Ambiental em 

Instituições de Ensino Superior. 

Marinho (2014) 
Universidades e sustentabilidade. Uma pesquisa em Instituições de Educação Superior 

Brasileiras. 

Menezes (2014) 
Gestão de resíduos sólidos em Instituições de Ensino Superior: O programa USP 

recicla no campus de São Carlos. 

Gomes (2014) 
Proposta de gestão ambiental para o campus universitário do Pici da Universidade 

Federal do Ceará. 
Gaion (2013) 
 

Diretrizes de planejamento e projeto urbano sustentável de campi universitários: o caso 

da UFSCar. 
Sehnem et al. 

(2013) 
A sustentabilidade para técnicos administrativos de uma Instituição de Ensino Superior 

do oeste de Santa Catarina. 
Termignoni, (2012) Framework de sustentabilidade para Instituições de Ensino Superior Comunitárias. 

Prieto (2012) 
Universidade sustentável: desafios e compromissos da educação e da GA na UF de 

Uberlândia, MG. 
Hechtheuer (2012) Avaliação da sustentabilidade ambiental nos Institutos Federais. 

De Barba (2011) 
Ambientalização curricular no ensino superior: o caso da Universidade Federal de 

Rondônia- campus de Porto Velho. 
Otero (2010) Gestão ambiental em Instituições de Ensino Superior: práticas dos campi da USP. 

Oliveira (2009) 
Universidade e sustentabilidade: proposta de diretrizes e ações para uma universidade 

ambientalmente sustentável. 

Tauchen e Brandli 

(2006) 
A gestão ambiental em instituições de ensino superior: modelo para implantação em 

campus universitário. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), com base nos estudos sobre Sustentabilidade em IES. 

 

Pode-se dizer que as práticas ambientais visando ao desenvolvimento sustentável têm 

sido realizadas e que há a inclusão de objetivos ambientalmente sustentáveis nos programas 

de difusão de conhecimentos, bem como nos processos internos das IES. Contudo, os 

principais entraves enfrentados nesses espaços são a cultura organizacional e a limitação 

financeira, além da falta de interesse e apoio por parte da alta administração. 

Na sequência aborda-se a temática da logística reversa, apresentando-se quadro 

resumo de pesquisas realizadas e resumos de trabalhos sobre o tema. Trata-se também sobre a 

A3P e o PLS, importantes instrumentos de promoção e gestão ambiental nas organizações 

públicas. 
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2.2 LOGÍSTICA REVERSA  

 

Com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, 

o governo federal oficializou a Responsabilidade Compartilhada, onde fabricantes, 

distribuidores, importadores, comerciantes, consumidores e a sociedade são responsáveis 

pelos produtos desde a produção até o descarte (BRASIL, 2010c). Responsabilidade 

Compartilhada e Logística Reversa (LR) vêm se destacando como políticas ambientais com 

vistas à redução e à reciclagem de resíduos. Esta lei propõe a melhorar a gestão dos resíduos 

sólidos com base na divisão de responsabilidades entre o poder público, a iniciativa privada e 

a sociedade. É atribuição do estado, a responsabilidade de implantar sistemas de coleta 

seletiva domiciliar nas cidades; fazer a compostagem de resíduos orgânicos (articulando com 

os agentes sociais e econômicos a viabilização para a utilização na agricultura do composto 

orgânico produzido); oferecer incentivos às associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis. Estas ações podem ser desenvolvidas com as universidades públicas, 

através de convênios realizados entre o Ministério do Meio Ambiente e as Prefeituras 

Municipais (BRASIL, 2020). 

 A logística reversa ao englobar diferentes atores sociais na responsabilização da 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gera obrigações, especialmente do 

setor empresarial, de realizar o recolhimento de produtos e embalagens pós-consumo, assim 

como assegurar seu reaproveitamento no mesmo ciclo produtivo ou garantir sua inserção em 

outros ciclos produtivos. Contudo, o objetivo principal é a prevenção e praticamente todos os 

seus conceitos englobam essa preocupação. Além disso, um fluxo reverso adequado como 

salienta Carvalho (2015), não deve considerar apenas o descarte de resíduos, mas também as 

fases anteriores de concepção dos produtos, de definição do design, do nível de durabilidade 

dos materiais etc., assim como, não é suficiente apenas a reinserção dos resíduos na cadeia 

produtiva, sendo preciso haver também a redução da escala de produção. 

 Nesse sentido, a LR busca incorporar hábitos que modifiquem tanto o modo de 

produção do sistema, como padrões que minimizem a quantidade de resíduos depositados em 

aterros sanitários, com o estímulo à reutilização, à reciclagem, à compostagem, entre outros 

métodos. Ou seja, estimula o desenvolvimento de tecnologias que permitam a modificação 

dos materiais e facilitem os processos de reciclagem e de tratamento dos resíduos. Assim 

como, a mudança na cultura do consumismo, para que se atinja patamares mais equilibrados 

entre consumo, descarte e utilização de matérias-primas.  
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O conceito de LR, é bastante amplo, porém o processo consiste basicamente no fluxo 

reverso da fabricação do produto. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS/Lei 12.305/2010), pode ser entendida como (BRASIL, 2010c): 

 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 

os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 

de vida dos produtos (BRASIL, 2010c). 
 

Já o Decreto 10.936/2022, que regulamenta a referida lei, em seu art. 13, assim a 

conceitua: 

 

A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada (BRASIL, 2022). 
  

Assim, funciona como um sistema circular em que existem fases distintas (coleta, 

armazenagem, transporte, reaproveitamento, reciclagem), para a reintegração dos resíduos na 

cadeia produtiva e também para a redução dos fluxos desses resíduos. É, portanto, um 

processo contínuo/cíclico, porque se considera que a introdução do resíduo na cadeia 

produtiva se inicia com o reprocessamento ou com a reutilização, independentemente, de 

haver ou não remanufatura/reciclagem. “O reaproveitamento dos resíduos possibilita o 

fechamento do ciclo produtivo” (CARVALHO, 2015). 

Segundo Leite (2009) a LR pode ser dividida em duas categorias: a de pós-venda, fase 

anterior ao consumo, responsável por agregar valor ao produto devolvido por razões tais 

como erros no processamento dos pedidos, garantia, produtos com defeitos, defeitos 

decorrentes do transporte, excesso de estoques, estoques obsoletos ou falhas. Quer dizer, pode 

envolver o retorno por razões diferenciadas, mas o que a identifica é o fluxo de retorno de 

bens com pouco uso ou não utilizado. E a de pós-consumo, responsável por agregar valor a 

um produto constituído por bens que possuam alguma funcionalidade através dos recursos de 

reuso, desmanche, reciclagem, remanufatura e reutilização (LEITE, 2009).  

 Soares et al. (2016), descrevem que no contexto empresarial a LR se refere aos vários 

processos e componentes da cadeia de suprimentos global que são concebidos para apoiar a 

identificação e a remoção de produtos, partes ou suprimentos de locais intermediários, tais 
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como lojas de varejo, centros de distribuição e outros lugares de destino final de produtos. 

Nessas categorias os produtos podem ser classificados como devoluções, reclamações, 

inaproveitados, sinistrados, defeituosos, obsoletos, desatualizados, retornos sazonais e 

recompras. 

 Conforme os autores a LR sempre foi uma parte importante da cadeia de suprimentos 

e sua relevância tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Isso tem acontecido por 

causa de políticas de retorno de produtos mais generosas a cada ano, crescente legislação 

sobre descarte de produtos, aumento da responsabilidade social do consumidor e 

conscientização sobre o potencial da logística reversa em economizar custos (SOARES et al, 

2016). 

 Carvalho (2015) compara a logística reversa e a logística direta (ou tradicional). A 

logística direta consiste num processo de planejamento para a distribuição ou armazenamento 

de produtos e o gerenciamento da aquisição de matéria-prima. É uma fase que possibilita a 

venda e a comercialização de produtos, tendo, comumente, como ponto final o consumo. A 

logística reversa representa o fluxo reverso da logística, ou seja, coletará os produtos 

considerados velhos, obsoletos, danificados, ou inúteis e os movimentará de modo a fornecer 

disposição final ou tratamento adequado, que pode ser a reciclagem, a reutilização, a 

remanufatura, o coprocessamento, etc. (VAZ, 2012). Tem, portanto, o seu ciclo se iniciando, 

em regra, a partir do consumidor e não do produtor como no caso da logística direta. 

 Contudo, como ressalta Carvalho (2015), a real dimensão da LR é um processo muito 

mais complexo do que o mero retorno dos produtos descartados pelos consumidores a uma 

cadeia produtiva. O reaproveitamento ou a reinserção dos resíduos pode se dar em cadeia 

distinta da qual se originou. A LR cabível dependerá muito do tipo de resíduo, de suas 

características físicas e químicas e de sua qualidade. Não há um processo uniforme. Ou seja, 

cada segmento produtivo terá de estabelecer qual a melhor maneira de gerenciar essa 

atividade, devido às peculiaridades de cada tipo de resíduo. Além disso, a LR pode modificar 

o modo como se desenvolverá a atividade principal (o modo de produção, o design, o tipo de 

material empregado na produção, o marketing, o grau de estímulo ao consumo etc.) em razão 

das exigências de prevenção aos resíduos. 

 Para autores como Greve e Davis (2012) a LR pode ser definida como um processo 

que, ao contrário de encaminhar os bens à destinação final tradicional, opta pela agregação de 

valor e eliminação adequada. Eles também destacam que a LR é muito mais do que o simples 

retorno dos bens do consumidor, porque ela envolve um processo mais complexo de 
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reciclagem, gestão da disposição final, recalls, processos de reparação, dentre outros 

procedimentos. Os autores ainda definem a LR como uma rede sustentada por três pilares 

fundamentais: a divulgação das políticas de retorno das empresas; a qualidade do programa de 

LR e as parcerias entre os fornecedores. 

 Costa et al. (2014) formularam a seguinte conceituação, considerada uma das mais 

completas, por manifestar aspectos ambientais, sociais e econômicos: 

 

“A logística reversa é o processo de recuperação dos resíduos de pós-venda ou pós 

consumo, pela coleta, pré-tratamento, beneficiamento e distribuição, de forma a ou 
retorná-los à cadeia produtiva, ou dar-lhes destinação final adequada. Deve enfocar a 

minimização dos rejeitos e dos impactos negativos e a maximização dos impactos 

positivos, sejam ambientais, sociais ou econômicos. Este processo incorpora as 

atividades operacionais, de gestão e de apoio que, de forma integrada e envolvendo 

os diversos atores, planejem e viabilizem a implementação das soluções mais 

adequadas para os resíduos” (COSTA et al., 2014). 
 

 Entre os principais motivos para a implementação da LR encontra-se o valor 

econômico na recuperação de ativos; redução do custo de produtos ao reutilizar materiais 

recuperados; vantagem competitiva; preocupações ambientais; exigências por produtos mais 

verdes; inibição na escassez de recursos naturais e na obsolescência dos produtos; melhoria na 

imagem da empresa e atendimento às regulamentações ambientais (SOUZA et al., 2018).  

 Além disso, a partir dos anos 2000, por força das Resoluções do CONAMA, alguns 

produtos considerados perigosos começaram a ter um tratamento diferenciado pós-consumo: 

embalagens de agrotóxicos; pneus inservíveis; Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado 

(OLUC) e suas embalagens plásticas; pilhas e baterias; e lâmpadas fluorescentes e de vapor 

de sódio. Conforme o art. 33, da Lei 12.305/2010, os fabricantes, importadores e 

distribuidores brasileiros (BRASIL, 2010c): 

 

“São obrigados a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: I) agrotóxicos, II) pilhas e baterias, 

III) pneus, IV) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, V) lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens e VI) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Os 

acordos entre o poder público e as empresas estão sendo estendidos a embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens” (PNRS, 

2010). 
 

 Estes produtos considerados especiais, possuem geralmente um “circuito fechado” de 

logística reversa ou logística reversa de “ciclo fechado” em que o reaproveitamento dos 

resíduos pode se dar no âmbito da mesma cadeia produtiva. Ou seja, após o descarte dos 
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resíduos ou quando se verifica algum problema que impossibilite a venda, possibilita-se a 

destinação do resíduo na mesma cadeia em que se originou. O retorno é feito diretamente ao 

gerador do resíduo ou a empresa terceirizada (revendedora), quando for o caso. Por isso, 

denomina-se cadeia fechada. Mas o modo de fechamento do ciclo e a LR das cadeias 

produtivas não serão os mesmos para todos os tipos de resíduos, porque cada qual possui suas 

especificidades. 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece ainda, que, os sistemas de 

logística reversa- SLR devem ser estendidos aos produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos e embalagens, considerando, 

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos 

resíduos gerados (BRASIL, 2010b; 2010c). Via de regra para estes materiais a logística 

reversa ocorre em circuito aberto. Ou seja, o reaproveitamento do resíduo se dá em outra 

cadeia produtiva, como é o caso da maioria das embalagens em geral, onde a partir da 

reciclagem é possível obter-se matéria-prima para a produção de outros artigos. 

Os conceitos contidos nessa lei trazem à tona uma questão muito importante: a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, com atribuições 

individualizadas e encadeadas entre todos os elos do sistema produtivo, bem como, com 

responsabilidades para o consumidor e o poder público. 

 

2.2.1 Estudos acadêmicos sobre Logística Reversa 

 

  Nos estudos acadêmicos a Logística Reversa (LR) é um tema relativamente recente e 

teve no Brasil seu maior destaque a partir da PNRS. Pesquisa bibliométrica realizada pela 

autora (quadro 4), buscou investigar o perfil dos estudos sobre o tema Logística Reversa na 

literatura nacional. Através da busca na base Google acadêmico foi inserido o termo "logística 

reversa", considerando a linha de tempo de 2009 a 2020. Entre os trabalhos estão artigos, 

dissertações, teses e TCCs. Existem pesquisas em diversas linhas, sobretudo abordando o 

processo de LR em empresas privadas (eletroeletrônicos, vidros, pneus, metais, embalagens 

de agrotóxicos, construção civil, setor têxtil, vantagens e dificuldades para a implantação, 

entre outros).  
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Quadro 4 – Estudos sobre Logística Reversa 

 

(contínua) 
Autor(es) Ano Estudo 

Delponte et al. 2020 
Responsabilidade ambiental nas empresas: aplicabilidade da Lei 

12.305/2010 sob o viés da Logística Reversa. 

Rittl et al. 2020 
Avaliação da implementação da rede internacional de 

cooperação acadêmica lixo zero (NIZAC) no Brasil. 

Lima e Firkowski 2019 Universidades brasileiras e seus planos de coleta seletiva. 

Chaves et al. 2019 Logística reversa: o estado da arte e perspectivas futuras. 

Couto e Lange 2019 Análise dos sistemas de Logística Reversa no Brasil. 

Augusto 2018 
O impacto da colaboração e cooperação na implementação dos 

modelos de Logística Reversa de REEE: os casos brasileiro e 

europeu. 

Souza et al. 2018 
Barreiras na implementação da Logística Reversa nas empresas 

catarinenses. 

Martins et al. 2018 
Análise das práticas de Logística Reversa aplicadas aos 

vasilhames de vidro em uma engarrafadora de bebidas. 

Guércio 2017 
Custos e benefícios de um sistema de Logística Reversa na 

gestão de resíduos sólidos: Um estudo de caso na administração 

pública. 

Santos et al. 2017 
O uso da Logística Reversa para minimizar os efeitos causados 

pelo Lixo Eletrônico ao Meio Ambiente. 

Cordeiro et al. 2017 
 Processo de análise hierárquica aplicado à Logística Reversa: 

um estudo bibliométrico. 

Schroeder 2017 
Barreiras que limitam a Logística Reversa de REEE das IES de 

São Paulo. 

Massucato 2017 
Logística reversa de embalagens de agroquímicos na cadeia de 

produção agrícola. 

Nogueira 2017 

Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos 

Produtos e Instrumentos Jurídicos da Logística Reversa: novas 

modalidades da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

aplicações. 

Mendes 2017 

Análise de experiências internacionais com a Logística Reversa 

de REEE: comparação com a realidade brasileira e 

recomendações. 

Pianowski 2017 
Logística Reversa de embalagens em atendimento à PNRS: 

estudos de caso da Alemanha e do Brasil. 

Callefi et al. 2017 
O papel da logística reversa para as empresas: fundamentos e 

importância. 

Chaves 2016 
Avaliação das potencialidades e limitações da gestão dos 

resíduos sólidos sujeitos à Logística Reversa em municípios de 

pequeno porte na região central do estado de São Paulo. 

Assiz 2016 
Logística Reversa de sucatas metálicas não ferrosas em uma 

Indústria Automobilística: Estudo de Campo. 

Ribeiro et al. 2016 
Análise da aplicabilidade da implementação da 
Logística Reversa no Setor Público Federal. 

Santos et al. 2016 

Análise da Produção Científica em Logística 
Reversa nos Artigos do Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção – ENEGEP (2006/2010). 

Soares et al. 2016 
Logística Reversa: uma análise de artigos publicados na base 

SPELL. 

Sousa et al. 2016 Logística Reversa e sustentabilidade. 
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Quadro 4 – Estudos sobre Logística Reversa 

 

(contínua) 

Filho e Machado 2016 

Logística Reversa no setor público: percepção e análise do 

processo aplicado pelos gestores ambientais do município de 

Corrente–PI. 

Omena et al. 2016 
Sustentabilidade e Logística Reversa: um desafio para a 

Universidade Federal de Alagoas. 

Minotto et al. 2015 
Elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos na UFRGS. 

Carvalho 2015 
A importância da consensualidade na implementação da 

Logística Reversa. 

Boemo et al. 2015 

O processo de Logística Reversa como prática de preservação 

do meio ambiente: O caso dos produtores agrícolas no Distrito 

de Santa Flora/RS 
Silva 2014 Políticas públicas de Logística Reversa e sustentabilidade. 

Fontes 2014 
Desvendando a Logística Reversa de embalagens 
PET no Brasil: uma análise da legislação e da 
Percepção de especialistas 

Esperanza e Moretti 2014 Logística Reversa: Análise de processos implementados. 
Sant'Anna et al. 2014 Os resíduos eletroeletrônicos no Brasil e no exterior: diferenças 

legais e a premência de uma normatização mundial 

Netto et al. 
2014 Avaliação das vantagens ambientais e econômicas da 

implantação da Logística Reversa no setor de vidros impressos. 

Alves et al. 

2014 A Logística dos Resíduos Sólidos Gerados na Faculdade de 

Tecnologia de Guarulhos: 
Análise dos 4´rs. 

Avero e Senhoras 
2014 Logística Reversa como meio de instrumentalização empresarial 

do desenvolvimento sustentável. 

 
 Demajorovic et al. 

2014 Integrando empresas e cooperativas de catadores em fluxos 

reversos de resíduos sólidos pós-consumo: o caso Vira-Lata. 

Figueiredo et al. 

2014 O perfil de sensibilização acerca do descarte e reutilização de 

resíduos sólidos na cidade universitária, Universidade Federal 

do Maranhão. 

Valandro et al. 
2014 Logística reversa: análise bibliométrica de artigos publicados 

em periódicos brasileiros no período de 2003 a 2012. 
Luchezzi 2014 Logística reversa na construção civil. 

Vaz et al. 
2014 Estado da arte do gerenciamento de resíduos sólidos em IES: 

uma revisão de literatura. 

Senthil e Sridharan 2014 Reverse logistics: a review of literature. 

Tenório et al. 
2014 Inovação e tomada de decisão no processo de Logística 

Reversa: uma análise bibliométrica. 

Palma 2013 Gerenciamento de resíduos sólidos em IFES do RS. 

Marchese 
2013 Logística Reversa das embalagens e sua contribuição para a 

implantação da PNRS. 

Sellitto et al. 
2013 Coprocessamento de cascas de arroz e pneus inservíveis e 

Logística Reversa na fabricação de cimento. 

Kobal et al. 
2013 O setor produtivo de eletroeletrônico brasileiro e seus produtos 

pós-consumo. 

Corrêa 
2013 O papel dos stakeholders para a efetivação da Logística reversa: 

o caso do programa “Mundo Limpo, Vida Melhor”. 
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Quadro 4 – Estudos sobre Logística Reversa 

 

(conclusão) 

Wille e Born 
2013 Logística reversa: conceitos, legislação e sistema de custeio 

aplicável. 

Lagarinhos e Tenório 2013 Logística reversa dos Pneus Usados no Brasil. 

Araújo et al. 2013 Logística reversa no comércio eletrônico: um estudo de caso. 

Santos et al. 

2013 Uma Abordagem Teórico-conceitual da Logística Reversa, 

através da Cooperativa de Catadores de Resíduos na Zona Leste 

de São Paulo. 

Cruz et al. 
2013 A Logística Reversa como diferencial competitivo nas 

Organizações. 

Hernandez et al. 2012 Modelo de Gerenciamento da Logística Reversa. 

Dorion et al. 
2011 A contribuição da Logística Reversa e dos Sistemas de 

Informação na busca pela Sustentabilidade Ambiental. 

Natume et al. 
2011 Gerenciamento de resíduos de informática nas Universidades 

Federais do Brasil. 

Marchi 
2011 Cenário mundial dos resíduos sólidos e o comportamento 

corporativo brasileiro frente à Logística Reversa. 

Brasil 
2011 Análise do sistema logístico reverso de lâmpadas de iluminação 

pública do sul Cearense. 

Juliatto et al. 
2011 Gestão integrada de resíduos sólidos para instituições públicas 

de ensino superior. 

Figueiró 
2010 A Logística Reversa de pós-consumo vista sob duas 

perspectivas na cadeia de suprimentos. 

Gontijo e Dias 
2010 Viabilidade e sustentabilidade na implantação da Logística 

Reversa de pós-consumo. 
Shibão et al. 2010 A Logística Reversa e a sustentabilidade empresarial. 

Chaves e Alcântara 
2009 Logística Reversa: uma análise da evolução do tema através de 

revisão da literatura. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Pesquisa bibliométrica realizada por Soares et al. (2017), analisou como tem sido 

estudada a LR. Usando a expressão “Logística Reversa”, foram encontrados 47 artigos da 

base SPELL publicados entre o ano de 2003 e setembro de 2015. Verificou-se que a gestão 

ambiental e a reciclagem de resíduos perpassam a maioria dos estudos cujos temas tratados 

nos artigos coincidem com setores prioritários da Lei n. 12.305/2010, tais como embalagens 

de produtos agrotóxicos (BRASIL, 2010c). Embora os autores tenham tratado da questão da 

sustentabilidade, que permeia a grande maioria dos trabalhos, surge em cada artigo uma 

preocupação com as questões econômicas. No âmbito econômico estão questões ligadas a 

custos despendidos com a Logística Reversa em todos os seus fluxos e funções (SOARES et 

al., 2017). 

 Dos quarenta e sete artigos sobre LR, trinta e seis trabalhos foram orientados para as 

questões ambientais. Sobre operações de devolução de mercadorias, foram sete estudos. 
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Quatro artigos não foram aplicados a uma realidade empresarial específica, a exemplo de 

ensaios teóricos. Observou-se que os pesquisadores parecem ter restrições em se debruçar 

sobre a LR nas questões diárias de consumo. 

 Os autores da pesquisa concordam que a LR ainda está longe de uma concretização 

como idealizada, uma vez que há falta de controle e fiscalização inclusive em setores já 

legislados (como o das embalagens de defensivos agrícolas), mas a LR poderá se fortalecer 

como solução para o desafio da implementação da PNRS (SOARES et al, 2017). 

 Outro estudo realizado por Souza et al (2018) investigou as principais barreiras da 

prática da LR no cenário catarinense. A pesquisa iniciou com uma revisão da literatura a 

partir de uma busca em bases de dados para saber o que está sendo pesquisado sobre a 

implementação da LR. As palavras chave utilizadas foram "reverse logistic" e implementation 

OR “introduction” OR “implement” OR “deployment”. As bases de dados utilizadas foram: 

Scopus, Web of Science, OneFile (GALE), ProQuest (ERIC) e Emerald. Na sequência foram 

encaminhados questionários à 16 empresas catarinenses que realizam a LR. A partir da 

análise dos questionários de 8 empresas respondentes, provenientes dos setores têxtil, 

alimentício, manufatura, metalúrgico e metal mecânica, constatou-se que dentre as empresas 

que adotaram a LR nos últimos anos, a maioria realiza atividades de pós-consumo ou pós-

consumo e pós-venda (62,5% das empresas aplicam a logística reversa de pós-venda e pós-

consumo enquanto apenas 12,5% aplicam apenas pós-venda e 25% de pós-consumo) 

(SOUZA et al., 2018). 

 Por fim, os resultados mostraram que o investimento financeiro é uma barreira 

presente em todas as empresas respondentes, em algumas de maior intensidade do que em 

outras. Além disso, as questões legais e a falta de incentivos fiscais no país desmotivam a 

implantação de sistemas reversos além do alto risco de investimento, já que a adoção de 

sistemas reversos está sujeita a grandes variações de demanda e incertezas quanto à 

colaboração por parte dos seus clientes (SOUZA et al., 2018). 

 Um sistema de LR, como uma das propostas da PNRS, apresenta características 

diferenciadas ao ser adotado pela iniciativa privada e pela Administração Pública. No setor 

público ainda é pouco discutido e trabalhado. Trabalhos pontuais, como o de Guércio (2017), 

apresentou um estudo de caso detalhando um SLR na Administração Pública, realizado no 

Supremo Tribunal Federal- STF, para resíduos de higiene bucal, escovas de dente usadas, 

tubos de creme dental vazio e suas respectivas embalagens. Por meio da compilação e análise 

de dados, o estudo comprova a eficiência econômica e financeira, a aceitação social e a 
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proteção ambiental de um sistema de logística reversa adotado por um Órgão da AP em 

parceria com uma empresa privada. 

 Filho e Machado (2016) pretenderam identificar as contribuições da LR no setor 

público para redução dos custos e minimização dos impactos ambientais tendo como universo 

a cidade interiorana de Corrente, localizada no sul do estado do Piauí. O estudo foi realizado 

por meio de pesquisa em acervo bibliográfico, além de entrevista e visitas in loco ao aterro 

controlado e repartições mantidas pelo setor público, por parte da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis do município.  

 Foi percebido que o descarte de materiais perigosos na cidade é realizado 

separadamente em vazadouro a céu aberto, numa área distante da zona urbana municipal. Essa 

forma de alocação, considerada como uma solução rápida para o problema da destinação, 

consiste em uma técnica usada pelos municípios para dar resposta para a grande quantidade 

de resíduos gerados e que não são tratados. Estes materiais não são incinerados e resíduos 

como pilhas e pneus não retornam aos seus fabricantes, como deve ocorrer com a LR. Isso 

tem ocorrido, segundo os pesquisadores, pela falta de auxílio de pessoas capacitadas ao 

separar os resíduos e pela falta de informação da população, que mostra desconhecer a 

importância e funcionamento do processo, não cobrando pelo recolhimento destes produtos 

(FILHO; MACHADO, 2016). 

 Ribeiro et al (2016) verificaram a aplicabilidade da LR no setor público no momento 

de desfazimento de seus bens. Para isso, realizaram uma pesquisa bibliográfica e análise 

documental. Observaram a grande importância da LR para a sociedade, uma vez que sua 

realização contribui com benefícios sociais (criando oportunidade de um novo ramo de 

atuação ligado ao processo de recolhimento e reciclagem), econômico (com a geração de 

renda no novo ramo de atuação criado) e, principalmente, com benefícios ambientais, uma 

vez que contribui com a disposição final dos resíduos de forma adequada, sem risco de 

contaminação de solos, rios, mares, atmosfera e pessoas. Entretanto, a implementação da LR 

esbarra em diversos obstáculos, que vão desde dificuldades políticas (como a falta de 

fiscalização e apoio econômico), financeira (falta de capital para investir no processo), de 

infraestrutura (que assegure o recolhimento e o reaproveitamento) até o de gestão 

(complexidade da operação, falta de especialistas), tendo como um dos principais obstáculos a 

comunicação e divulgação de informação, principalmente aos consumidores, que são aqueles 

que dão início ao processo de LR (RIBEIRO et al., 2016). 
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 Segundo os autores do estudo, as instituições públicas, no geral, têm como principal 

objetivo prestar um serviço à sociedade e como um estabelecimento prestador de serviço, 

deveria elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos conforme previsto no art. 20 

da PNRS, pois geram além dos resíduos comuns, também resíduos considerados não 

domiciliares, que não são recolhidos pela coleta seletiva de lixo municipal, como os 

eletroeletrônicos e resíduos perigosos, considerando que os resíduos eletroeletrônicos são 

compostos de materiais tóxicos (RIBEIRO et al., 2016). 

 O estudo concluiu que não era possível a realização da LR no processo de 

desfazimento de bens do setor público, uma vez que sua aplicabilidade esbarrava numa 

legislação desatualizada (Lei 99.658/90) (em maio de 2018, a legislação foi revisada e 

atualizada de acordo com os princípios e objetivos da PNRS, através dos Decretos 9.373/2018 

e 10.340/2020, que dispõem sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a 

disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional).   

 Nota-se que os estudos sobre LR consideram apenas alguns resíduos sólidos, dando 

ênfase à coleta seletiva solidária e aos resíduos perigosos, os quais devem ter destinação 

correta por força da legislação. Resíduos de embalagens em geral (como metal, vidro, isopor 

ou resíduos líquidos), e resíduos orgânicos acabam sem terem a devida atenção. 

 

2.2.2 A3P, Plano de Logística Sustentável e Logística Reversa 

  

Os critérios de sustentabilidade na Administração Pública (AP) podem ser vistos como 

aqueles que pretendem estimular a produção e o consumo sustentável nas atividades 

desenvolvidas. A IN nº 10/2012/MPOG, os define como “parâmetros utilizados para 

avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, 

social e econômico” (art. 2º, inc. II, BRASIL, 2012c). Tais critérios fazem parte de programas 

governamentais que estimulam a adoção da gestão socioambiental na AP, a exemplo do 

Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e do Plano de Gestão de 

Logística Sustentável (PLS). 

Em 1999, o Ministério do Meio Ambiente percebeu que era necessário inserir todos os 

entes públicos - federal, distrital, estaduais e municipais - no contexto da gestão ambiental na 

administração pública, atendendo ao princípio da eficiência e equilíbrio do meio ambiente, 

estabelecidos na Constituição brasileira. Criou para tanto, o Programa A3P que adiciona aos 
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procedimentos tradicionais da AP os elementos socioambientais, ou seja, aqueles que são 

exigidos pela modernidade, onde se busca economia, eficiência e sustentabilidade (BRASIL, 

2017), tendo relação direta com os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, a 

agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável que ocorreu em setembro de 2015.  

Conforme Alves (2019) a A3P está sustentada por cinco objetivos:  

1) Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais;  

2) Promover a economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais;  

3) Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pela execução das atividades de 

caráter administrativo e operacional; 

4) Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de novos 

referenciais no âmbito da administração pública; 

5) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

Prioriza como um de seus princípios a política dos 5 Rs, configurando os seus cinco 

eixos temáticos9:   

a) Repensar: repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e descarte 

adotados;  

b) Recusar: possibilidades de consumo desnecessário e produtos que gerem impactos 

ambientais significativos; 

c) Reduzir: significa evitar os desperdícios, consumir menos produtos, preferindo 

aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior 

durabilidade;  

d) Reciclar: significa transformar materiais usados em matérias primas para outros 

produtos por meio de processos indústrias; 

e) Reutilizar: é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo, 

reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. É ser criativo, inovador, usando um 

produto de diferentes maneiras (A3P, 1999).  

 

 

Figura 2 – Política dos 5Rs, um dos princípios da A3P 

 

 
9 A A3P foi estruturada em cinco eixos temáticos, a saber: 1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

2. Gestão adequada dos resíduos gerados; 3. Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 4. Sensibilização e 

capacitação e 5. Licitações Sustentáveis (BRASIL, 1999). 
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Fonte: Política dos 5Rs (2022). 

 

Nesse sentido, o programa busca introduzir critérios ambientais no local de trabalho, 

estimulando os gestores públicos a incorporar critérios de gestão ambiental em suas 

atividades, por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e 

dos bens públicos, do manejo adequado dos resíduos gerados, de ações de licitações 

sustentáveis e, ainda, da melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos (ALVES, 

2019). 

A LR está inserida no e eixo 2 da A3P "Gestão adequada dos resíduos gerados", além 

de estar ancorada na Lei nº 12.305/10, que entre outros, prevê a prevenção e a redução na 

geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 

resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 

destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado) (BRASIL, 2010c; BRASIL, 2020). 

Os SLR também fazem parte do processo de contratações públicas, outro eixo 

temático da A3P, visando às práticas de redução de impactos ambientais na produção e 

consumo de bens e serviços e obras contratadas. Pensando nisso, políticas públicas de 

compras sustentáveis começaram a ser implantadas. Tenta-se visualizar o principal objetivo 

da legislação licitatória com um olhar mais sustentável e menos financeiro10. 

 
10

 São considerados marcos fundamentais desse processo, a Instrução Normativa 01/2010 do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG (atual Ministério da Economia), que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e a alteração do art. 3º da Lei 8.666/93, por meio da Lei 12.349/2010, 

que determinou padrões sustentáveis nas licitações federais e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. Em 2012, o Decreto 7.746 (alterado pelo decreto 9.178/2017), estabeleceu critérios, práticas e 
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Figura 3 – Eixos temáticos da A3P 

 

Fonte: Brasil (2022). 

 

 Conforme Alves (2019) as entidades da AP, enquanto prestadoras de serviço público, 

têm a responsabilidade de contribuir com o enfrentamento das questões ambientais, seja 

buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais padrões de produção e consumo, seja 

promovendo a discussão sobre sustentabilidade e a adoção de uma política de 

responsabilidade socioambiental do setor público. Nesse sentido, outra iniciativa do governo, 

foi a publicação em 2012 da Instrução Normativa nº 10, que estabelece as regras para 

elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável, ferramentas de planejamento que 

permitem aos órgãos ou entidades estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de 

gastos e processos na AP.  

Diante dessa necessidade, o Governo Federal, através do Decreto nº 7.746/2012, 

estabeleceu critérios e práticas para promover o desenvolvimento sustentável nacional por 

meio de aquisições e contratações de serviços e obras na administração pública federal, bem 

como para nortear as ações voltadas à sustentabilidade no âmbito de cada instituição 

(BRASIL, 2012a). E, mediante o referido Decreto, foi instituída a Comissão Interministerial 

de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), que tem como competência a 

proposição de regras para a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS.  

 

 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal, e instituiu a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 

Pública - CISAP. Já a Instrução Normativa MPOG 10/2012, estabeleceu regras para elaboração dos Planos de 

Gestão de Logística Sustentável para todos os órgãos da administração federal de que trata o art. 16, do Decreto 

n. 7.746/2012, e dá outras providências (BRASIL, 2010d; 2012a).  
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Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 

empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de 

Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação, prevendo, no mínimo: I – atualização do inventário de bens e 

materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para 

substituição; II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais 

e serviços; III– responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do 

plano; e IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação (BRASIL, 2012c). 
 

A IN nº 10/2012//MPOG, que estabelece as regras para os PLS, em seu art. 2º, inciso 

I, conceitua o PLS como o “processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de 

informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a proteção ambiental, a justiça 

social e o desenvolvimento econômico equilibrado”. Importante mencionar a definição 

contida no inciso III, que define práticas de sustentabilidade como sendo “ações que tenham 

como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional visando a inserção de 

critérios de sustentabilidade nas atividades da Administração Pública” (BRASIL, 2012c). 

Corroborando as ações do Governo Federal, o governo do estado do Rio Grande do 

Sul instituiu em 2016 através do Decreto 53.307, o Programa Sustentare, que trata da 

destinação e do descarte de ativos eletroeletrônicos de órgãos e de entidades do estado do Rio 

Grande do Sul. O Programa Sustentare objetiva a destinação e descarte de forma 

ambientalmente segura e socialmente responsável, através de três formas de destinação dos 

ativos: doação, recondicionamento e reciclagem. E através de três seguimentos:  

• Adesão ao Programa: órgãos de outros poderes, órgãos constitucionais autônomos, 

municípios, sociedade civil organizada e pessoas jurídicas de direito privado 

podem aderir ao Programa para destinar seus resíduos eletroeletrônicos de maneira 

ecologicamente correta; 

• Solicitação de Doação: entidades privadas assistenciais e órgãos públicos poderão 

solicitar doação de eletroeletrônicos conforme disponibilidade do Programa;  

• Parceiros: empresas devidamente licenciadas e especializadas na descaracterização 

ou recondicionamento de eletroeletrônicos poderão participar do Programa, 

conforme regras e disposições legais, através de licitação para este fim (ENAP, 

2017). 

 Vários órgãos das três esferas públicas e da sociedade civil já aderiram ao Programa 

(incluindo-se a UFSM), que conta com algumas Parcerias, entre elas a da Superintendência 

dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) entidade parceira que impulsiona a trilha de 

descaracterização, localizada na planta instalada no Presídio Feminino Madre Pelletier, 

fazendo a gestão geral dessa trilha, incluindo seus processos e resultados. Da Companhia de 
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Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS), entidade parceira 

que coordena a trilha de recondicionamento, fazendo a gestão de seus processos e dos 

resultados apresentados, utilizando o Polo Marista de Formação Tecnológica. E a JG Recicla, 

empresa que possui certificação ambiental, busca e leva os ativos à trilha de 

descaracterização, remunera as presidiárias e faz o descarte sustentável dos resíduos 

eletroeletrônicos (ENAP, 2017). 

 O Programa Sustentare foi uma das Iniciativas premiadas no 22º Concurso Inovação 

no Setor Público 2017, realizado pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP), que premia práticas inovadoras implementadas em órgãos da Administração Pública, 

reconhecendo e valorizando o trabalho de servidores e equipes que transformam ideias 

criativas em práticas inovadoras e, assim, melhoram a qualidade dos serviços públicos 

prestados à população (BRASIL, ENAP, 2019). 

 Outra iniciativa premiada no 20º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, no 

ano de 2015, contemplando a logística reversa foi o programa "Destinação de resíduos 

provenientes da destruição de bebidas apreendidas pela Receita Federal". Através de convênio 

de cooperação entre a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria – RS e a 

Universidade Federal de Santa Maria – RS, utilizando a usina piloto de etanol da universidade 

para destilação do resíduo líquido, todo o material resultante de apreensão é transformado em 

etanol e álcool em gel, sendo que os produtos resultantes são utilizados no abastecimento de 

veículos oficiais e na higienização. Os resíduos de embalagens e vasilhames têm destinação 

social na forma do Decreto nº 5.940/ 2006, e o resíduo final da destilação é utilizado como 

fertilizante. No período 2011 a 2014 foram destilados 102.116 litros de resíduos de bebidas. A 

iniciativa também abreviou o tempo de permanência das mercadorias em depósitos, 

disponibilizando espaços para novas apreensões, diminuindo os custos de armazenagem e de 

controles, e evitando a obsolescência e a depreciação dos bens (BRASIL, ENAP, 2016).  

 A classificação dos resíduos, conforme a legislação brasileira, se encontra no anexo A. 

 Na sequência, o capítulo 3 explicita os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a realização do presente estudo.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa pode ser definida como o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos (GIL, 2010). Para que 

a pesquisa atinja os seus objetivos propostos, tenha credibilidade e possibilite o entendimento 

dos resultados, é necessário que a sua metodologia seja bem definida. 

 Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos, caracterizando a pesquisa 

quanto aos objetivos, procedimentos e abordagens empregadas. A metodologia deste trabalho 

buscou responder à questão de pesquisa e aos seus objetivos. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O trabalho ora proposto trata-se de um estudo multicaso, cuja pesquisa tem como 

escopo Universidade Públicas brasileiras, neste estudo representadas pela Universidade 

Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro. Para Yin (2001), esta forma de pesquisa estuda o fenômeno atual na situação onde 

ocorre, vislumbrando perspectivas, adequando os limites onde o efeito e o ambiente não são 

claros. O método multicaso, corrobora Boyd e Westfall (1987, estabelece a identificação dos 

fatores: (i) comuns, a todos do grupo; (ii) não comuns a todos, mas comuns a algum 

subgrupo; e (iii) únicos, para caso específico. 

