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RESUMO

Grande quant idade de lixo , que vai para os aterros e lixões, é composta
por

materiais

passíveis

de

reciclagem

ou

reutilização,

uma

caracter ística muito comum em sociedades que ainda não adotaram
polít icas ef icazes para a preser vação do meio ambiente e ações de
cunho social que promovam a geração de oportunidades de renda e
inclusão social dos que trabalham em lixões. Frente a esta situação, o
país criou uma iniciativa de responsabilidade social e ambiental com o
Decreto

5.940

de

2006

que

exigia

dos

órgãos

e

entidades

da

administração pública f ederal direta e indiret a a separ ação de resíduos
recicláveis em benef ício de associações e cooperativas de catadores de
material reciclável. Dessa f orma, este projeto de iniciação cient íf ica
vem investigar a contribuição que a implementação da Coleta Selet iva
Solidária poderá tr azer a inst ituição de ensino . Nesse sentido, serão
expostos conceitos, def inições e exper iências ocorridas em Instituições
de Ensino Super ior es (IES’s), especialmente alguns CEFET´s. Como
resultado, ser ão evidenciados, além das dif iculdades enf rentadas na
implementação, os benef ícios como a redução da geração d os resíduos
sólidos e o reaproveit ament o dos mesmos, através da reutilização e
reciclagem, a f im de diminuir os impactos ambientais e potencializar
impactos sociais e econôm icos para comunidades car en tes próximas.
Assim, através dos dados coletados, é possível r ealizar um a análise do
que é necessário para que haja a implementação da Coleta Selet iva
Solidária no CEFET/RJ.
Palavras-Chave:

Coleta

Seletiva

Solidária;

Resíduos

sólidos ;

Sustent abilidade.

3

1. INTRODUÇÃO

No século XXI, um dos maiores desaf io s é reduzir as toneladas de lixo
produzidas diar iamente pela população. Contudo, d iante da enorme e
crescente produção de resíduos sólidos n as áreas urbanas do planeta,
onde depositar todo esse lixo produzido se torna outra dif iculdade.
Uma das soluções encontradas par a aumentar a vida út il dos aterros,
usando de f orma ma is inteligente nossos recur sos naturais , é a coleta
seletiva, a reciclagem e o r eaproveitamento de parte desses resíduos
para as mesmas f inalidades ou para usos dif erenciados (CARVALHO,
2000). A Coleta Seletiva torna -se o pr imeiro passo para a reciclagem,
sendo uma das pr opostas para viabilizar a sust entabilidade ambiental,
econôm ica e social urbana .
Através de muitas pesquisas sobre esse tema, f oi encontrada a seguinte
def inição para a coleta seletiva dada pela ABNT: “coleta que remove os
resíduos previamente separados pelo gerador, tais como papéis, latas,
vidros e outros”. (NBR 12.980, 1993).
Cabe destacar a justif icativa que é ve r if icada nos projetos de leis
ref erentes a este tema (PROJETO DE LEI N O 4.164/ 2010) para o
entendiment o e a conscient ização da população sobr e a necessidade e
importância da separ ação do lixo.

A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que
desviado destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que
podem ser reciclados. Com isso, dois objetivos importantes são
alcançados. Por um lado a vida útil dos aterros sanitários é
prolongada e o meio ambiente é menos contaminado. Por outro lado
o uso de matéria prima reciclável diminui a extração dos nossos
tesouros naturais.

A substituição de pr odutos descartáveis por outros r eutilizáveis, como
sacolas plást icas por similares biodegradáveis, copos e garraf as de
plásticos pelas de vidro, etc, tem como razão a redução do volume de
resíduos que são gerados diar iament e, e ocasionam índices altos de
desper dício e poluição ambiental . Além de poder aproveitar, ao máximo,
os resíduos pr oduzidos sob a f orma de reutili zação ou reciclagem, a
coleta selet iva t ambém gera benef ícios sociais e econômicos para
4

organizações, como cooper ativas de reciclagem e comunidade de baixo
poder aquisit ivo.

1.1 Objetivo Geral

O projeto objetiva avaliar a real importância da implementaçã o de
Coletas Seletivas Solidárias em IES, evidenciando a sua possível
aplicabilidade no sistema CEFET/RJ.

1.2 Objetivos Específicos

1. Verif icar a legislação no que diz respeit o às coletas seletivas.
2. Analisar as dif erent es exper iências de implementação de Coleta
Seletiva Solidár ia nos CEFET’s.
3. Analisar

os

benef ícios

de

implement ação da C oleta

Selet iva

Solidária.
4. Evidenciar

as

principais

dif iculdades

encontradas

na

implementação da C oleta Selet iva Solidária.

1.3 Situação Problema

Existem muit os est udos de implementação das coletas selet ivas, porém
nenhum que mostre a sua real importância em uma instituição de
ensino. Outro f ator relevante nas escolas é que, no dia a dia, a situação
se torna mais complicada, uma vez que o lixo separado para coleta
seletiva é m isturado e levado ao m esm o local no aterro, sem que se
f aça

qualquer

tipo

de

separ ação

para

reciclagem .