A utilização de multicaso não permite generalizar dados para a população, mas prevê 

resultados similares (replicação literal); resultados contrários por razões previsíveis 

(replicação teórica); ou à semelhança, seguindo método de experimentos (YIN, 2015). Outro 

ponto que indica a aplicabilidade do estudo, a essência da contemporaneidade de fenômeno, 

num cenário real com fontes de evidências diversas. 

Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo descritivo, com abordagem de 

investigação qualitativa. O estudo descritivo tem por objetivo descrever as características de 

um fenômeno social específico. Para Yin (2015, p. 244) “estudo de caso descritivo é um 

estudo de caso cujo propósito é descrever um fenômeno (o “caso”) em seu contexto de mundo 

real”. As pesquisas descritivas podem ser entendidas como uma análise em profundidade, que 

visam, segundo Gil (2008), a descrição, classificação e interpretação do objeto estudado. Este 
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tipo de pesquisa pode ir além da mera identificação de variáveis ou proporcionar uma nova 

visão do objeto, aproximando-se assim da pesquisa exploratória. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Lakatos e Marconi (2017) explica o porquê das 

coisas, exprimindo o que é adequado ser feito; portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais. Ela reúne grande número de informações detalhadas, valendo-se de diferentes 

técnicas de pesquisa. Seu objetivo é apreender determinada situação e descrever a 

complexidade de um fato (LAKATOS; MARCONI, 2017).  

 Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico dos estudos relacionados ao 

crescimento vs desenvolvimento; desenvolvimento econômico vs. desenvolvimento 

sustentável; sustentabilidade; principais normativas ambientais vigentes no Brasil; eventos, 

conferências e declarações de cunho ambiental e logística reversa. Posteriormente foi 

realizada uma pesquisa documental nos sites institucionais e aplicado um questionário 

(Apêndice A) com os responsáveis pelos setores ambientais das universidades federais 

selecionadas para a pesquisa, a fim de identificar o processo de logística reversa nessas 

instituições de ensino. Para complementar foi aplicado questionário (Apêndice B) com os 

responsáveis pelo setor ambiental da UFSM (SPA) e direções das Unidades de Ensino 

(Apêndice C), para ter um diagnóstico da situação atual relacionada ao tema.  

 

Figura 4 – Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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3.2 UNIDADES DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 O estudo foi realizado no setor ambiental da UFSM e em suas unidades de ensino, e 

em mais quatro universidades públicas brasileiras, analisando-se as ações e práticas existentes 

referente à Logística Reversa nestas Instituições. As Universidades que participaram da 

pesquisa foram selecionadas conforme a classificação no UI GreenMetric World University 

Ranking (2020).  

 O UI GreenMetric World University (2020) trata-se de um relatório anual de 

sustentabilidade das Universidades do mundo, elaborado desde 2010 pela Universidade da 

Indonésia (UI). É o único ranking universitário a medir a participação e o compromisso das 

universidades em desenvolver uma infraestrutura ambientalmente sustentável. O ranking de 

universidades mais sustentáveis do mundo em 2020 contou com a participação de 912 

instituições de todo o mundo, 132 a mais do que em 2019. O Brasil foi representado no 

ranking por 38 instituições. No topo da lista das universidades mais sustentáveis do país, 

estão a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de Lavras (UFLA), 

respectivamente com 8.375 e 8.100 pontos (lista completa no Anexo B). 

 A UFSM pela primeira vez participou do GreenMetric obtendo a 25º posição como 

instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil e 72º na América Latina. No 

levantamento global, ficou na posição 524º. A instituição se destaca na área de transportes, 

com a quinta posição entre as federais brasileiras e a nona entre as nacionais (UFSM, 2021). 

A pista multiuso, o volume de bicicletas que circulam no campus, o transporte intracampus, 

os coletivos que trazem a comunidade para os campi e a sinalização que prioriza o pedestre 

fazem parte do quesito. Outras ações sustentáveis da UFSM, como a substituição de árvores 

exóticas por nativas, o recolhimento de água da chuva para regar plantas nas estufas, a 

instalação de usina fotovoltaica e o uso de lâmpadas de LED nos ambientes internos e 

externos também contribuíram para a classificação. Além disso, a UFSM tem um bom 

desempenho geral em função das áreas e das localizações dos campi. Só em Santa Maria são 

mais de 1,8 mil hectares (UMA-UFSM, 2020). 

O UI GreenMetric (2020) utiliza seis critérios para realizar a classificação das 

universidades com práticas sustentáveis em seus campi: áreas verdes e infraestrutura, 

consumo de energia, educação e pesquisa ambiental, gestão de resíduos, mobilidade e 

tratamento de água. 
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 Esta pesquisa foi dirigida a 10 universidades (Quadro 5), utilizando como critérios: ser 

instituição pública federal de ensino superior11 e a ordem de classificação (as 10 melhores 

classificadas) no ranking UI GreenMetric World University (2020). Embora todas estas 

instituições tenham sido contatadas, somente se obteve retorno de quatro instituições: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Assim, este 

estudo foi realizado considerando as respostas de cinco IES: Universidade Federal de Santa 

Maria mais as IES federais acima referidas. No Apêndice D são caracterizadas as IES 

pesquisadas. 

 

 Quadro 5 – Universidades classificadas para o estudo 

 

IES pesquisadas 
Ranking 

Brasil 
Universidade 

Ranking 

América 

Latina 

Ranking 

Mundo 

1 2º Universidade Federal de Lavras 2º 30 
2 7º Universidade Federal de Viçosa 24º 206 

3 8º 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 
27º 224 

4 10º 
Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul 
29º 242 

5 12º Universidade Federal de Itajubá 35º 286 

6 13º Universidade Federal Fluminense 39º 317 
7 15º Universidade Federal de São Carlos 44º 357 

8 16º 
Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro 
45º 362 

9 21º Universidade Federal de Santa Catarina 66º 490 
10 24º Universidade Federal de Alfenas 71º 515 

 

Fonte: UI GreenMetric World University Ranking (2020). Adaptado pela autora. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

 A coleta de dados se deu em pesquisa a dados secundários e primários. 

a) dados secundários: nesta etapa as informações foram obtidas por meio de consulta 

aos sites das instituições ou por solicitação dos documentos aos responsáveis, sendo 

analisados os documentos institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

Plano de Logística Sustentável (PLS); cartilhas; protocolos; relatórios; informes e guias. O 

 
11Universidades privadas e /ou públicas estaduais e/ou institutos federais de educação, ciência e tecnologia, não 

foram contemplados neste estudo.  
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levantamento destas informações foi realizado no período de julho a setembro do ano de 

2021. 

b) dados primários: foram coletados por meio de roteiros de entrevistas 

semiestruturados, que foram concebidos para atender as diferentes fontes de informações, 

sendo que no Apêndice A, encontra-se o roteiro designado aos responsáveis pelo setor de 

logística reversa das IES brasileiras pesquisadas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Itajubá e Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro); no Apêndice B, o roteiro respondido pelo representante do 

setor ambiental da UFSM, denominado Setor de Planejamento Ambiental-PROINFRA- 

UFSM e, no Apêndice C, o roteiro designado às Unidades de ensino da UFSM, que foi 

respondido por representantes dos Centros de Ensino: Ciências Sociais e Humanas, Ciências 

Naturais e Exatas; Educação Física e Desportos; Ciências Rurais; Tecnologia, do Colégio 

Técnico Industrial de Santa Maria; do Colégio Politécnico; do campi Frederico 

Westphalen/UFSM e do campi Palmeira das Missões/UFSM. 

As variáveis utilizadas nas questões têm por base a literatura especializada sobre o 

tema, sobretudo, as normativas: Lei 12.305/2010; Decreto 7404/2010; Decreto nº 5.940/2006; 

Portaria Interministerial Nº 244/2012 (Projeto Esplanada Sustentável-PES); Guia de práticas 

A3P; Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis – PPCS; PDI e PLS e demais 

legislação pertinente (BRASIL, 2010c). O envio do roteiro de entrevista foi realizado por e-

mail no período de julho a setembro do ano de 2021 e o retorno das informações também se 

deu neste período. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As informações coletadas neste estudo foram analisadas considerando o método de 

análise de conteúdo que, de acordo com Bardin (2011), se baseia em três processos 

sequenciais: a pré-análise, referente à organização das ideias e propostas da pesquisa; a 

escolha do objeto de estudo, a delimitação do escopo e objetivos da pesquisa; e a preparação 

do material, a exploração do material ou codificação, ou seja, seleção e organização do 

material selecionado e preparado anteriormente e tratamento e interpretação dos resultados 

obtidos.  

 Para Flick (2009), a análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a coleta 

dos dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Dessa forma, a 
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análise de conteúdo se vem mostrando como uma das técnicas de análise de dados mais 

utilizada no campo da administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas 

(DELLAGNELO; SILVA, 2005). 

 Para Minayo (2001, p. 74), a análise de conteúdo é “compreendida muito mais como 

um conjunto de técnicas”. Na visão da autora, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: 

verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. Tais funções podem ser complementares, com aplicação tanto em pesquisas 

qualitativas como quantitativas. 

Neste estudo a análise de conteúdo dos documentos e páginas institucionais (site, PDI, 

PLS, cartilhas, protocolos, relatórios, informes e guias) foi realizada no intuito de verificar e 

descrever a presença das temáticas: gestão ambiental, sustentabilidade e logística reversa nos 

documentos das IES selecionadas para o estudo, sendo que o resultado deste levantamento é 

apresentado de forma sistematizada, de acordo com cada organização; complementarmente, 

foi realizada uma análise comparativa das referidas IES, na perspectiva da presença da 

temática em seus documentos oficiais. 

Na análise de conteúdo dos roteiros de entrevistas faz-se uma descrição sobre como 

são os processos de logística reversa adotados em cada instituição, considerando as respostas 

das entrevistas com as IES, das Unidades de Ensino e do SPA da UFSM, com a visão e a 

percepção dos representantes destas instâncias das organizações quanto à logística reversa. 

Foram identificadas e caracterizadas as dimensões referentes à Gestão Ambiental, à 

Sustentabilidade e à Logística Reversa nas IES baseando-se nas seguintes categorias: (a) 

resíduos especiais ou perigosos [I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 

outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; II – Pilhas e baterias; 

III – Pneus; IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V – Lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI – Produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes; VII – Óleos vegetais (de cozinha)]; (b) resíduos da construção civil; (c) 

resíduos recicláveis; (d) resíduos orgânicos e (e) rejeitos.  

As instituições estudadas foram identificadas como: Caso 1 (UFSM), Caso 2 

(UFRGS), Caso 3 (UFMS), Caso 4 (UNIFEI) e Caso 5 (UFTM), assim como os respondentes 

dos questionários como R1, R2, R3, R4 e R5 respectivamente. Já para a análise dos 

questionários respondidos pelas Unidades de Ensino da UFSM, as mesmas foram assim 

denominadas respectivamente: U1 (CCSH), U2 (CCNE), U3 (CCR), U4 (CEFED), U5 (CT), 
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U6 (Colégio Politécnico), U7 (Colégio Técnico Industrial), U8 (UFSM-PM) e U9 (UFSM-

FW). 

A inclusão da proposta de ações para melhoria no processo de logística reversa foi 

realizada com base na triangulação de informações contidas no referencial teórico, na 

legislação brasileira, nos dados coletados em documentos oficiais das IES pesquisadas e nas 

informações prestadas pelos representantes das IES participantes desta pesquisa, sendo 

realizada em itens que compõem uma abordagem ampla da logística reversa e que tem o 

intuito de contribuir para ampliar as práticas referentes a esta importante temática na UFSM. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados neste capítulo, sendo inicialmente, 

realizada a descrição sobre os temas Gestão ambiental, Sustentabilidade e Logística Reversa 

presentes no PDI e PLS de cada IES estudada (Universidade Federal de Santa Maria, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Triângulo Mineiro), culminando 

com uma análise comparativa das referidas IES, na perspectiva da presença da temática em 

seus documentos oficiais (seção 4.1). Na sequência, na seção 4.2, são explicitados os 

resultados e análise dos dados da percepção dos representantes das IES pesquisadas e, na 

seção 4.3 a percepção de representantes das Direções das Unidades de Ensino da UFSM sobre 

logística reversa. Finalizando o capítulo apresenta-se um rol de ações sugeridas para a 

melhoria do processo de logística reversa na UFSM. 

 

4.1 DESCRIÇÃO SOBRE OS TEMAS GESTÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E 

LOGÍSTICA REVERSA PRESENTES NO PDI E PLS DAS IES ESTUDADAS 

 

 Em uma Universidade, entre os diversos instrumentos de planejamento, estão o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Logística Sustentável. O PDI é o 

documento que identifica e norteia o que é desenvolvido em uma instituição de ensino. Diz 

respeito à filosofia de trabalho, à missão e às atividades acadêmicas realizadas ou pretendidas. 

Serve então de base para o planejamento como um todo, guiando o trabalho dos cursos, 

centros de ensino, departamentos e programas. Além disso, é um instrumento de controle para 

avaliar a instituição (UFSM, 2016). 

 O PDI é também um plano para a melhoria e para o acompanhamento da 

implementação das ações estratégicas projetadas pela Instituição, com o propósito 

fundamental de ser um instrumento de gestão pública. Seus principais objetivos são contribuir 

para o alcance de resultados institucionais, cumprir os objetivos e metas fixados e orientar as 

ações da Universidade. A partir de sua aprovação, torna-se compromisso da Instituição com a 

comunidade acadêmica, com o Ministério da Educação e com a sociedade, manifestando o 

ideal para o desenvolvimento da instituição de forma planejada, participativa e crítica, com o 

intuito de promover a formação de seus estudantes e a geração e difusão do conhecimento 

(UNIFEI, 2019). 
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 Os Planos de Gestão de Logística Sustentável – PLS, de acordo com a IN 10/2012, art. 

3º “são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, 

metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem ao 

órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 

processos na Administração Pública”. Representam uma exigência governamental que tem 

como fundamento o Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012 (BRASIL, 2012a). 

 No presente contexto, buscou-se analisar se a Gestão Ambiental, a Sustentabilidade e 

especialmente a Logística Reversa, estão presentes no conteúdo desses dois importantes 

instrumentos de planejamento das universidades estudadas (Universidade Federal de Santa 

Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Triângulo Mineiro) e de que 

forma estas instituições buscam gerir ambientalmente suas atividades, inserir a 

sustentabilidade ambiental em seu cotidiano e incorporar a logística reversa nos seus 

processos e espaços. 

 

a) Caso 1 

 

 O PDI 2016-2026 do Caso 1 apresenta as Diretrizes das Políticas Institucionais 

relacionadas aos seguintes tópicos: planejamento e avaliação institucional; governança, 

controle interno e gestão de riscos; organização administrativa; gestão de pessoas; gestão 

orçamentária; tecnologia de informação; assistência estudantil; infraestrutura; gestão 

ambiental; comunicação, acessibilidade; inovação, empreendedorismo e transferência de 

tecnologias. 

 O processo de elaboração do plano contou com a participação de toda a comunidade 

acadêmica (alunos, professores e técnico-administrativos em educação) por meio de um 

formulário on-line juntamente a reuniões com a comunidade, sendo os principais instrumentos 

de coleta de informações para elaboração dos objetivos institucionais que compõem o mapa 

estratégico do PDI 2016-206 da IFES, bem como, para a elaboração das políticas 

institucionais e do Projeto Pedagógico Institucional (PPI).  

 Para isso, tanto o questionário quanto as reuniões foram baseados em sete desafios 

institucionais, os quais nortearam a elaboração do PDI: Internacionalização; Educação 

inovadora e transformadora com excelência acadêmica; Inclusão social; Inovação, geração de 

conhecimento e transferência de tecnologia; Modernização e desenvolvimento organizacional; 

Desenvolvimento local, regional e nacional e Gestão ambiental. 
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  A palavra “sustentável” aparece tanto na missão quanto na visão da Universidade:  

“construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de 

inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo “sustentável” e “ser 

reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, 

comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e sustentável”, tendo 

como valores: “Liberdade; Democracia; Ética; Justiça; Respeito à identidade e à diversidade; 

Compromisso social; Inovação; e Responsabilidade”. 

 A Gestão Ambiental é um dos sete desafios apresentados no PDI, sendo que a 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental- SGA, é um dos propósitos nesse sentido. 

Possui 7 objetivos estratégicos, sendo que dois estão na dimensão “Alunos e sociedade”, três 

estão na dimensão “Processos” e dois na dimensão “Aprendizado e infraestrutura”. 

 Um dos dois objetivos que estão na dimensão “Alunos e sociedade”, está relacionado 

com a contribuição direta que a Universidade pode dar à sociedade ao implantar um sistema 

de gestão ambiental que torne a instituição modelo no tratamento de questões ambientais e o 

outro, no sentido de formar alunos que tenham consciência e sensibilidade ambiental.  

 Entre os três objetivos da dimensão “Processos”, um tem como foco manter processos 

e rotinas de trabalho que valorizem os diferentes aspectos relacionados à responsabilidade 

ambiental. Outro está voltado para a execução de projetos relacionados à responsabilidade 

ambiental, sejam eles aplicados à realidade da Universidade ou da sociedade em geral. E o 

terceiro é no sentido de considerar que cada campus tem uma característica ambiental 

particular que deve ser respeitada 

 Já entre os dois objetivos da dimensão “Aprendizado e infraestrutura”, há um objetivo 

voltado a disseminar uma cultura ética em relação ao cuidado com o meio ambiente, enquanto 

o outro objetivo tem foco na infraestrutura de engenharia e logística, as quais devem estar de 

acordo com os parâmetros de respeito ao meio ambiente nos mais diversos aspectos, sejam 

eles de eficiência energética, gestão de resíduos, água, esgoto, proteção e recuperação de áreas 

verdes, etc. (UFSM, 2016).  

 

Quadro 6 – Objetivos estratégicos – Desafio Gestão Ambiental 

 

(contínua) 
Dimensão Objetivo Estratégico 

Alunos e Sociedade 

Implantar um sistema de gestão ambiental- SGA. 
Formar alunos com visão global e humanista, 

comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e 

com o desenvolvimento científico e tecnológico. 
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Quadro 6 – Objetivos estratégicos – Desafio Gestão Ambiental 

 

(conclusão) 

Processos 
Desenvolver processos e rotinas de trabalho que 

considerem a realidade multi-campi e os diferentes níveis 

de ensino. 
 Fomentar projetos de pesquisa, ensino e extensão 

aplicados a problemas da sociedade e da universidade. 
Manter processos e rotinas que valorizem os diferentes 

aspectos da gestão ambiental 

Aprendizado e Infraestrutura 

Disseminar uma cultura ética em relação à inclusão, à 

diversidade e ao meio ambiente. 
Possuir uma infraestrutura de engenharia e logística 

adequada, respeitando as premissas de acessibilidade e 

respeito ao meio ambiente. 
 

Fonte: UFSM, (2016). Adaptado pela autora. 

 

 O PDI 2016-2026 apresenta ainda diversas propostas no sentido de melhorar a gestão 

ambiental na Instituição (UFSM, 2016, p. 132-133), entre elas “cumprir, através do sistema 

de logística reversa, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

(conforme política nacional de resíduos sólidos, art.33). 

O PPI (Projeto Pedagógico Institucional) também apresenta as diretrizes da política de 

gestão ambiental, ressaltando que estas devem ser observadas junto aos valores da Instituição. 

Cita que é indispensável a Universidade dispor de uma unidade administrativa com maior 

autonomia e disponibilidade orçamentária, que viabilize a implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA), pois é este instrumento que permite identificar, gerenciar, 

monitorar e controlar questões ambientais de maneira integral. 

Algumas diretrizes apresentadas contemplam indiretamente a logística reversa: 

destinação dos resíduos, salienta que a IFES deve perseguir os requisitos determinados nas 

leis e decretos relacionados a gestão ambiental, dentre eles a PNRS, que estabelece diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Salienta que as práticas já 

realizadas com esse propósito devem ser fortalecidas, e novas práticas devem ser 

incentivadas, como por exemplo a coleta seletiva solidária, a destinação de resíduos 

perigosos, a compostagem de resíduos orgânicos, a coleta e destinação de produtos 

eletroeletrônicos e de óleo vegetal, o tratamento de resíduos hospitalares e dos resíduos 

sólidos da construção civil. Ações como essas devem ser consolidadas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, o qual deve ser fortalecido e implementado como parte 

integrante da Política Ambiental da UFSM (UFSM, 2016). 
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Outra diretriz se refere às compras, contratações sustentáveis e logística reversa, 

onde se observa que é preciso garantir que o plano de logística reversa, assim como as 

compras e contratações sustentáveis, realmente passem a fazer parte dos produtos e serviços 

contratados pela instituição, já que atualmente esse número é baixo. Isso deve passar por um 

“Programa Institucional de Compras e Contratações Sustentáveis”, que, além de priorizar a 

especificação de editais com critérios de sustentabilidade, fomente a real utilização desses 

editais, criando mecanismos de incentivo para que todas as unidades da instituição os utilizem 

de maneira efetiva. Também devem ser fortalecidas ações que envolvam as diferentes 

unidades administrativas em esforços relacionados à manutenção, compartilhamento e troca 

de equipamentos e materiais. Essa política de troca e compartilhamento pode abranger tanto a 

comunidade interna quanto externa, contemplando itens como: insumos de laboratórios, 

produtos eletrônicos, mobiliário, impressoras, etc. 

A educação ambiental é mais uma diretriz e destaca que a Instituição deverá propor 

um programa permanente de educação ambiental, institucional que contenha informações 

abrangendo todas as ações inseridas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com 

campanhas permanentes de esclarecimento e estimulação constante, objetivando gerar 

mudanças de comportamento no cotidiano dos diferentes segmentos da Instituição.  Espera-se 

assim, desenvolver uma cultura de ações, em todos os níveis da Instituição, que levem em 

conta a responsabilidade e sustentabilidade ambiental. 

Em relação ao PLS o primeiro implantado, abrangeu os anos 2013–2015, o segundo, 

os anos 2016–2018 e a terceira edição, abrange o triênio 2019–2021. O PLS 2019-2021 

(última edição até a elaboração desta pesquisa), está alinhado à missão da Instituição, bem 

como com o seu PDI, principalmente no que se refere ao Desafio Gestão Ambiental: 

“construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de 

inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável” (UFSM, 

2016).  

 A responsabilidade sobre o PLS era até então, era da Comissão de Planejamento 

Ambiental (COMPLANA), porém em abril de 2019, através do Decreto 9.759, foram extintos 

diversos colegiados na APF, incluindo-se no conceito de colegiado também as comissões e 

nesse caso a COMPLANA. 

 O PLS foi estruturado de modo a atender aos quatro pontos principais definidos no 

Decreto 7.746/2012 (BRASIL, 2012a): 
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I. atualização do inventário de bens e materiais e identificação de similares de menor 

impacto ambiental para substituição; 

II. práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 

III. responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 

IV. ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 O ponto I cita que a Instituição deverá atualizar anualmente o inventário de bens e 

materiais da UFSM, identificando os itens passíveis de substituição por similar de menor 

impacto ambiental, devendo anotar os selos de sustentabilidade dos itens que possuírem 

certificação (PROCEL, CONPET, ENERGY STAR, FSC, etc.). 

 O ponto II ressalta que cada órgão/unidade da Instituição deve adotar práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, abrangendo sete 

temáticas: materiais de consumo; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de 

vida no ambiente de trabalho; compras e contratações; e deslocamento de pessoal, devendo 

ser elaborado um plano de ação para cada tema incluindo seus respectivos indicadores de 

desempenho. 

 Sobre o ponto III destaca que a COMPLANA é a responsável pela implementação e 

avaliação do PLS, orientando as partes na elaboração dos sete planos de ação, bem como 

avaliando-os semestralmente através dos indicadores de desempenho. 

 Por fim, o ponto IV enfatiza que as ações de divulgação e conscientização referentes 

ao PLS serão viabilizadas pela UNICOM (Unidade de Comunicação Integrada) – PROPLAN 

e COMPLANA por meio do programa Universidade Meio Ambiente (UMA, 2019). A 

capacitação dos envolvidos no PLS será feita anualmente também pela COMPLANA e os 

relatórios do PLS deverão ficar disponibilizados no site da universidade e no site da UMA. 

 

b) Caso 2 

 

 Os elementos de planejamento do PDI do Caso 2 são: sua missão, sua visão, seus 

princípios e valores, partes interessadas (stakeholders), análise do ambiente interno e externo 

e geração de temas estratégicos. 

  Conforme seu PDI a sua missão é: “Desenvolver educação superior com excelência e 

compromisso social, formando indivíduos, gerando conhecimento filosófico, científico, 

artístico e tecnológico, capazes de promover transformações na sociedade”. Sua visão é: “Ser 

uma Universidade reconhecida pela sociedade como de excelência em todas as áreas de 
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conhecimento em âmbito nacional e internacional”. Seus princípios são: Autonomia 

universitária; Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; Ética; Pluralidade e 

democracia; Respeito à dignidade da pessoa e seus direitos fundamentais; Liberdade 

acadêmica; Excelência; Diversidade; Sustentabilidade; Compromisso social; Valorização de 

seus docentes, técnico-administrativos e discentes. Seus valores são: Responsabilidade social; 

Transparência; Inclusão; Responsabilidade ambiental; Promoção do bem-estar social; 

Inovação; Internacionalização; Interdisciplinaridade (UFRGS, 2016-2026, p.12). 

 Para o processo de elaboração do PDI, disponibilizaram-se instrumentos de consulta 

pública pela web caracterizando um formato de participação aberta e ampla para toda 

comunidade. Também, foram realizados seminários por áreas de conhecimento e fóruns de 

discussão para grupos institucionalizados contribuindo para o processo democrático 

participativo, tendo como horizonte um planejamento de onze anos (2016-2026). É o 

resultado do diagnóstico do estado atual da Instituição (pontos fortes e fracos) e da 

formulação do que se quer para o futuro, sendo que sua implantação e avaliação se dá pelos 

planos de gestão que são monitorados de forma sistemática e revisados periodicamente 

através de uma ferramenta chamada painel de acompanhamento dos indicadores dos objetivos 

estratégicos que serão traduzidos em objetivos e ações táticas de cada gestão (administrativa 

ou acadêmica) (UFRGS, 2016-2026). 

 Buscou-se escrever as diretrizes institucionais mantendo o seguinte foco: 

 

“Comparada com sua situação atual, em 11 anos a Instituição se vê como uma 

organização ampliada, aperfeiçoada e orientada pela transversalidade, e que, 

empregando práticas acadêmicas e pedagógicas inovadoras, promove a inovação 

científica, tecnológica e o desenvolvimento social, estando ciente de sua 

responsabilidade institucional” (UFRGS, 2016, p. 27). 
 

 A sustentabilidade é um dos 10 temas estratégicos propostos no PDI do Caso 2. Nesse 

sentido ressalta: 

 

“[…] é de extrema importância dar continuidade na implantação da sustentabilidade 

como cultura, ampliando as ações concretas já realizadas dentro de nossa 

Universidade, mantendo um sistema de gestão ambiental que envolva ações no 

campo da educação ambiental, diagnósticos e planos de gestão ambiental 

monitorados por indicadores que permitam avaliar os avanços na direção da 

sustentabilidade [...] (UFRGS, 2016, p. 35). 
 

 Os objetivos estratégicos do PDI foram agrupados em: organizacionais (de 

desenvolvimento, de infraestrutura, de pessoas e de sustentabilidade); acadêmicos e 
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pedagógicos (de interação e integração, de ampliação e de práticas de aprendizagem); de 

inovação científica e tecnológica; e de impacto social (de interação, de inserção e 

internacionalização e de inclusão). 

 Os objetivos estratégicos organizacionais de sustentabilidade, são norteadores dos 

planos de gestão que devem conter objetivos táticos, envolvendo aspectos de 

desenvolvimento da gestão com cultura, comunicação, infraestrutura e pessoas (UFRGS, 

2016, p. 38): 

 

- Promover a cultura da sustentabilidade na comunidade universitária, fortalecendo 

uma política de sustentabilidade incorporada aos preceitos de todo o processo de 

gestão; 
- Fortalecer a política de sustentabilidade econômica, financeira, social e ambiental 

da Universidade [...]. 
 

 Entre os objetivos estratégicos organizacionais de Inovação Científica e Tecnológica a 

sustentabilidade pode ser observada em (UFRGS, 2016, p. 39-40): 

 

- Buscar parcerias em áreas de relevância social, ambiental, científica e tecnológica; 
- Incentivar novos modelos de interação da Universidade com os demais segmentos 

da sociedade; 
- Incentivar o desenvolvimento de tecnologias sociais, economia criativa, 

bioeconomia, entre outras [...]. 
 

  E entre os Objetivos de Impacto Social de interação e de inclusão (UFRGS, 2016, p. 

39-40): 

- Ampliar e incentivar interações da Universidade com os demais segmentos da 

sociedade, no campo acadêmico, cultural, social e artístico, promovendo a cultura da 

paz, o voluntariado, a partilha e a apropriação de saberes, e o respeito aos direitos 

humanos; 
- Estimular a cultura do empreendedorismo e inovação social em ambientes 

diversos, especialmente em locais de vulnerabilidade social e econômica; 
- Desenvolver uma política institucional de integração entre a Universidade e 

entidades públicas e privadas, com reflexos nas atividades acadêmicas e de gestão; 
- Fortalecer as práticas de sustentabilidade social e ambiental da Universidade; 
- Promover a cultura da sustentabilidade na comunidade universitária; 
- Definir uma política institucional de inclusão que contemple minorias 

historicamente excluídas; 
- Aperfeiçoar a política de educação e compromisso social da Universidade através 

das atividades de extensão, incluindo a capacitação para o trabalho.  
 

 Além disso, seu PDI 2016-2026 destaca que  

 

“A Universidade trabalha fortemente em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico, científico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística, do patrimônio cultural e do conhecimento 

científico” (UFRGS, 2016-2026, p. 34-35). 
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 Em 2015 a Instituição elaborou o seu primeiro Plano de Gestão de Logística 

Sustentável- PLS, exigido pelo Decreto nº 7746/2012 e Instrução Normativa Nº 

10/2012/SLTI/MPOG, implantando-o em 2016 (BRASIL, 2012c).  

  O PLS se constitui em uma ferramenta de planejamento que permite estabelecer 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processo na Administração Pública. 

O objetivo do PLS é consolidar, aprimorar e integrar as boas práticas de sustentabilidade e 

propor diretrizes para novos projetos e ações que estimulem o comportamento sustentável 

(BRASIL, 2012). 

 Em dezembro de 2021 foi elaborado o segundo PLS da Instituição para o ciclo 2021-

2026. O novo PLS visa alinhar-se à legislação vigente, aos novos modelos da A3P e com um 

ou mais ODS. Também é de interesse da instituição atingir posições de cada vez mais 

destaque nos rankings de sustentabilidade existentes. 

 

Figura 5 – Planos de ação do PLS 2021-2026, Caso 2, por eixo temático 

 

 
 

Fonte: UFRGS (2021). 
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 Algumas temáticas contemplam indiretamente a logística reversa, como é o caso da 

“Gestão Socioambiental/Implementação do PLS”. Uma das iniciativas previstas é a 

realização de Curso de formação de Gestores Ambientais, solicitando que cada Unidade 

indique, pelo menos um servidor (técnico administrativo ou professor), para participar do 

curso. 

  Também a temática “Compras e contratações sustentáveis”, onde buscar-se-á 

promover aquisições mais sustentáveis de materiais de higiene, limpeza, expediente, assim 

como materiais de construção civil e alimentos e também minimizar a necessidade de 

compras, padronizando os critérios para compras mais sustentáveis na Universidade. 

 E o tema “Projetos de ensino, pesquisa e extensão de cunho socioambiental”, que 

buscará promover projetos de extensão com foco socioambiental com aplicação na própria 

UFRGS, além dos voltados para além da instituição e estimular a produção de trabalhos de 

pesquisa de graduação e pós-graduação com enfoque socioambiental, especialmente com 

aplicação nos próprios campi da UFRGS. 

 

c) Caso 3 

 

 Para a elaboração do seu PDI, a instituição, assim como as demais, adotou os 

instrumentos necessários seguindo os requisitos exigidos por lei, como a observação do 

Relatório de Avaliação Institucional (RAI), o Plano de Desenvolvimento das Unidades 

Administrativas Setoriais (PDU) e os Relatórios de Avaliação de PDIs anteriores. 

Participação de representantes de todas as Unidades da Administração, além da participação 

da associação de professores, sindicato de técnico-administrativos e do Diretório Central de 

Estudantes, elaborando o documento de forma participativa de toda a comunidade acadêmica. 

“O PDI 2020-2024 foi contemplado para institucionalizar o planejamento e a definição de 

objetivos, metas e ações em nível estratégico, oferecendo suporte sistemático para alinhar o 

desempenho no nível tático- operativo de todas as unidades administrativas” (UFMS, 2020). 

 Um dos objetivos da IES é “incorporar estratégias, ideias, atitudes e ações 

responsáveis nas dimensões econômica, social, ambiental, cultural e institucional” (UFMS, 

2020 p. 13). A sustentabilidade é um dos oito valores da IES previstos no PDI 2020-2024, 

enquanto que o “crescimento sustentável do país” consta em sua missão. Em maio de 2021, a 

sustentabilidade foi inserida no texto do Estatuto da Universidade. 
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 A sustentabilidade é citada também em um dos quatro objetivos da Política de 

Assistência Estudantil: “Promover políticas de promoção da cidadania e de sustentabilidade 

socioambiental por meio de campanhas institucionais e editais de incentivo a ações 

voluntárias, de empreendedorismo social e de promoção da saúde”. Aparece ainda como parte 

da Política de Gestão, que inclui a Política de Sustentabilidade e o Plano de Logística 

Sustentável.  

 A Instituição tem se destacado em compromissos nacionais e internacionais 

relacionados à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável: aderiu à Agenda Ambiental 

na Administração Pública (A3P), visando estimular práticas de sustentabilidade; ao Pacto 

Global das Nações Unidas, fazendo parte da Rede Brasil; à campanha global Race to Zero, 

relacionada a emissões zero de carbono até 2050 e faz parte do “Observatório de la 

Sustentabilidad en la Educación Superior de América latina y el Caribe” (OSES-ALC). 

Ainda conseguiu uma melhora significativa na colocação dos rankings internacionais UI 

GreenMetric e World University Rankings (UFMS, 2022). 

 O Plano de Gestão de Logística Sustentável 2022-2024, está vinculado ao Plano de 

Governança Institucional e à Política de Sustentabilidade da IES, com objetivos e 

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, monitoramento, bem como 

avaliação de resultados. 

 O PLS permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade e de 

racionalização de gastos e de processos, promovendo maior eficiência nos gastos públicos, 

com excelência na gestão e redução contínua dos impactos socioambientais. Foi elaborado 

com base em oito eixos temáticos: materiais de consumo; eficiência energética; eficiência 

hídrica e esgoto; qualidade de vida no ambiente de trabalho; deslocamento de pessoal; 

compras, obras e contratações sustentáveis; resíduos sólidos; e educação socioambiental, os 

três últimos contemplam indiretamente a logística reversa. 

 No eixo Resíduos sólidos, um dos objetivos estratégicos é: implantar a coleta seletiva 

solidária e processo de compostagem na IES até 2023.   

 No tema Compras e Contratações Sustentáveis, estão entre os objetivos: manter, 

nos editais e contratos, cláusula que exija destinação adequada dos resíduos; e disponibilizar 

para outras unidades bens que podem ser utilizados, gerando economicidade à instituição 

 Por fim no tema Educação Ambiental uma das metas é promover uma vez ao ano o 

“Desafio UFMS Sustentável”, por meio da publicação de edital de concurso sobre atividades 
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de sustentabilidade com características inovadoras de proteção, conservação, recuperação e 

cuidado com o uso racional dos recursos naturais.  

 Outros objetivos são: publicar editais de projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

empreendedorismo e inovação com a exigência de atribuir a proposta cadastrada a pelo menos 

um dos 17 ODS; e ofertar disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação que se 

relacionem com o meio ambiente, sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. 

 

d) Caso 4 

 

 O modelo de gestão da Instituição se iguala às demais IFES brasileiras buscando 

maior equilíbrio entre as necessidades de ampliar o acesso à educação superior e a melhoria 

da qualidade do ensino e da pesquisa, conforme o papel de responsabilidade social imputado 

aos estabelecimentos de ensino superior. O PDI do Caso 4 foi elaborado, em 2019 e vigência 

até 2023. Organizado para servir como ferramenta de planejamento estratégico, em torno do 

qual serão definidos todos os outros planos estratégicos da instituição, baseou-se na 

metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o Relatório de Gestão 

que tem a clareza, mediante o uso de linguagem simples, concisão, materialidade, 

confiabilidade e coerência como pontos essenciais. A partir disto, a IFES utilizou como 

ferramenta seu conceito de Missão e Visão para proporcionar organização e direcionamento 

às suas ações.  

 Alguns objetivos do PDI estão relacionados à melhoria de ações ambientalmente 

sustentáveis da IFES, como por exemplo: promover a racionalização dos recursos (hídricos, 

energéticos, resíduos e orçamentários) visando à sustentabilidade; reduzir em 20% o 

consumo de energia; reduzir em 30% o consumo de água; reduzir em 10% o descarte de 

resíduos sólidos.  

 Outro objetivo é criar mecanismos que promovam projetos realizados por docentes da 

IFES utilizando tecnologias desenvolvidas pela própria Universidade na melhoria dos campi.  

 Melhorar a qualidade e o desempenho dos cursos de graduação e pós-graduação, tendo 

como meta subir o posicionamento da Instituição nos rankings que participa (QS América 

Latina, Green Metric, Times Higher Education entre outros), é outro objetivo proposto.  

 Aprimorar os sistemas e a infraestrutura de Tecnologia da Informação, tendo como 

meta a informatização de 100% dos processos da Pró -Reitoria de Administração e promover 

a interação com a sociedade nas dimensões acadêmica, social, cultural e empresarial, 
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garantindo maior participação de toda a comunidade acadêmica, especialmente dos TAEs em 

projetos de extensão, também são objetivos citados. 

 A extensão universitária é colocada no PDI como uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento de projetos sociais e de inclusão social, especialmente das pessoas mais 

vulneráveis, conforme um dos eixos do tripé da sustentabilidade. Nesse sentido, são alguns 

objetivos da IES:  

• Desenvolver projetos em parceria com instituições públicas e privadas de fomento que 

através do conhecimento científico e tecnológico venham impactar comunidades 

menos assistidas da região no sentido de torná-las autossuficientes;  

• Promover eventos que coloquem a serviço das comunidades, interna e externa, os 

acervos próprios (científico e tecnológico, cultural, artístico e esportivo), produtos 

universitários e ações construídas mediante parcerias interinstitucionais;  

• Fazer a inclusão social das comunidades, interna e externa, e apoio a grupos 

institucionais em projetos que possibilitem o acesso e permanência dos grupos 

minoritários no ensino superior. 

 O PLS do Caso 4 foi elaborado considerando-se, inicialmente, o período de vigência 

de 2014 a 2016, e após revisão, 2017 a 2020 (última versão disponível até a realização desta 

pesquisa). As ações apresentadas no Plano orientaram as atividades relacionadas à Logística 

Sustentável no campus de Itajubá (sede). 

 Observando o Tripé da Sustentabilidade e o alinhamento do PLS e PDI a IES delineou 

o seguinte Mapa Estratégico:  
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Figura 6 – Mapa estratégico do PLS 2017-2020 – Caso 4 

 

 
 

Fonte: UNIFEI (2017). 
 

 No eixo “Uso racional dos recursos naturais e bens públicos”, que contempla 

indiretamente a logística reversa, o objetivo do Plano de Ação era fazer o uso racional do 

material de consumo, patrimônio e serviços e combater o desperdício, reduzindo os custos de 

fornecimento, manutenção, armazenamento e descarte. Reduzir os gastos pertinentes ao 

consumo de materiais, patrimônio e serviços. 

 E no eixo “Gestão dos resíduos sólidos”, que contempla diretamente os processos de 

LR, as ações tinham como objetivo reduzir a quantidade e o impacto dos resíduos gerados no 

âmbito da Universidade, campus sede, e a destinação correta dos que fossem gerados. As 

subações previstas para este eixo foram divididas em três subeixos temáticos:  “Gestão de 

Resíduos Comuns”; “Gestão de Resíduos de Laboratórios”; “Gestão de Resíduos 

Eletroeletrônicos”. 

 A ação 1 tinha como objetivo elaborar procedimentos para a gestão e logística final 

dos resíduos sólidos. Tinha como procedimentos previstos: 

• Elaborar projeto base e a construção de um abrigo de resíduos; 
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• Capacitar os responsáveis pela operação do abrigo; 

• Criar uma política de troca de equipamentos de laboratórios, reagentes, materiais de 

consumo e eletroeletrônicos. 

• Contratar empresa para destinação final de resíduos sólidos classe I; 

• Projetar a instalação de canteiros de compostagem; 

• Instituir uma comissão para gestão ambiental do campus sede. 

• Nomear um responsável (químico) para operação do abrigo de resíduos químicos. 

• Armazenar corretamente os resíduos sólidos e recicláveis até o momento da coleta; 

• Estabelecer um plano de gestão dos resíduos sólidos no campus sede. 

 A ação 2, contemplava o subeixo “Gestão de Resíduos Comuns”, e tinha como 

objetivo promover a gestão adequada dos materiais de consumo pela adoção da política dos 

8R’s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar, Reparar, Responsabilizar-se e 

Repassar: 

• Estabelecer pontos de coleta temporária dos resíduos até a sua destinação ao abrigo; 

• Adaptar e melhorar os pontos de coleta de resíduos; 

• Estruturar a coleta de resíduos pelo campus; 

• Conscientizar os terceirizados e servidores envolvidos na limpeza do campus; 

• Sensibilizar e conscientizar a comunidade universitária, sobre a coleta seletiva; 

• Adquirir copos/caneca reutilizáveis para uso pelos servidores. 

• Aumentar a eficiência do programa de coleta seletiva existente na universidade;  

• Melhorar a logística de recolhimento, transporte e armazenamento temporário dos 

resíduos dentro do campus;  

• Reduzir o consumo de copos descartáveis adquiridos no ano. 

  A ação 3, abrangia o subeixo “Gestão de Resíduos dos Laboratórios” e pretendia 

desenvolver os procedimentos para gestão adequada dos resíduos laboratoriais: 

• Coletar e armazenar os resíduos de laboratório em local adequado; 

• Sensibilizar e capacitar os responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos de 

laboratório até o abrigo; 

• Racionalizar e organizar as atividades geradoras de resíduos laboratoriais. 

 Por fim a ação 4, compreendia o subeixo “Gestão de Resíduos de Eletrônicos” e 

pretendia implantar ações para agilizar o processo de desfazimento e/ou doação dos 

eletrônicos inservíveis ou irrecuperáveis. Nesse sentido aspirava realizar o desfazimento dos 

equipamentos eletrônicos considerando a PNRS tendo como meta incentivar a reutilização de 
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equipamentos eletroeletrônicos pelos órgãos da instituição e dando destinação adequada ao 

final da sua vida útil. 

 Outros dois eixos que contemplam a LR a se destacar é a “Capacitação dos 

servidores” e as Licitações Sustentáveis. O primeiro pretendia fazer um diagnóstico 

situacional, para diagnosticar o cenário dos servidores quanto aos eixos temáticos da A3P. 

Pretendia-se despertar a atenção de todos sobre o assunto, e acompanhar a evolução do 

conhecimento obtido com as ações de sensibilização. A principal meta era fixar o 

conhecimento e incentivar a mudança de atitude dos servidores quanto aos eixos temáticos 

abordados pelo PLS. Outro propósito era conscientizar e incentivar a mudança de hábitos, 

comportamento e padrão de consumo dos servidores, despertando a atenção destes para a 

adoção de uma postura socioambiental responsável.  

 No eixo “Licitações Sustentáveis”, a ação1, era adotar o Guia Prático de Licitações 

Sustentáveis (CJU/AGU). Ao elaborar qualquer procedimento licitatório, o servidor deve 

verificar se o respectivo objeto possui correspondência no Guia Prático de Licitações 

Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU, onde poderá 

encontrar informações relativas à legislação aplicável e suas principais determinações, bem 

como as providências a serem tomadas na elaboração das minutas de edital e contrato e 

eventuais precauções envolvidas. 

 A ação 2, era realizar reformas e manutenção predial prevendo maior flexibilidade 

espacial, conforto ambiental e menor impacto ao meio ambiente. Além disso, utilizar 

materiais que reciclados, reutilizados, biodegradáveis e que reduzam a necessidade de 

manutenção. Destinar os resíduos não perigosos de reformas para reutilização e reciclagem e 

os resíduos perigosos a empresas especializadas mediante apresentação de comprovante de 

descarte adequado. Realizar estudo de viabilidade de expansão do sistema de individualização 

de aferição de consumo de água e energia elétrica por prédio; para adequação das instalações 

prediais visando melhorias em isolamentos térmico e acústico minimizando os gastos com o 

consumo de energia e otimizando as condições de ventilação, iluminação e aquecimento 

naturais; para adequar os espaços atendendo aos critérios de sustentabilidade e aos requisitos 

de acessibilidade previstos na NBR 9050/ABNT. 

 A ação 3, visava aperfeiçoar o processo de aquisição e uso de material permanente, 

incluindo os critérios de sustentabilidade. Realizar o inventário rotativo identificando os 

materiais ociosos e fazer a redistribuição por meio de sistema automático de divulgação em 
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local específico na home page da universidade, e do Reuse.gov. E implementar melhorias nos 

processos de desfazimento dos bens inservíveis. 

 A quarta ação se referia ao material de consumo, e tinha como objetivo aperfeiçoar o 

processo de aquisição, disponibilização e uso desse material, incluindo os critérios de 

sustentabilidade. Pretendia-se reduzir o uso do papel, dando preferência ao uso do e-mail, 

memorandos eletrônicos e impressão no modo frente e verso. Reduzir o uso de copos 

descartáveis, incentivando a utilização das canecas e outros materiais duráveis. E adquirir 

pelo menos 80% dos itens de material de consumo com critérios de sustentabilidade até 2021. 

 Ressalta-se que a partir do ano de 2020, devido à pandemia de COVID 19, e das 

atividades acadêmicas desenvolvidas remotamente, alterou-se de modo significativo a 

condução das práticas, e também, o uso dos espaços físicos, o consumo de água, de energia 

elétrica, materiais de consumo, a geração de resíduos, entre outros aspectos, devendo este 

período de tempo ser tomado como “exceção”. Muitas IES não atualizaram suas normativas e 

relatórios institucionais, como por exemplo o PDI e PLS. Também por esse motivo, diversos 

planos de ações foram suspensos ou tornaram-se inviabilizados. 

 

e) Caso 5 

 

 A missão do Caso 5 consiste em “Atuar na geração, difusão e promoção de 

conhecimentos, e na formação de profissionais conscientes e comprometidos com o 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida da população”. Sua visão é “Tornar-se um centro de excelência em 

educação, pesquisa científica e tecnológica, com reconhecimento nacional e internacional, 

orientado à universalização de conhecimentos, de formação e de aplicações úteis à 

sociedade”. 

 Seus valores são: o Pioneirismo; a Inclusão social; a Cidadania e respeito às 

diferenças; o Tratamento justo e respeitoso ao ser humano e à vida (humanização); a 

Liberdade de expressão e participação democrática; o Profissionalismo e competência técnica; 

a Ética e transparência; a Qualidade e desenvolvimento sustentável; a Inovação tecnológica; a 

Preservação e incentivo aos valores culturais e a Prioridade ao interesse público (UFTM, 

2016). 

 O último PDI disponível na página institucional da Universidade contempla o ciclo 

2012- 2016. Quanto à atualização consta a seguinte nota: 
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 “Considerando que não houve análise e aprovação do Conselho Universitário 

referente à proposta de PDI 2017-2021 e tendo em vista o período já transcorrido, 

além da necessidade de monitoramento e avaliação contínuos, informamos que o 

PDI da UFTM passou por processo de atualização considerando a Resolução nº 15, 

de 25 de outubro de 2019, do Reitor da UFTM (normativa atualizada – Portaria nº 

20, de 09/11/2020, da Reitoria). A Portaria estabelece o processo metodológico 

relativo ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFTM – PDI 2020-2024. A 

minuta do documento foi homologada pelos Conselhos de Ensino, de Pesquisa e 

Pós-graduação e de Extensão Universitária, e foi encaminhada para apreciação do 

Conselho Universitário. A versão final do documento será disponibilizada tão logo 

seja aprovada no referido Conselho” (UFTM, 2021). 
 

 Uma das diretrizes dispostas no PDI 2012-2016 era “Comprometer-se com a 

preservação, a defesa e a recuperação do meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável” (UFTM, 2016).  

 Uma das ações estratégicas para isso, referente à “infraestrutura física” era na época a 

necessidade de implantar o Serviço de Tratamento de Resíduos em um local apropriado para 

acolhimento e tratamento de todos os resíduos produzidos pela universidade e seu Hospital de 

Clínicas. Não há a informação se esta ação se concretizou.  

 Outra ação estratégica, pertencente à área “assuntos comunitários e estudantis” era 

estabelecer políticas e implantar programas em sustentabilidade na IES. Já na área de “Gestão 

de Tecnologia da Informação” um dos projetos era estabelecer uma política de descarte 

racional de equipamentos eletrônicos. 

 Este PDI formulado para o quinquênio 2012-2016, deveria ter revisões anuais, a cada 

final de exercício, de modo a possibilitar a avaliação do seu desenvolvimento (ações 

programadas). Deveria ser promovida a reformulação dos planos em curso e a programação 

de ações adicionais. Como não houve novas edições desde então e a próxima versão ainda não 

está disponível para consulta no momento desta pesquisa, não há, como saber se as metas 

foram alcançadas ou como se encontram atualmente. 

 Quanto ao PLS a primeira versão data de 2015, sendo desde então elaboradas 4 novas 

versões deste documento. O PLS 2021-2023 tem, como principal finalidade, estabelecer 

Planos de Ações, com objetivos e metas, de maneira que as práticas de sustentabilidade sejam 

aprimoradas e ampliadas na Universidade. Para subsidiar os planos de ações, foram realizados 

diagnósticos dos seguintes eixos temáticos: Configuração e Infraestrutura; Energia Elétrica; 

Água e Esgoto; Compras e Contratações Sustentáveis; Materiais de Consumo; Resíduos; 

Transporte; Qualidade de Vida; e Educação e Sustentabilidade (UFTM, 2021). 
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 Três eixos contemplam indiretamente a LR: compras e contratações sustentáveis, 

material e consumo, Educação e Sustentabilidade.  No eixo temático compras e contratações 

sustentáveis o objetivo principal é ampliar a adoção de padrões sustentáveis na compra de 

materiais e na contratação de serviços, aumentando para 5% a aquisição de itens de consumo 

e permanentes que atendam a critérios de sustentabilidade de acordo com os critérios 

aplicáveis da IN 01/2010 – MPOG (BRASIL, 2010c). 

 No eixo material e consumo a meta é a redução em 10% o consumo de papel branco 

per capita com ações como digitalização de documentos, adoção de processos digitais; 

ampliar a adoção de ferramentas on-line disponíveis, entre outras. E a redução em 30% o 

consumo de copos descartáveis per capita. 

 Já o eixo “Resíduos” tem como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos 

gerados na Universidade, padronizando o manejo de 100% dos tipos de resíduos gerados ou 

administrados pela universidade, elaborando e implementando o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

 Por fim, o eixo Educação e Sustentabilidade tem como objetivo fomentar o 

desenvolvimento de ações e programas educacionais relacionados à sustentabilidade junto à 

comunidade acadêmica, aumentando em 35% a quantidade de projetos de ensino e pesquisa 

que possuam relação com a sustentabilidade. Além de promover eventos/cursos de 

capacitação relacionados à sustentabilidade e a divulgação à comunidade acadêmica dessas 

ações. 

 

4.1.1 Análise comparativa sobre o PDI e o PLS das IES estudadas 

 

 O Caso 1 apresenta a Gestão Ambiental como um dos temas norteadores (um dos sete 

desafios) do PDI 2016-2026. O principal objetivo proposto é a implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental – SGA, para tanto, busca implantar sua Política Ambiental, seguindo 

algumas diretrizes, implementando ou melhorando práticas como a coleta seletiva solidária, a 

destinação de resíduos perigosos, a compostagem de resíduos orgânicos, a coleta e destinação 

de produtos eletroeletrônicos e de óleo vegetal, o tratamento de resíduos hospitalares e dos 

resíduos sólidos da construção civil. Ações que devem ser consolidadas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, parte integrante da Política Ambiental da UFSM. 

 A logística reversa também é ressaltada no PDI como demonstra o trecho “é preciso 

garantir que o plano de logística reversa, assim como as compras e contratações sustentáveis, 
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realmente passem a fazer diferença no volume de produtos e serviços contratados pela 

instituição” (UFSM, 2016, p. 179).  

 As ideias de construção de um modelo de cultura institucional visando a inserção de 

critérios de sustentabilidade nas atividades da administração pública, estão alinhadas à sua 

missão, bem como ao PDI vigente, principalmente no que se refere ao Desafio Gestão 

Ambiental: “construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas 

capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável” 

(UFSM, 2016, p. 3). 

 Quanto ao seu PLS, o mesmo não está atualizado, sendo que sua última versão 

contemplou o período 2019-2021 (última versão até a realização desta pesquisa). O PLS 

previa que cada Unidade da Instituição elaborasse planos de ação para adotar práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, abrangendo os sete temas: 

materiais de consumo; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; compras e contratações; deslocamento de pessoal. A logística reversa 

não é citada diretamente no texto do documento. 

 A COMPLANA seria a responsável pela supervisão, implementação dos planos de 

ação e pela avaliação semestral, de acordo com os indicadores de desempenho. Publicaria um 

relatório anual de acompanhamento do PLS, com a consolidação dos resultados alcançados e 

identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 

 No entanto, em abril de 2019, com a publicação do Decreto 9.759, que extinguiu e 

estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, diversas comissões foram suspensas na Universidade, entre 

elas a COMPLANA. Devido a isso a maioria das atividades previstas no PLS foram 

interrompidas por tempo indeterminado. 

  Contribuindo com essa situação, os anos de 2020 e 2021, foram totalmente atípicos, 

em função da pandemia e da suspensão das atividades presenciais na Universidade. Diversos 

planos de ação para este período foram cancelados ou interrompidos. 

 O Caso 2 apresenta a Sustentabilidade como princípio e a Responsabilidade 

Ambiental como um valor em seu PDI 2016-2026. A sustentabilidade é um dos dez temas 

estratégicos propostos, nesse sentido, ressalta que busca promover a cultura da 

sustentabilidade na comunidade universitária, incorporando-a aos preceitos de todo o processo 

de gestão. Assim visa a fortalecer a política de sustentabilidade econômica, financeira, social 

e ambiental da Universidade de forma contínua. 
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 Cita que é de extrema importância “manter um sistema de gestão ambiental que 

envolva ações no campo da educação ambiental, diagnósticos e planos de gestão ambiental 

monitorados por indicadores que permitam avaliar os avanços na direção da sustentabilidade” 

(UFRGS, 2016). 

 O seu PLS 2021-2026 propõe ações no sentido de consolidar, aprimorar e integrar as 

boas práticas de sustentabilidade que já são adotadas na Universidade observando os ODS da 

Agenda 2030. Também pretende realizar a Educação Ambiental por meio da capacitação dos 

servidores, formando gestores ambientais capazes de atuar de forma eficiente e proativa na 

gestão da universidade, para isso reafirmou sua adesão à A3P, instituindo através de portaria, 

GT composto por servidores de múltiplas áreas de dentro da instituição para a implementação 

da Agenda. 

 Cita como pretensas iniciativas: adquirir materiais constituídos, no todo ou em parte, 

por material reciclado, atóxico, biodegradável, e com madeira proveniente de reflorestamento; 

priorizar que os materiais sejam acondicionados em embalagens adequada, que utilizem 

materiais recicláveis; não adquirir descartáveis plásticos e quando for necessária a compra, 

optar por materiais sustentáveis; adquirir materiais que sejam reciclados, reaproveitados, ou 

que aproveitem resíduos de outras indústrias (ex.: tapume ecológico e resíduos de construção 

e demolição – RDCs).  

 O Caso 3 vem consolidando um sistema de governança, de forma a aperfeiçoar a 

gestão, que inclui a criação de Comitês em áreas estratégicas a fim de definir políticas 

institucionais para alcançar os objetivos institucionais, por isso criou entre outros, o Comitê 

de Gestão de Contratações e Logística Sustentável (CGCLOS), responsável pelas Políticas de 

Sustentabilidade e pelo Plano de Logística Sustentável. 

 Um dos objetivos estratégicos citados no PDI 2020-2024 é “consolidar as práticas de 

Gestão, de Governança, de Compliance e de Sustentabilidade”.  

 Em seu PLS 2022-2024 constam alguns objetivos, como: a Colocação de Lixeiras 

Seletivas; Construção de Abrigos de Resíduos Perigosos; Promoção da coleta de lixo 

eletrônico; Descarte adequado dos resíduos gerados na construção civil; Realização de 

aquisições de produtos com base no Princípio de Desenvolvimento Sustentável; Promoção de 

campanhas e desafios com o tema sustentabilidade.  

 O Caso 4, apresenta como um dos objetivos do seu PDI 2019-2023 “Promover a 

racionalização dos recursos (hídricos, energéticos, resíduos e orçamentários) visando à 
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sustentabilidade”. Tendo como meta: “reduzir em 10% no descarte de resíduos sólidos” 

(UNIFEI, 2019). 

 Quanto ao PLS, o mesmo se encontra desatualizado até o momento desta pesquisa. 

Em sua última versão 2017-2020, aparecem vários objetivos que contemplam a gestão de 

resíduos, entre eles:  

• Reduzir o consumo de copos descartáveis;  

• Elaborar procedimento para gestão e logística final dos resíduos sólidos;  

• Elaborar projeto base e a construção de um abrigo de resíduos;  

• Criar uma política de troca de equipamentos de laboratórios, reagentes, materiais de 

consumo e eletroeletrônicos;  

• Contratar empresa para destinação final de resíduos sólidos classe I; 

• Instalar canteiros de compostagem;  

• Estabelecer pontos de coleta temporária dos resíduos até a sua destinação ao abrigo;  

• Adaptar e melhorar os pontos de coleta de resíduos;  

• Estruturar a coleta de resíduos pelo campus;  

• Conscientizar os terceirizados e servidores envolvidos na limpeza do campus;  

• Sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica, sobre a coleta seletiva;  

• Adquirir copos/canecas reutilizáveis para uso pelos servidores; 

• Coletar e armazenar os resíduos de laboratório em local adequado;  

• Realizar o desfazimento dos equipamentos eletrônicos considerando a PNRS; 

• Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados, biodegradáveis e que reduzam a 

necessidade de manutenção; 

• Destinar os resíduos não perigosos de reformas para reutilização e reciclagem e 

destinar os resíduos perigosos a empresas especializadas mediante apresentação de 

comprovante de descarte adequado; 

• Implementar melhorias nos processos de desfazimento dos bens inservíveis;  

• Adquirir pelo menos 80% dos itens de material de consumo com critérios de 

sustentabilidade até 2021.  

 Não há informações se estes objetivos foram atingidos. 

 O Caso 5 apresenta como um dos objetivos estratégicos do PDI 2020-2024 “Promover 

o desenvolvimento sustentável observando os pilares ambiental, social e financeiro”. Tendo 

como metas: Incentivar a participação da comunidade universitária em ações sustentáveis; 

aprimorar ações de contratações sustentáveis; atualizar a metodologia de elaboração do Plano 
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de Logística Sustentável – PLS; Realizar ações de sensibilização ambiental; Implementar 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Seu PLS 2021-2023 descreve planos de ação com vistas à adequação da gestão 

ambiental tais como:  

• Aumentar para 5% a aquisição de itens de consumo e permanentes que atendam a 

critérios de sustentabilidade; 

• Realizar 100% das contratações de acordo com critérios aplicáveis da IN 

01/2010/MPOG;  

• Reduzir em 10% o consumo de papel per capita;  

• Reduzir em 30% o consumo de copos descartáveis per capita;  

• Reduzir em 10% a quantidade de impressões em papel per capita;  

• Reduzir em 10% o consumo de combustíveis dos veículos sob gestão da IES;  

• Padronizar o manejo de 100% dos tipos de resíduos gerados ou administrados pela 

IES;  

• Garantir a continuidade da destinação adequada de 100% dos resíduos biológicos, 

químicos e perfurocortantes gerados, inclusive dos que estão armazenados;  

• Garantir a destinação adequada de 100% do óleo de motor e dos pneus descartados, 

usados nos veículos da instituição; 

• Garantir a destinação adequada de 100% dos resíduos de construção civil;  

• Aumentar para 35% a quantidade de projetos de ensino, pesquisa e publicações que 

possuam relação com a sustentabilidade e para 65% a quantidade de projetos de 

extensão que possuam relação com a sustentabilidade. 

 De modo geral, a sustentabilidade é citada nos PDIs de todas as IES estudadas. 

Algumas usam a palavra “sustentabilidade/sustentável”, não apenas no contexto ambiental, 

por exemplo: “sustentabilidade financeira”, “gestão sustentável”, “desenvolvimento 

sustentável”, “mobilidade urbana sustentável”, “crescimento social e tecnológico sustentável”, 

“pensamento sustentável”, “energia sustentável”, “sustentabilidade social”, “sustentabilidade 

econômica”, “sustentabilidade acadêmica”, etc.  

 Outras apresentam a palavra “sustentável” em sua missão, ou visão, como o Caso 1 e o 

Caso 3, ou ainda como um princípio ou valor, como o Caso 5 e o Caso 2, que ainda cita a 

“sustentabilidade” como um dos temas estratégicos do seu PDI. 

 A Gestão Ambiental é amplamente citada no PDI do Caso 1, sendo inclusive um dos 

sete desafios do plano. O Caso 2, também aborda a importância de manter um Sistema de 
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Gestão Ambiental que envolva ações no campo da educação ambiental, diagnósticos e planos 

de gestão ambiental, monitorados por indicadores que permitam avaliar os avanços na direção 

da sustentabilidade. Porém não é citada diretamente no PDI do Caso 3, do Caso 4 e do Caso 

5. 

 Já a logística reversa aparece apenas no PDI do Caso 1. 

 Percebe-se, portanto, que a palavra “sustentabilidade” é apresentada nos PLSs e nos 

PDIs das IES diversas vezes em diversos contextos. Já o termo “gestão ambiental” apesar de 

não ser citada diretamente é contemplada nos documentos. Porém, a “logística reversa” 

raramente é citada, aparecendo apenas no PLS do Caso 5. 

 O quadro resumo a seguir apresenta as palavras/termos buscados e sua manifestação 

nos documentos analisados das respectivas IES: 

 

Quadro 7 – Apresenta a palavra/termo buscado e o respectivo documento que a cita 

 

Palavras PDI PLS 
Gestão ambiental Caso 1, Caso 2 Caso 1, Caso 2, Caso 4 

Sustentabilidade 
Caso 1, Caso 2, Caso 3, 
Caso 4 e Caso 5 

Caso 1, Caso 2, Caso3, 
Caso 4, Caso 5 

Logística reversa Caso 1 Caso 5 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

 

4.2 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS DA PERCEPÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DAS IES PESQUISADAS 

 

 Esta seção apresenta, inicialmente, a análise dos dados das IES pesquisadas 

(Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Itajubá e Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro), segmentados em cinco categorias: (i) resíduos especiais ou 

perigosos [I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; II- Pilhas e baterias; III – pneus; IV - 

óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V- lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 

e mercúrio e de luz mista; VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes; VII- óleos 

vegetais (de cozinha)]; (ii) resíduos da construção civil; (iii) resíduos recicláveis; (iv) resíduos 
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orgânicos e (v) rejeitos e uma descrição analítica dos resultados, contendo as similaridades e 

diferenças entre os casos estudados12.  

 Para ilustrar a descrição, no Apêndice E podem ser conferidas imagens coletadas do 

processo de gestão de resíduos nas IES.   

 Na segunda parte desta seção é apresentada a descrição da percepção dos 

representantes das Direções das Unidades de Ensino da UFSM sobre a logística reversa. Das 

catorze Unidades de Ensino da UFSM, nove, retornaram o questionário respondido: Ciências 

Sociais e Humanas, Ciências Naturais e Exatas; Educação Física e Desportos; Ciências 

Rurais; Tecnologia, do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; do Colégio Politécnico; do 

campi Frederico Westphalen/UFSM e do campi Palmeira das Missões/UFSM. 

 

4.2.1 Resíduos especiais ou perigosos (químicos, biológicos e radioativos) 

 

 Resíduos especiais são todos os tipos de resíduos que precisam de um tratamento 

especial, não devendo ser descartados nem no lixo comum, nem no reciclável. São 

considerados resíduos especiais todos os resíduos perigosos, que conforme a PNRS, são 

“aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, 

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica”. 

a) Caso 1 

 

 Os assuntos relacionados ao meio ambiente na IES, são tratados pelo Setor de 

Planejamento Ambiental- SPA, vinculado à Coordenadoria de Obras e Planejamento 

Ambiental e Urbano (COPA), da Pró Reitoria de Infraestrutura da Instituição. Dentre as 

principais atribuições do SPA estão a gestão de resíduos; ações de coleta seletiva e logística 

sustentável; licenciamento ambiental; infraestrutura e segurança voltados a produtos químicos 

em geral, entre outros. 

 Recentemente a Instituição elaborou o seu PGRS para o campus sede, documento 

obrigatório para o Licenciamento Ambiental (processo que está em andamento), exigido pelo 

órgão ambiental fiscalizador (FEPAM), para receber a Licença de Operação – LO. O campus 

Cachoeira do Sul, por ser recente, já possui a Licença de Instalação – LI. Já os demais campi 

 
12 Este estudo não contemplou o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) e nem os resíduos de serviço de 

saúde (RSS). 
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(Frederico Wesphalen e Palmeira das Missões), não possuem nenhum licenciamento, devendo 

também fazerem esta adequação futuramente. 

 A IES gera diariamente, uma quantidade considerável de resíduos perigosos- RP 

(sólido e/ou líquido) em decorrência de suas atividades (pesquisa e extensão). Em 2020 o 

SPA, elaborou a “Cartilha de Resíduos 2020”, com o objetivo de auxiliar no armazenamento e 

destinação de cada classe de resíduo gerado no campus sede da instituição. Com caráter 

informativo, o documento possibilita a identificação da classificação dos resíduos, local de 

descarte, coleta, transporte e destinação final. 

 Questionado como a IFES faz a gestão compartilhada dos resíduos perigosos gerados 

sob sua responsabilidade o R1, responde que “há a contratação de empresa especializada que 

faz todos os serviços necessários desde o fornecimento de recipientes e coleta até a 

destinação final, em local licenciado, para todos os resíduos perigosos e especiais gerados 

em todos os campi da Universidade. A gestão do contrato é feita por servidos do SPA, com 

apoio de responsáveis lotados nos laboratórios geradores. Para os Resíduos Perigosos 

Químicos e Biológicos Infectantes, gerados nas atividades dos diversos laboratórios 

existentes no campus sede, HUSM, e HVU, a empresa AMBSERV Tratamento de Resíduos é a 

atual responsável por esses processos, contratada por licitação desde 2019. O contrato 

engloba os resíduos químicos perigosos, incluindo lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, 

toners, cartuchos e RSS. Também é responsabilidade da empresa o fornecimento dos 

recipientes adequados ao acondicionamento de cada tipo de RP”.  

 De acordo com o seu PGRS, atualmente, existem 56 pontos de coleta de RP no 

campus sede, sendo que cada ponto de coleta engloba um ou mais locais geradores. Está 

sendo realizado um levantamento pelo SPA junto às Unidades, através da aplicação de 

questionário, visando, dentre outras coisas, o cadastro de todos os locais geradores de resíduos 

perigosos no campus sede e dos tipos de resíduos perigosos gerados em cada local. 

 Resíduos químicos e materiais contaminados são segregados, acondicionados, 

identificados corretamente, pesados e armazenados temporariamente no próprio local gerador, 

até coleta pela empresa responsável, sendo os de fácil putrefação armazenados sob 

refrigeração, estando sob fiscalização do técnico de laboratório ou professor responsável. 

 A empresa contratada é responsável por repassar nos dias de coleta, as “Planilhas de 

Coletas” ao SPA para que este gere os “Manifestos de Transporte de Resíduos” (MTR), 

documento obrigatório para o transporte terrestre de resíduos sólidos perigosos, conforme 

Portaria FEPAM n.º 087/2018. Entre janeiro de 2020 a janeiro de 2021, conforme dados da 
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PROINFRA, foram recolhidos uma média de 1.703,826 kg/mês de material contendo algum 

tipo de substância química, gerados nos laboratórios e HVU (não estão incluídos os RSS).  

 Aqueles resíduos químicos passíveis de neutralização e descarte na rede de esgoto tem 

esse procedimento realizado sob vistoria do técnico de laboratório ou professor responsável. 

 O art. 33º da PNRS dispõe que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos resíduos classificados como 

perigosos. (BRASIL, 2010c). Nesse sentido, foi questionado como o Caso 1 realiza a logística 

reversa dos resíduos especiais ou perigosos a saber: 

I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso: Conforme o R1 esse tipo de material é 

destinado a cadeia de logística reversa do inpEV- Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias e geridas pelos próprios laboratórios geradores. O inpEV possui um 

sistema intitulado “Campo Limpo”13, responsável pela destinação correta do material. 

II – Pilhas e baterias: a Instituição possui PEVs em algumas unidades de ensino para 

entrega do material gerado em manutenção/substituição de equipamentos de uso interno da 

Universidade. Para o recolhimento deve ser aberto um chamado eletronicamente na página da 

PROINFRA, para o Setor de Elétrica da Coordenadoria de Manutenção via sistema OTRS. 

Após o recolhimento das embalagens por parte da Coordenadoria de Manutenção, a coleta 

ocorre sob demanda do SPA, acionando a empresa responsável, que realiza a 

descontaminação e envio de alguns componentes para reciclagem e outros para aterro 

licenciado. 

  A entidade gestora do acordo setorial para a logística reversa de pilhas e baterias no 

Brasil é a “Green Eletron – Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

Nacional”. Em Santa Maria existem PEVs em alguns pontos do comércio, geridos pela 

 
13 Sistema Campo Limpo é o nome do programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias de 

defensivos agrícolas, no qual o inpEV atua como núcleo de inteligência. Ele abrange todas as regiões do país e 

tem como base o conceito de responsabilidade compartilhada: agricultores, indústria fabricante, canais de 

distribuição e poder público têm papéis e responsabilidades específicas no fluxo de funcionamento do programa, 

definidas por lei. Possui e torno de 5 mil canais de distribuição e cooperativas a uma rede de mais de 400 

unidades de recebimento, localizados em todos Estados brasileiros e no Distrito Federal. As unidades respeitam 

normas técnicas e seu funcionamento depende do licenciamento do poder público. A maior parte delas é 

gerenciada por associações de revendedores, e há algumas unidades próprias do Instituto. É o inpEV que 

encaminha o material recebido nas unidades a sua destinação final (reciclagem ou incineração). Fonte: 

https://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/papeis-responsabilidades/. 
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empresa “Reciclus”. Para baterias de chumbo ácido o “Instituto Brasileiro de Energia 

Reciclável” – IBER é a Entidade gestora do setor no Brasil. 

III – Pneus: conforme o R1 não existe mais a geração deste material dentro da IFES, 

já que quando trocados, são deixados nas próprias lojas especializadas, que obrigatoriamente 

devem fazer o descarte adequado conforme o acordo setorial formalizado pela indústria de 

pneumáticos.  

 O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis é realizado pela “Reciclanip”, 

um programa nacional de coleta e destinação de pneus inservíveis implantado pela 

“Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos” - ANIP, conforme a Resolução 

CONAMA nº 416/2009, que possui mais de 1026 pontos de coleta distribuídos por todo o 

país. Conta também com o apoio da “Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores 

de Pneus” – ABIDIP. 

IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: O óleo usado atualmente, 

conforme informado pelo R1, é destinado de forma descentralizada pelo local gerador, 

geralmente à postos de combustíveis (pode também ser entregue em serviços de troca de óleo, 

posto revendedor, oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, entre outros). Não há, 

contudo, a exigência de documentação por parte do SPA, mas pretende-se começar a fazer a 

destinação juntamente com os demais resíduos especiais, formalizando o processo via 

contrato.  

 No Brasil, não há uma entidade gestora do acordo setorial, para os óleos lubrificantes, 

porém para as embalagens o “Instituto Jogue Limpo”, associação de empresas fabricantes ou 

importadoras de óleo lubrificante é o atual gestor.  

V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: A troca 

de lâmpadas ou manutenção, é solicitada via chamado eletrônico na página da PROINFRA, 

para o Setor de Elétrica da Coordenadoria de Manutenção via sistema OTRS. Conforme 

explica o R1 “o trabalho é realizado pelos funcionários terceirizados com conhecimento 

técnico para tal. Primeiramente, as lâmpadas são recolhidas no momento da troca e 

armazenadas no Setor de Elétrica, em contêiner equipado com filtro de carvão ativado e 

separadores individuais de poliuretano com capacidade para 70 unidades. A coleta é 

realizada pela empresa contratada que atualmente é a AMBSERV Tratamento de Resíduos, e 

apresenta certificações para a coleta especializada, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos perigosos, em conformidade com a legislação vigente”.  
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 Para o público externo existem PEVs instalados no comércio geridos pela “Reciclus” 

uma entidade sem fins lucrativos responsável por operacionalizar o ciclo da logística reversa 

de lâmpadas no Brasil. 

VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Os equipamentos eletrônicos 

sem patrimônio e seus componentes (fios e cabos, periféricos, aparelhos celulares, baterias de 

celulares, etc), podem ser descartados em PEVs, disponíveis em quatro coletores identificados 

distribuídos no campus (CT – Anexo A, HUSM – subsolo, CEU – Comitê Ambiental – e 

CCNE). A coleta é realizada por empresa de coleta voluntária (Químea) que destina os 

materiais para a reciclagem, em conformidade com a legislação vigente. 

 Já os eletroeletrônicos patrimoniados (pertencentes à Instituição) são recolhidos pelo 

DIPAT-DEMAPA – Divisão de Patrimônio, que após dar baixa seguindo os trâmites 

normativos fará o encaminhamento à Superintendência de Serviços Penitenciários- SUSEPE, 

que através de convênio com a IFES fará o desmonte e a reciclagem de componentes. 

 Em Santa Maria a “Químea Soluções Ambientais Ltda”, também oferece 

voluntariamente PEVs em alguns locais do comércio local. O acordo setorial para 

implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus 

Componentes foi assinado em 2019. Por meio do acordo os integrantes da cadeia produtiva 

dos produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes se comprometem a 

realizar uma série de ações para atender a PNRS. As entidades gestoras do acordo são 

“Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos” – ABREE e a 

“Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional” – Green Eletron. 

VII – Óleos vegetais (de cozinha): Tanto os gerados nas copas, lancherias e 

restaurantes dentro da IES quanto pela comunidade em geral, orienta-se que seja efetuado o 

armazenamento em embalagens PET e depositado nos PEVs localizados em alguns locais 

(CE, CCNE, CCSH e Reitoria). A coleta é realizada quinzenalmente pelo caminhão da coleta 

seletiva, sendo o material encaminhado e distribuído entre a Usina de Biodiesel do Colégio 

Politécnico e/ou para o Restaurante Universitário (RU 1), sendo neste último, destinados à 

empresa FAROS – “Indústria de Farinha de Ossos Ltda”, mediante contrato de coleta e 

destinação final.14 

 Questionado sobre quais as principais dificuldades para operacionalizar a logística 

reversa de resíduos especiais e perigosos, o R1 responde que “é a falta de padronização da 

gestão, muitos locais geradores dentro da UFSM destinavam à lojas e pontos de 

 
14 A partir do ano de 2022 a gestão dos RUs do campus sede foram terceirizadas, ficando a empresa contratada 

responsável também pela gestão dos seus resíduos. 
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recebimentos, porém não possuíam os registros desta destinação. Padronizaremos a 

destinação através dos serviços do contrato da empresa contratada para gerenciamento de 

resíduos perigosos e especiais. Já conversamos com a FEPAM é possível considerar a 

logística reversa, desta forma”.  

 Como indicadores de uso destes materiais, são utilizados as MTRs, e instrumentos da 

gestão do contrato, como as planilhas de controle, para saber os quantitativos enviados para o 

descarte correto. Esses quantitativos não estão publicados, mas o SPA os disponibiliza se 

devidamente solicitado. 

 Por fim, o R1 lembra que a IFES construiu recentemente o que foi chamado em um 

primeiro momento de “Central de Resíduos Perigosos” renomeada como “Central de Produtos 

Químicos”, um complexo com 5 prédios que funcionará como depósito de reagentes químicos 

(sólidos e líquidos) e armazenamento temporário de resíduos perigosos, incluindo lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias. A previsão é que entre em atividades nos próximos 3 anos, 

reduzindo os riscos de acidentes, padronizando e melhorando toda a logística dos resíduos 

especiais na Instituição, conforme as exigências legais.  

 O projeto de implantação da “Central de Produtos Químicos” possui um prédio 

denominado “Pavilhão de Recebimento- Triagem-Laboratórios”, possuindo 326 m² de área 

construída e três prédios denominados até então como “Pavilhão de Resíduos Líquidos”, 

“Pavilhão de Resíduos Sólidos” e “Pavilhão de Solventes”, respectivamente. Todos possuem 

uma área construída de 118,8 m² cada. O último prédio, denominado “Pavilhão de Produtos 

Químicos”, possui 232,5 m² de área construída. Todos os prédios citados apresentam barreiras 

de contenção e piso com caimento projetado para coleta de possíveis vazamentos de produtos 

líquidos, com destinação para caixa coletora isolada do sistema de coleta de águas pluviais. O 

local demanda melhorias na infraestrutura (ruas de acesso, rampas de acesso, iluminação 

externa, sistema de exaustão, etc.), segurança, mobiliário, dentre outras coisas, para que possa 

ser colocado em atividade.  

 

b) Caso 2 

 

 A gestão ambiental do Caso 2 é administrada pelo Departamento de Meio Ambiente e 

Licenciamento – DMALIC, vinculado à Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA. O 

DMALIC é responsável pela tramitação e aprovação do licenciamento ambiental da 

universidade tanto de obras, como atividades existentes e projetos específicos, junto ao 
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IBAMA, FEPAM e SMAM, bem como junto às demais secretarias municipais de outros 

municípios onde a Universidade atua (Imbé, Tramandaí, Eldorado do Sul, Farroupilha, 

Gravataí) (UFRGS, 2021). 

 O DMALIC também estabelece e acompanha diretrizes de sustentabilidade, como 

compras de materiais e contratação de serviços com critérios sustentáveis, atua na gestão e 

manejo de flora e de fauna, controle de pragas e vetores, gestão dos resíduos comuns, gestão 

de resíduos perigosos radioativos e biológicos, e no planejamento de projetos de edificações e 

espaços sustentáveis e alimenta os sistemas (SIOUT, CTF, MTR/FEPAM, SGR/SMAM POA 

e Sistema 156, SOL/FEPAM). 

  Os resíduos químicos gerados pelas atividades dos laboratórios de ensino e pesquisa 

da IES podem apresentar uma ou mais destas características: periculosidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. Portanto, são classificados como Resíduos Perigosos - 

Classe I. O gerenciamento interno desses resíduos é realizado pelo Centro de Gestão e 

Tratamento de Resíduos Químicos (CGTRQ) da Universidade e o gerenciamento externo, 

inclusive o tratamento, é realizado por empresas terceirizadas, de acordo com a classificação 

química do resíduo. Após a geração, os resíduos químicos devem ser segregados conforme a 

classe, acondicionados em embalagens próprias, identificados com rótulo padrão e 

armazenados em local específico até a sua entrega ou coleta pelo CGTRQ. 

 Os resíduos perigosos passíveis do processo de logística reversa tem a seguinte 

dinâmica conforme o R2: 

I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso: O principal gerador deste tipo de 

resíduos é a Estação Experimental Agronômica, na cidade de Eldorado do Sul. Quando a 

capacidade de acomodação das embalagens de agrotóxicos vazias do seu Depósito de 

Agrotóxicos (DA) é atingida, a unidade deve solicitar o recolhimento das mesmas ao Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – inpEV. Por meio do inpEV, a indústria 

de defensivos agrícolas coloca em prática uma ampla operação de logística reversa das 

embalagens vazias dos seus produtos e assegura sua correta destinação. O recolhimento, 

portanto, é agendado de forma eletrônica conforme indicado no endereço: 

<https://www.inpev.org.br/inpev/>. Após o agendamento, a ordem de coleta segue para 

empresas transportadoras cadastradas no inpEV e nos centros de recolhimento da região. 

Geralmente essas empresas são capacitadas para transportar tanto as embalagens lavadas 

quanto as não lavadas. Então a empresa realiza o recolhimento e transporta as embalagens 
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vazias e as contaminadas até o centro de recolhimento para as devidas destinações. O E2 

lembra que a destinação final de sobras e embalagens de agrotóxicos é regulamentada pela 

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e pelo Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002 e o 

usuário deve estar atento às recomendações técnicas apresentadas na bula ou folheto 

complementar dos produtos.  

II – Pilhas e baterias: O Caso 2 não possui pontos de recolhimentos de pilhas e 

baterias dentro da IES.  Estes materiais são considerados resíduos perigosos classe I, uma vez 

que são compostos de metais pesados como chumbo, mercúrio, níquel e cádmio, e oferecem 

grande risco ao meio ambiente se não forem descartadas corretamente. Segundo o R2, como 

existe sistema de logística reversa implantado para esse tipo de resíduo, o DMALIC orienta 

que os gerados pela comunidade acadêmica, sejam destinados para PEVs disponibilizados 

pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica- ABNEE. De acordo com a Lei 

municipal nº 9.851/2005, os comerciantes e redes de assistência técnica de Porto Alegre que 

distribuem ou comercializam pilhas e baterias são obrigados a recebê-las de volta. O 

Programa “ABNEE Recebe Pilhas” é uma iniciativa conjunta de fabricantes e importadores 

de pilhas e baterias portáteis, que uniram esforços visando atender à Resolução CONAMA 

401/2008, responsabilizando-se pelo pós-consumo das seguintes marcas: Bic, Carrefour, 

Duracell, Energizer, Eveready, Elgin, Kodak, Panasonic, Philips, Pleomax, Qualita, Rayovac 

e Red Force. 

III – Pneus: Conforme o R2, a manutenção de veículos oficiais da Instituição ocorre 

somente em oficinas mecânicas particulares. Quando há substituição de pneus, os usados 

permanecem na oficina para posterior destinação pela mesma. Eventualmente, quando surgem 

pneus de origem desconhecida nos campi da Universidade, é realizada a destinação em uma 

das Unidades de Destino Certo (UDCs) também chamados Ecopontos, do Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre. De acordo com o DMLU, 

atualmente, os pneumáticos inservíveis recolhidos são picados e encaminhados para indústrias 

cimenteiras, para utilização, dentro da lei, como combustível auxiliar dos fornos. 

IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: O R2 explica que somente os 

laboratórios de pesquisa da Instituição geram, em algumas atividades, óleo vegetal e óleo 

lubrificante usado ou contaminado (OLUC). Nesse caso, os mesmos são encaminhados para o 

Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos da Universidade (CGTRQ), que 

destina, por meio de contrato com empresa especializada, para empresas que realizam o 

reprocessamento externo (reciclagem e recuperação de seus componentes úteis, por meio de 
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um processo industrial conhecido como rerrefino). Já a manutenção de veículos oficiais é 

realizada em oficinas mecânicas particulares e o abastecimento em postos de gasolina, não 

havendo, portanto, a geração desse resíduo pelos veículos.  

V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: As 

lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED e reatores gerados nas atividades de manutenção 

elétrica, executadas pelas Prefeituras Universitárias dos campi do Caso 2, são coletadas pela 

equipe de manutenção desses setores e armazenados, temporariamente, nas centrais de 

resíduos. Quando há uma quantidade considerável desses resíduos, armazenado, aciona-se a 

empresa contratada responsável pelo recolhimento, transporte e destinação final, que inclui 

reciclagem e disposição em aterro especial.  

VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Os resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos, peças e componentes de tecnologia da informação e da comunicação, tem o 

seguinte gerenciamento, segundo o E2: 

- Ociosos e Recuperáveis: são destinados ao reaproveitamento interno, tendo sua 

condição geral restaurada quando necessário, visando sua transformação em bens servíveis 

(Art. 6º do Decreto 9.373/2018); 

- Antieconômicos: são alienados nos termos da legislação vigente. Os bens aqui 

relacionados poderão ser disponibilizados para doação a organizações da sociedade civil (Art. 

7º e incisos I e II do artigo 14 do Decreto 9.373/2018); 

- Irrecuperáveis: são alienados nos termos da legislação vigente, conjuntamente com 

os bens considerados antieconômicos (Art. 7º do Decreto 9.373/2018). 

Em caso de reaproveitamento existem os seguintes projetos de extensão na Instituição: 

- Centro de Recondicionamento de Computadores15 – CRC Zenit Belém. 

 
15 CRC: São espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e para a 

realização de cursos e oficinas, visando à formação profissionalizante e empreendedora de jovens em situação de 

vulnerabilidade social com foco no processamento de equipamentos de informática usados, de modo a deixá-los 

em plenas condições de funcionamento. A ação de apoio aos CRCs envolve a Administração Federal e seus 

parceiros na oferta de equipamentos de informática recondicionados, doados em plenas condições operacionais a 

Pontos de Inclusão Digital (PIDs), tais como telecentros, escolas e bibliotecas públicas. Além de promover a 

revitalização de Pontos de Inclusão Digital também capacita o jovem não somente para o mundo do trabalho, 

mas também para a vida adulta autônoma, promovendo sua formação cidadã. Os CRCs, ao final do processo de 

recondicionamento, promovem ainda o descarte dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos de forma 

ambientalmente correta, por meio de empresas certificadas, de acordo com a legislação (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, 2021). 

 



108 
 

 
 

- Projeto RECONECTA-UFRGS: é uma iniciativa para destinar computadores a 

alunos e alunas da Universidade em vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando nos seus 

estudos de graduação. 

- Projeto ENIGMA – Mulheres na Computação: busca tornar visível o papel feminino 

na área da computação, resgatando as contribuições significativas de algumas mulheres de 

uma forma diferenciada, que provoque o pensamento do fruidor. 

VII – Óleos vegetais (de cozinha): Conforme o R2 os resíduos de óleos vegetais 

gerados nos Restaurantes Universitários são gerenciados pelas empresas contratadas para o 

serviço de fornecimento das refeições. O serviço de fornecimento de refeições é terceirizado 

na IES, por isso o gerenciamento dos resíduos é parte integrante do contrato de prestação do 

serviço, o qual é fiscalizado por servidores da Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

Ainda conforme o E2 a exigência prevista para o próximo contrato, é que os óleos vegetais 

sejam separados dos demais resíduos e encaminhados para reprocessamento.  

 Questionado sobre qual é a maior dificuldade encontrada para a realização do processo 

de logística reversa destes produtos, segundo o R2 é a destinação de pilhas e baterias, pois 

dependendo da quantidade gerada é difícil conseguir empresas que participem de licitações 

atendendo todos os requisitos para viabilizar a destinação correta.  

 Sobre a existência de indicadores de consumo e descarte destes produtos, o R2 explica 

que o DMALIC informa a quantidade gerada (m³) por mês por Campus, disponibilizando 

gráficos com a evolução desta geração de resíduos no Painel de Dados através da sua página 

oficial (UFRGS, 2022).  

 

c) Caso 3 

 

 A Gestão Ambiental na IES é coordenada pela Diretoria de Desenvolvimento 

Sustentável – DIDES, criada recentemente (2020) e ligada diretamente à Reitoria. Conforme a 

norma institucional, a DIDES é a unidade responsável pela coordenação e articulação de todas 

as ações de sustentabilidade desenvolvidas na instituição. 

  Conforme o R3, os resíduos químicos de laboratórios devem ser acondicionados em 

recipientes fisicamente resistentes e quimicamente compatíveis com o tipo do resíduo. Estes 

recipientes devem ser devidamente rotulados, tampados e armazenados sobre bandejas/bacias 

de contenção para prevenir possíveis acidentes, sendo proibido descartar qualquer material em 

lixo comum ou na rede de esgoto. No entanto, conforme consta no PGRS do Caso 3, os 
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resíduos químicos de laboratórios são acondicionados, na maior parte da IFES, em recipientes 

inapropriados, sem a separação adequada quanto ao risco e sem a bacia de contenção de 

vazamentos.  

 As coletas (grupo B) são realizadas conforme a demanda de cada setor sendo, 

preferencialmente, nas sextas-feiras, das 13h30min às16h30min. 

 Os resíduos infectantes são acondicionados em sacos brancos leitosos os quais 

deverão estar embalados em recipientes rígidos, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 

com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual devidamente identificado e em 

bombonas de 200L, identificados com o símbolo de infectante. Quando se tratar de materiais 

perfurocortantes contaminados, devem ser acondicionados em embalagens Descarpack 

(Figura 11, Apêndice E). Em ambos os casos, deve ser respeitado o preenchimento de até 2/3 

do volume (o que nem sempre acontece). Da mesma forma, nem todos os resíduos infectantes, 

que contém risco de contaminação, são autoclavados. As coletas são realizadas três vezes por 

semana, sendo, nas segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Os resíduos infectantes (grupo A e E), gerados na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição-FACFAN; Instituto de Biociências-NBIO; Instituto 

Integrado de Saúde-INISA; Faculdade de Odontologia- FAODO e Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia-FAMEZ, estão sendo armazenados em bombonas, com volume de 

200L, tampa roscável, devidamente identificadas. Entretanto, grande parte dessas bombonas, 

não está disposta em abrigos (Figura 12, Apêndice E). Já os resíduos químicos, uma parte está 

sendo armazenada dentro dos próprios laboratórios e a outra, no abrigo construído próximo ao 

setor da química (Figura 13, apêndice E). Este abrigo consiste num local fechado, arejado, 

com acesso exclusivo pelos servidores responsáveis pelo gerenciamento do resíduo e 

capacidade de armazenamento de aproximadamente 3.000L de resíduos químicos.  

 Os resíduos infectantes e químicos gerados na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FAMEZ) estão sendo armazenados, respectivamente, na parte externa e interna do 

abrigo de resíduos da própria unidade. A parte interna do abrigo consiste numa sala fechada, 

com aberturas teladas, pisos e paredes impermeabilizadas, lavatório e torneira, com canaletas 

para drenagem dos líquidos, com capacidade de armazenamento de 3.000L de resíduos 

químicos (Figura 14, Apêndice E). 

 Em cumprimento a Licença Ambiental e atendendo a Resolução RDC nº 222, de 29 de 

março de 2018, a Instituição iniciou a construção de novos abrigos de resíduos para cada setor 

da Universidade, no campus Campo Grande. 
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 Os resíduos infectantes são tratados por método de incineração. As cinzas e escórias 

de fundos, geradas a partir da incineração dos resíduos são encaminhadas a aterro para 

resíduos Classe I (perigosos) por empresa especializada. 

 Já os demais resíduos perigosos passiveis de logística reversa, seguem o seguinte 

fluxo, conforme o R3:  

I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso: Conforme o R3 esse tipo de resíduo, a 

princípio não é gerado, já que o campus sede não possui curso de agronomia, mas quando há 

eventualmente, são coletados por empresa, devidamente licenciada, especializada em coleta 

de resíduos perigosos, tratados e destinados a locais devidamente licenciados. 

II – Pilhas e baterias: Segundo o R3 pilhas são geradas em praticamente todos os 

setores da instituição. Os resíduos de pilhas e baterias devem ser acondicionados em 

recipientes fisicamente resistentes, devidamente rotulados e que não sejam condutores de 

eletricidade, sendo armazenados nos laboratórios e abrigos, aguardando a contratação da 

empresa para coleta e destinação final (até o momento desta pesquisa) (Figura 15, Apêndice 

E). 

III – Pneus: A IES não realiza internamente a troca de pneus dos seus veículos 

oficiais. Este procedimento é feito pelas empresas contratadas por meio do contrato n. º 

39/2018. As empresas dão a destinação dos pneus, conforme seus próprios procedimentos. Os 

pneus não retornam para a IFES. 

IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: São coletados por empresa, 

devidamente licenciada, especializada em coleta de Resíduos Perigosos, tratados e destinados 

em locais devidamente licenciados. Nos laboratórios que são utilizados álcool, gasolina, 

diesel e biodiesel e solventes é recomendado a instalação de uma caixa separadora de água e 

óleo, uma vez que são lavadas nas pias, vidrarias com resíduos contendo estas substâncias. 

V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: As 

lâmpadas fluorescentes queimadas devem ser acondicionadas, preferencialmente, nas 

embalagens originais, na posição vertical e protegidas contra choques mecânicos para evitar a 

quebra. Depois de embaladas individualmente, deverão ser acondicionadas em recipiente 

resistente para o transporte. São coletados por empresa, devidamente licenciada, especializada 

em coleta de resíduos perigosos, tratados e destinados em locais devidamente licenciados. 

Contudo geralmente o acondicionamento correto não é observado, sendo as mesmas deixadas 
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no piso dos depósitos, a maioria, fora de suas caixas de origem, conforme se observa na 

Figura 16, no Apêndice E. 

VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes:  Os resíduos eletrônicos, como 

computadores e suas peças (monitores, mouses, teclados impressoras, estabilizadores, 

nobreaks, placas, HD, drives, scanners, fontes, fios, cabos, caixas de som, fones e coolers, 

etc.), telefones, celulares e suas peças, videocassete, aparelhos de DVD, máquinas 

fotográficas, eletrodomésticos, aparelhos de som, televisores, impressoras, etc., devem ser 

acondicionados em caixas de papelão preparadas para esse fim, devendo ficar em 

compartimento isolado, coberto, arejado e livre de umidade. As caixas de acondicionamento 

devem ser revestidas com material isolante e impermeável, com identificação do resíduo que 

ali será depositado. 

 De acordo com o R3 os eletroeletrônicos passam por um processo de triagem: aqueles 

que ainda possuírem utilidade devem ser restaurados e encaminhados para reúso; e os que não 

tiverem conserto ou utilidade devem ser doados, leiloados ou mesmo desmontados, para que 

se possa realizar a reciclagem dos materiais. Por fim, o destino final deve ser um local 

devidamente licenciado e apropriado para este tipo de resíduo.  

 Estes resíduos estão ficando armazenados diretamente no piso de locais fechados. Os 

demais eletroeletrônicos estão ficando dispostos em locais descobertos (Figuras 17 e 18, 

Apêndice E). 

VII – Óleos vegetais (de cozinha): Todos os setores geradores deste tipo de resíduo 

devem acondicionar esse líquido em recipientes rígidos para, posteriormente, serem enviados 

para empresa que realize o reaproveitamento desse resíduo. Os resíduos de óleo de cozinha 

gerados nos restaurantes universitários, de acordo com a empresa Nutrir Refeições LTDA 

(prestadora do serviço), são acondicionados em galões de 25 a 50L e recolhidos pela empresa 

LIFE OIL MS, para reaproveitamento. 

 

d) Caso 4 

 

 A IES não possui uma Coordenadoria/Diretoria institucionalizada especificamente 

para a Gestão Ambiental. As ações de sustentabilidade e gestão ambiental, estão no Plano de 

Gestão e Logística Sustentável – PLS, gerido pela Pró- Reitoria de Administração – PRAD, 

sendo revisadas anualmente por comissão (último PLS disponível é de 2020). A Pró – 

Reitoria de Administração (PRAD) é um órgão executivo da Administração Central, 
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subordinado à Reitoria, e tem por finalidade planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as 

atividades e políticas de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil, ambiental, 

patrimonial, de infraestrutura e de serviços gerais da Universidade. A PRAD é dirigida pelo 

Pró-Reitor de Administração, auxiliado por sua secretaria Administrativa e as seguintes 

diretorias: Diretoria de Compras e Contratos (DCC); Diretoria de Contabilidade e Finanças 

(DCF); Diretoria de Obras e Infraestrutura (DOBI); Diretoria de Planejamento e Orçamento 

(DPO); e Diretoria de Serviços Gerais (DSG). 

 A universidade não possui um PGRS elaborado. Segundo o E4 as ações de 

gerenciamento de resíduos sólidos estão contempladas no PLS e PGRP, incluindo a 

contratação de empresa especializada para disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos de laboratórios, e parcerias com cooperativas de coleta seletiva para destinação de 

resíduos (sucata ferrosa, plástico, vidros, papel, etc). Ainda conforme o R4, cada laboratório, 

dado a natureza da sua operação, possui seu próprio protocolo de funcionamento. A 

Universidade possui ainda cadastro e autorização junto a PF para armazenamento e utilização 

de Produtos Químicos Controlados – PQC. 

 A partir de 2014, o campus sede passou a contar com o serviço continuado de coleta, 

destinação e disposição final de resíduos ambientalmente adequada. Os resíduos oriundos dos 

laboratórios didáticos são devidamente armazenados e periodicamente coletados por empresa 

especializada. Até o momento foram contabilizados o desfazimento ambientalmente correto 

de 38.474 Kg de resíduos. 

 Segundo o E4 os resíduos perigosos passíveis de logística reversa, seguem o seguinte 

processo:  

I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso: são armazenados para disposição final 

por empresa especializada. 

II – Pilhas e baterias: as baterias dos veículos são entregues aos fornecedores no ato 

da substituição. O campus sede, possui, no Centro de Vivência, um coletor de pilhas e 

baterias usadas, que são entregues à prefeitura municipal, que possui vários PEVs no 

município e realiza o encaminhamento para disposição final desse item.  

III – Pneus:  os pneus dos veículos são entregues aos fornecedores no ato da 

substituição. 
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IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: são entregues aos 

fornecedores no ato da substituição e/ou armazenados para disposição final por empresa 

especializada. 

V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: são 

armazenadas após a troca para disposição final por empresa especializada, uma vez que as 

atas de SRP (Sistema Registro de Preços) possuem validade de apenas um ano e fica inviável 

a identificação do fornecedor. 

 Conforme o R4 com o processo de retrofit das luminárias no campus sede, desde 

2017, totaliza-se 26.381 lâmpadas substituídas até 2020. Além de não utilizar elementos 

químicos nocivos, presentes nas fluorescentes, as lâmpadas LED permitem uma maior 

economia no consumo de energia, de 50% a 70%, afora uma vida útil maior. As lâmpadas 

fluorescentes, resultantes do retrofit (LED) e também as queimadas são coletadas por empresa 

especializada e devidamente destinadas para disposição final. 

VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes:  Até o ano de 2020, o campus 

sede mantém um acumulado de 4.708 alienações de itens eletrônicos. Esses bens, inservíveis 

ou irrecuperáveis, são entregues a entidades sem fins lucrativos para reaproveitamento em 

projetos sociais, ou dada as condições, para reciclagem pelas cooperativas de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis; promovendo assim, o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho, renda 

e promotor de cidadania (Figura 19, Apêndice E). 

 Atualmente as aquisições de equipamentos elétricos observam as orientações do Guia 

de Compras Sustentáveis da AGU, certificados com selo PROCEL, orientados para uma 

maior eficiência energética e racionalização no consumo. Em especial os equipamentos de 

ares-condicionados foram substituídos por sistemas inverter, mais econômicos. 

VII – Óleos vegetais (de cozinha): o R4 relata que o campus possui um ponto de 

coleta aberto ao público junto ao passeio da Av. BPS, próximo ao gradil do campus, onde a 

comunidade, durante a sua caminhada rotineira, deposita ali o seu óleo usado, contribuindo 

assim, com a economia solidária e deixando de lançar óleo in natura no meio ambiente. O 

projeto do coletor é oriundo do trabalho de conclusão de curso de uma servidora, realizado no 

programa do mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedades – DTECS do Instituto 

de Recursos Naturais – IRN da Instituição. 

 Conforme o R4 a maior dificuldade encontrada para a realização do processo de 

logística reversa destes produtos, é a dificuldade de contato com os fornecedores após 
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vencidos os contratos de fornecimento e a falta de uma rede estruturada de coleta, transporte e 

reaproveitamento de itens de baixo valor agregado. 

 

e) Caso 5 

 

 A IES criou em 2017 um ambiente funcional denominado Serviço de Planejamento 

Sustentável –SPS, vinculado à Divisão de Planejamento Organizacional – Pró-Reitoria de 

Planejamento-DPO-PROPLAN, responsável por promover atividades relacionadas ao meio 

ambiente e à sustentabilidade ambiental. Cabe à PROPLAN, a execução da Política 

Ambiental da instituição por meio do planejamento, da supervisão e da avaliação das 

atividades relativas à gestão ambiental na Universidade. 

  A IES não possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o mesmo está 

sendo elaborado está pelo SPS conforme informações. Nem todos os resíduos passíveis de 

logística reversa tem esse processo realizado conforme explica o R5: 

I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso: Contratação de empresa especializada 

para destinação ambientalmente adequada. 

II – Pilhas e baterias: No campus sede não existe um sistema de coleta constante dos 

resíduos químicos gerados pelos laboratórios, entre eles, as pilhas e baterias, dessa forma os 

resíduos são armazenados em frascos, separados de acordo com sua composição química, e 

estocados nos próprios laboratórios. Antigamente, as pilhas e baterias usadas eram recolhidas 

pelo projeto de extensão “e-recicla”, no entanto, com o término do mesmo, hoje são estocadas 

nos laboratórios. No Campus Iturama há a contratação de empresa especializada (Monte Sião 

Serviços Ltda) para destinação ambientalmente adequada desses resíduos.  

III – Pneus: Entrega ao estabelecimento que realiza a venda do produto novo logo 

após a substituição. 

IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: Entrega ao estabelecimento 

que realiza a venda do produto novo logo após a substituição. 

V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: De 

acordo com o R5, estima-se que há mais de 6.000 lâmpadas armazenadas no almoxarifado do 

Departamento de Engenharia e Manutenção (dados do final de 2019), provenientes das trocas 

realizadas em todas as unidades da UFTM em Uberaba. Esses resíduos permanecem 

armazenados até o momento, aguardando o encaminhamento à destinação final 
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ambientalmente adequada. Em Iturama 232 lâmpadas fluorescentes tubulares foram 

destinadas através de contratação de empresa terceirizada (Monte Sião Serviços Ltda) em 

2020. 

 VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Não há uma 

institucionalização da forma de descarte destes itens.  

VII – Óleos vegetais (de cozinha): O resíduo de óleo vegetal gerado nas atividades 

acadêmicas é armazenado em galões plásticos de 5 litros ou em embalagem PET, 

posteriormente destinadas para reúso, enviadas para projeto de recolhimento do Curso de 

Engenharia Ambiental ou doado para a produção de sabão. 

  A maior dificuldade encontrada para a realização do processo de logística reversa 

segundo o R5, é que “ainda não existem regras claras e meios estabelecidos para a logística 

reversa em alguns casos, sendo que para a maioria, a Universidade tem de contratar 

empresa especializada para dar destinação adequada a esses resíduos. Por exemplo, não há 

empresas que recebem gratuitamente lâmpadas fluorescentes e para destinar à reciclagem a 

Universidade paga todos os custos”. 

 Os resíduos com a possível presença de agentes biológicos, o SPS orienta a ser feito o 

manejo conforme o estabelecido na Res. RDC Anvisa 222/2018. A destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos gerados no campus Sede é realizada por empresa 

terceirizada especializada contratada pelo Hospital de Clínicas. 

 Com os resíduos químicos perigosos também é realizado o manejo conforme o 

estabelecido na RDC Anvisa 222/2018. No Campus Sede, em 2019, parte dos resíduos 

químicos perigosos (440 quilogramas, aproximadamente) foi encaminhada ao Hospital de 

Clínicas, que possui contrato com empresa terceirizada licenciada para o transporte e 

destinação final desses resíduos. Outra parte, estimada em 618 quilogramas, encontrava-se 

armazenada nas unidades geradoras. O Campus Iturama descartou 245,30 quilogramas de 

resíduos dessa classe em 2020, por meio da contratação de empresa licenciada para essa 

atividade (Monte Sião Serviços Ltda). Até o momento do descarte, esses resíduos ficaram 

armazenados dentro dos próprios laboratórios geradores. 

 

Quadro 8 – Quadro-resumo: Resíduos Perigosos ou Especiais (Químicos, Biológicos e Radioativos) 

(continua) 
I- Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 

constitua resíduo perigoso 
Caso 1: Acordo Setorial logística reversa do inpEV. 
Caso 2: Acordo Setorial logística reversa do inpEV. 
Caso 3: Empresa especializada. 
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Quadro 8 – Quadro-resumo: Resíduos Perigosos ou Especiais (Químicos, Biológicos e Radioativos) 

 

(conclusão) 

Caso 4: Empresa especializada. 
Caso 5: Empresa especializada. 
II- Pilhas e Baterias 
Caso 1: PEVs / PROINFRA/empresa especializada. 
Caso 2: PEVs , Acordo Setorial logística reversa da ABNEE. 
Caso 3: Abrigos/ laboratórios/empresa especializada. 
Caso 4: PEVs no município. 
Caso 5: Estocadas nos laboratórios. 
III- Pneus 
Caso 1: Responsabilidade da empresa que faz a manutenção do veículo. 
Caso 2: Responsabilidade da empresa que faz a manutenção do veículo. 
Caso 3: Responsabilidade da empresa que faz a manutenção do veículo. 
Caso 4: Fornecedores no ato da substituição. 
Caso 5: Fornecedores no ato da substituição. 
IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens 
Caso 1: Responsabilidade da empresa que faz a manutenção do veículo. 
Caso 2: Gerados em laboratórios: CGTRQ /Veículos: Responsável pela manutenção. 
Caso 3: Gerados em laboratórios: pias/esgoto/ Veículos: Responsável pela manutenção. 
Caso 4:  Fornecedor no ato da substituição ou empresa especializada. 
Caso 5: Fornecedores no ato da substituição. 
V- Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 
Caso 1: Recolhimento pela PROINFRA/ empresa especializada. 
Caso 2: Prefeituras/ empresa especializada contratada. 
Caso 3: Depósitos/ empresa especializada contratada. 
Caso 4: Empresa especializada. 
Caso 5: Armazenadas em depósito. 
VI - Produtos eletroeletrônicos e seus componentes 
Caso 1: Patrimoniados- DIPAT-DEMAPA / Não patrimoniados – Químea 
Caso 2: Reaproveitamento, alienação ou doação. 
Caso 3: Reuso, doação, leilão. 
Caso 4: Reaproveitamento, doação ou reciclagem. 
Caso 5: Não há uma institucionalização da forma de descarte destes itens. 
VII- Óleos vegetais (de cozinha) 
Caso 1: PEVs/CTISM/CoPol ou Doação. 
Caso 2: RUs: Empresa responsável pelas refeições. 
Caso 3: Reaproveitamento por empresa especializada. 
Caso 4: PEV. 
Caso 5: Reutilizado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.2 Resíduos da Construção Civil – RCC 

 

 Os Resíduos da Construção Civil (RCCs) são compostos por sobras de materiais 

utilizados na execução de todas as etapas de obras de construção civil e de demolição. São 

classificados, conforme a resolução CONAMA nº 307/2002, nas classes A, B, C e D e não 

podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota-fora”, em 

encostas, corpos d’água, lotes vagos, e em áreas protegidas por lei. 
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a) Caso 1  

 

 O manejo de resíduos de construção civil gerados pela IES deve ser feito via 

solicitação no sistema OTRS do CPD, para a Coordenação de Manutenção da PROINFRA. 

Os de Classe A, são coletados em papa entulho, e recolhidos por empresa especializada em 

coleta, transporte e destinação final em aterros licenciados, contratada especificamente para 

esta função por registro de preços. Os de Classe B são recolhidos pela Coleta Seletiva 

Solidária da UFSM. Os Classe C são destinados à coleta pública municipal como rejeitos. E 

por fim os Classe D, são destinados à coleta de resíduos perigosos pela empresa contratada 

pela IES. 

 Já os resíduos de construção civil gerados nas construções ou reformas por empresas 

participantes de licitação, ou seja, por construtora contratada, devem ser manejados em todas 

as etapas pela própria empresa que deve apresentar toda a documentação necessária e estar em 

conformidade com a legislação. Deve armazenar os resíduos gerados por suas respectivas 

obras e encaminhar para aterro sanitário especializado licenciado.  

 Conforme o PGRS da IFES os resíduos devem ser devidamente segregados, de acordo 

com sua classificação, e acondicionados de acordo com suas características, sendo o 

armazenamento temporário em baias, conforme orientação da fiscalização da PROINFRA, até 

que atinjam um volume expressivo para reutilização, reciclagem ou retirada à destinação 

final. A área de armazenamento de resíduos deve ser coberta e ter piso impermeável para 

evitar a contaminação do solo, os resíduos não devem ficar dispostos diretamente no piso, 

sendo necessário o uso de recipientes de acondicionamento conter as identificações conforme 

padrão da resolução CONAMA n.º 307/2002 (UFSM, 2021). 

 O transporte dos RCC não pode ser realizado sem o Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR), documento que contém a identificação do gerador, do(s) responsável(is) pela 

execução da coleta e do transporte dos resíduos gerados no empreendimento, bem como da 

unidade de destinação final. Quando se tratar de transporte de resíduos perigosos (classe D), 

deve ser emitido também o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). A retirada deste tipo 

de resíduo deve ser previamente comunicada à fiscalização da PROINFRA, com no mínimo 

48hs de antecedência, para que esta providencie a emissão do MTR e faça o acompanhamento 

da retirada destes resíduos. O transporte desse tipo de resíduo deve também atender a 

Resolução ANTT 5232/2016 e suas atualizações (UFSM, 2021). 
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 Os resíduos Classe A e B gerados nas obras, após sua segregação, devem ser avaliados 

quanto à possibilidade de reutilização no mesmo canteiro. Caso não haja esta possibilidade, 

devem ser encaminhados para reciclagem em empresa devidamente licenciada ou destinados 

para tratamento ou destinação final ambientalmente adequada em empresas licenciadas para 

recebê-los. 

 Os de Classe C deverão ser armazenados, transportados e destinados para locais 

devidamente licenciados para tal por órgão público ambiental. E os Classe D (perigosos) 

deverão ser armazenados em baias bem sinalizadas e transportados, reutilizados, tratados e/ou 

destinados a aterros licenciados. Para aqueles com características de inflamabilidade, deverá 

ser observada a Portaria n.º 016/2010 FEPAM. 

 Conforme informado pelo R1 “toda obra realizada por empresa contratada é 

fiscalizada por um funcionário da Instituição. O fiscal de obra é responsável por garantir que 

a empresa contratada realize o correto gerenciamento dos resíduos gerados na obra, 

conforme as exigências constantes do Edital”. 

 

b) Caso 2 

 

 O R2 salienta que esses resíduos são gerados nas atividades de manutenção civil 

realizadas pelas Prefeituras Universitárias da Instituição. Os resíduos da classe A 

caracterizados como resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, são destinados a 

usinas de reciclagem de RCC e transformados em subprodutos como areia, brita e pedrisco, 

por meio de empresas contratadas. Já os resíduos da classe B como plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso, são destinados para 

unidades de triagem e reciclagem desse tipo de material, por meio de empresas contratadas 

pela IES. Além disso, também são gerados na Universidade os resíduos da construção civil da 

classe D, caracterizados como resíduos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos e outros 

ou aqueles contaminados, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Esses resíduos são destinados para aterro 

especial (classe I), por meio de empresas contratadas (Figuras 7 e 8, Apêndice E). 

 Explica o respondente que a forma de comprovação da destinação dos RCC classes A 

e B gerados nos campi de Porto Alegre se dá por meio do sistema MTRCC (Manifesto de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil) online, onde o destino final registra “Recebido” 

no documento. Já os RCCs gerados no Campus Litoral Norte, bem como os RCCs da Classe 
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D, o destino final emite o Certificado de Destinação Final (CDF) no sistema MTR FEPAM, o 

qual assegura a destinação ambientalmente adequada dos mesmos. 

 Em caso de obras ou serviços contratados externamente, o pagamento do recolhimento 

de resíduos é condicionado à apresentação do MTRCC Online e/ou Manifesto de Transporte 

de Resíduos (MTR), de acordo com a classificação do resíduo, bem como à apresentação de 

licenças ambientais de transporte (para os RCCs – classe D) e de destino final (para todos os 

RCCs). Caso os procedimentos de controle de transporte de resíduos exigidos não sejam 

observados, a fiscalização da Instituição poderá paralisar a obra ou serviço, inclusive solicitar 

a presença da SMAM ou da FEPAM para providências cabíveis. 

 

c) Caso 3 

 

 Conforme o R3 todos aqueles RCC gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação 

de terrenos para obras civis, devem ser recolhidos pela empresa responsável pela geração e ter 

como destino final, um aterro devidamente licenciado e apropriado para este tipo de resíduo, 

conforme estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 307/2002. 

 Os resíduos gerados em laboratórios de engenharias são, geralmente, acondicionados 

em caçambas de entulhos. Estes devem ser recolhidos por uma empresa especializada e ter a 

mesma destinação mencionada. No entanto, nem sempre são disponibilizadas caçambas para 

coleta.  

 

d) Caso 4 

 

 De acordo com o R4 são contratadas empresas para o fornecimento de caçambas, que 

após cheias e recolhidas são levadas para a usina de reciclagem e aterro controlado no 

município (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para 

Aterro Sanitário – CIMASAS). 

 

e) Caso 5 

 

 Segundo o E5 os resíduos de construção civil geralmente descartados pela IES são 

materiais cerâmicos diversos, como tijolos, azulejos, pisos, louças, entre outros; concreto e 
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argamassas com composição básica de cimento, areia e brita; telhas cerâmicas e fibrocimento; 

divisórias de ambientes compostos de lâminas de madeira; sobras de placas de MDF e de 

peças de madeira natural. Em 2019, as unidades do Campus Sede descartaram cerca de 300 

m³ (60 caçambas de 5 m³ cada). Já as unidades do Campus Iturama descartaram apenas uma 

caçamba de 5 m³ desse tipo de resíduo. A destinação final dos resíduos gerados em 2020 foi 

conduzida por empresas terceirizadas contratadas para este fim. No Campus Sede, a 

destinação final foi realizada pela GFJ Transportes Eireli (Contrato nº 23/2017) e, no Campus 

Iturama, pela 3J CAÇAMBAS. 

 

Quadro 9 – Quadro-resumo: Resíduos da Construção Civil – RCC 

 

Caso 1: Gerados na IES: PROINFRA/ Contratada: a própria empresa licitada. 
Caso 2: Gerados na IES: Prefeituras/ Empresa contratada: própria empresa. 
Caso 3: Gerados na IES: empresa especializada/ Empresa contratada: própria empresa. 
Caso 4: Empresas especializadas contratadas. 
Caso 5: Empresas especializadas contratadas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.3 Resíduos Recicláveis 

 

 A reciclagem é o processo de reaproveitamento do resíduo que não serve mais para o 

processo, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo a 

atribuir características para que se torne novamente matéria-prima ou produto. Ou seja, 

materiais recicláveis são aqueles que após sofrerem uma transformação física ou química 

podem ser reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como matéria-prima de 

outros materiais para finalidades diversas. 

 

a) Caso 1 

 

  O Caso 1 implantou a coleta seletiva em 2016, através de um Termo de Compromisso 

firmado entre a Universidade e três associações de selecionadores de recicláveis de Santa 

Maria: ASMAR, Noêmia Lazzarini e ARSELE. Segundo o R1 os resultados foram 

extremamente positivos. Ele relata: “A coleta seletiva solidária se modificou bastante de 2016 

pra cá, inicialmente as associações participavam da coleta, porém os membros não vinham 

até a universidade, o que atrasava ou dificultava a coleta, o cronograma, a rota. Dessa 
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forma, conseguimos a dedicação de 3 funcionários terceirizados da Sulclean (empresa 

prestadora do serviço), que estão dedicados quase exclusivamente para a coleta dos resíduos 

recicláveis, além da dedicação de veículo próprio e exclusivo da Instituição para isto e um 

motorista só para as rotas de coleta. Hoje temos um cumprimento das rotas e de todos os 

pontos quase na sua totalidade. O nosso maior desafio hoje é com relação ao cumprimento 

das atividades dos terceirizados, porém, o contato direto com a Gestão da Sulclean está 

melhorando continuamente o serviço”. Está em vias de formalização (no momento desta 

pesquisa) a Chamada Pública 004/2021, para novo Termo de Compromisso entre a IFES e as 

associações interessadas, com vigência de dois anos.  

  A destinação desses resíduos ocorre pela coleta seletiva da IES onde os RSU são 

segregados como: Resíduos recicláveis, Resíduos orgânicos e Rejeitos. 

 Os resíduos recicláveis são acondicionados em sacos verdes ou transparentes. Os 

sacos pretos são destinados aos rejeitos e resíduos orgânicos. Os sacos para o descarte são 

colocados no respectivo coletor, devidamente identificado de acordo com sua classificação. 

Os sacos com os resíduos são armazenados temporariamente em contêiner adequado, até a 

realização da coleta: os resíduos recicláveis nos contêineres verdes; os rejeitos e os orgânicos 

daqueles setores que ainda não foram contemplados com o acondicionamento em baldes para 

compostagem, nos contêineres pretos ou cinzas e lixeiras metálicas (Figuras 9 e 10, Apêndice 

E). 

 Cumprindo com o Decreto n.º 5.940/2006, os resíduos recicláveis (contêineres verdes) 

são recolhidos por funcionários terceirizados e entregues às associações de selecionadores 

habilitadas três vezes por semana (segundas, quartas e quintas-feiras), em três rotas diferentes, 

abrangendo os 64 pontos de coleta. A cada semana, em sistema de rodízio, uma das 

associações participantes do projeto recebe os materiais recicláveis gerados dentro do campus 

fazendo a triagem e a comercialização dos mesmos em sua sede. A coleta e o transporte dos 

resíduos da UFSM até a sede das associações são realizados por veículo próprio da Coleta 

Seletiva Solidária UFSM, concedido à UFSM pela Receita Federal. 

 Para facilitar a etapa da reciclagem, é recomendável que o material seja descartado de 

maneira mais limpa possível para evitar o mau cheiro e aparecimento de vetores. São 

materiais recicláveis: papelão, cartazes, revistas, jornais, apostilas, cadernos, livros, 

embalagens longa vida, embalagens e tampas, copos, garrafas PET, tubos de caneta, forros e 

canaletas de PVC, lata de bebidas e alimentos, tampas, fios, arames, tubo de creme dental, 

garrafas e vidros não contaminados. Não são considerados recicláveis: Isopor e canos de PVC 
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(pelo baixo valor agregado, não há interesse em sua comercialização para a reciclagem) e 

materiais contaminados como embalagens de papel e guardanapos que apresentem 

contaminação com gordura e umidade dos alimentos, assim como o papel higiênico usado. 

 Os coletores internos e externos devem estar providos de sacos transparentes, 

colocados pela equipe de limpeza de cada unidade. Os funcionários da empresa contratada 

para serviços gerais, devem recolher os sacos transparentes contendo resíduos recicláveis nos 

coletores internos e externos e os armazenar nos contêineres verdes. 

 Materiais considerados sucatas são armazenadas por um período de tempo e quando 

há uma quantidade considerável são leiloadas. Já os bens móveis inservíveis são destinados 

conforme a classificação do Decreto 9.373/2018 

 

Art. 3º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como: 
I – ocioso – bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado; 
II – recuperável – bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja 

análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 
III – antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou 
IV – irrecuperável – bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se 

destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de 

recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do 

seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. 
 

 Os irreparáveis e antieconômicos são vendidos como sucata. Os ociosos ou 

recuperáveis são primeiramente publicados na página institucional, no “Portal do 

Patrimônio”, aba “classificados” criada especificamente para o gerenciamento dos bens 

patrimoniados da IES, onde é possível publicar/disponibilizar um bem ou solicitar algum que 

se tenha interesse entre os que estão disponíveis. Esse serviço foi desenvolvido com o 

objetivo de reutilizar/reaproveitar os bens móveis dentro da própria instituição através da 

troca entre os setores. Uma segunda alternativa é a disponibilização do bem junto ao portal do 

“Programa Reuse”, desenvolvido pelo Ministério da Economia. É uma ferramenta que oferta 

bens móveis e serviços para a administração pública, disponibilizados pelos próprios órgãos 

de governo ou oferecidos por particulares de forma não onerosa. No Portal, podem ser 

publicados anúncios sobre materiais de consumo, bens móveis e serviços, tais como papéis, 

canetas, mesas, cadeiras, materiais de informática, softwares, medicamentos, serviços 

intelectuais, artísticos de manutenção. Os bens podem ser doados para governos estaduais e 

municipais. O órgão, entidade ou particular (PF ou PJ) identifica bens ou serviços que queira 

doar e anuncia no Reuse.Gov.  
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 Quanto ao quantitativo, segundo o R1, há apenas uma estimativa dos recicláveis 

recolhidos (não dos gerados). Esses dados não ficam disponíveis para consulta pública. 

 Questionado como a IES divulga a importância da coleta seletiva, o mesmo responde 

que através de campanhas na página institucional “UMA Sustentável”, e eventualmente com 

cursos de capacitação aos servidores. A principal dificuldade segundo ele, é a sensibilização 

dos usuários quanto à separação na fonte geradora. 

 

b) Caso 2 

 

 Segundo o R2 as embalagens em geral (plásticas, metálicas ou de vidro), papel, 

papelão e outros, são separados diretamente na fonte. Os recicláveis são acondicionados em 

lixeiras azuis enquanto que os resíduos não recicláveis são acondicionados em lixeiras pretas. 

Na sequência, os sacos azuis e pretos são armazenados separadamente nas centrais de 

resíduos. A IES possui algumas centrais de resíduos distribuídas pelos Campi, com módulos 

específicos para cada tipo de resíduos, e várias outras em fase de projeto, licitação ou 

construção, em conformidade com os respectivos PGRSs. Os resíduos recicláveis são, por 

fim, destinados às cooperativas de reciclagem conveniadas ao DMLU (16 no município de 

Porto Alegre) ou da Prefeitura de Tramandaí, no caso dos resíduos gerados no Campus Litoral 

Norte.  

 As sucatas são armazenadas nas centrais de resíduos e, posteriormente, recolhidos, 

transportados e destinados para unidades de triagem e reciclagem. Nos campi localizados em 

Porto Alegre essa destinação é realizada por meio do convênio com o Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana – DMLU.  

 Os bens móveis inservíveis são destinados conforme a sua caracterização: 

• Ociosos e Recuperáveis: são destinados ao reaproveitamento interno, tendo sua 

condição geral restaurada quando necessário, visando sua transformação em bens 

servíveis (Art. 6º do Decreto 9.373/2018); 

•  Antieconômicos: são alienados nos termos da legislação vigente. Os bens aqui 

relacionados poderão ser disponibilizados para doação a organizações da sociedade 

civil (Art. 7º e incisos I e II do artigo 14 do Decreto 9.373/2018); 

•  Irrecuperáveis: são alienados nos termos da legislação vigente, conjuntamente 

com os bens do item 1.2 (Art. 7º do Decreto 9.373/2018). 
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 Quanto à mensuração dos resíduos recicláveis, informa o R2 que as Prefeituras 

Universitárias, existentes em cada Campus, são responsáveis por acompanhar a coleta. Dessa 

forma, o servidor responsável por acompanhar o serviço, realiza o registro da estimativa de 

resíduos recicláveis coletados por dia. Essas planilhas são enviadas ao DMALIC, que 

centraliza todos os dados relacionados à geração de resíduos. Os quantitativos de resíduos 

recicláveis são mensurados por volume (m³) e estão disponíveis para consulta no Painel de 

Dados através da sua página oficial. Porém, após o encaminhamento para as cooperativas de 

reciclagem, não é realizada nenhuma mensuração dos resíduos reciclados por parte da IES, 

uma vez que eles se juntam aos demais resíduos recicláveis da coleta domiciliar do município. 

 O processo de divulgação e sensibilização da comunidade universitária quanto à 

importância da separação adequada dos resíduos, manifesta o R2, que é feita através da 

educação ambiental, muito valorizada e adotada como estratégia fundamental para que a 

comunidade acadêmica se torne cada vez mais consciente quanto à adoção de práticas 

ecologicamente corretas com fins à sustentabilidade. Entre outras as ações de educação 

ambiental promovidas periodicamente na Instituição, destacam-se as seguintes: 

• Semana do Meio Ambiente – promovido anualmente pelo DMALIC por meio da 

Escola de Desenvolvimento de Servidores da UFRGS (EDUFRGS), tendo como 

público-alvo, servidores e alunos;  

• Treinamento sobre “Gestão de resíduos sólidos na UFRGS”, promovido pelo 

DMALIC por meio da Escola de Desenvolvimento de Servidores da UFRGS 

(EDUFRGS), tendo como público-alvo: servidores, prioritariamente gestores e fiscais 

de contratos de resíduos; 

• Curso “Proteção radiológica para preparo, uso e manuseio de fontes radioativas em 

aplicações de ensino e pesquisa”, promovido anualmente pelo DMALIC por meio da 

Escola de Desenvolvimento de Servidores da UFRGS (EDUFRGS), tendo como 

público-alvo, servidores, prioritariamente gestores e fiscais de contratos de resíduos; 

• Treinamento sobre “Gerenciamento de resíduos químicos de laboratório” promovido 

semestralmente pelo Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos (CGTRQ) 

no Instituto de Química (IQ) voltado para os alunos e servidores que atuam nos 

laboratórios da UFRGS; 

• Capacitação em “Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde”, realizado 

anualmente pela Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho-COSAT da Faculdade 

de Farmácia (FACFAR) em parceria com o DMALIC, CGTRQ por meio da Escola de 
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Desenvolvimento de Servidores da UFRGS (EDUFRGS), voltado para os alunos e 

servidores que atuam nos laboratórios da UFRGS; 

• Treinamentos com as equipes terceirizadas de limpeza interna e externa, objetivando o 

atendimento das práticas ambientais por esses colaboradores, principalmente no que se 

refere ao gerenciamento interno de resíduos sólidos. Esses treinamentos são realizados 

pelo menos uma vez ao ano pelo DMALIC. 

 Não existe até o momento o monitoramento ou mensuração do impacto social junto 

aos recicladores envolvidos. Um dos planos do DMALIC no ano de 2020, segundo o R2 era 

realizar visitas técnicas periódicas em todos os locais de destino dos resíduos sólidos gerados 

pela instituição, incluindo as cooperativas de reciclagem. No entanto, em função da pandemia, 

esse plano foi adiado, sem previsão de quando retornará. O apoio técnico se dá apenas com os 

funcionários da limpeza interna e externa, que são capacitados quanto ao gerenciamento de 

resíduos dentro da Universidade. Além disso, existem capacitações e cursos realizados por 

algumas unidades acadêmicas dedicadas para a comunidade acadêmica em geral. 

 A maior dificuldade encontrada neste processo conforme R2 é a segregação e o 

acondicionamento inicial dos resíduos, nas lixeiras correspondentes pela própria comunidade 

(alunos, professores, técnicos, visitantes, funcionários terceirizados). Mesmo que a grande 

maioria da comunidade universitária atenda a sinalização das lixeiras por cor, eventualmente 

se verifica mistura de resíduos de classes diferentes nas lixeiras, o que dificulta o processo de 

triagem nas Centrais de Resíduos da própria IES pela equipe de limpeza, afetando o processo 

de reciclagem. 

 

c) Caso 3 

 

 Os resíduos do tipo reciclável, como papel, papelão, latas metálicas, vidros e plásticos, 

deveriam ser destinados diretamente a uma associação/cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis, visando atender ao disposto no Decreto Federal no 5.940/2006, contudo o Caso 3, 

não possui convênio com associação/cooperativa de catadores de materiais recicláveis.  

 Estes resíduos são depositados em lixeiras seletivas, sendo recolhidos, em seguida, 

pela empresa terceirizada responsável pela limpeza, e acondicionados em contêineres de 

1.000 L devidamente identificados, onde permanecem até a coleta de resíduos do Município 

(o município possui a coleta seletiva). Estes estão dispostos próximos as principais fontes 

geradoras de resíduos, nas avenidas principais da IFES, para o livre acesso dos coletores. 
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Atualmente, estão existem na Universidade cerca de 50 contêineres, divididos entre resíduos 

comuns e recicláveis 

 A coleta dos resíduos recicláveis é realizada pela SOLURB Soluções Ambientais, 

concessionária da prefeitura municipal de Campo Grande. De acordo com o R3, os resíduos 

são encaminhados para a UTR – Unidade de Triagem de Resíduos, onde há 4 cooperativas 

trabalhando no espaço, as quais fazem a separação e o comércio dos mesmos. Segundo o R3, 

em todos os campi, os recicláveis são destinados para cooperativas ou associações, e em 

municípios onde não há cooperativas, os recicláveis são destinados para catadores individuais.  

 Ainda conforme o respondente, a maioria dos setores da IES não possui recipientes 

adequados para o acondicionamento de materiais recicláveis como papéis ou copos 

descartáveis, que acabam misturados aos resíduos comuns, sendo que a principal dificuldade 

encontrada no processo é a segregação e quantificação dos resíduos (não é realizado a 

pesagem desse material) (Figuras 20, 21, 22 e 23, Apêndice E). 

 Questionado sobre a forma com que o Caso 3, faz a divulgação e conscientização da 

comunidade universitária quanto à importância da separação adequada dos resíduos, o R3 

responde que a Instituição possui a campanha “Eu Respeito”, que mensalmente utiliza-se de 

um tema para realização de campanhas e atividades em toda a Universidade. Dentre as 

temáticas da campanha, está a ambiental. Além disso, há campanhas, ações e eventos 

promovidos e apoiados pela IFES que contribuem nesse sentido, como por exemplo, o “Dia 

Mundial da Limpeza”, “Drive-thru da reciclagem” e a “Semana Lixo Zero”. Além disso, em 

2019 e 2020, a ação “UFMS Limpa e Seletiva”, prevista no PLS UFMS, contou com a 

distribuição e instalação de mais de 1.000 lixeiras seletivas em toda a IFES – Cidade 

Universitária e nos nove campus. Assim como, há outras campanhas constantes na 

universidade sobre a conscientização ambiental. 

 Indagado se a IFES avalia o impacto social junto aos recicladores envolvidos, o R3 

ressalta “não é realizado. Contudo, a Semana Lixo Zero atenderá cerca de 12 cooperativas e 

associações nos 10 municípios que a instituição está presente. Além disso, catadores também 

serão beneficiados com os resíduos arrecadados nos municípios que não possuem 

cooperativa e/ou associação”. 

 Da mesma forma, questionado se existe apoio técnico, como capacitações, palestras, 

etc., por parte da Instituição junto às associações parceiras, R3 responde que “A IFES possui 

projetos de extensão e pesquisa que atendem cooperativas, associações e catadores”. 
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 Já os bens em desuso como mesa, cadeira, escrivaninha, carteira, entre outros, que 

também são recicláveis, conforme o R3, estão passando por um processo de triagem: os que 

ainda possuem utilidade, são restaurados e encaminhados para reuso; aqueles que apresentam 

alguma condição de uso ficam disponibilizados em um site, com o número do patrimônio e 

foto do produto, com informações do setor que está disponibilizando para transferência entres 

as unidades da Universidade. Já os que não possuem condições mínimas de uso, são 

encaminhados para doação e leilão, porém, muitos estão dispostos em locais abertos, os quais 

são inadequados para este tipo de material (Figuras 25 e 26, Apêndice E). 

 

d) Caso 4 

 

 O Caso 4, realiza a coleta seletiva, conforme informado pelo R4, de forma que os 

resíduos são coletados diariamente pela equipe de conservação e limpeza e destinados ao 

abrigo de resíduos (plástico, papel e papelão), os resíduos ferrosos, gerados no serviço de 

serralheria, manutenção predial e no laboratório de produção mecânica são recolhidos para o 

pátio de manutenção, onde são armazenados e destinados às associações de catadores de 

materiais recicláveis. 

 Estão em uso 39 contêineres de 1.000L, que estão distribuídos junto aos blocos e 

prédios do campus, para coleta de resíduos comuns. Além de 110 lixeiras de 50L, para coletas 

de resíduos ao longo dos passeios e entradas dos prédios, contribuindo para limpeza e 

conservação do campus. Semanalmente são coletados, pela concessionária de limpeza urbana, 

aproximadamente, 25.000L³ de resíduos sólidos comuns, e que são devidamente destinados ao 

aterro sanitário do município. Semestralmente são recolhidos para reciclagem, pela 

cooperativa de catadores, aproximadamente, 30 toneladas de materiais recicláveis (plástico, 

sucata de ferro, papel e papelão), sendo que estes, deixam de ir para o aterro sanitário e são 

reaproveitados, gerando renda e valor social para as famílias que estão vinculadas à 

cooperativa. Anualmente são contratadas 50 caçambas de 5m³ para recolhimento de restos de 

obras, de pequenas reformas, para destinação adequada na usina de reciclagem de material de 

construção, instalada no município. 

 Da mesma forma, os bens móveis inservíveis ou irrecuperáveis são doados para as 

cooperativas de reciclagem municipais. Os bens (ociosos) são divulgados internamente nos e-

mails da Universidade, não havendo interesse são lançados no sistema REUSE.Gov para 
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reaproveitamento na esfera federal. Não havendo interesse os itens com valor agregado são 

destinados para leilão ou doados a entidades devidamente registradas. 

 Conforme relata o R4, “a cultura pela limpeza e conservação do campus, juntamente 

com o processo de disponibilização massiva de lixeiras, contêineres e o recolhimento dos 

resíduos, desenvolvida ao longo dos anos, possibilitou a criação de uma percepção e 

consciência de conservação que atualmente possui uma adesão muito significante e rápida 

dos ingressos. Houve também uma mudança na cultura do bota-fora”, quando as pessoas 

realizavam a limpeza das suas salas, elas simplesmente deixavam pilhas de livros, apostilas e 

papéis nos corredores. Atualmente esse tipo de bota-fora é organizado junto aos solicitantes 

e quase que de imediato os materiais são recolhidos e não ficam amontoados nos 

corredores”.  

 No entanto, a maior dificuldade encontrada no processo de coleta seletiva ainda é a 

separação na origem, mesmo sendo realizada a divulgação e conscientização da comunidade 

universitária quanto à importância da separação adequada dos resíduos, especialmente pelos 

canais de comunicação da Universidade e da Secretária de Comunicação – SECOM. 

 O R4 destaca que a IES possui junto com a Prefeitura Municipal um convênio, através 

da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de Itajubá-InterCoop, onde são 

realizados treinamentos, capacitações e outras atividades junto às diversas associações e 

cooperativas de cunho social no município. A Intecoop foi criada em 2006, por iniciativa da 

Pró-Reitoria de Extensão da instituição, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajubá, 

visando a construir assessoria aos grupos associativos do Município. Podem participar do 

Programa de incubação grupos de pessoas físicas ou jurídicas, formalizadas ou não, que 

queiram estruturar associações ou cooperativas populares de Economia Solidária. A Intecoop 

oferece a seus incubados apoio em diferentes frentes de formação e desenvolvimento, 

incluindo: orientação em gestão e administração às novas associações/cooperativas e seus 

empreendedores, para que os produtos e processos possam ser comercializados visando sua 

sustentabilidade; apoio estratégico e Network; incentivo à busca de fomento e incentivos 

financeiros governamentais destinados às cooperativas e associações; incentivo à participação 

de eventos promocionais (feiras empresariais; workshop, seminários, etc.); amplo programa 

de capacitação, assessoria e mentoria; interação permanente com a Universidade. 
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e) Caso 5 

 

 Em 2018, a Universidade desenvolveu um conjunto de iniciativas para a gestão dos 

resíduos recicláveis secos nas suas diferentes unidades. Porém, não conta ainda com um 

programa de coleta seletiva consolidado a nível institucional. Entre as iniciativas existentes 

destacam-se os projetos de extensão “Educar para Reciclar” e “UFTM Recicla”, que 

realizaram ações para conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da gestão 

dos resíduos recicláveis na IES e, para promover a coleta seletiva em alguns pontos (prédio do 

Centro Educacional e na Unidade II da Univerdecidade). 

 Conforme o R5 quem atualmente realiza a coleta, transporte, triagem e processamento 

dos materiais recicláveis produzidos pela IES é a Cooperativa de Recolhedores Autônomos de 

Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis de Uberaba (COOPERU). As unidades Praça 

Manoel Terra, Centro Educacional e Univerdecidade possuem contentores flexíveis, 

conhecidos como “big bags”, dispostos em locais estratégicos, onde são depositados os 

resíduos recicláveis. Os contentores são recolhidos periodicamente pela Cooperativa e 

substituído por outro. 

 Já no município de Iturama não possui cooperativas ou associações voltadas para a 

reciclagem de resíduos legalmente instituídas, dificultando, assim, a destinação desses 

resíduos para a reciclagem. 

 As quantidades de resíduos recicláveis recolhidas dos contentores flexíveis não são 

obtidas devido à falta de equipamentos adequados e de pessoal para efetuar a pesagem, não 

há, portanto, uma estimativa de quantidade (recolhida ou gerada). 

 As sucatas são destinadas por meio de edital de desfazimento de bens permanentes 

irrecuperáveis na modalidade doação conforme classificação dos participantes do edital. 

 Já os bens móveis inservíveis, é realizado o desfazimento pala Divisão de Patrimônio 

seguindo as orientações do decreto 9.373/2018 e a lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010c). Os 

itens que não são vendidos ou doados devem ser descartados mediante destinação ou 

disposição final ambientalmente adequada. A destinação geralmente é feita em favor de 

cooperativas que trabalham com reciclagem. Porém, nem todo tipo de material é 

recolhido/aceito pelas cooperativas. Quando não é possível a destinação por falta de 

interessados é realizada a disposição em aterros apropriados para o destarte. A Divisão de 

Patrimônio encaminha tais materiais para os ecopontos da prefeitura localizados no próprio 

município. Não é realizado qualquer forma de reaproveitamento interno. O que existe é o 
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reaproveitamento por parte das cooperativas que realizam a reciclagem dos materiais 

recebidos em doação ou mediante destinação final ambientalmente adequada. 

 Questionado sobre qual é a maior dificuldade para a realização da coleta seletiva, R5 

responde que “nos municípios onde a UFTM possui Campus não há coleta seletiva regular 

instituída pelo município. Por isso, é necessário acumular os resíduos para que seja viável a 

realização da coleta pela Cooperativa. Assim, as unidades menores não geram resíduos 

recicláveis suficientes que viabilize a coleta. A adesão é voluntária. Em geral, resíduos 

recicláveis volumosos são sempre encaminhados para reciclagem enquanto resíduos com 

pouco volume são destinados ao aterro sanitário. A ausência de coleta regular dificulta 

bastante na sensibilização da comunidade universitária”.  

  Sobre a quantidade de material encaminhado para a reciclagem o mesmo coloca que 

“a quantidade de resíduos destinados à reciclagem é estimada através de amostragem. O 

levantamento é realizado uma vez por ano, no entanto, em razão da pandemia, essa atividade 

está suspensa. Não é avaliado o impacto social junto às cooperativas e não há o apoio 

técnico por parte da UFTM junto às associações”.  

 

Quadro 10 – Quadro-resumo: Resíduos Recicláveis 

 

Caso 1:  Contêineres verdes e Coleta seletiva solidária. 
Caso 2: Centrais de resíduos e Coleta seletiva solidária. 
Caso 3: Concessionária de limpeza urbana municipal. 
Caso 4: Abrigo de resíduos e coleta pela concessionária de limpeza urbana municipal. 
Caso 5: Cooperativa de Recolhedores Autônomos de RS e Materiais Recicláveis. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
 

4.2.4 Resíduos Orgânicos 

 

 Os resíduos orgânicos são aqueles que se degradam espontaneamente em ambientes 

naturais e reciclam os nutrientes nos processos da natureza. Alguns tipos de resíduos 

orgânicos recomendados no reaproveitamento a partir da compostagem são: restos de 

alimentos, talos e casca de verduras e frutas, cascas de ovo, borra de café, erva mate, sachês 

de chás, podas de grama, serragem, folhas secas ou verdes, estercos, etc. Já outros não são 

recomendáveis como: frutas cítricas, fezes de cães e gatos, derivados de leite, carne, nozes 

pretas, derivados de trigo e papel. 

 A compostagem é um processo natural de decomposição da matéria orgânica na 

presença de oxigênio. Sob determinadas condições de temperatura e umidade, milhares de 
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microrganismos atuam quebrando moléculas, liberando calor, gás carbônico e água, até 

resultar em um produto estável e rico em matéria orgânica (SIQUEIRA, 2016). 

 

a) Caso 1 

 

  O Caso 1 implantou em 2017 um sistema de compostagem dos resíduos orgânicos em 

alguns setores do campus (Reitoria, Centro de Processamento de Dados – CPD, Comissão 

Permanente de Vestibular-Coperves, Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor-

CQVS, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis-PRAE, Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria e Unidade de Ensino Ipê Amarelo). O restaurante universitário (RU) e restaurantes 

licitados também possuem baldes para armazenamento destes resíduos (Figuras 27 e 29, 

Apêndice E). 

 A comunidade acadêmica deve armazenar estes resíduos nas copas das unidades que 

possuem baldes identificados com cartazes. A coleta dos baldes de orgânicos ocorre 

diariamente e são destinados à Usina de Compostagem do Colégio Politécnico da Instituição. 

Este processo está em fase de ampliação, mas ainda não possui estrutura para atender todos os 

prédios da IES. 

 Nos prédios não contemplados com este sistema, os usuários devem descartar os 

resíduos nos coletores de orgânicos, internos e externos, distribuídos no campus. Os 

funcionários da empresa de serviços gerais contratada pela IES recolhem os sacos 

transparentes contendo resíduos orgânicos, nos coletores internos e externos, e os armazenam 

nos contêineres pretos. A coleta dos resíduos orgânicos armazenados nos contêineres pretos é 

feita pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal (Sustentare Saneamento S/A), sendo 

destinados ao aterro de Santa Maria (Figura 28, Apêndice E). 

 Resíduos de poda e jardinagem também são coletados por veículo da UFSM e 

encaminhados para a Usina de Compostagem do Colégio Politécnico ou área específica 

destinada para este fim. 

 O composto orgânico resultante da compostagem desses resíduos é usado no 

paisagismo da instituição. 
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b) Caso 2 

 

 Sobre os resíduos orgânicos gerados na universidade, o R2 ressalta que aqueles 

advindos dos Restaurantes Universitários são coletados separadamente e encaminhados para 

usina de reciclagem. Ademais, a IES possui uma área de compostagem localizada no Campus 

do Vale, que está em fase de regularização junto ao órgão ambiental, que realiza a 

compostagem dos resíduos de vegetação oriundos dos serviços de podas e supressões de 

indivíduos arbóreos na Universidade. A maior dificuldade para que a compostagem ocorra de 

forma eficiente é a falta de pessoal, já que é necessário realizar manutenções diárias 

(reviramento das leiras, adição de água, etc.) o que nem sempre é possível. Conforme o R2 

está em fase de estudo a inclusão da atividade de operacionalização da composteira central, 

com item do contrato de limpeza externa e jardinagem da IES. 

 

c) Caso 3 

 

 Os resíduos orgânicos como restos de comida, cascas de alimentos, legumes, frutas, 

verduras, sementes, plantas, folhas, flores, restos de madeiras, borra de café, podas de plantas, 

entre outros, são descartados pelo Caso 3 como rejeitos. O armazenamento externo está sendo 

realizado em contêineres de polietileno, com volume de 1.000L, tampa inclinável, quatro 

rodas e com identificação do tipo de resíduo.  Estes contêineres estão dispostos próximos às 

principais fontes geradoras desses resíduos, nas avenidas principais da IES, para o livre acesso 

dos coletores. Atualmente, existem na Universidade cerca de 50 contêineres, divididos entre 

resíduos orgânicos (comuns) e recicláveis.  

 Os resíduos orgânicos gerados no restaurante universitário, de acordo com a empresa 

Nutrir Refeições LTDA, prestadora do serviço de refeições, são separados em galões e 

disponibilizados para comunidade, para serem reaproveitados na criação de animais. Os de 

copas e refeitórios deverão ser acondicionados em lixeiras normais com tampa e em sacos 

pretos. Estas, devem estar dispostas em todas as unidades geradoras desse tipo de resíduo, de 

forma a atender a comunidade acadêmica.  

 São recolhidos ao menos três vezes por semana, geralmente no período noturno, pela 

empresa responsável pela coleta e transporte externos de resíduos comuns, e, em seguida, são 

conduzidos até um aterro sanitário devidamente licenciado para este tipo de atividade, para 

tratamento e disposição final.  
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 Os resíduos de varrição e podas de árvores que podem ser utilizados para a 

compostagem, são encaminhados para uma horta localizada próxima à Universidade, o 

restante é disposto em valas localizadas no setor 4 da Instituição. 

 O Caso 3, não possui ainda sistemas de compostagem, estando em processo de 

implantação do projeto na Cidade Universitária, previsto para iniciar ainda em 2021. O 

campus de Paranaíba também possui projeto que já está em fase inicial. O produto (composto) 

poderá ser utilizado como adubo na própria instituição. 

 Conforme o R3 a principal dificuldade encontrada neste processo é a mensuração dos 

resíduos orgânicos; o licenciamento de área adequada para a atividade e que facilite a 

logística dos resíduos; e a obtenção de resíduos ricos em nitrogênio (por exemplo, esterco). 

 

d) Caso 4 

  

O Caso 4, não possui um sistema de compostagem para os resíduos orgânicos 

produzidos em suas dependências, porém, a Universidade adquiriu um biotriturador que 

funciona acoplado a um trator agrícola, onde os restos de poda são triturados e depois 

reprocessados, produzindo material aglomerado para o reaproveitamento. Esse material é 

misturado com terra e fica à disposição do serviço de conservação das áreas verdes para uso 

nos gramados e vasos de plantas (Figuras 30 e 31, Apêndice E). 

 A maior dificuldade encontrada no processo, segundo o R4 é conciliar o manejo diário 

de serviço, com equipe reduzida, e o volume de material a ser processado. 

 

e) Caso 5 

 

 São considerados as sobras de alimentos e restos de manutenção das áreas verdes, 

como folhas secas e podas. Não há normativa interna que estabeleça o manejo desse tipo de 

resíduo.  Os resíduos provenientes de produtos alimentícios adquiridos nas cantinas ou 

trazidos pelos usuários da Universidade, bem como os restos de manutenção das áreas verdes 

não possuem uma forma de aproveitamento, sendo encaminhados para o aterro sanitário 

municipal. 

  Parte dos resíduos orgânicos gerados no Restaurante Universitário da Unidade 

Univerdecidade é encaminhada para a compostagem realizada na própria unidade via projeto 

de extensão “UFTM Recicla” coordenado por docente vinculada ao Departamento de 
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Engenharia Ambiental. O húmus gerado no processo de decomposição dos alimentos é 

utilizado no projeto de arborização da Univerdecidade. Desde o início do projeto em 2015, 

foram compostados em torno de 1000 kg de alimentos anualmente. No entanto, não há uma 

estimativa da quantidade desse tipo de resíduos produzida nas dependências da instituição. 

 A partir de 2020 em função da pandemia o projeto ficou suspenso. 

 

Quadro 11 – Quadro-resumo: Resíduos Orgânicos 

 

Caso 1: Compostagem e Descarte a aterro sanitário. 
Caso 2: Compostagem e Descarte a aterro sanitário. 
Caso 3: Descarte como rejeito. 
Caso 4: Descarte como rejeito. 
Caso 5: Descarte como rejeito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.5 Rejeitos 

 

 São aqueles resíduos não recicláveis, como: guardanapos, lenços, toalhas de papel e 

papel higiênico usado, papel de fax e de carbono, etiquetas e fitas adesivas entre outros ou 

aqueles recicláveis não aptos para o reaproveitamento (sujos, amassados, inviabilizados).  

 

a) Caso 1 

 

 O Caso1, tem o recolhimento de seus rejeitos, por meio do serviço da Prefeitura 

Municipal (Empresa Sustentare), encaminhando-os para o aterro de Santa Maria, com o 

pagamento das devidas taxas de coleta, através da Pró-Reitoria de Administração.  

 A comunidade acadêmica deve armazenar os rejeitos em coletores, internos e 

externos, distribuídos no campus da IES, devidamente identificados para o descarte de 

rejeitos. 

 Os funcionários da empresa de serviços gerais contratada pela instituição, devem 

recolher os sacos transparentes contendo os rejeitos e armazená-los em contêineres pretos 

devidamente identificados. 
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b) Caso 2 

 

 Em relação aos rejeitos que são encaminhados ao aterro, o R2 relata que a empresa 

contratada para realizar a coleta e o transporte destes resíduos, emite a cada coleta, uma Guia 

de Coleta e entrega ao servidor fiscal técnico responsável pelo acompanhamento do serviço. 

Nesse documento é descrito o volume (m³) de rejeitos coletados por local de coleta. Como os 

rejeitos são acondicionados em contêineres de 1 m³, é possível estimar a quantidade de 

resíduos coletados pela quantidade de contêineres cheios em cada ponto de coleta. Os fiscais 

técnicos, lotados nas Prefeituras Universitárias, inserem todos esses dados em planilhas. No 

final do mês, todas as planilhas são encaminhadas ao DMALIC, que realiza a conferência, 

comparando com o Boletim de Medição encaminhado pela empresa. 

 

c) Caso 3 

 

 Os resíduos não recicláveis ou/rejeitos são gerados em praticamente todos os setores 

da Cidade Universitária do Caso 3. De acordo com o R3, esse material é recolhido pela 

empresa SOLURB, e encaminhados para o Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II. Apesar 

de haver a separação, não existe um controle/mensuração do que é encaminhado, apenas 

informações básicas apresentadas pela empresa que realiza a coleta municipal dos resíduos 

sólidos. 

 São condicionados em lixeiras simples com ou sem tampa e em sacos pretos. O 

armazenamento externo dos resíduos não recicláveis – rejeitos estão sendo realizados em 

contêineres de polietileno, com volume de 1.000L, tampa inclinável, quatro rodas e com 

identificação do tipo de resíduo. Estes estão dispostos próximos as principais fontes geradoras 

de resíduos, nas avenidas principais da Instituição, para o livre acesso dos coletores. 

Atualmente, estão existem na Universidade cerca de 50 contêineres, divididos entre resíduos 

comuns e recicláveis.  

  

d) Caso 4 

 

 Conforme o R4, a instituição faz a disposição final ambientalmente adequada, fazendo 

a distribuição ordenada dos rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
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ambientais adversos. O controle é realizado por estimativa de coleta de caçambas, que são 

recolhidas pela concessionária municipal de lixo. 

 

e) Caso 5 

 

 Estima-se que as unidades do Campus sede tenham gerado, aproximadamente, 225,35 

quilogramas de rejeito diariamente em 2019 (82, 25 toneladas/ano). Não há uma estimativa da 

quantidade de rejeito descartado pelo Campus Iturama. 

 Não há normativa interna que estabeleça o manejo desse tipo de resíduo. Os rejeitos, 

como papel higiênico e papel toalha, utilizados, são acondicionados em sacos plásticos pretos 

de 50 ou 100 litros. As coletas são feitas por meio do sistema público de coleta de resíduos de 

Uberaba e Iturama e os rejeitos são encaminhados para os aterros sanitários que atendem aos 

municípios. Os resíduos descartados pelas lancherias/bares existentes no perímetro da IES 

também são quantificados com os rejeitos, no entanto, não há controle, pois são terceirizados. 

 

Quadro 12 – Quadro-resumo: Rejeitos 

 

Caso 1: Concessionária de limpeza urbana municipal. 
Caso 2: Empresa contratada especializada. 
Caso 3: Concessionária de limpeza urbana municipal. 
Caso 4: Concessionária de limpeza urbana municipal. 
Caso 5: Concessionária de limpeza urbana municipal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.6 Descrição analítica dos resultados (similaridades e diferenças entre os casos)  

 

Esta análise foi feita no intuito de verificar os processos de logística reversa que são 

realizados junto às instituições de ensino superior, selecionadas para este estudo.  

Em relação aos Resíduos perigosos/especiais, os Resíduos de agrotóxicos do Caso 1 e 

do Caso 2, são encaminhados (embalagens e demais resíduos) ao inpEV através do Acordo 

Setorial para a logística reversa para este tipo especial de resíduo. O Caso 3, Caso 4 e Caso 5 

informaram que contratam empresas especializadas para o descarte. 

 As pilhas e baterias geradas na IES, no Caso 1 são coletadas por meio de PEVs 

disponíveis em alguns locais, recolhidas pela PROINFRA e encaminhadas para o descarte 

correto por meio de empresa contratada especializada em descarte de resíduos perigosos 

(somente o material gerado pela instituição). O Caso 2 realiza o descarte diretamente em 



137 
 

 
 

PEVs disponibilizados no município pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica- ABNEE, já que existe lei municipal que obriga as empresas fornecedoras a 

efetuarem o recolhimento desse material comercializado na cidade. O Caso 3, faz o 

armazenamento em abrigos ou nos próprios laboratórios geradores e posteriormente licita 

empresa especializada para o desfazimento. O Caso 4, faz o descarte em PEVs 

disponibilizados pelo município. Já o Caso 5, informa que possui grande quantidade estocada 

nos laboratórios aguardando licitação de empresa especializada para fazer o descarte correto. 

 Os pneus em todos os Casos (1, 2, 3, 4, e 5) são descartados conforme o Acordo 

Setorial para a Logística Reversa de pneus inservíveis, sendo o descarte correto de 

responsabilidade dos fornecedores no ato da substituição (a Reciclanip é a entidade gestora do 

sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis). 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens gerados no Caso 1, são de 

responsabilidade da empresa que faz a manutenção do veículo. No Caso 2, aqueles gerados 

nos laboratórios da IES são armazenados no Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos 

Químicos (CGTRQ) e posteriormente encaminhados, através de licitação, para empresa 

especializada que realiza o reprocessamento externo (reciclagem e recuperação de seus 

componentes úteis, por meio do processo industrial conhecido como rerrefino). Os gerados 

pelos veículos oficiais são de responsabilidade da empresa contratada para a manutenção dos 

mesmos. O Caso 3, informa que geralmente são lavadas vidrarias com esse tipo de resíduo, 

nas pias dos próprios laboratórios que os geram, para tanto é recomendado a instalação nesses 

espaços de uma caixa separadora de água e óleo. Os gerados pelos veículos oficiais a empresa 

responsável pela manutenção é também responsável pelo descarte correto. O Caso 4 e o Caso 

5, informam que os responsáveis são os fornecedores no ato da substituição. 

 As lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio, e de luz mista, em todos os 

Casos são recolhidas e armazenadas para posterior encaminhamento à empresa licitada 

contratada. Somente o Caso 5, informa que se encontra em processo de licitação para 

contratação de empresa especializada. Todos ressaltam que vêm realizando a substituição 

desse tipo de lâmpadas por lâmpadas de led. 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes no Caso 1, sendo patrimônio da IES, 

são recolhidos pela Divisão de Patrimônio- DIPAT e destinados conforme o estado de 

conservação do mesmo (reaproveitamento, reutilização ou doação). Os não patrimoniados são 

recolhidos voluntariamente pela empresa Químea Soluções Ambientais, que disponibiliza 

PEVs em alguns locais na IES. O Caso 2, Caso 3 e Caso 4, também informam que esse tipo 
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de material é encaminhado para o reaproveitamento, alienação, doação, reuso, leilão ou 

reciclagem dependendo da sua condição. O caso 5, informa que não há ainda uma 

institucionalização na IES da forma de descarte desse tipo de resíduo (apesar da existência do 

Decreto 9.373/2018). 

 Os óleos vegetais (comestíveis) no Caso 1, podem ser deixados por toda a 

comunidade, em pontos estratégicos disponíveis dentro da Universidade. Esse material é 

recolhido e entregue na Usina de Biodiesel do Colégio Politécnico para a produção de 

biodiosel. No Caso 2, a empresa contratada para a produção das refeições é também 

responsável pela destinação correta dos seus resíduos. O Caso 3, Caso 4 e Caso 5, informam 

que esse material é reutilizado/reaproveitado, porém, sem dar maiores informações. 

 Resíduos provenientes da construção civil, no Caso1, aqueles que são gerados pela 

instituição (pequenas reformas, reparos, terraplanagem, entre outros) são manejados pelo setor 

de obras da PROINFRA, que faz o reaproveitamento, reutilização ou descarte via contratação 

de empresa especializada, dependendo da classe. No Caso 2, ocorre da mesma forma, sendo 

as prefeituras de cada campus responsável pelo manejo. Obras realizadas por empresas 

contratadas, as mesmas são responsáveis pelo manejo e descarte ambientalmente correto (item 

contratual). O Caso 3 ressalta que aqueles gerados em laboratórios são acondicionados em 

caçambas de entulhos e posteriormente recolhidos por empresa especializada. Os gerados em 

obras que tenham empresas contratadas, as mesmas são responsáveis pela destinação correta. 

O Caso 4 e Caso 5 informam que são contratadas empresas especializadas para o descarte. 

 Resíduos recicláveis, o Caso 1 e Caso 2, implantaram a Coleta Seletiva Solidária, onde 

esse material é enviado à Cooperativas de coletores de material recicláveis. Para tanto existe 

todo um processo, desde a separação na origem em coletores específicos, com posterior 

armazenamento em contêineres ou central de resíduos e o encaminhamento às cooperativas. 

No Caso 3 e Caso 4, a própria concessionária de limpeza urbana municipal faz o recolhimento 

encaminhando para uma Unidade de Triagem de Resíduos, onde cooperativas fazem a 

separação e o comércio do material. Há que destacar que o Caso 4 possui junto com a 

Prefeitura Municipal um convênio, onde através da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

(InteCoop), são realizados treinamentos, capacitações e outras atividades junto às diversas 

associações e cooperativas de cunho social no município. O Caso 5 possui somente alguns 

pontos para o descarte de recicláveis e quem faz a coleta, transporte, triagem e processamento 

dos resíduos recicláveis gerados pela IES é a Cooperativa de Recolhedores Autônomos de 

Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis de Uberaba (COOPERU). 
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 Os resíduos orgânicos ainda são pouco aproveitados nas IES. O Caso 1, faz o 

recolhimento separado desse resíduo apenas em alguns pontos específicos da instituição, 

encaminhando a uma composteira, para o processo de compostagem e posterior utilização do 

húmus na própria instituição. No entanto, esse sistema ainda é precário e não suporta a 

demanda de toda a IES. Sendo assim, uma parte é descartada como rejeito e encaminhada ao 

aterro municipal. O Caso 2, Caso 3 e Caso 4 realizam apenas a utilização do material 

proveniente da manutenção arbórea e varrição para a forração do solo. O restante é descartado 

como rejeito. O Caso 5 possui um projeto de extensão pioneiro que realiza a compostagem de 

parte do material orgânico gerado no RU do campus sede. O restante é eliminado como rejeito 

e encaminhado ao aterro municipal. 

 Por fim, os rejeitos em todos os cinco Casos são recolhidos pela concessionaria de 

limpeza municipal e encaminhados para o aterro respectivo. Nenhuma IES faz o controle 

quantitativo desse material descartado. 

 

4.3 LOGÍSTICA REVERSA NA PERCEPÇÃO DE REPRESENTANTES DAS DIREÇÕES 

DAS UNIDADES DE ENSINO DA UFSM 

 

Para ampliar a compreensão do processo de gestão da logística reversa na UFSM, 

somente nesta Instituição de ensino a pesquisa foi ampliada e foram incluídas entrevistas com 

os representantes das direções das unidades de ensino desta Instituição, no intuito de verificar, 

de forma mais detalhada, a visão e o conhecimento sobre os processos de logística reversa nos 

respectivos Centros de Ensino.  

 Das quatorze Unidades de Ensino da UFSM contatadas, nove retornaram o 

questionário respondido: Ciências Sociais e Humanas, Ciências Naturais e Exatas; Educação 

Física e Desportos; Ciências Rurais; Tecnologia, do Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria; do Colégio Politécnico; do campi Frederico Westphalen/UFSM e do campi Palmeira 

das Missões/UFSM. As informações coletadas nestas Unidades constam nos Quadros 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 e, na sequência apresenta-se a análise destes dados. 

 

Quadro 13 – Questão 1 

 

(continua) 

Questão 1: O seu Centro de Ensino realiza a logística reversa dos materiais descartados? Como é realizada? 
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Quadro 13 – Questão 1 

 

(conclusão) 

U1 Sim, nos termos estabelecidos pelas políticas instituídas pela UFSM. Alguns exemplos: lâmpadas são 

recolhidas pela manutenção por ocasião da troca. Pilhas e baterias têm postos de coletas para posterior 

encaminhamento à PROINFRA. Restos de construção civil possuem coleta e encaminhamento por 

empresa especializada contratada via registro de preço. 
U2 Não. Temos coleta seletiva, mas logística reversa não, infelizmente. 
U3 Sim. Agora, existe uma empresa que realiza a coleta de embalagens de defensivos. Não lembro quando 

iniciou esse serviço. 
U4 Sim. Separando a coleta entre os orgânicos e sólidos. 
U5 Sim. Por meio de empresas privadas conveniadas, conforme menção no item 3. 
U6 Sim.  Os materiais são separados conforme sua especificidade, armazenados em locais compatíveis a 

sua categoria e posteriormente ao destino final. 
U7 Resíduos orgânicos são coletados para uso em adubo e recicláveis são coletados pela ASMAR ou 

outras associações através do projeto da Coleta Seletiva Solidária. Os equipamentos eletrônicos são 

coletados pela Químea para reciclagem. Os demais resíduos como óleos lubrificantes, lâmpadas e etc., 

são coletados pelas empresas contratas pela UFSM. 
U8 Sim. Dentro do possível. O Campus especificamente não tem gerenciamento da logística reversa. O 

processo acontece por intermédio do DIPAT. Eles fazem o recolhimento de eletroeletrônicos e móveis 

em desuso. Porém, ficam meses sem fazer esta coleta. A última vez que entrei em contato eles diziam 

que não era para enviar móveis pois não tinham onde guardar. Entendi, salvo engano, que eles estão 

acumulando em algum local, até que haja uma empresa para fazer a coleta (a empresa é escolhida por 

licitação). Químicos, perfurocortantes, resíduos de laboratório são recolhidos por empresa terceirizada, 

gerenciado pela PROINFRA.  Poderia ser facilitado o descarte para os campi fora de sede. 
U9 Sim. 

a) O Almoxarifado Central que fica em Santa Maria, é responsável por receber e fazer a logística 

reversa de tonners. 
b) Produtos químicos, material de estudo (terra e água e outros) contaminados, lâmpadas e pilhas há 

uma empresa licitada que presta esse serviço de recolher na sede e nos campi e encaminhar para melhor 

descarte; 
c) Produtos eletrônicos e seus componentes outra empresa licitada recolhe e encaminha para descarte. 
d) Embalagens recicláveis e resíduos orgânicos são separados e recolhidos pela Prefeitura da cidade. 
e) Resíduos de construção civil, cada empresa que presta esse serviço é responsável pelo recolhimento 

do mesmo. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 14 – Questão 2 

 

Questão 2: Existe no seu Centro de Ensino alguma ação de logística reversa que pudesse ser replicada em 

outros centros? 
U1 Nenhuma ação específica. 
U2 Não. Porque acreditamos que essa política deve ser adotada na origem, no momento da elaboração 

dos contratos e da compra dos produtos. 
U3 Não. 
U4 Não temos conhecimento de como é feito nas outras unidades de ensino da UFSM. 
U5 Sim. Ações desenvolvidas por meio de projetos das docentes Joseanne Maria Rosarola Dotto 

(jmrdotto@smail.ufsm.br) e Marilise Mendonca Krugel (marilisemk@gmail.com). 
U6 Sim. Ponto de coleta de eletrônicos, pilhas e baterias. 
U7 Sim. Todas as ações citadas acima (se refere à resposta ao primeiro questionamento). 
U8 Especificamente do Campus, não, pois seguimos as orientações da instituição.  A empresa terceirizada 

do Restaurante, por conta própria, recolhia óleo de cozinha com empresa de Horizontina. 
U9 Não. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Quadro 15 – Questão 3 

 

(continua) 
Questão 3: Como o seu Centro de Ensino faz o descarte dos resíduos especificados em cada item? 
Pilhas e baterias: 

U1 Coleta e encaminhamento à PROINFRA. 
U2 Ocorre recolhimento no Núcleo de Infraestrutura do CCNE, em garrafas Pet e são entregues ao 

SPA-UFSM. 
U3 Existem postos de coletas. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 Setor de Manutenção- PROINFRA. 
U6 Possui um ponto de coleta em parceria com a empresa Químea Soluções Ambientais. 
U7 São armazenados e encaminhados às empresas parceiras, pois recebemos também da comunidade 

externa. 
U8 Há ponto de coleta, iniciativa e recolhimento pela Prefeitura. 
U9 Resposta questão 1. 

 

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: 
U1 Recolhimento pelo serviço de manutenção (PROINFRA). 
U2 São guardadas em caixas de papelão e entregues para o Setor de manutenção/ Elétrica. 
U3 O pessoal que realiza a substituição acaba levando a lâmpada usada. Também se solicita que a 

PROINFRA faça o recolhimento de lâmpadas usadas. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 Setor de Manutenção- PROINFRA; 
U6 São armazenadas e recolhidas pelo setor de elétrica da UFSM. 
U7 São coletados por uma empresa contratada pela UFSM para este fim. 
U8 Não sei responder. 
U9 Resposta questão 1. 

 

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: 
U1 Coleta e descarte junto ao DIPAT. 
U2 São colocados em tonéis e são recolhidos pela empresa de terceiros. Os demais são recolhidos 

pelo Patrimônio. Toners de impressora são recolhidos pela empresa contratada ou pelo 

almoxarifado central. 
U3 Realizado baixa quando tem patrimônio. Aqueles sem patrimônio eram levados para reciclagem 

do CTISM. Mas, parece que não estão aceitando mais. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 Químea e Maringá Metais; 
U6 Possui um ponto de coleta em parceria com a empresa Químea Soluções Ambientais. 
U7 São coletados pela Químea para reciclagem. Também somos um PEV para receber materiais da   

comunidade externa. 
U8 Através Da DIPAT/PRA. 
U9 Resposta questão 1 

 

Embalagens em geral (de vidro, plástico, etc): 
U1 Separação de recicláveis e encaminhado à coleta seletiva nos contêineres disponíveis no Centro. 
U2 Atendidos pela coleta seletiva, em contêiner próprio. 
U3 Uma empresa (Cooperativa) autorizada pela UFSM passa para recolher os recicláveis. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 ASMAR; 
U6 São separadas e encaminhadas para sua categoria de descarte, dando especial atenção às 

embalagens de agrotóxicos que são encaminhadas pelo colégio à empresa AREDE, com ponto de 

coleta em Santa Maria e matriz em Cachoeira do Sul. 
U7 Possui uma lixeira separada e são coletados pela ASMAR. 
U8 Não é feito. Lixo reciclável (a cidade faz coleta seletiva). 
U9 Resposta questão 1 
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Quadro 15 – Questão 3 

 

(contínua) 

Resíduos orgânicos: 
U1 Encaminhamento à coleta regular de lixo. 

U2 Recolhido pela coleta municipal. 

U3 Contêiner apropriado. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 

U5 Coleta de lixo municipal; 

U6 São encaminhados ao setor de compostagem do Colégio Politécnico. 

U7 São encaminhados ao Colégio Politécnico para uso em adubo. 

U8 Não é feito. A cidade faz coleta seletiva (vai para aterro). 

U9 Resposta questão 1 
 

Resíduos de construção civil: 
U1 Registro de preços da PROINFRA. 
U2 São geridos pela empresa que executa a obra. 
U3 As empresas que fazem os serviços de reforma são responsáveis pelo destino dos resíduos. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 GR2 – Gestão de Resíduos; 
U6 Recolhidos pela PROINFRA. 
U7 Quando há reforma, é previsto em licitação que a empresa responsável pela obra deve recolher o 

resíduo e dar o destino adequado. 
U8 Até onde sei, sempre são responsabilidades da empresa que constrói, atribuída a responsabilidade 

no momento da licitação. 
U9 Resposta questão 1 

 

Resíduos recicláveis: 
U1 Separados e encaminhados à coleta seletiva nos contêineres disponíveis. 
U2 Recolhidos pela coleta seletiva. Esponjas e óleo são enviados para reciclagem através de Programa 

específico. 
U3 Uma empresa (Cooperativa) autorizada pela UFSM passa para recolher os recicláveis. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 ASMAR; 
U6 Possuímos dois contêineres para materiais recicláveis. Estes são recolhidos e encaminhados pelo 

SPA-UFSM a associação de recicladores. 

U7 Possui uma lixeira separada e são coletados pela ASMAR. 
U8 Não é feito. Lixo reciclável (a cidade faz coleta seletiva). 
U9 Resposta questão 1 

 

Rejeitos: 
U1 Não entendi. 
U2 São recolhidos pelo serviço municipal, juntamente com resíduo orgânico, embora façamos o 

descarte separadamente. 
U3 Sem resposta. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 AMBSERV. 
U6 São armazenados em containers específicos e recolhidos pela PROINFRA 
U7 São descartados em lixo comum. 
U8 A cidade faz coleta seletiva (vai para aterro). 
U9 Resposta questão 1 
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Quadro 15 – Questão 3  

 

(conclusão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 16 – Questão 4 

 

Questão 4: O seu Centro de Ensino faz a sensibilização da comunidade acadêmica, quanto à coleta seletiva e 

separação adequada dos resíduos? Como? 
U1 Sim. Existe campanha permanente pelo zelo dos espaços e correto encaminhamento de resíduos. 
U2 Sim.  Através de campanhas via redes sociais, e mails, além da fixação de notificações nos espelhos 

dos banheiros coletivos, salas de aulas e nas próprias lixeiras. 
U3 Não. O Núcleo de divulgação institucional faz campanhas eventualmente. 
U4 Sim.  Campanhas de conscientização e esclarecimento sobre a importância dessa coleta seletiva de 

diferentes tipos de resíduos. 
U5 Por meio de divulgação na página e demais mídias sociais do Centro. 
U6 Sim. Todo início de semestre, professores dos cursos técnicos e tecnológicos da área ambiental, que 

também fazem parte de uma comissão ambiental do colégio, recebem os alunos e que são orientados 

sobre a campanha permanente de educação ambiental na unidade. São repassadas informações sobre 

os locais de coletas e suas classificações. Da mesma forma é feita capacitação com os colaboradores 

terceirizados que atuam na unidade, bem como os demais servidores. 
U7 Sim. Há cartazes em todos os prédios e sala de aula. Lixeiras separadas. Existe também um grupo de 

servidores e alunos responsáveis pelas campanhas de conscientização. Os colaboradores da empresa 

terceirizada, responsável pela limpeza, são orientados a realizarem a separação dos resíduos. 
U8 Sim. Iniciou-se em 2019, como ação do Plano de Gestão Ambiental. A Comissão de Gestão 

Ambiental passava nas salas de aula explicando. Foram colados cartazes junto de cada lixeira, 

explicando o tipo de resíduo a ser descartado em cada uma. Lixo seco/reciclável nas salas e 

corredores. Lixo orgânico nos corredores, cozinha e hall. Rejeitos nos banheiros. 
U9 Sim. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 17 – Questão 5 

 

(continua) 

Questão 5: Você conhece o Manual de Orientação para Armazenamento e Destinação de Resíduos na 

UFSM/2020? 
U1 Não. 
U2 Não. 
U3 Sim. Um pouco. 

Outros: 
U1 Não se identificam outros tipos de resíduos. 
U2 Resíduos químicos, infectantes e perfuro cortantes são recolhidos de forma segregada e enviados 

para destinação final por uma empresa terceira, devidamente licenciada. 
U3 Sem resposta. 
U4 Coleta e armazenamento em recipiente específico. 
U5 Empresa especializada. 
U6 Empresa especializada no resíduo. 
U7 Sem resposta. 
U8 Empresa especializada (resíduos de laboratórios). 
U9 Resposta questão 1 
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Quadro 17 – Questão 5 

 

 

(conclusão) 

U4 Não. 
U5 Sim. Sendo frequentemente utilizado pelos servidores que realizam normalmente o descarte 

(principalmente servidores de laboratórios). 
U6 Sim. 
U7 Sim. Eu conhecia a versão anterior. Confesso que não sabia que havia sido atualizado em 2020. Mas 

acabei de analisar o documento. 
U8 Não. 
U9 Sim. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 18 – Questão 6 

 

Questão 6: Escolha a opção que representa o percentual de descarte que é efetuado no seu Centro 

considerando as diferentes categorias. 
Categorias % de descarte correto 

Menos de 

25% 
Entre 26% e 

50% 
Entre 51% e 

75% 
Mais de 75% 

Pilhas e baterias  U2 U5 U1, U6, U7, U9 
Lâmpadas 

fluorescentes 
  U5 U1, U2, U6, U7, U9 

Produtos 

eletroeletrônicos e 

seus componentes 

  U2 U1, U5, U6, U7, U9 

Embalagens 

gerais 
 U2, U5 U9 U1, U6, U7 

U3*: Essa pergunta não posso responder, pois teria que saber exatamente quanto existem desses materiais no 

Centro e ter quantificado o total de material que é descartado. 
U4**: Sem resposta 
U8***: Sem resposta 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 19 – Questão 7 

(continua) 

Questão 7: Na sua opinião, quais procedimentos o seu Centro pode adotar para aperfeiçoar as ações 

referentes a logística reversa? 
U1 Entendo que os processos e encaminhamentos disponíveis são suficientes e que não existe uma 

emergência no tema. 
U2 Mais campanhas ativas e permanentes. Maior atenção por parte da gestão para os temas ligados a 

Gestão Ambiental. 
U3 Primeiro, ter uma empresa que faça o serviço de recolhimento e conscientizar os servidores e 

discentes do descarte adequado. Uma opção seria prever o recolhimento como um quesito dos 

pregões que geram como resíduo a própria embalagem. 
U4 Criando espaço de debate e conscientização sobre a importância da temática no momento que estamos 

vivendo. 
U5 Ampliação das campanhas de conscientização. 
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Quadro – 19 Questão 7 

 

 

(conclusão) 

U6 O Centro como um todo está sempre em busca de uma melhora continua, na questão ambiental não é 

diferente já que se busca a excelência tanto na questão do ensino, da pesquisa e da extensão, quanto 

na prática de sustentabilidade. Com este enfoque, a educação e informação é ponto fundamental e 

deve ser permanentemente reforçado, bem como a distribuição de mais pontos de coletas podem 

auxiliar no aperfeiçoamento deste tipo de ação. 
U7 Acabamos de investir em mais lixeiras para espalhar por novas áreas, facilitando a coleta, pois alguns 

pontos acumulavam mais materiais que outros pontos. Acredito que temos boas ações neste sentido, 

um ponto que gostaríamos de melhorar é poder absorver mais materiais da comunidade externa, que 

muitas vezes não conhece ou não tem pontos de coleta. Infelizmente, em alguns casos não é possível, 

pois a UFSM paga pelo volume descartado, o que deve ser utilizado apenas em materiais de uso da 

UFSM. 
U8 Sem resposta 
U9 Acredito que estamos no caminho certo apenas alguns ajustes e conscientização 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 20 – Questão 8 

 

Questão 8: Na sua opinião, quais procedimentos a Universidade Federal de Santa Maria pode adotar para 

aperfeiçoar as ações referentes a logística reversa na Instituição? 
U1 Entendo que as operações dos diversos laboratórios possuem suas características especiais e que há 

uma variedade grande de oportunidades para implementação de políticas de logística reversa junto a 

fornecedores. 
U2 Exigir nos contratos a adoção da política de logística reversa para a empresa poder participar. Busca 

ativa desses itens, para efetivação da entrega, com campanhas permanentes. 
U3 Idem resposta questão anterior. 
U4 Campanha institucional da UFSM sobre o assunto. 
U5 Padronização dos processos em todos os espaços da UFSM. 
U6 A UFSM já faz um grande trabalho na questão ambiental, campanhas permanentes, mapas nos 

prédios sobre os locais de recolhimento de resíduos. 
U7 Acredito que a mesma sugestão da questão anterior. 
U8 Sem resposta 
U9 Não sei responder 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Quadro 21 – Questão 9 

 

(continua) 

Questão 9: Caso queira, utilize o espaço abaixo para emitir sua opinião a respeito de logística reversa, sob 

aspectos de amplitude geral e/ou no Brasil e/ou na Universidade Federal de Santa Maria. 
U1 Sem resposta. 
U2 Minha sugestão é que a UFSM deveria colocar como cláusula dos contratos de compra e demais 

contratos relacionados a esse tema, a obrigatoriedade de a empresa oferecer logística reversa. E 

imputar multa e a impossibilidade de concorrer novamente de uma licitação, caso esse quesito não seja 

cumprido. 
U3 Sem resposta. 
U4 Sem resposta. 
U5 Sem mais. 
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Quadro 21 – Questão 9 

 

 

(conclusão) 

U6 Sem resposta. 
U7 Ainda precisamos avançar muito no país. Considerando as ações da UFSM acredito que estamos muito 

a frente neste sentido. Espero que o exemplo siga para outras instituições e comunidade em geral. 

Tenho certeza que os alunos e servidores que frequentam a UFSM percebem estas ações e expandem 

em suas residências e demais locais que frequentam. 
U8 Sem resposta. 
U9 Sem resposta. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

 O primeiro questionamento aos Diretores dos Centros de Ensino, foi se o seu centro 

realiza a logística reversa. Oito unidades responderam que sim, e uma respondeu que não. 

Nota-se que nem todos os respondentes têm uma concepção clara do processo de logística 

reversa, já que a pressupõem como sendo a simples separação entre resíduo seco e orgânico, 

isso se percebe na fala da U4 “Sim. Separando a coleta entre os orgânicos e sólidos”. 

Percebe-se também que há uma dificuldade maior para os procedimentos de logística reversa 

nos campi fora da sede, como se nota na resposta da U8 “[...]o processo acontece por 

intermédio do DIPAT. Eles fazem o recolhimento de eletroeletrônicos e móveis em desuso. 

Porém, ficam meses sem fazer esta coleta. A última vez que entrei em contato eles diziam que 

não era para enviar móveis pois não tinham onde guardar[...]Poderia ser facilitado o 

descarte para os campi fora de sede”. 

 O segundo questionamento foi se existe no Centro de Ensino respectivo, alguma ação 

de logística reversa que pudesse ser replicada em outros centros. Seis unidades responderam 

que não e três responderam que sim, citando os pontos de coleta de eletrônicos, pilhas e 

baterias. E iniciativas pontuais por parte de professores como é o caso da U5 “Ações 

desenvolvidas por meio de projetos das docentes Joseanne Maria Rosarola Dotto 

(jmrdotto@smail.ufsm.br) e Marilise Mendonça Krugel (marilisemk@gmail.com)”. 

 A questão três buscou saber se os respondentes têm conhecimento de como se 

descartam os resíduos de acordo com sua característica, inclusive aqueles passíveis 

obrigatoriamente do processo de logística reversa, para tanto foram elencados os seguintes 

materiais: 

Pilhas e baterias: Oito Unidades citam que é feito o recolhimento pela PROINFRA. 

Um campi fora de sede ressalta que há ponto de coleta e recolhimento por parte da prefeitura 

da cidade.  
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Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: Cinco unidades 

respondem que são recolhidas pelo setor de manutenção da PROINFRA. Três que é recolhida 

por empresa especializada. Uma unidade não soube responder. 

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Duas unidades afirmam que aqueles 

que são patrimônio da UFSM são recolhidos pelo DIPAT, e os não patrimoniados, são 

recolhidos pela Químea. Duas citam que são recolhidas pelo DIPAT; três que são recolhidos 

pela Químea e uma que são recolhidos por empresa especializada. Há também a resposta 

“Coleta e armazenamento em recipiente específico”. 

Embalagens em geral (de vidro, plástico, etc): praticamente todas as Unidades 

respondem que são recolhidas pela coleta seletiva, embora algumas respostas sejam pouco 

específicas “Uma empresa (Cooperativa) autorizada pela UFSM passa para recolher os 

recicláveis” (U3)”, ou “Coleta e armazenamento em recipiente específico” (U4). 

Resíduos orgânicos: Somente duas unidades são contempladas com o recolhimento e 

encaminhamento de orgânicos para a usina de compostagem do Colégio Politécnico. As sete 

restantes, incluindo as fora de sede, enviam seus resíduos orgânicos para aterro através da 

coleta municipal. 

Resíduos de construção civil: Seis respondem que esses resíduos são geridos pela 

empresa executora da obra. Uma responde que são recolhidos pela PROINFRA; uma cita que 

são recolhidos pela GR2 – Gestão de resíduos; e uma apenas cita “Coleta e armazenamento 

em recipiente específico”. 

Resíduos recicláveis: Seis Unidades respondem que são recolhidos pela coleta 

seletiva, citando a “ASMAR” como coletora. Duas unidades fora de sede, citam que é 

recolhido pela prefeitura do município. Uma unidade repetiu a resposta “Coleta e 

armazenamento em recipiente específico”. 

Rejeitos: As respostas foram variadas. Apenas duas unidades responderam que são 

descartados em lixo comum. Duas unidades não responderam. Uma unidade disse não 

entender a questão. Uma respondeu que são armazenados em containeres específicos e 

recolhidos pela PROINFRA. Uma respondeu que é recolhido pela AMBSERV. Uma que vai 

para o aterro municipal. E uma respondeu “coleta e armazenamento em recipiente 

específico”. 

Outros: Uma respondeu que não se identificam outros tipos de resíduos no Centro. 

Uma citou que resíduos químicos, infectantes e perfuro cortantes são recolhidos de forma 

segregada e enviados para destinação final por uma empresa terceirizada, devidamente 
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licenciada. Quatro responderam que são recolhidos por empresa especializada. Duas não 

responderam e uma respondeu “coleta e armazenamento em recipiente específico”. 

  A questão quatro indagou se o Centro de Ensino faz a sensibilização da comunidade 

acadêmica, quanto à coleta seletiva e separação adequada dos resíduos e de que forma. Oito 

responderam que sim, citando campanhas via redes sociais, e-mails, além da fixação de 

notificações nos espelhos dos banheiros coletivos, salas de aulas e nas próprias lixeiras. Uma 

respondeu que não faz. 

 A questão cinco procurou saber se o respondente conhece o Manual de Orientação 

para Armazenamento e Destinação de Resíduos na UFSM (publicado em 2020). Quatro 

responderam que não e cinco que sim. 

 A questão seis procurou saber qual é o percentual de descarte correto efetuado pelo 

Centro de Ensino para os itens: 

Pilhas e baterias: Uma Unidade afirmou descartar corretamente entre 26% e 50% 

desse item. Uma entre 51% e 75%. E quatro mais de 75%. Três não souberam responder. 

Lâmpadas fluorescentes: Uma entre 51% e 75%. E cinco mais de 75%. Três não 

souberam responder. 

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Uma entre 51% e 75%. E cinco mais 

de 75%. Três não souberam responder. 

Embalagens em geral: Duas entre 26% e 50%. Uma entre 51% e 75%. E três mais de 

75%. Três não souberam responder. 

 Ressalta-se, porém, que nenhuma Unidade de Ensino ou a UFSM como um todo, 

possui dados numéricos que demonstrem este percentual, já que não existe nenhum sistema de 

medição/controle de volume gerado e descartado. Não há a quantificação exata de material 

descartado, restando apenas opiniões subjetivas, de valores aproximados com base em 

amostragens.  

 A questão sete indagou quais procedimentos o Centro pode adotar para aperfeiçoar as 

ações referentes à logística reversa, obtendo respostas como: Realizar mais campanhas ativas 

e permanentes; obter maior atenção por parte da gestão para os temas ligados a Gestão 

Ambiental; conscientizar os servidores e discentes quanto ao descarte adequado; prever o 

recolhimento como um quesito dos pregões; focar na educação e informação. Uma unidade 

não respondeu e uma acha que os processos e encaminhamentos disponíveis são suficientes e 

que não existe uma emergência no tema. 
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 A oitava questão solicitou a opinião do respondente quanto aos procedimentos que a 

Universidade Federal de Santa Maria pode adotar para aperfeiçoar as ações referentes a 

logística reversa na Instituição. Algumas respostas foram: “Exigir nos contratos a adoção da 

política de logística reversa para a empresa poder participar e ter uma busca ativa desses itens, 

para efetivação da entrega, com campanhas permanentes”; “[..] há uma variedade grande de 

oportunidades para implementação de políticas de logística reversa junto a fornecedores”; 

“Uma opção seria prever o recolhimento como um quesito dos pregões que geram como 

resíduo a própria embalagem”; Campanha institucional da UFSM sobre o assunto”; 

Padronização dos processos em todos os espaços da UFSM; “Investir em mais lixeiras e 

espalhar por novas áreas, facilitando a coleta, pois alguns pontos acumulam mais materiais 

que outros [...]”. Três Unidades não responderam. 

 Por fim, a questão nove deixou o espaço aberto caso alguém quisesse manifestar mais 

alguma sugestão. Apenas duas Unidades se manifestaram: “Colocar como cláusula dos 

contratos de compra e demais contratos relacionados a esse tema, a obrigatoriedade de a 

empresa oferecer logística reversa. E imputar multa e a impossibilidade de concorrer 

novamente a uma licitação, caso esse quesito não seja cumprido”; “Ainda precisamos avançar 

muito no país. Considerando as ações da UFSM acredito que estamos muito a frente nesse 

sentido. Espero que o exemplo siga para outras instituições e comunidade em geral. Tenho 

certeza que os alunos e servidores que frequentam a UFSM percebem estas ações e expandem 

em suas residências e demais locais que frequentam”. 

 

4.4 PROPOSTA DE AÇÕES PARA MELHORIAS NO PROCESSO DE LOGÍSTICA 

REVERSA NA UFSM 

 

 Considerando a legislação brasileira pertinente ao tema, os dados coletados em 

documentos oficiais das IES pesquisadas e, também, nas informações prestadas pelos 

representantes das IES participantes desta pesquisa, sugerem-se as seguintes propostas com 

vistas a melhoria no processo de logística reversa na UFSM: 

a)  Para que se possa consolidar toda e qualquer ação sustentável em uma IES, é 

necessário sem dúvida nenhuma o apoio institucional de seus membros, especialmente da alta 

direção. Para tanto é relevante que exista dentro da estrutura funcional, uma Unidade 

Administrativa específica responsável pela Gestão Ambiental da instituição, dotada com 

recursos humanos e orçamentários necessários para implementação das ações. Na UFSM, o 

SPA, é vinculado à PROINFRA, estando subordinado a esta pró-reitoria. Apesar dos avanços 
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conquistados nos últimos anos, sugere-se que este setor seja transformado em Coordenadoria, 

o que imputaria maior poder de deliberação e decisão, além de orçamento financeiro e 

recursos humanos. 

b)  Uma segunda recomendação é a adoção um sistema de medição e 

monitoramento de todos os resíduos gerados e descartados pela instituição, elaborando-se 

relatórios diários/mensais/anuais dos volumes gerados e dos custos operacionais para a sua 

gestão. Esse procedimento permite criar, a exemplo do que existe na UFRGS, um “Painel de 

Dados”, apresentando os quantitativos relacionados. Esses registros são importantes para 

controlar, diagnosticar e fazer melhorias nos processos de descarte correto, além de 

disponibilizar as informações à comunidade em geral para fins de pesquisa e conhecimento. 

c)  Outra iniciativa sugerida é a adoção e inserção da política de logística reversa 

nos termos de referência elaborados pela universidade, como pré-requisito para participação 

nas licitações, fazendo-se cumprir, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos (Lei 12.305/2010, art. 33) (BRASIL, 2010c). As decisões do TCU vêm orientando 

as instituições a adotarem práticas que permitam a adoção de critérios sustentáveis 

socioambientais nas licitações. Embora esta exigência possa gerar, num primeiro momento, 

licitações desertas, é uma forma de aos poucos mudar a cultura das práticas das empresas.  

d)  Neste mesmo viés, é importante priorizar a aquisição de produtos que 

possibilitem recargas e/ou reaproveitamento de uso/função e produtos sustentáveis em geral. 

Bavaresco (2013) propôs um plano de licitações com vistas a direcionar as aquisições e 

contratações da UFSM sob o prisma do desenvolvimento sustentável, entretanto, evidenciou 

dificuldades na inserção desses critérios, como: ausência de conscientização dos servidores da 

IES quanto à importância da implementação de licitações sustentáveis; deficiência de 

capacitação dos agentes públicos no momento da especificação dos produtos e na pesquisa de 

seus preços; inexistência de definição clara na legislação; falta de conhecimento dos 

fornecedores e carência de ofertas no mercado em larga escala de materiais e equipamentos 

sustentáveis. É importante, portanto, fazer capacitações e campanhas informativas 

permanentes no sentido de divulgar e incentivar a mudança de hábitos nos processos de 

licitações.  

e)  Buscar a colaboração/ação com município e estado (exemplo do Programa 

Sustentare com o governo do RS), por meio de Acordos de Cooperação, Acordos de Parceria, 

Termos de Parceria, Convênios, etc., para projetos de pesquisa e extensão é uma forma de 

promover ações nas mais diversas áreas, especialmente na ambiental. Um exemplo da 
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importância de ações conjuntas entre os entes federativos, é o SLR existente no estado de São 

Paulo, onde a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) institui que as 

licenças de operação só poderão ser emitidas ou renovadas se demonstrado o atendimento às 

exigências legais sobre a obrigação de estruturar, implementar e operacionalizar SLR. Nesse 

sentido, buscar também alternativas junto à prefeitura municipal, é de extrema relevância, 

pois esta, além de alternativas de capacitação e divulgação dos programas, deve implantar 

mecanismos de cobrança da obrigação de fazer dos cidadãos. 

f)  Da mesma forma, fortalecer a parceria com a indústria/comércio/empresariado, 

especialmente no que se refere ao Acordo de Setorial para embalagens em geral, buscando 

instalar e operacionalizar PEVS ou ecopontos (Vide Figuras 32 e 33, Apêndice E) e sistemas 

efetivos de logística reversa para estes itens (por exemplo com a Coca-Cola/Ambev-CVI 

refrigerantes, que possui projetos como a “Plataforma Reciclar pelo Brasil” e atua no 

assessoramento técnico e investimentos diretos nas cooperativas de selecionadores de 

materiais recicláveis, visando a qualificação da atividade de reciclagem e o desenvolvimento 

econômico destes empreendimentos). Cita-se também como exemplo, a Fundação Banco do 

Brasil, que apoia programas e projetos com foco na assistência social, educação, tecnologias 

sociais, inclusão produtiva e geração de rendas aliadas ao desenvolvimento sustentável e 

cuidado ambiental. Anualmente são realizados investimentos não reembolsáveis em parceria 

com instituições sem fins lucrativos por meio da celebração de convênios ou contratos.  

g)  Inserir as questões ambientais no ambiente acadêmico também se faz 

necessário. A UFSM possui pelos menos três cursos diretamente ligados à área ambiental: 

Técnico em Meio Ambiente; Tecnólogo em Gestão Ambiental e Engenharia Sanitária e 

Ambiental. Por meio deles é possível fazer projetos de pesquisa e extensão que incentivem o 

desenvolvimento de tecnologias que permitam a modificação dos materiais e possam facilitar 

os processos de reciclagem e de tratamento dos resíduos, além de criar concepções de design 

e planejamento do ciclo de vida dos produtos. Ademais, a UFSM possui a AGITTEC- 

Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, responsável por gerenciar a Incubadora 

Tecnológica de Santa Maria (ITSM) e a Incubadora Pulsar, prestadoras de suporte para 

startups nascidas na UFSM. Ambas apoiam por meio da incubação a geração e a consolidação 

de empreendimentos de base tecnológica (startups) e a estruturação de setores ou projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas que queiram desenvolver parcerias com a 

UFSM. Possui também uma Incubadora Social, cujo objetivo é articular a execução de 

projetos na perspectiva sustentável socioambiental visando à geração de trabalho e renda para 
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grupos em situação de vulnerabilidade social e em processo de organização solidária. Cita-se 

como exemplo, a UNIFEI, que através da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

(Intecoop) presta assessoria técnica e financeira às Associações de coletores de materiais 

recicláveis da cidade de Itajubá, por meio da sua incubação. 

h) Uma atitude relevante é aprimorar o processo da coleta seletiva solidária, 

melhorando a estrutura física disponível para o recolhimento e armazenamento desse material 

(consertar/substituir coletores e containeres danificados) e principalmente construir o que 

poderia ser chamado de “central de materiais recicláveis” para onde todo o material recolhido 

no campus possa ser previamente depositado, triado e pesado antes de seguir para as 

associações. Isso permite obter dados numéricos concretos e a partir disso, diversos 

indicadores sobre o processo, permitindo fazer melhorias. 

i)  No mesmo intuito, sugere-se prestar assessoramento técnico às associações 

parceiras por meio dos acadêmicos (e empresas juniores), das diversas áreas, envolvendo-os 

mais diretamente no processo. Freitas (2019), analisou a participação social na Coleta Seletiva 

Solidária da UFSM, considerando os aspectos de motivação e as barreiras apresentadas para a 

participação no processo de separação dos resíduos recicláveis e sua destinação às associações 

de selecionadores cadastradas. As análises apontaram a necessidade de ações que 

proporcionem aos indivíduos um maior contato com informações acerca da implementação e 

operacionalização da coleta seletiva, sensibilizando e instruindo a comunidade acadêmica no 

sentido de aproximá-la do processo. Nesse sentido manifestam para a necessidade de propagar 

informações acerca do processo e viabilizar uma constante sensibilização da comunidade, 

acompanhada da capacitação dos atores envolvidos. Para tanto, citou como exemplo a criação 

de um informativo digital (on-line), com o máximo de informações sobre a Coleta Seletiva 

Solidária, apresentando principalmente os benefícios e resultados ambientais e sociais 

alcançados com o processo. Assim, disponibilizar todos os dados referentes ao tema no 

projeto UMA – Universidade Meio Ambiente (ratificando Freitas, 2019), dando maior 

visibilidade dentro da página institucional (visto que atualmente o mesmo só é acessado por 

quem faz uma busca específica pelo termo). Recomenda-se então que o mesmo fique visível e 

disponível na página principal, sendo alimentado constantemente com os dados pertinentes. 

j) Também se recomenda realizar Cursos de Capacitação de cunho 

informativo/educativo (com os servidores do SPA), para todos os servidores, sobretudo para 

os gestores (diretores de Centros, coordenadores de cursos, chefes de departamentos), sobre o 

processo de gestão dos resíduos na Instituição, descrevendo de forma detalhada os 
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procedimentos as serem adotados para o descarte correto dos resíduos conforme a sua 

especificidade. 

l) Sugere-se à UFSM elaborar a sua Política Ambiental, além de atualizar seu 

PLS e PGRS de forma a torná-los efetivos instrumentos de gestão ambiental, para que possam 

ser utilizados como referência no processo de busca e implantação de um SGA. Além disso, 

aconselha-se citar a importância e necessidade dos processos de logística reversa também em 

seu PDI. 

m) Outra recomendação é a adesão da UFSM ao Programa Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P). Esta é uma iniciativa voluntária, mas que estimula o 

engajamento pessoal e coletivo. As instituições e seus funcionários são incentivados a adotar 

ações sustentáveis no ambiente de trabalho, desde pequenas mudanças de hábito, até atitudes 

que geram economia, com base nos cinco eixos temáticos: uso racional dos recursos naturais e 

bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, sensibilização e capacitação e licitações sustentáveis. Além disso, as instituições 

aderentes a A3P, podem participar do “Prêmio A3P” que é um evento bienal, realizado desde 

2009, e tem por finalidade reconhecer o mérito das iniciativas dos órgãos e instituições do 

setor público na promoção e na prática da sustentabilidade ambiental das atividades públicas e 

a necessidade de estimular a implementação de iniciativas inovadoras de gestão ambiental que 

contribuam para a melhoria do ambiente organizacional e do meio ambiente.  

n) Ressalta-se a necessidade de incluir a Educação Ambiental em todos os 

espaços da IES. Conforme pesquisa de Poerschke (2020), quanto à caracterização 

gravimétrica dos resíduos sólidos recicláveis oriundos da coleta seletiva do campus sede da 

UFSM, quase 20% do material coletado não é passível de reciclagem. Porém, o valor 

econômico agregado aos resíduos sólidos é significativo para os recicladores, podendo cada 

vez mais, gerar transformações do ponto de vista socioambiental. O estudo realizado mostra, 

portanto, que a Universidade precisa de um trabalho contínuo de educação ambiental com 

ênfase em campanhas de sensibilização e conscientização, que modifique o hábito dessa 

comunidade referente à separação e descarte correto de seus resíduos sólidos. Este é o 

principal meio capaz de mudar a cultura e a forma de se tratar as questões ambientais e o meio 

ambiente.  

 Além disso, Grassi (2018), constatou que diversas ações de cunho ambiental que 

ocorrem na Instituição, são ações isoladas e que não há uma coesão/intenção/prioridade sobre 

o assunto. Propôs então a implementação de Núcleos de Educação Ambiental, em cada 
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Unidade Universitária, proporcionando, assim, uma alternativa para que melhor seja debatida, 

conduzida e vivenciada essa temática na UFSM. Nesse sentido, ratifica-se a proposição da 

autora, citando-se ainda o Decreto 10.936/2022 (que regulamenta a PNRS), que em seu art 32 

enfatiza: 

 

A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do 

conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida, relacionados 

com a gestão e com o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos 

[…] Deverá entre outros […] V-promover a capacitação dos gestores públicos para 

que atuem com multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada de 

resíduos sólidos; e VI – divulgar os conceitos relacionados com: a) a coleta seletiva; 

b) a logística reversa; c) o consumo consciente; e d) a minimização da geração de 

resíduos sólidos […] 
 

o) Complementarmente destaca-se a relevância em aprimorar e ampliar o sistema 

de compostagem na UFSM. Atualmente apenas uma pequena parte destes resíduos são 

segregados e enviados à Usina de Compostagem, sendo que a grande maioria é enviada como 

rejeito ao aterro municipal. O aproveitamento de restos orgânicos é uma solução para 

minimização dos impactos causados por estes resíduos. Além do reaproveitamento desse tipo 

de material como resultado da compostagem (composto orgânico), os resíduos orgânicos 

poderiam ser utilizados como fonte de energia na produção de biogás para usos diversos. 

Desta forma, pretendendo-se contribuir com o processo, bem como, com a divulgação 

e informação sobre a logística reversa na UFSM, recomenda-se que as propostas aqui 

apresentadas sejam estendidas também aos demais campi da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As políticas ambientais evoluíram consideravelmente nos últimos anos, sendo que o 

tratamento ambientalmente correto dos resíduos, teve maior atenção após a publicação da 

PNRS em 2010, que dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. As recomendações propostas pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) promoveram ações conjuntas dos Ministérios para o 

desenvolvimento sustentável no âmbito da União. Na administração pública, campanhas, 

projetos e iniciativas governamentais como o Plano de Ação para a Produção e Consumo 

Sustentáveis-PPCS (2011), e o Projeto Esplanada Sustentável-PES (2012), entre outros, 

incentivaram o uso racional dos recursos em organizações públicas. Outras determinações 

como a obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável – PLS 

(IN 10/2012 MPOG), a implantação da Coleta Seletiva Solidária (Decreto nº 5.940/2006), as 

resoluções do CONAMA, entre outras, representam um avanço no que diz respeito ao 

gerenciamento dos resíduos (BRASIL, 2010c).  

 A Lei 12.05/2010 determina como instrumentos da PNRS: os planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos -PGRS; a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa -SLR e outras 

ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; a cooperação 

técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de 

novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 

tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; a pesquisa 

científica e tecnológica; a educação ambiental; os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, 

entre outros. 

 Considerando a necessidade de acompanhar a legislação vigente no país, a relevância 

da temática e, também, visando contribuir com a gestão socioambiental da Universidade 

Federal de Santa Maria, referente responsabilidade compartilhada pela geração, disposição e 

destinação, ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, este estudo teve como objetivo 

propor ações de aprimoramento no processo de logística reversa da Instituição. Neste sentido, 

primeiramente, foi realizado um levantamento nos PDI e PSL de Universidades Públicas 

brasileiras, sob a perspectiva referente à gestão ambiental, sustentabilidade e logística reversa.  

Posteriormente, foi analisado o processo de logística reversa em Universidades Públicas 
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brasileiras e, por fim, se verificou a percepção dos representantes das Direções das Unidades 

de Ensino da UFSM, sobre a temática logística reversa. 

 Os dados coletados indicam deficiências na gestão dos resíduos sólidos nas 

Universidades analisadas, estando a logística reversa pouco presente nos documentos oficiais 

das instituições e sendo um processo ainda precoce. As análises demonstram a existência de 

problemas relacionados a diferentes aspectos, especialmente no que se refere à separação e o 

descarte (in) correto; à falta de conscientização da comunidade acadêmica e da alta gestão; à 

dificuldade na coleta, armazenamento e transporte dos resíduos; e ao baixo nível de 

reciclagem dos resíduos secos e orgânicos. 

 Ainda que tenha havido avanços na gestão ambiental das instituições estudadas, a 

logística reversa ainda não foi implantada conforme exigida na Lei 12.305/2010 (BRASIL, 

2010c). A maioria das IES está começando a citar em seus termos de referências e contratos a 

exigência do processo de LR para aqueles itens obrigatórios, considerados resíduos perigosos 

(pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes seus resíduos e embalagens; lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes). Da mesma forma, algumas Universidades ainda não implantaram a Coleta 

Seletiva Solidária, instituída pelo Decreto 5.940/2006, importante instrumento da gestão de 

resíduos e do processo de logística reversa. Em alguns casos, esta responsabilidade foi 

deixada nas mãos das próprias associações de catadores existentes no município, que acabam 

realizando todo o processo de coleta, separação e recolhimento dentro da Instituição, de forma 

precária com poucos recursos e nenhuma assistência por parte da IES. 

 Constatou-se, ainda, que existem situações que precisam ser melhoradas para que de 

fato a logística reversa seja efetiva, como dar maior ênfase para a Gestão Ambiental e dos 

resíduos em seus documentos oficiais; Elaborar e/ou atualizar importantes documentos como 

o Plano de Logística Sustentável e o Plano de Gerenciamento de Resíduos, disponibilizando-

os para consulta à comunidade; Exigir a gestão compartilhada pelos resíduos gerados com as 

empresas contratadas para a realização de obras e/ou serviços, especialmente para os resíduos 

de construção civil e embalagens em geral, negligenciados muitas vezes por serem 

considerados menos perigosos ou por não apresentarem riscos à saúde.     

 Também se constatou precariedade no conhecimento/participação dos gestores dos 

centros de ensino da UFSM quanto à gestão dos resíduos, especialmente quanto ao processo 

de logística reversa. Isto se percebe através das respostas aos questionamentos, muitas vezes 

rasas e repetitivas, como por exemplo, quando se questiona “se o seu Centro de Ensino realiza 
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a logística reversa dos materiais descartados e como é realizada”, as respostas são bem 

variadas: alguns respondem que sim outros que não. Contudo, parece não ser claro do que se 

trata o processo de logística reversa, como se percebe na resposta: “Sim. Separando a coleta 

entre os orgânicos e sólidos”. Alguns representantes aparentemente não sabem com clareza 

explicar os procedimentos de descarte de alguns itens, citando em alguns casos que são 

recolhidos pela PROINFRA, ou empresa contratada, porém sem detalhar o processo. Nesse 

sentido, evidencia-se a necessidade de uma maior participação/inserção desses gestores no 

processo de gestão dos resíduos da UFSM. Sugere-se para tanto, cursos de capacitação por 

meio do Núcleo de Educação e Desenvolvimento (NED)/ PROGEP), especialmente para este 

público especificamente sobre a temática. 

 Em contrapartida, resultados positivos e potencialidades também foram observados. 

Verificou-se que, comparativamente às demais universidades participantes da pesquisa, a 

UFSM, está entre as pioneiras em diversas iniciativas sustentáveis, como (a) compostagem 

orgânica (ainda que em um baixo percentual); (b) adaptação nos sistemas de recolhimento de 

resíduos especiais (lâmpadas, pilhas, óleos, produtos químicos, etc.), por meio da inclusão da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida nos termos de referência e contratos;  (c) 

realização de parcerias com empresas (ex. Químea para o desfazimento de eletroeletrônicos) e 

cooperativas para a realização da coleta seletiva solidária; (d) adoção de sistemas 

informatizados (doações gov.br e Portal do Patrimônio) para o desfazimento de bens móveis, 

que permite o conserto, a troca ou doação dentro da instituição ou a outras entidades, daqueles 

itens considerados ociosos ou inservíveis; e, (e) investimentos e melhorias no SPA, dotando-o 

com maior quantitativo de servidores especialistas na área ambiental, entre outros.  

 Desse modo, diante dos resultados positivos e negativos constatados foi possível 

construir uma proposta de ações de melhoria para aprimorar a gestão dos resíduos sólidos e da 

logística reversa. Dentre as necessidades observadas destacam-se: melhorar a disponibilidade 

e transparência de informações para a população acadêmica sobre os resíduos sólidos, sua 

disposição correta, coleta seletiva, avanços e benefícios destas ações, etc.; aperfeiçoar o 

processo de coleta seletiva solidária com melhorias nas lixeiras e coletores disponíveis, bem 

como, monitorar a coleta e o transporte, fazendo a pesagem dos mesmos; implementar de 

forma definitiva a logística reversa nos contratos realizados e promover a responsabilidade 

compartilhada com os fabricantes, comerciantes e fornecedores; promover e capacitar o 

trabalho realizado pelos catadores de recicláveis no município; desenvolver a educação 

ambiental de forma constante na Universidade (discentes, docentes, terceirizados) e entre a 
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população em geral; e, por fim, buscar parceria com o poder público municipal e outras 

entidades no intuito de melhorar a gestão dos resíduos sólidos  e a implementação da logística 

reversa. 

 Acerca das limitações, o presente estudo apresentou como maior dificuldade a 

pandemia mundial de Covid-19, que alterou de forma brusca a vida como um todo.  Em 

diversos países, várias cidades adotaram medidas drásticas para tentar evitar a propagação do 

vírus, entre eles o fechamento parcial ou total de todas suas atividades, o que ficou conhecido 

como lockdown (confinamento), medida radical imposta pelos governos para que houvesse 

distanciamento social (uma espécie de bloqueio total em que as pessoas deviam, de modo 

geral, ficar em casa). Apenas serviços essenciais como de supermercados, farmácias e 

hospitais mantiveram seus atendimentos ao público, com uma série de medidas e restrições, 

entre elas, o uso obrigatório de máscara. No Brasil, medidas restritivas também foram 

adotadas. Diversos setores (comércio, lazer e serviços) foram temporariamente fechados ou 

paralisados, entre eles o sistema de ensino, desde o básico ao superior. Posteriormente, as 

atividades foram retomadas remotamente, ainda que com um significativo atraso nos 

calendários anteriormente planejados e elaborados.  

 A UFSM seguindo as recomendações mundiais, também adotou o sistema remoto de 

atividades, tanto administrativas, quanto de ensino. Esta modalidade inicialmente causou 

alguns transtornos devido ao fato de ser uma situação nunca antes vivida. Problemas como o 

acesso às ferramentas de tecnologia de informação tanto de hardware quanto de software, 

foram algumas das dificuldades que muitos servidores e estudantes enfrentaram. O PPGOP 

assim como os demais cursos da UFSM, tanto de graduação, pós-graduação e ensino médio- técnico, 

aderiu às atividades remotamente, oferecendo em algumas disciplinas, aulas remotas e em outras, 

atividades teóricas de leituras e trabalhos escritos. Foi a primeira vez na história que cursos de 

Mestrado e Doutorado na UFSM tiveram suas atividades de forma EAD.  

 Devido a esta situação inusitada e atípica de pandemia, muitas pesquisas também foram 

interrompidas. Diversos projetos precisaram ser alterados. Coletas de dados ficaram comprometidas, 

causando um atraso tanto no desenvolvimento, quanto na finalização das pesquisas em curso no 

período. Estes transtornos afetaram a realização das entrevistas deste estudo, que foram realizadas por 

e-mail e não presencialmente, o que levou a um baixo retorno por parte da amostra selecionada para o 

estudo, bem como a inclusão de respostas incompletas e com conteúdo reduzido. 

 Para trabalhos futuros recomenda-se a realização de pesquisa sobre o Ranking 

GrrenMetric, analisando como se dá o processo e seus critérios nos seis eixos considerados 
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(áreas verdes e infraestrutura, consumo de energia, educação e pesquisa ambiental, gestão de 

resíduos, mobilidade e tratamento de água) para a classificação das universidades com 

práticas sustentáveis, bem como os dados apontados pela instituição (UFSM) na participação 

do ranking. Outro trabalho relevante é a análise dos termos de referência-TR e contratos que 

tratam da gestão dos resíduos sólidos na UFSM, bem como, a inclusão da logística reversa 

nos mesmos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES. M. J. O. Práticas sustentáveis no Centro de Desenvolvimento Sustentável do 

Semiárido-campus de Sumé – PB. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração 

Pública em Rede Nacional – PROFIAP), Universidade Federal de Campina Grande, Sousa- 

PB, 2019. 

 

ALVES, R. R.  Sustentabilidade empresarial e mercado verde: a transformação do mundo 

em que vivemos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019. 
 

ARANA, A. R. A.; BIZARRO, L. M. C. E. Os Desafios da Gestão Ambiental na 

Universidade. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental. v. 7, n. 1, p. 559-579, 2018. 

 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016.  
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006. 

 

BAUMAN, Z. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 

Janeiro: Zahar Editora, 2008. 
 

BOEIRA, S. L. Saber Ambiental: resenha. Ambiente & sociedade, v. 5, n. 10, p. 143-146, 

2002.  
 

BOFF. L. Cuidar da Terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: 

Record, 2010. 

 

BOFF. L. Sustentabilidade: o que é - o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 

BOYD, H. W.; WESTFALL, R. Pesquisa mercadológica: texto e casos. 7.ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 1987.  
 

BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. In: 

Diário Oficial da União, 02 de setembro de 1981. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: 14 mar. 2021. 
 

BRASIL. Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 

In: Diário Oficial da União, 25 de julho de 1985. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso em: 05 mar. 2021. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 fev. 

2021. 
 

BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm


161 
 

 
 

dá outras providências. In: Diário Oficial da União, 06 de julho de 1994. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm. Acesso em: 14 mar. 2021. 
 

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. In: Diário Oficial da 

União, 28 de abril de 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm. Acesso em: 13 mar. 2021. 
 

BRASIL. Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras 

providências. In: Diário Oficial da União, 26 de junho de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm. Acesso em: 16 jan. 2020.  
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 334, de 3 de abril de 2003. 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. In: Diário Oficial da União, 19 de maio 

de 2003. Disponível em: 

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/resolucao_334_de_2003_licenciamento_emb

alagem_vazia_de_agrotoxicos.pdf>. Acesso em: 08 maio 2021. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 Nacional. Agenda 21 brasileira: ações prioritárias. 2. ed. 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 
 

BRASIL. Lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, 07 de abril de 

2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11107.htm. Acesso em: 04 mai. 2021. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 

2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. In: Diário Oficial da União, 27 de junho de 2005. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466. Acesso em: 08 maio 2021. 
 

BRASIL. Decreto 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. In: Diário Oficial da União, 26 de outubro de 2006 (Revogado pelo 

Decreto nº 10.936, de 2022).  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm. Acesso em: 

25 set. 2019.  

 

BRASIL. Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de 

abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. In: 

Diário Oficial da União, 18 de janeiro de 2021. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6017.htm. Acesso em: 

04 maio 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 



162 
 

 
 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. (Redação pela Leinº 14.026, de 

2020). In: Diário Oficial da União, 08 de janeiro de 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 04 

mai. 2021. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 

2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, 05 de 

novembro de 2008. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589. Acesso em: 08 maio 2021. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n º 416, de 30 de setembro de 

2009. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, 

01 de outubro de 2009. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616. Acesso em: 08 maio 2021. 
 

BRASIL. Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010a. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências. In: Diário Oficial da União, 22 de junho de 2010a. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm. Acesso em: 04 

maio 2021. 

 

BRASIL. Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010b. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. In: Diário Oficial 

da União, 23 de dezembro de 2010b. (Revogado pelo Decreto nº 10.936, de 2022). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7404.htm. Acesso em: 25 abr. 2021. 
 

BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010c. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. In: Diário 

Oficial da União, 03 de agosto de 2010. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 14 

mar. 2021. 
 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação. Instrução Normativa n. 01, de 19 de janeiro de 2010d. Dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços. 

Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-

br/legislacao/IN01de2010ComprasSustentaveis.pdf. Acesso em: 08 maio 2021. 
 

BRASIL. Decreto n. 7.746, de 5 de junho de 2012a. Regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666, de 

21 de junho de 1993 para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. In: Diário Oficial da União, 06 de junho de 2012a. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/decreto/d7746.htm. Acesso em: 14 mar. 2021. 



163 
 

 
 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n. 2, de 15 de julho de 2012b. Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Estabelece as Diretrizes Nacionais Curriculares para a 

Educação Ambiental. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf. 

Acesso em: 17 set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa n. 10, de 

12 de novembro de 2012c. Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de 

Logística Sustentável. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/141112_IN10.pdf. Acesso em: 14 mar. 2020. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Logística Sustentável do Ministério do 

Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro (PLS-MMA). Brasília, DF. 2013. 

Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/PLS/PLS%20MMA%20%20Versao%20Fi

nal%2021-05-13.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2020. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação para Produção e Consumo 

Sustentáveis-PPCS: Relatório do primeiro ciclo de implementação. Brasília, DF, 2014. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/publicacoes/responsabilidade-

socioambiental/category/90-producao-consumo-sustentaveis>. Acesso em: 14 mar. 2020. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de ação para produção e consumo 

sustentáveis – PPCS-2011-2014. Disponível em: < https://criancaeconsumo.org.br/wp-

content/uploads/2014/06/08_meioambiente_consulta.pdf>.  Acesso em: 10 mar. 2020. 
 

BRASIL. Lei n. 13.186 de 11 de novembro de 2015. Institui a Política de Educação para o 

Consumo Sustentável. In: Diário Oficial da União, 12 de novembro de 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13186.htm. Acesso em 02 abr. 

2021. 
 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ações premiadas no 20º 

Concurso Inovação na Gestão Pública Federal 2015. Organizadora: Andréa de Faria 

Barros Andrade. Brasília: ENAP, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2728/1/Livro_Completo_20_Concurso.pdf. Acesso 

em: 08 maio 2021. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão. Ações premiadas no 22º 

Concurso Inovação no Setor Público 2017. Brasília: ENAP, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4140. Acesso em: 08 maio 2021. 
 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Projeto Esplanada Sustentável. 

Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pes. Acesso em: 15 jun. 2019. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O que é A3P? Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p>. Acesso em: 11 dez. 2020. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental. Departamento de Proteção e Consumo Sustentáveis, Programa Ambiental na 



164 
 

 
 

Administração Pública. Gestão socioambiental nas universidades públicas: A3P. Brasília: 

Ministério do Meio Ambiente, 2017. Disponível em: <http://a3p.mma.gov.br/wp-

content/uploads/Biblioteca/Documentos/universidade.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2020. 
 

BRASIL. Decreto 9.373 de 11 de maio de 2018. Dispõe sobre a alienação, a cessão, a 

transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. In: Diário Oficial 

da União, 14 de maio de 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9373.htm. Acesso em: 

04 mai. 2021. 

 

BRASIL. Decreto nº 10.936, 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. In: Diário Oficial da 

União, 12 de janeiro de 2022. Disponível em: < https://www.sindhoesg.org.br/site2020/wp-

content/uploads/2022/01/DECRETO-No-10.936-DE-12-DE-JANEIRO-DE-2022-

DECRETO-No-10.936-DE-12-DE-JANEIRO-DE-2022-DOU-Imprensa-Nacional.pdf>. 
 

BRASIL. Decreto nº 11.043, de 13 de abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos. In: Diário Oficial da União, 14 de abril de 2022. Disponível em: < 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799>. 
 

BRASIL. Decreto nº 11.044, de 13 de abril de 2022. Institui o Certificado de Crédito de 

Reciclagem – Recicla+.  In: Diário Oficial da União, 14 de abril de 2022. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11044.htm>. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública- 

A3P, 2022. Disponível em: http://a3p.mma.gov.br/. Acesso em: 01 maio 2021. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P). Brasília, DF, 2022. Disponível em: <http://a3p.mma.gov.br/>. 
 

BRESSER-PEREIRA. L. C. Ignacy Sachs e a nave espacial Terra. Revista de Economia 

Política, v. 33, n. 2, p. 360-366, 2013.  
 

BRESSER-PEREIRA. L. C. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. FGV, 

2006. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-

ConceitoHistoricoDesenvolvimento.pdf>. 
 

CAMPOS. B. P. C.; MUCHAGATA, M. Direitos Humanos e Meio Ambiente: avanços e 

contradições do modelo de desenvolvimento sustentável brasileiro e a agenda internacional. 

In: TRINDADE, A. A. C.; LEAL, C. B. Direitos Humanos e o Meio Ambiente. Fortaleza: 

Expressão Gráfica e Editora, 2017. p. 29-49. 
 

CAPRA, F. As conexões ocultas: ciência para a vida sustentável. São Paulo: Cultrix. 2002. 
 

CAPRA, F. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. 3. ed. São Paulo: 

Cultrix, 2003.  
 

CARVALHO, N. L. et al. Desenvolvimento sustentável x desenvolvimento econômico.  

Revista Monografias Ambientais. v. 14, n. 3, p. 109-117, 2015.  



165 
 

 
 

 

CÉSIO 137. História do Césio 137 em Goiânia. Secretaria do Estado de Saúde do Governo do 

Estado de Goiás, 2020. Disponível em: <http://www.cesio137goiania.go.gov.br/>. 

 

CHAVES, G. L. D.; ALCANTARA, R. L. C. Logística reversa: uma análise da evolução do 

tema através de revisão da literatura. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 29, 

2009. Anais eletrônicos... Salvador: Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2009. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

(CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 

 

CONCEIÇÃO. D.  A. Plano de logística sustentável: uma análise sob a perspectiva da teoria 

da modernização ecológica. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em 

Administração). Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Florianópolis, SC, 2020. 

 

COSTA, L. et al. O que é logística reversa. IN: VALLE, R. SOUZA, R.G. (Orgs.) 

Logística reversa: processo a processo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 18-36. 
 

COUTO, M. C. L.; LANGE, L. C. Análise dos sistemas de logística reversa no Brasil. 

Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 22, n. 5, p. 889-898, 2017. 

 

DELLAGNELO, E. H. L.; SILVA, R. C. Análise de conteúdo e sua aplicação em pesquisa na 

administração. In: M. M. F. Vieira & D. M. Zovain (Orgs.). Pesquisa qualitativa em 

administração: teoria e prática. São Paulo: FGV, 2005. p. 97-118. 
 

DIAS, G. F. Educação e Gestão Ambiental. 1. ed. São Paulo: Gaia, 2013. 

 

ESPINDOLA, A.R.C. NETO. L. M. SOUZA, V. B. A gestão social no contexto da gestão 

ambiental: análise da criação e operacionalização do projeto 3R ARQ-UFSC. Revista de 

Gestão Social e Ambiental - RGSA, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 56-72, 2017. 

 

FERNANDES, P. G.; CABRAL, L. C. G. Análise do triple bottom line em uma associação de 

catadores de materiais recicláveis situada no município de Mossoró-RN. Revista Gestão & 

Sustentabilidade Ambiental, v. 6, n. 2, p. 28-43, 2017. 
 

FERREIRA, A. R. Gestão ambiental em instituições de ensino superior: o caso da 

Universidade Federal do Acre. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em 

Administração), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. 
 

FILHO, F. A. R.; MACHADO, R. R. B. Logística Reversa no setor público: percepção e 

análise do processo aplicado pelos gestores ambientais do município de Corrente– PI.  

Cadernos Cajuína, v. 1, n. 2, p. 119-129, 2016. 
 

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2009. 
 

FRANÇA, P. X. N.; LEITE, V. D. Desenvolvimento Econômico X Desenvolvimento 

Sustentável: conflito representado nas Micro e Pequenas Indústrias de calçados da cidade de 

Campina Grande – PB.  Revista Eletrônica de Ciências, v. 1, n. 1, 2008. 

 



166 
 

 
 

FRANCO, S. C. et al. Plano de Gestão de Logística Sustentável e seus Indicadores: o 

conteúdo mínimo de divulgação, conscientização e capacitação nas Universidades Federais 

Brasileiras. Revista GUAL, v. 10, n. 4. p. 204-226, 2017. 
 

FREITAS, J. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum. 2016. 
 

FREITAS. T. G. Participação social na coleta seletiva solidária - Estudo de caso da 

Universidade Federal de Santa Maria. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação 

em Gestão de Organizações Públicas), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 

2018. 

 

GAZZONI, F. A utilização do Plano de Logística Sustentável como ferramenta de gestão: 

um olhar dos servidores da Universidade Federal de Santa Maria. Dissertação de Mestrado 

(Programa de Pós-Graduação em Administração), Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, 2014. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 

GUÉRCIO. C. R. Custos e benefícios de um sistema de logística reversa na gestão de 

resíduos sólidos: um estudo de caso na administração pública. Dissertação (Programa de Pós-

graduação em Economia), Universidade de Brasília-UNB. Brasília, 2017. 
 

GONTIJO, F. E. K.; DIAS, A. M. P. Viabilidade e sustentabilidade na implantação da 

logística reversa de pós-consumo. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Anais 

eletrônicos... Niterói/RJ: Universidade Federal Fluminense, 2010. 

 

GRASSI, D. K. Educação Ambiental em Instituição Pública de Ensino Superior: o caso 

da UFSM. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações 

Públicas), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2019. 
 

GREVE, C.; DAVIS, J. Executive’s guide to reverse logistics: how to find hidden profits by 

managing returns. Ebook Kindle, 2012. 

 

GUIMARÃES, S. S. M.; TOMAZELLO, M. G. C. A formação universitária para o ambiente: 

educação para a sustentabilidade. Revista Ambiente e Educação, v. 8, n. 1. p. 204-226, 

2003. 
 

ISLABÃO, J. O. O plano de Gestão de Logística Sustentável nas Universidades Públicas 

Federais do Rio Grande do Sul: uma proposta para a Universidade Federal de Pelotas. 

Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede 

Nacional – PROFIAP), Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

JULIATTO, D. L.; CALVO, M. J.; CARDOSO, T. E. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

para Instituições Públicas de Ensino Superior. Revista Gestão Universitária na América 

Latina, v. 4, n. 3, p. 170-193, 2011. 



167 
 

 
 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 

LEFF, E. La capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales de la sustentabilidad. 

Formación Ambiental, v. 7, n. 16, p. 17-20, 1996. 
 

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 
 

LEITE, J. K. S. et all. Envolvimento sustentável: o UFPE na praça incentivando a educação 

ambiental. Revista Brasileira de Educação Ambiental, v. 10, n. 1, p. 301-315, 2015. 
 

LEÓN, Y.; DOMÍNGUEZ-VILCHES, E. Environmental management and sustainability in 

higher education: the case of Spanish universities. International Journal of Sustainability 

in Higher Education. v. 16, n. 4, p. 440-455, 2015. 
 

LO, K. Campus sustainability in Chinese higher education institutions. International 

Journal of Sustainability in Higher Education. v. 16. n. 1, p. 34-43, 2015. 
 

MAIO. G. F. Práticas de Gestão Sustentável na Universidade Federal de Rondônia. 

Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Administração Pública), Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017. 

 

MARCHI, C. M. D. F. Cenário mundial dos resíduos sólidos e o comportamento corporativo 

brasileiro frente a logística reversa. Revista Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 1, 

n. 2, p. 118-135, 2011. 
 

MARTINS, R. V. Educação ambiental no Brasil: por um desenvolvimento sustentável e 

humano. In: TRINDADE, A. A. C.; LEAL, C.B. Direitos Humanos e o Meio Ambiente. 

Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017. p. 231-252. 
 

MAZZUOLI, V. O. A proteção internacional dos direitos humanos e o direito internacional 

do meio ambiente. Argumenta Journal Law, n. 9, p. 159-186, 2008.  

 

MELO, A. A. Compras Públicas Sustentáveis: uma análise do desempenho da Advocacia-

Geral da União no contexto da Administração Pública Federal. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas, Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, RS, 2018. 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 

2001. 
 

NASCIMENTO, J. M. Gestão Ambiental em Instituições Educação Superior no Brasil: o 

discurso e a realidade. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 

2018. 
 

NATUME, R. Y. et al. Gerenciamento de resíduos de informática nas Universidades Federais 

do Brasil. In: Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. 

Florianópolis/SC. Anais eletrônicos... Florianópolis/SC: Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2011. 



168 
 

 
 

 

OLIVEIRA, M. Universidade e Sustentabilidade: Proposta de diretrizes e ações para uma 

universidade ambientalmente sustentável. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Ecologia. Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, MG, 2009. 
 

ONU. Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Nações Unidas no Brasil, 

2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/>. 
 

PEREIRA. C. A. M. Acordo Setorial de embalagens em geral para implantação do 

Sistema de Logística Reversa: um estudo sobre a percepção dos atores na cidade de São 

Paulo. TCC. Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2018. 
 

POLÍTICA DOS 5Rs. Meio ambiente. A política dos 5Rs. Prepara Enem, 2022. Disponível 

em: < https://www.preparaenem.com/geografia/politica-dos-5rs.htm>. 
 

POERSCHKE. L. B. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos oriundos da coleta 

seletiva do campus sede da Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho de conclusão 

de curso. (Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental), Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, RS, 2019. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. Lei Ordinária 5539, de 14 de outubro de 

2011. Dispõe sobre o descarte e destinação final de lâmpadas no município de Santa Maria e 

dá outras providências. 

 

RATTNER, H. Sustentabilidade: uma visão humanista. Ambiente e Sociedade, n. 5, p. 233-

240, 1999. 
 

REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. 2. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 
 

RIBEIRO, E. L.; REIS, A. C.; RIBEIRO, C. M. A. Análise da aplicabilidade da 

implementação da Logística Reversa no Setor Público Federal. In: Simpósio de Excelência 

em Gestão e Tecnologia. Anais eletrônicos... Resende/RJ: Associação Educacional Dom 

Bosco – AEDB, 2013. 

 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 53.307 de 30 de novembro 2016. Institui o Programa 

SUSTENTARE. (Alterado pelo Decreto nº 54.208, de 29 de agosto de 2018). In: Diário 

Oficial do Estado, 30 de agosto de 2018. Disponível em: 

http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2054.208.pdf. Acesso em: 09 

maio 2021. 
 

RITTL, L. G. F. et al. Avaliação da implementação da rede internacional de cooperação 

acadêmica lixo zero (NIZAC) no Brasil. Rev. Gest. Sust. Ambient, v. 9. p. 269-287, 2020. 
 

ROHRICH, S. S., TAKAHASHI, A. R. W. Sustentabilidade ambiental em Instituições de 

Ensino Superior, um estudo bibliométrico sobre as publicações nacionais. Gestão & 

Produção, v. 26, n. 2, 2019. 
 

RODRIGUES, S. O.; ARENAS, M. V.S. Critérios de sustentabilidade adotados pela 

Fundação Universidade Federal de Rondônia na contratação dos serviços de limpeza e 



169 
 

 
 

conservação. XVII Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Anais eletrônicos... Mar 

del Plata, Argentina, 2017. 
 

ROMEIRO, A. R. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, P. H. 

Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 1-32. 
 

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. 

São Paulo: Nobel, 1993. 
 

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2002.   
 

SACHS, I. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 

2004. 

 

SANTOS, F. R. As universidades e a sustentabilidade ambiental. Revista Gestão 

Universitária, v. 10, p. 1-17, 2018.  
 

SANTOS. I. B. et al. O Uso da Logística Reversa para Minimizar os Efeitos Causados pelo 

Lixo Eletrônico ao Meio Ambiente. XVII Mostra de iniciação cientifica, pós-graduação, 

pesquisa e extensão. Anais eletrônicos... Programa de Pós-Graduação em Administração, 

UCS, outubro, 2017. 

 

SANTOS, R. B. Relações entre o meio ambiente e ciência econômica: reflexões sobre 

economia ambiental e a sustentabilidade. 2016. Disponível em: 

<https://www2.unifap.br/glauberpereira/files/2016/07/CASO-01.pdf>. Acesso em: 08 maio 

2020. 
 

SCOLFORO, J. R. S. et al. How the environmental planning of the Universidade Federal de 

Lavras impacts higher education. E3S Web of Conferences, v. 48, 2018. 
 

SEN, A. K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 

SENTHIL, S.; SRIDHARAN, R. Reverse logistics: a review of literature.International. 

Journal of Research in Engineering and Technology, v. 3, n. 11, p. 140-144, 2014. 
 

SHIBAO, F. Y.; MOORI, R. G.; SANTOS, M. R. A logística reversa e a sustentabilidade 

empresarial. In: SemeAd - Seminários em Administração, 13, 2010, São Paulo/SP. Anais 

eletrônicos... São Paulo/SP, 2010. 

 

SOARES, I. T. D. et al. Logística Reversa: uma análise de artigos publicados na base SPELL. 

Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 5, n. 2, 2016. 

 

SOUZA. J. F. V.; DUTRA. T. A. H. Alteridade e eco-cidadania: uma ética a partir do limite 

na interface entre Bauman e Lévinas. Cadernos de Direito, v. 11, n. 20, p. 7-22, 2011. 
 

SOUZA. E.; D. HAMMES, G.; RODRIGUEZ C. M. T. Barreiras na implementação da 

logística reversa nas empresas catarinenses. South American Development Society Journal, 

v. 04, n. 11, 2018. p. 195-213. 
 



170 
 

 
 

TAUCHEN, J.; BRANDLI, L. L. A gestão ambiental em instituições de ensino superior: 

modelo para implantação em campus universitário. Gestão & Produção, v. 13, n. 3, p. 503-

515, 2006. 
 

TERA. Sistema de Gestão Ambiental (SGA): o que é e qual é a sua importância? Tera 

Ambiental, 2021. Disponível em: < https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-

ambiental/sistema-de-gestao-ambiental-sga-o-que-e-e-qual-e-a-sua-importancia>. 
 

UI GREEN METRIC. Overwall Ranking: Most Sustainable Universities in the World. 2020. 

Disponível em: https://beta-greenmetric.ui.ac.id/wpbeta/rankings/overall-rankings-2020/. 

Acesso em: 08 maio 2021. 

 

ULSF. Association of University Leaders for a Sustainable Future. Talloires Declaration. 

1990. Disponível em: http://ulsf.org/talloires-declaration/. Acesso em: 09 maio 2021. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Regimento geral da UFSM. Santa 

Maria, 2011. Disponível em: <https://www.ufsm.br/wp-content/uploads/2018/08/Regimento-

Geral-UFSM.pdf>. Acesso em: 04 jan. 2020. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Estatuto da UFSM. Santa Maria, 2014. 

Disponível em: <https://www.ufsm.br/wp-content/uploads/2018/08/Estatuto-da-UFSM.pdf>. 

Acesso em: 04 jan. 2020. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Plano de Logística Sustentável 2016–

2018. Santa Maria, 2016a. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2016-2026. Santa Maria, 2016b. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Plano de Logística Sustentável 2019–

2021. Santa Maria, 2019. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Manual de Orientações para 

Armazenamento e Destinação de Resíduos na UFSM. Santa Maria, 2020. Disponível em: 

<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/609/2020/03/cartilha-de-res%C3%ADduos-2020-

5.pdf>. Acesso em: 09 maio 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Programa de Pós-Graduação em Gestão 

de Organizações Públicas. Disponível em: <https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-

maria/ppgop/>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. UMA - Universidade Meio Ambiente, 

2019. Disponível em: < https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/uma/>. Acesso em: 13 

março 2019. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Plano de Desenvolvimento 

Institucional: PDI 2016-2020: Construa o futuro da UFRGS. Porto Alegre: UFRGS, 2016. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Plano de gestão e logística 

sustentável PLS UFRGS: 2021-2026. Porto Alegre: UFRGS, 2021. 
 



171 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Superintendência de 

infraestrutura. Departamento de meio ambiente e licenciamento. Protocolo de manuseio de 

resíduos sólidos – abril 2021. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. Plano de Gerenciamento de 

resíduos sólidos. Campo Grande: UFMS, 2019. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. Plano de Gestão de 

Logística Sustentável: 2019-2021.Campo Grande: UFMS, 2019. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. Plano de Desenvolvimento 

Institucional: PDI 2020-2024. Campo Grande: UFMS, 2020. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL. Plano de Gestão de 

Logística Sustentável: 2022-2024. Campo Grande: UFMS, 2022. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. Plano de Gestão de Logística Sustentável: 

2017-2020. Itajubá: UNIFEI, 2017. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. Plano de Desenvolvimento Institucional: PDI 

2019-2023. Itajubá: UNIFEI, 2019. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. Plano de Desenvolvimento 

Institucional: PDI 2012-2016. Uberaba: UFTM, 2012. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. Plano de Desenvolvimento 

Institucional: PDI 2020-2022. Uberaba: UFTM, 2022. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. Plano de Gestão de Logística 

Sustentável: 2021-2023. Uberaba: UFTM, 2021. 
 

VAZ, L. Educação Ambiental e Logística Reversa. 2012, 9f. Monografia (Graduação em 

Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de São Carlos-UFSCar, São Carlos, 2012.  
 

VERGARA. S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

VERGARA. S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 
 

VIEGAS, S. F. S.; CABRAL, E. R. Práticas de sustentabilidade em instituições de ensino 

superior: evidências de mudanças na gestão organizacional. Revista Gestão Universitária na 

América Latina, v. 8, n. 1, p. 236-259, 2015. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. Ed. Porto Alegre: Bookmann, 2015. 
 

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa: do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 
 



172 
 

 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DOS 

SETORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO AMBIENTAL DA UFSM 

 

AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA NA UFSM 

 

COM BASE NO PDI 2016-2026 e PLS 2019-2021 
 

1 A UFSM possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos?  

 ( ) Sim   ( ) Não, há previsibilidade para a elaboração do referido Plano?  

…………………………………………………………………………………….............. 

 

2 A UFSM possui licenciamento ambiental-LA? 

( ) Não ( ) Sim     
 

3 Como a UFSM faz a gestão compartilhada dos resíduos gerados sob sua 

responsabilidade? 

.......................................…………………………………………………………………… 

 

4 Existem parcerias com o poder público municipal ou com o setor empresarial no que 

se refere a gestão dos resíduos sólidos?  

( ) Não ( ) sim. Quais?   
…………………………………………………………………………………………………...

...... 

 

5 Como a gestão compartilhada está inserida nas compras e contratações realizadas pela 

UFSM? 

..................................…………………………………………………………………………….

....... 
 

6 A UFSM exige e fiscaliza as lancherias e cantinas existentes no campus quanto à 

segregação e destinação correta dos seus resíduos? 

( ) Não ( ) sim. Como é realizada? 
…………………………………………………………………………………………………......... 
 

RESÍDUOS ESPECIAIS OU PERIGOSOS 

 

O descarte correto de alguns materiais perigosos está explicitado na Cartilha de 

Resíduos 2020. Escolha a opção que representa o percentual de descarte que é efetuado de 

acordo com a referida cartilha, considerando as diferentes categorias. 
 

 % de descarte correto 
Categorias Menos de 

25% 
Entre 

26% e 

50% 

Entre 

51% e 

75% 

Mais de 

75% 

Pilhas e baterias     

Lâmpadas fluorescentes     

Produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes 
    

Embalagens em geral     
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7 Quais as principais dificuldades para operacionalizar a logística reversa destes 

materiais? 

....................................………………………………………………………………………… 

 

8 Como é realizada a logística reversa destes outros materiais caracterizados como 

perigosos e que não estão citados na referente cartilha: 

I – Agrotóxicos: 

........................................................…………………………………………………………… 
 

II - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: 

...............................……………………………………………………………………………… 

 

III-Pneus: 
........................................……………………………………………………………………… 

 

9 Como é feito o monitoramento e a quantificação dos resíduos perigosos descartados?  

Estes dados estão disponíveis para consulta? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10 Existem indicadores do uso destes itens? 

( ) Não ( ) sim. Quais? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11 A UFSM possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos?  

( ) Sim   ( ) Não, há previsibilidade para a elaboração do referido Plano?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

12 A UFSM construiu recentemente uma Central de Resíduos Perigosos conforme as 

exigências legais. Esta central está em operação? 

( ) Sim.  

( ) Não. O que falta para operar?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

13 Existe a possibilidade de a UFSM implantar um Laboratório de Gestão de Resíduos 

Químicos (LGRQ) que faça o recolhimento e processamento dos resíduos químicos e também 

biológicos gerados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade?  

( ) Não ( ) Sim – Qual a previsão para a implantação?    

………………………………………………………………………………………………… 

 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
14 Como é feita a fiscalização das empresas contratadas quanto à destinação correta dos 

resíduos?  

.....................…………………………………………………………………………………… 

 

15  Como são descartados produtos como tintas, solventes e afins? 

.................................…………………………………………………………………………… 
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16 A UFSM dá prioridade ao uso de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e 

que reduzam a necessidade de manutenção na construção civil, conforme preconiza a 

Instrução Normativa nº 1/2010? 

( ) Não ( ) sim. Como é realizado? 

………………………………………………………………………………………………… 

 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
 

17 A UFSM implantou a coleta seletiva em 2016, através de um Termo de Compromisso 

firmado entre a Universidade e três associações: ASMAR, Noêmia Lazzarini e ARSELE. Este 

acordo ainda está em vigência? ( ) Não ( ) Sim.  

 

18 Quais os resultados dessa parceria? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

19 Quais as maiores dificuldades enfrentadas em relação a esta parceria?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

20 Como é possível melhorar/adaptar essa metodologia?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

21 Como é feita a mensuração dos resíduos reciclados e do impacto social junto aos 

recicladores envolvidos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

22 Existem indicadores para a coleta seletiva? ( ) Não ( ) sim. Quais? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

23 Existe uma divulgação/sensibilização da comunidade acadêmica e dos trabalhadores 

terceirizados quanto à importância da separação dos resíduos? 

( ) Não ( ) sim. Como é realizada? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

24 Existe apoio técnico, como capacitações, palestras, etc, para as associações parceiras? 

( ) Não ( ) sim. Como é realizada? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

25 As casas dos estudantes possuem coleta seletiva?  

( ) Não ( ) Sim. Como é realizada? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

26 A UFSM possui uma comissão instituída sobre resíduos recicláveis?  

( ) Não ( ) sim. Qual? 

………………………………………………………………………………………………… 

 
RESÍDUOS ORGÂNICOS 
 

27 A UFSM implantou um sistema de compostagem dos resíduos orgânicos em alguns 

setores do campus (Reitoria, CPD, Coperves, CQVS, PRAE, CTISM e Unidade de ensino Ipê 

Amarelo). Quando iniciou este sistema?  
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................................................................................................................................…………… 

 

28 Como é realizado o procedimento neste sistema? 
..............………………………………………………………………………………………… 
 

29 Há previsão/intenção de ampliação desse sistema para todo o campus? 

( ) Sim. Quando? 
………………………………………………………………………………………………… 
( ) Não. Quais as maiores dificuldades para a ampliação em todos os setores? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

30 Os RUs e as lancherias existentes no campus estão inseridos nesse processo? 

( ) Sim. Quando? 

………………………………………………………………………………………………… 
( ) Não. Quais as maiores dificuldades para a ampliação em todos os setores? 
………………………………………………………………………………………………… 

 

31 O que é feito com o composto orgânico resultante da compostagem desses resíduos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

32 Quanto ao óleo de cozinha descartado pelos RUS da UFSM como são coletados e qual 

é o seu destino final? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

33 Quanto ao óleo de cozinha descartado pelas lancherias existentes na UFSM como são 

coletados e qual é o seu destino final? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

34 As casas dos estudantes fazem parte desse processo? 

( ) Sim. Quando? 

………………………………………………………………………………………………… 

( ) Não. Quais as maiores dificuldades para a ampliação em todos os setores? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

REJEITOS 

 
35 Como é realizado o controle/mensuração dos resíduos descartados como rejeitos que 

são encaminhados ao aterro? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

36 Na sua opinião, quais procedimentos a Universidade Federal de Santa Maria pode 

adotar para aperfeiçoar as ações referentes a logística reversa na Instituição? 

………………………………………………………………………………………………… 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS DIREÇÕES DOS 

CENTROS DE ENSINO DA UFSM 

 

NOTA 1: logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 

(PNRS, Art. 3º, XII). 
 

NOTA 2: esta pesquisa não contemplará os resíduos de serviços da saúde (RSS).  
 

QUESTÕES 

 

O Centro XXXX realiza a logística reversa dos materiais descartados?  

 
( ) Não ( ) Sim. Como é realizada? 

………………….. 
Existe (m) ação (es) de logística reversa no Centro XXXX que poderiam ser replicadas em 

outros Centros? 

 
( ) Não ( ) Sim. Quais ações? 
…………………... 

 
Como o Centro XXXX realiza o descarte de: 

 
a Pilhas e baterias .... 

b Lâmpadas fluorescentes .... 
c Produtos eletroeletrônicos e seus componentes ... 
d Embalagens em geral ... 
e Resíduos orgânicos ... 

f Resíduos de construção civil ... 
g Resíduos recicláveis ... 
h Rejeitos ...………………… 

 
O Centro XXXX faz a sensibilização da comunidade acadêmica no âmbito do Centro, quanto 

à coleta seletiva e separação adequada dos resíduos? 

 
( ) Não ( ) Sim. Como é realizada? 
…………………........................... 
 

Você conhece o Manual de Orientação para Armazenamento e Destinação de Resíduos na 

UFSM / 2020?   

Anu 

/(  ) Sim   (  ) Não  
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O descarte correto de alguns materiais perigosos está explicitado na Manual de 

Orientação para Armazenamento e Destinação de Resíduos na UFSM / 2020. Escolha a opção 

que representa o percentual de descarte que é efetuado no Centro XXXX, de acordo com a 

referida Cartilha, considerando as diferentes categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, quais procedimentos o Centro XXXX pode adotar para aperfeiçoar as ações 

referentes a logística reversa? 
………………………................................................................................................................ 

 

Na sua opinião, quais procedimentos a Universidade Federal de Santa Maria pode adotar para 

aperfeiçoar as ações referentes a logística reversa na Instituição? 
………………………................................................................................................................. 
 

Caso queira, utilize o espaço abaixo para emitir sua opinião a respeito de logística reversa, sob 

aspectos de amplitude geral e/ou no Brasil e/ou na Universidade Federal de Santa Maria. 

..................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % de descarte correto 

Categorias Menos 

de 25% 
Entre 

26% e 

50% 

Entre 

51% e 

75% 

Mais de 

75% 

Pilhas e baterias     

Lâmpadas fluorescentes     

Produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes 

    

Embalagens em geral     
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS UNIVERSIDADES 

SELECIONADAS PARA A PESQUISA 

 

NOTA: esta pesquisa não contemplará os resíduos de serviços da saúde (RSS).  

 

QUESTÕES 
 

1 A XXXX possui uma Coordenadoria/Diretoria institucionalizada de Gestão 

Ambiental? 

 

(  ) Sim (  ) Não 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2 Há previsão para a instituição de uma? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

3 A XXXX Possui uma Política de Gestão Ambiental? 

 

(  ) Sim (  ) Não 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4 Há previsão para a instituição de uma? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

A principal normativa relacionada à Logística Reversa é a Lei 12.305/2010- Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Conforme esta lei as Universidades por serem grandes 

geradoras de resíduos, incluindo os perigosos, estão sujeitas à elaboração de um plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos. 
 

5 A XXXXX possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? 

 

(  ) Sim (  ) Não 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6 Há previsão da instituição de um? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

O art. 24 preconiza:  o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão 

competente do Sisnama. 

 

7 A XXXXX possui Licenciamento Ambiental? 

 

(  ) Sim (  ) Não 

……………………………………………………………………………………………… 
 

O art. 9º recomenda “na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos.  
 

8 Como a XXXX trabalha esta ordem de prioridades? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

O art. 30 institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
 

9 Como a XXXX trabalha a responsabilidade compartilhada? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

O art. 33º dispõe que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os resíduos classificados como 

perigosos. 
 

10 Como a XXX realiza a logística reversa dos seguintes resíduos: 

I - agrotóxicos:  

II - pilhas e baterias: 

III – pneus: 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes: 

VII- embalagens em geral (embalagens plásticas, metálicas ou de vidro): 

VIII- resíduos da construção civil: 

IX- óleos vegetais (de cozinha): 

X- eletroeletrônicos: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11 Qual é a maior dificuldade encontrada para a realização do processo de logística 

reversa destes produtos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

12 Existem indicadores de consumo e descarte destes produtos? 

( ) Não ( ) sim. Quais? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

O art. 38 cita que as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer 

fase do seu gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos 

perigosos. 

 

13 A XXXX possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos?  

 

(  ) Sim (  ) Não.  

……………………………………………………………………………………………… 
 

14 Há previsão da instituição de um? 

……………………………………………………………………………………………… 
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15 Como é feito o descarte de bens móveis e inservíveis da Universidade? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

16 Existe alguma forma de reaproveitamento? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

O Decreto nº 5.940/ 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. 
 

17 A XXXX possui coleta seletiva?  

 

(  ) Sim (  ) Não 

 

18 Como é realizada? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

19 Está obtendo resultados positivos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

20 Qual é a maior dificuldade encontrada nesse processo? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

21 Como a comunidade universitária (professores, servidores e estudantes) adere a esta 

iniciativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

22 Como é feita a divulgação e conscientização da comunidade universitária quanto à 

importância da separação adequada dos resíduos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

23 Como é feita a mensuração dos resíduos reciclados? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

24 Como é feita a mensuração do impacto social junto aos recicladores envolvidos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

25 Existe apoio técnico, como capacitações, palestras, etc, por parte da Universidade 

junto às associações parceiras? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

A PNRS incentiva também que os geradores implantem sistemas de compostagem para 

resíduos sólidos orgânicos. 

 

26 A XXXX possui um sistema de compostagem dos seus resíduos orgânicos? 

(  ) Sim (  ) Não 

  

27 Como funciona? 

………………………………………………………………………………………………… 
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28 Qual é a maior dificuldade encontrada? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

O art. 3º dispões sobre a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 

29 Como é realizado o controle/mensuração dos resíduos descartados como rejeitos que 

são encaminhados ao aterro? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

30 Como a Universidade controla os resíduos descartados pelas lancherias/bares 

existentes em seu perímetro? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

31 Existe outra ação/projeto/programa que contemple a logística reversa que gostaria de 

citar? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

32 Como a gestão compartilhada e a logística reversa estão inseridas nas compras e 

contratações realizadas pela Universidade? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

33 Na sua opinião, quais procedimentos a Universidade pode adotar para aperfeiçoar as 

ações referentes a logística reversa na Instituição? 

………………………………………………………………………………………………… 
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APÊNDICE D – CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

 Caso 1 – Universidade Federal de Santa Maria- UFSM 

 

 A Universidade Federal de Santa Maria foi a primeira Universidade Federal criada me 

uma cidade do interior. Esse fato representou um marco importante no processo de 

interiorização do ensino universitário público no Brasil e contribuiu para o Rio Grande do Sul 

tornar-se o primeiro Estado da Federação a contar com duas universidades federais. Está 

sediada em Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil), bairro Camobi, na Cidade Universitária 

Prof. José Mariano da Rocha Filho, onde acontece a maior parte de suas atividades 

acadêmicas e administrativas. Possui três campi fora da sede: em Frederico Westphalen, em 

Palmeira das Missões e em Cachoeira do Sul. Além disso, a atual estrutura é composta por 

doze Unidades Universitárias. 

 Tem como missão: “Construir e difundir conhecimento, comprometida com a 

formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de 

modo sustentável”. E como visão: “ser reconhecida como uma instituição de excelência na 

construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, 

de modo inovador e sustentável”. Pautada nos seguintes valores: Liberdade; Democracia; 

Ética; Justiça; Respeito à identidade e à diversidade; Compromisso social; Inovação; e 

Responsabilidade. (UFSM, 2016, p. 18). 

 Oferece em sua sede 129 cursos/habilitações de graduação e 111 cursos de pós-

graduação. Na educação básica e técnica são 29 cursos, e, um curso de educação infantil. O 

corpo discente é constituído por aproximadamente 30 mil estudantes, sendo 27 mil na 

modalidade presencial e 3 mil na modalidade de ensino a distância. O quadro de pessoal conta 

com cerca de 4.650 mil servidores. Destes, 2.031 mil são docentes e 2.619 mil são técnico-

administrativos em educação (dados do 2º semestre de 2021. Fonte: 

(https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html). 

 É reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência no ensino e na pesquisa, 

por sua estrutura de assistência estudantil e pelo constante diálogo e interação com diversos 

atores sociais, contribuindo ativamente para o desenvolvimento local e regional. De acordo 

com o Índice Geral de Cursos (IGC) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a UFSM está em evolução constante, alcançando, em 
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2017, a pontuação de 3,8633 no IGC contínuo, o que garantiu à Universidade a manutenção 

da nota 4 (sendo 5 a máxima possível). 

 O campus sede da UFSM possui uma área de mais de 600 hectares, onde estão 

instalados os centros acadêmicos, colégios de ensino médio- técnico, unidade de educação 

infantil, um hospital universitário e um hospital veterinário, prédios destinados à moradia 

estudantil, dois restaurantes universitários, um centro de eventos, bibliotecas e toda a estrutura 

administrativa da instituição, totalizando uma área construída de mais de 352 mil m². Ainda 

fazem parte da estrutura da UFSM, em Santa Maria, as antigas instalações localizadas no 

centro da cidade, onde são realizadas diversas atividades de pesquisa e extensão; um Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão na cidade de Silveira Martins e os três campi 

localizados em Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul 

 O Campus Frederico Westphalen (UFSM - FW) foi inaugurado, oficialmente, em 

2007, juntamente com o Campus Palmeira das Missões, compondo, na época, o Centro de 

Educação Superior Norte (CESNORS). A instalação da UFSM na região Norte do estado teve 

como objetivo dar continuidade ao processo de interiorização do ensino superior gratuito e de 

qualidade e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento local. Desde 2016, esses 

campi foram desmembrados passando a ser campus individuais. Com área total de mais de 

190 hectares, o campus FW oferta seis cursos de graduação (Agronomia, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal, Jornalismo, Relações Públicas e Sistemas de 

Informação), além de dois cursos de mestrado (Agronomia: Agricultura e Ambiente e Ciência 

e Tecnologia Ambiental). 

 O campus Palmeira das Missões (PM), possui uma área de 70 hectares, abriga a 

estrutura do campus, que conta com prédios de salas de aula, laboratórios, moradia estudantil 

e restaurante universitário. Oferece os cursos de graduação em Ciências Biológicas, 

Administração (Diurno e Noturno), Ciências Econômicas, Enfermagem, Nutrição e 

Zootecnia, além de dois Programas de Pós-Graduação. 

 Já o campus de Cachoeira do Sul, foi oficializado em 2013. Ocupando uma área de 82 

hectares, concentra cursos na área das engenharias. Atualmente, oferta os cursos de graduação 

em: Engenharia Agrícola, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica e Arquitetura e Urbanismo.  

 Os assuntos relacionados ao meio ambiente na IES, são tratados pelo Setor de 

Planejamento Ambiental- SPA, vinculado à Coordenadoria de Obras e Planejamento 

Ambiental e Urbano (COPA), da Pró Reitoria de Infraestrutura da Instituição. Dentre as 



184 
 

 
 

principais atribuições do SPA estão a gestão de resíduos; ações de coleta seletiva e logística 

sustentável; licenciamento ambiental; infraestrutura e segurança voltados a produtos químicos 

em geral, entre outros. 

 Recentemente a Instituição elaborou o seu PGRS para o campus sede, documento 

obrigatório para o Licenciamento Ambiental (processo que está em andamento), exigido pelo 

órgão ambiental fiscalizador (FEPAM), para receber a Licença de Operação- LO. O campus 

Cachoeira do Sul, por ser recente, já possui a Licença de Instalação- LI. Já os demais campi 

(Frederico Wesphalen e Palmeira das Missões), não possuem nenhum licenciamento, devendo 

também fazerem esta adequação futuramente. 

 

Caso 2 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS 

 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul como Instituição pública tem a 

responsabilidade social como compromisso. Criada em 1934 como Universidade de Porto 

Alegre, foi federalizada em 1950, mas as primeiras Escolas datam do século XIX. A UFRGS 

possui 397 mil m2 de área edificada, distribuída ao longo de uma área territorial de mais de 

22 milhões de m2, abrangendo os municípios de Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Eldorado 

do Sul, todos no Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2016).  

 Tem sido destaque em vários rankings nacionais e internacionais, de maneira especial 

na avaliação do INEP/MEC onde por três anos (2012 a 2014) foi considerada a melhor 

Universidade do Brasil. Vem aumentando de forma contínua seu Índice Geral de Cursos 

(IGC) desde 2011 (4,28) até o presente momento (4,35) o que a coloca como a melhor 

universidade federal do país (UFRGS, PDI, 2016-2026). 

 O Estatuto e o Regimento Geral da UFRGS são grandes balizadores da estrutura de 

funcionamento em termos de sua organização e gestão. De acordo com o Estatuto, a estrutura 

da Universidade é composta por: 

a) Órgãos da Administração Central: Conselho Universitário (CONSUN), Conselho de 

Curadores (CONCUR), Reitoria, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), por 

sua vez composto pela Câmara de Graduação, Câmara de Pós-Graduação, Câmara de 

Pesquisa, e Câmara de Extensão; 

b) Hospital Universitário; 
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c) Unidades Universitárias: compostas pelo Conselho da Unidade, Direção, 

Departamentos, Comissões de Graduação, Comissões de Pós-Graduação, Comissões de 

Pesquisa, Comissões de Extensão, e Órgãos Auxiliares; 

d) Institutos Especializados; 

e) Centros de Estudos Interdisciplinares; e 

f) Campi fora de sede. 

 A gestão ambiental da UFRGS é administrada pelo Departamento de Meio Ambiente e 

Licenciamento – DMALIC, vinculado à Superintendência de Infraestrutura – SUINFRA. O 

DMALIC é responsável pela tramitação e aprovação do licenciamento ambiental da 

universidade tanto de obras, como atividades existentes e projetos específicos, junto ao 

IBAMA, FEPAM e SMAM, bem como junto às demais secretarias municipais de outros 

municípios onde a Universidade atua (Imbé, Tramandaí, Eldorado do Sul, Farroupilha, 

Gravataí) (UFRGS, 2021). 

 O DMALIC também estabelece e acompanha diretrizes de sustentabilidade, como 

compras de materiais e contratação de serviços com critérios sustentáveis, atua na gestão e 

manejo de flora e de fauna, controle de pragas e vetores, gestão dos resíduos comuns, gestão 

de resíduos perigosos radioativos e biológicos, e no planejamento de projetos de edificações e 

espaços sustentáveis e alimenta os sistemas (SIOUT, CTF, MTR/FEPAM, SGR/SMAM POA 

e Sistema 156, SOL/FEPAM). 

 A Gestão ambiental tem como principal objetivo prevenir, diminuir e controlar os 

impactos negativos causados ao meio ambiente a partir das atividades realizadas pelas 

organizações e abrange três grandes áreas: econômica, social e ambiental. Na UFRGS, o 

Sistema de Gestão Ambiental faz parte dos processos de gestão da estrutura organizacional da 

instituição e contempla responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

aplicação, elaboração, revisão e manutenção da política ambiental da Universidade (UFRGS, 

2021). 

 Desde o ano 2000 a UFRGS vem desenvolvendo um conjunto de projetos e ações com 

compromisso sustentável, onde se destacam: a primeira Política Ambiental, em 2005; a 

criação da Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) em 2007; e a instituição do Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA), em 2008 (UFRGS, 2021). 

 Em 2010, para somar esforços à gestão ambiental na Universidade, o licenciamento 

ambiental, a elaboração e acompanhamento de diretrizes para compras de materiais e 

contratação de serviços com critérios sustentáveis, a gestão contratos ambientais, o 
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planejamento de projetos de edificações e espaços sustentáveis; além da fiscalização de obras, 

passaram a ser geridas pelo Setor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental (SLFA), atual 

Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento (DMALIC), vinculado ao Departamento 

de Projetos e Obras (DEPOBRAS), atual Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) 

(UFRGS, 2021). 

 No ano de 2012, a CGA passou a se chamar Assessoria de Gestão Ambiental – AGA, 

sendo o órgão no âmbito da Universidade responsável pela elaboração, implementação e 

acompanhamento do SGA, bem como pelo gerenciamento de programas e projetos e 

acompanhamento de processos que relacionados às questões ambientais. A AGA estava 

diretamente vinculada ao Gabinete do Reitor e tinha por função gerenciar todos os programas 

e projetos em que se baseia o funcionamento do SGA, além de acompanhar todos os 

processos no âmbito da Universidade que apresentem aspectos relacionados a questões 

ambientais. Sua Missão era: Planejar, implantar, divulgar e monitorar o Sistema de Gestão 

Ambiental da Universidade. 

 Além disso, a Universidade havia implantado em 2019 o Escritório de 

Sustentabilidade (desativado atualmente), que era o órgão coordenador do projeto “UFRGS 

Sustentável” e quem tinha a encargo de tornar a Universidade a mais sustentável do Brasil até 

2030.  Atuou nesse curto espaço de tempo, de modo integrado aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, através de projetos desenvolvidos com parceiros de 

outras instâncias da Universidade e externos, tanto da sociedade civil como governamentais e 

da iniciativa privada, em ações conectadas a pelo menos um dos Eixos Temáticos do “UFRGS 

Sustentável”. A formação do Escritório de Sustentabilidade e o desenvolvimento do projeto 

“UFRGS Sustentável” foram compromissos institucionais que constam tanto no PLS 2016 

quanto no Plano de Gestão 2016-2020 (p. 19). O Escritório de Sustentabilidade tinha como 

objetivo congregar todo o trabalho de sustentabilidade da Universidade e assegurar a 

implementação da política para a área. 

 Da mesma forma, merece destaque o Laboratório Núcleo de Sustentabilidade (no 

momento sendo reestruturado), que foi pensado visando às ações sustentáveis dentro da 

instituição. Localizado no Campus do Vale é especializado na reciclagem de plástico. 

Contando com vários equipamentos voltados à reciclagem de polímeros termoplásticos, entre 

os trabalhos que faz, destaca-se o projeto de reciclagem de cápsulas de café para a produção 

de materiais que podem ser aproveitados na construção civil, em mobiliário ou em artigos 

domésticos, desenvolvido pelo Laboratório de Materiais Poliméricos (LAPOL). 
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Caso 3 – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS 

 

 A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, com sede em Campo 

Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul (MS), foi criada pela Lei Federal nº 6.674, 

em 5 de julho de 1979. A missão, a visão e os valores são os princípios fundamentais que 

norteiam a Instituição e indicam a forma como a Universidade deseja se posicionar no mundo 

e ser reconhecida. Em linhas gerais, a missão é aquilo que a Instituição é, a visão é onde ela 

quer chegar, e os valores são os códigos de conduta que ela respeita e emprega. Nesse sentido 

tem como missão: “Desenvolver e socializar o conhecimento, formando profissionais 

qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país”. Como 

visão “Ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no 

ensino, pesquisa, extensão e inovação”. E como valores: “A Ética, o Respeito, a 

Transparência, a Efetividade, a Interdisciplinaridade, o Profissionalismo, a Sustentabilidade e 

a Independência (UFMS, 2020, p.13). 

 A UFMS possui cursos de graduação e de pós-graduação, presenciais e a distância, nas 

vinte e cinco unidades acadêmicas setoriais, sendo dezesseis na Cidade Universitária e nove 

Campus nos municípios de Aquidauana (CPAQ); Chapadão do Sul (CPCS); Corumbá (CPC); 

Campus do Pantanal (CPAN); Coxim (CPCX); Naviraí (CPNV); Nova Andradina (CPNA); 

Paranaíba (CPAR); Ponta Porã (CPPP); e Três Lagoas (CPTL), além de atender a EaD em 

polos nos diversos municípios do Estado (UFMS, 2020, p.15). 

 A estrutura organizacional da UFMS compreende os Conselhos Superiores quais 

sejam, Conselho Universitário (COUN), Conselho Diretor (CD), Conselho de Extensão, 

Cultura e Esportes (COEX) e o Conselho de Pesquisa e Pós-graduação (COPP); as unidades 

da Administração Central (Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitorias); as Unidades da 

Administração Setorial (Campus, Faculdades, Institutos e Escola); e as Unidades 

Suplementares (Agências) (UFMS, 2020, p.16), conforme o organograma: 

Estrutura organizacional da UFMS. Em destaque a DIDES.  

 A Gestão Ambiental na UFMS é coordenada pela Diretoria de Desenvolvimento 

Sustentável – DIDES, criada recentemente (2020) e ligada diretamente à Reitoria. Conforme a 

norma institucional, a DIDES é a unidade responsável pela coordenação e articulação de todas 

as ações de sustentabilidade desenvolvidas na UFMS. São de competências da DIDES: 

• Coordenar, acompanhar, monitorar, atuar e auxiliar nas ações de sustentabilidade 

ambiental, econômica e social na UFMS; 
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• Coordenar a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFMS; 

• Subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Diretor da UFMS; 

• Supervisionar a elaboração dos Planos de Ação e Relatórios Anuais relacionados ao 

Plano de Logística Sustentável da UFMS; 

• Acompanhar e monitorar a execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável no 

âmbito da UFMS; 

• Monitorar e desenvolver indicadores de sustentabilidade na universidade, com 

avaliações interna e externa; 

• Dar suporte, colaborar, auxiliar e/ou propor eventos relacionados a sustentabilidade na 

UFMS; 

• Acompanhar os rankings nacionais e internacionais de gestão sustentável, 

coordenando a adesão e melhoria na avaliação dos indicadores da UFMS; 

• Contribuir e acompanhar com a Pró-reitora de Administração e Infraestrutura em todos 

os processos que tenham impactos socioambientais; 

• Elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 

• Desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 A UFMS instituiu formalmente a sua Política de Sustentabilidade, em 2019, tendo 

como alicerce os princípios da legalidade; atuação responsável; transparência, controle e 

participação social; representatividade; gestão sustentável; integração interinstitucional; 

responsabilidade compartilhada e valorização. Partindo destes fundamentos, a UFMS 

pretende incentivar, sensibilizar e gerir para a mudança de comportamentos e a disseminação 

do conhecimento, visando o desenvolvimento sustentável (UFMS, 2021). 

  Conforme a UFMS, a Política de Sustentabilidade demonstra o interesse e objetivos 

da instituição diante do desenvolvimento sustentável, estabelecendo caminhos que nortearão 

as questões socioambientais, declarando a toda sociedade como a instituição atua em relação a 

Sustentabilidade e de como seus stakeholders devem agir perante tais situações. 

 Em outubro de 2021 a UFMS aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública -

A3P, programa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que objetiva estimular os órgãos 

públicos a implementarem práticas de sustentabilidade. A proposta da A3P é criar uma cultura 

de responsabilidade socioambiental na administração pública das três instâncias- federal, 

estadual e municipal- e nos três poderes da República- executivo, legislativo e judiciário. Para 

isso, a agenda possui seis eixos temáticos prioritários: Uso dos recursos naturais; Qualidade 
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de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade; 

Compras sustentáveis; Construções sustentáveis; e Gestão de resíduos sólidos. 

 A UFMS já desenvolve diversas ações em todos esses eixos, porém, com o 

alinhamento junto a A3P, o intuito é tanto melhorar nas iniciativas já desenvolvidas quanto 

ampliar as ações de sustentabilidade da Universidade (UFMS, 2021).  

 

Caso 4 – Universidade Federal de Itajubá- UNIFEI 

 

 A Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, foi criada em 2002, por transformação 

da Escola Federal de Engenharia de Itajubá (fundada com a denominação de Instituto 

Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 1913, e federalizada em 1956), é uma instituição 

federal de ensino superior, com sede e foro na cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais. Em 

2008 foi dado início a implantação do Campus em Itabira. 

 A Administração Central da UNIFEI é constituída por: Gestores (Reitoria; Pró-

Reitorias e Conselhos Superiores); Órgãos de Apoio e Assessoramento; Institutos e Unidades. 

 É uma Universidade relativamente pequena. A infraestrutura do campus de Itajubá 

conta com aproximadamente 132.755,68m² de área total. Já o campus de Itabira a área é de 

25.982,90m². O quadro de pessoal gira em torno de 911 servidores, distribuídos entre 

docentes e técnicos administrativos em educação. 

 Possui 34 cursos de graduação, bacharelados e licenciaturas, nas áreas de Engenharia, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e Administração, e um curso na modalidade à 

distância. 17 programas de pós-graduação Stricto Senso incluindo 12 cursos de mestrado, 5 

doutorados acadêmico e 5 de mestrado profissional, além de diversos cursos de especialização 

lato sensu à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 Devido ao grande número de laboratórios existentes na Instituição foi criado o Comitê 

Gestor de Recursos Laboratoriais (CGLab) com o intuito de estabelecer e acompanhar as 

políticas e diretrizes dos laboratórios da IFES, visando à otimização dos recursos e à 

manutenção da saúde, segurança e do meio ambiente. Entre os diversos laboratórios existentes 

cita-se o LEAS- Laboratório de Educação Ambiental e Sustentabilidade, que tem como 

objetivos: 

• Promover ações socioambientais no contexto do Campus, bem como junto à sociedade 

do município e região, tanto aquelas voltadas ao ensino, quanto à pesquisa e à 

extensão; 
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• Desenvolver materiais de Educomunicação voltados à comunidade do campus e 

sociedade, para apoiar as ações de gerenciamento ambiental, como coleta de resíduos, 

uso racional de insumos e materiais; 

• Servir de local para aproximação da sociedade com o que é desenvolvido pela 

Universidade; 

• Ofertar cursos, ações de pesquisa (tanto de iniciação científica como projetos 

integradores) e de extensão; e 

• e) contribuir na formação de sujeitos mais responsáveis. 

 Outro laboratório a destacar-se é o Laboratório de Tecnologias Sustentáveis-LTS, que 

tem como objetivo realizar pesquisas e extensão e atividades didáticas de diversas disciplinas. 

 A UNIFEI não possui uma Coordenadoria/Diretoria institucionalizada especificamente 

para a Gestão Ambiental.  As ações de sustentabilidade e gestão ambiental, estão no Plano de 

Gestão e Logística Sustentável - PLS, gerido pela Pró- Reitoria de Administração - PRAD, 

sendo revisadas anualmente por comissão (último PLS disponível é de 2020). A Pró- Reitoria 

de Administração (PRAD) é um órgão executivo da Administração Central, subordinado à 

Reitoria, e tem por finalidade planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e 

políticas de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil, ambiental, patrimonial, 

de infraestrutura e de serviços gerais da Universidade. A PRAD é dirigida pelo Pró-Reitor de 

Administração, auxiliado por sua secretaria Administrativa e as seguintes diretorias: Diretoria 

de Compras e Contratos (DCC); Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF); Diretoria de 

Obras e Infraestrutura (DOBI); Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO); e Diretoria de 

Serviços Gerais (DSG). 

 

Caso 5 – Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 

 Inicialmente denominada Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (UMTM), foi 

fundada em 1953 e transformada no ano de 2005 em Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro.  Até 2005, antes da transformação em Universidade, a UFTM, como modelo de 

faculdade isolada, oferecia apenas cursos na área da saúde. Posicionava-se, até então, como 

uma instituição de ensino especializada nesta área. Com a transformação em Universidade, 

motivada por um processo de expansão, passou a agregar outros cursos especialmente da área 

da engenharia. 
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 Assim, conta hoje com seis unidades acadêmicas oferecendo cursos de graduação, 

pós-graduação, técnico, e ensino a distância. Além de possuir um Hospital de Clínicas. Em 

2015 inaugurou o Campus Universitário de Iturama, onde são oferecidos um curso de 

bacharelado e dois de licenciatura. A área total da UFTM, em dezembro de 2019, era igual à 

685.459,13 m2 

 A UFTM é uma IFES constituída sob a forma de autarquia, vinculada ao Ministério da 

Educação. Com sede na cidade de Uberaba-MG e um campus em Iturama-MG, a UFTM 

desempenha função de liderança no Triângulo Mineiro e possui reconhecimento nacional e 

internacional pelo desenvolvimento de atividades no âmbito da graduação, pós-graduação e 

ensino técnico profissionalizante. Em 2019, foram oferecidos 28 cursos de graduação, 26 

cursos de pós-graduação e 7 cursos profissionais técnicos. Nesse mesmo ano, considerando 

discentes, docentes, servidores técnico-administrativos e colaboradores terceirizados, 10.428 

pessoas utilizaram regularmente as dependências sob gestão da Instituição. Desse total, 9.916 

frequentaram as instalações do Campus Sede e 512, as instalações do Campus Iturama 

(UFTM, 2021). 

 Se destaca como um centro de educação superior de notável tradição, apresentando 

singular relevo na região. Nesse aspecto, é referência para toda a região do Vale do Rio 

Grande (MG/SP) e Nordeste Paulista, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 

e Tocantins. 

 A UFTM criou em 2017 um ambiente funcional denominado Serviço de Planejamento 

Sustentável –SPS, vinculado à Divisão de Planejamento Organizacional – DPO (PROPLAN), 

responsável por promover atividades relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade 

ambiental. Em 2019 a Universidade instituiu sua Política Ambiental, cujo objetivo geral é 

zelar pela qualidade do meio ambiente dentro da Instituição, bem como prevenir e minimizar 

os impactos ambientais negativos de suas atividades na sua zona de influência. Cabe à Pró- 

Reitoria de Planejamento – PROPLAN, a execução desta política por meio do planejamento, 

da supervisão e da avaliação das atividades relativas à gestão ambiental na Universidade 

(UFTM, 2019). 

 Em 2015 foi elaborada uma “Cartilha de os resíduos sólidos”, apresentando o PLS e o 

“Programa Gerações Sustentáveis– UFTM”, o qual compõe o PLS assumindo as ações 

ligadas ao eixo da Educação Ambiental. Atua com dois projetos: “Comunicação para 

Sustentabilidade” e “Espaço de Práticas”, nos quais são desenvolvidas diversas ações voltadas 

para conscientização e desenvolvimento de práticas sustentáveis, promovendo encontro de 
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ideias, práticas sustentáveis e reflexão para mudanças de atitude. Além disso, apresenta 

diversos conceitos e informações sobre os resíduos, sua classificação, os problemas que 

envolvem os resíduos, o tempo de decomposição conforme o tipo de material e também o 

conceito de logística reversa, seu ciclo e as funções de cada setor no processo, ressaltando a 

responsabilidade compartilhada pela gestão adequada dos resíduos. 

 Em 2019, foi elaborada pela Comissão Gestora do PLS a “Cartilha de práticas 

sustentáveis”. Nela há sugestões de práticas simples, que podem gerar um impacto positivo 

bem abrangente. Também apresenta entre diversas outras dicas de práticas sustentáveis, como 

agir observando a ordem de prioridade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição ambientalmente correta dos rejeitos. 

 Em 2020 foi elaborado um Guia de eventos sustentáveis visando orientar os 

organizadores de eventos da UFTM na preparação e realização de simpósios, encontros, 

congressos, torneios, cursos, entre outros eventos, de acordo com as necessidades requeridas 

para cada tipo. Também foi criada em 2015, na forma de projeto de extensão, a Assessoria de 

Eventos Sustentáveis – ASES, que tem a função de auxiliar as comissões organizadoras na 

implementação dessas atividades. 
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APÊNDICE E – IMAGENS 

 

Figura 7 – Processo de Gestão de Resíduos na UFRGS 

 

 

 

 

Fonte: UFRGS (2021). 
 

Figura 8 – Tipos de materiais de RCC conforme sua classificação 

 

 

 
Fonte: UFRGS (2019). 
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Figura 9 – Coletores de resíduos interno e externo respectivamente (destaque para os recicláveis) 

 

 

 
Fonte: UFSM (2020). 

 

Figura 10 – Coletor de recicláveis com resíduos orgânicos misturados 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 11 – Recipiente para o acondicionamento de resíduos infectantes perfurocortantes 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 
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Figura 12 – Acondicionamento interno e externo de resíduos infectantes em bombonas 

 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 13 – Armazenamento de resíduos infectantes ou químico em abrigo 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 14 – Modelo dos novos abrigos de resíduos químicos/infectantes no campus sede da UFMS 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 
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Figura 15 – Modelo de recipiente para acondicionamento de pilhas 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 16 – Acondicionamento/armazenamento (incorreto) de lâmpadas fluorescentes queimadas 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 
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Figura 17 – Eletroeletrônicos acondicionados em ambiente fechado 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 18 – Eletroeletrônicos acondicionados em ambiente aberto 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 19 – Coleta e armazenamento de eletroeletrônicos (respectivamente) no campus sede 

 

 
 

Fonte: UNIFEI (2019). 
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Figura 20 – Coletores externos de materiais recicláveis e não-recicláveis 

 

 
 

Fonte: UFRGS (2019). 

 

Figura 21 – Acondicionamento de papéis recicláveis em coletor adaptado 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 22 – Coletor para copos descartáveis no Teatro Glauce Rocha – UFMS 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 
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Figura 23 – Coletores externos recentemente disponibilizados no campus sede – UFMS 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 24 – Contêiner para armazenamento de materiais recicláveis 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 
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Figura 25 – Armazenamento de bens patrimoniais em locais abertos 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 26 – Armazenamento de bens patrimoniais em locais abertos 

 

 
 

Fonte: UFMS (2019). 

 

Figura 27 – Baldes coletores de resíduos orgânico 

 

 
 

Fonte: UFSM (2020). 
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Figura 28 – Contêiner para descarte de rejeitos e resíduos orgânicos (onde não há disponibilidade do baldinho) 

 

 
 

Fonte: UFSM (2020). 

 

Figura 29 – Vista interna e externa respectivamente da Unidade de compostagem campus sede 

 

      
 

Fonte: UFSM (2020). 

 

Figura 30 – Triturador para restos de podas 

 

 
 

Fonte: UNIFEI (2021). 
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Figura 31 – Material resultante de trituração de matéria orgânica 

 

 
 

Fonte: UNIFEI (2021). 

 

Figura 32 – Container para recebimento de materiais recicláveis na cidade de São Paulo 

 

 
 

Fonte: Pereira (2018). 

 

Figura 33 – Retorna machine, uma alternativa para descarte de embalagens PET na cidade de São Paulo 

 

 
 

Fonte: Pereira (2018). 
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

 Classificação dos resíduos sólidos conforme à PNRS - Lei 12.305/2010 

 

I – QUANTO À ORIGEM: 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”; 

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis; 

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento 

de minérios. 

II – QUANTO À PERICULOSIDADE: 

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 

acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Classificação dos resíduos sólidos conforme a resolução CONAMA n.º 307/2002 
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 A Resolução CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; e os classifica da seguinte 

forma: 

I – Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

II – Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III – Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os 

produtos oriundos do gesso; 

IV – Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 

à saúde. 

 

Classificação dos resíduos sólidos conforme a resolução ANVISA N.º 222/2018 

 

 A Resolução da ANVISA n.º 222, de 28 de março de 2018, regulamenta as boas 

práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e dá outras providências. A 

resolução determina que os resíduos são classificados em: 

GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção: 

Subgrupo A1: 

- Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos, 

atenuados ou inativados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; 
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- Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido; 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 

por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta; 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

Subgrupo A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos 

a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, 

e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 

anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

Subgrupo A3 

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com 

peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor 

que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo 

paciente ou seus familiares. 

Subgrupo A4 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento 

médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe 

de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com 

príons; 
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- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; 

- Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos; 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós transfusão. 

Subgrupo A5 

- Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos suspeitos ou 

confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta 

infectividade para príons. 

- Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em documentos 

oficiais pelos órgãos sanitários competentes. 

GRUPO B: Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e 

quantidade: 

- Produtos farmacêuticos; 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. 

GRUPO C: Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis 

de dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou 

não prevista: 

- Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e 

ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e 

radioterapia, segundo Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e Plano de 

Proteção Radiológica aprovado para a instalação radiativa. 
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GRUPO D: Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares: 

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, 

gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia 

e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue 

ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não 

classificados como A1; 

- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

- Resto alimentar de refeitório; 

- Resíduos provenientes das áreas administrativas; 

- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde; 

- Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado; 

- Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada; 

- Pelos de animais. 

Grupo E: Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, 

próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos 

capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. 

 

Classificação dos resíduos sólidos conforme a ABNT 10.004/2004 

 

 A ABNT 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente, como: 

RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS: aqueles que apresentam, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosa, apresentando, risco à saúde pública, 

provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; e riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Além disso, estão inclusos 

nessa classe resíduos que apresentam características de: Inflamabilidade, Corrosividade, 

Reatividade, Toxicidade ou Patogenicidade; conforme descrita dos itens 4.2.1.1 a 4.2.1.5 da 

ABNT 10.004/2004. 
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RESÍDUOS CLASSE II – NÃO PERIGOSOS: se subdividem em: 

Resíduos classe II A – Não inertes: aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos desta Norma. Esta 

classe pode ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade 

em água. 

Resíduos classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões. 
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ANEXO B – UNIVERSIDADES BRASILEIRAS CLASSIFICADAS COMO MAIS 

SUSTENTÁVEIS PELO GREENMETRIC 2020 

 

Ranking 

Brasil 
Universidade 

Ranking 

América Latina 
Ranking 

Mundo 
1º Universidade de São Paulo 1º 13 
2º Universidade Federal de Lavras 2º 30 
3º Universidade Estadual de Campinas 10º 100 
4º Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 11º 101 

5º Centro Universitário do Rio Grande do Norte 19º 166 

6º Universidade Positivo 22º 197 
7º Universidade Federal de Viçosa 24º 206 
8º Universidade Federal do Rio Grande do Sul 27º 224 
9º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 28º 226 
10º Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 29º 242 
11º Centro Universitário FACENS 31º 256 
12º Universidade Federal de Itajuba 35º 286 
13º Universidade Federal Fluminense 39º 317 
14º Universidade do Vale do Taquari 40º 322 
15º Universidade Federal de São Carlos 44º 357 
16º Universidade Federal do Triângulo Mineiro 45º 362 
17º Universidade do Vale do Itajaí 47º 378 
18º SENAC 57º 436 
19º Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto 58º 439 
20º Universidade de Passo Fundo 62º 456 
21º Universidade Federal de Santa Catarina 66º 490 
22º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 67º 506 
23º Pontifícia Universidade Católica de Campinas 70º 514 
24º Universidade Federal de Alfenas 71º 515 
25º Universidade Federal de Santa Maria 72º 524 
26º Universidade Estadual de Londrina 73º 530 
27º Universidade Federal do Ceará 74º 532 
28º Universidade Estadual de Maringá 75º 537 
29º Pontifícia Universidade Católica do Paraná 76º 541 
30º Universidade Federal do Rio de Janeiro 81º 576 
31º Universidade e Sorocaba 90º 657 
32º Universidade Federal de São Paulo 95º 687 
33º Universidade Estadual do Maranhão 99º 722 
34º Universidade Federal do Oeste do Pará 103º 761 
35º Instituto Federal do Rio Grande do Norte 105º 773 
36º Instituição Toledo de Ensino 106º 813 
37º Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 108º 834 
38º Universidade do Estado do Amazonas 109º 855 

 

Fonte: UI GreenMetric World University Ranking (2020). Adaptado pela autora. 
 