Os

processos

educat ivos ambient ais são necessários durante t odo o processo de
Coleta

Seletiva

Solidár ia,

contudo,

merecem

de st aque

especial,

principalmente na f onte da geração dos resíduos sólidos, ou seja, junto
à comunidade acadêmica.
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1.4 Questões Problemas

2. Como se deu a im plementação de coleta seletiva solidária nos
CEFET’s?
3. Qual o benef ício de uma coleta selet iva?
4. Qual o intu ito de analisar as exper iências ocorr idas nos outros
CEFET’s?
5. Como f unciona a legislação ambiental em relação às Coletas
Seletivas Solidárias?

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Coleta Seletiva

A designação “Coleta Seletiva ” é utilizada par a o recolhimento dos
materiais que são passíveis de r eciclagem , previam ente separados na
f onte geradora.

A separação na f onte evita a contaminação dos

materiais reaproveit áveis, o que da um maior valor agregado para estes
e torna menor o custo da reciclagem . Dentre os mat eriais que podem
ser recicláveis são citados os diversos tipos de papéis, plást icos,
metais e vidro (Quadro 1).

Quadro 1: Materiais Recicláveis

PAPEL
RECICLA

Caderno; Papéis de
escritório; Jornais;
Revistas; Papéis de
embrulho; Papel de
seda; Papel
Higiênico; Papel
toalha; Guardanapo;

PLÁSTICO
Embalagens de
xampus,detergentes,
refrigerantes e outros
produtos
domésticos;Embalagens
de plástico de ovos,
frutas e legumes;

METAL
Praticamente
todos os metais
no lixo domiciliar
são recicláveis.
Você, porém,
encontrará mais
facilidade em

VIDRO
Garrafas de bebida
alcoólica e nãoalcoólica; Frascos em
geral (molhos,
condimentos,remédios,
perfumes, produtos de
limpeza); Potes de
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NÃO
RECICLA

Lençóis de papel;
Caixa de papelão;
Cartolina; Papel de
desenho; Papel
filtrante

Canetas esferográficas,
escovas de dente,
baldes, artigos de
cozinha; Plásticos
(tecnicamente
conhecidos como
termofixos), usados na
indústria eletroeletrônica e na
produção de alguns
computadores,
telefones e
eletrodomésticos; Isopor

Papel vegetal; Papel
celofone; Papelcarbono;
Fotografias; Fitas
/Etiquetas adesivas;
Papéis revestidos
com algum tipo de
parafina ou silicone

Plástico tipo celofane;
Embalagens plásticas
metalizadas

comercializar os
resíduos de
alumínio (como
as latinhas de
refrigerante) do
que as
embalagens de
aço

produtos alimentícios;

Espelhos; Vidros de
janelas; Vidros de
automóveis; Lâmpada;
Tubos de televisão e
válvulas; Ampolas de
medicamentos; Cristal;
Vidros temperados
planos ou de utensílios
domésticos.

Fonte: Agenda 21 (2010)

Para dar início a um processo de colet a seletiva é necessário avaliar,
quantitativamente e qualitat ivamente, o perf il dos resíduos sólidos a f im
de estruturar melhor o processo de coleta.

Quando o resíduo não é

devidament e encaminhado, são gerados alguns impactos ambientais
negativos, como: inf iltração no solo e posterior cont aminação das águas
subterrâneas ; emissão de poluentes para a atmosf era e o recurso
constant e de matérias -primas. Contudo, uma das s oluções para estes
problemas passa pela adoção da política dos 3 R’s. (Resolução do
Conselho Nacional Do Meio Ambiente - CONAMA nº 275/01 )

1º Reduzir – Produzir menores quantidades de resíduo através da
diminuição do consumo, ou seja, na economia de embalagens
desnecessárias.
2º Reutilizar – A reutilização consiste em voltar a utilizar um dado
material, mesmo que com outra finalidade.
3º Reciclar – Significa transformar o velho em novo. A reciclagem é
uma forma de valorização de resíduos. A reciclagem de materiais
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envolve algum tipo de transformação do material em instalações
apropriadas.

Para colocar em pr ática o princípio dos 3 R’s é preciso a segregação
dos resíduos a partir de uma convenção de cores de acordo com a
Resolução CONAMA nº 275/01

Azul - Papel/Papelão;

Amarelo - Metal;

Verde - Vidro;

Vermelho - Plástico;

Marrom - Orgânico;

Laranja - Resíduos perigosos;

Preto - Madeira;

Cinza - Resíduos gerais não recicláveis ou misturados, ou
contaminado não passível de separação;

Roxo - Resíduos radioativos;

Branco - Resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde.

A Coleta Selet iva Solidária (CSS) pode ser realizada por qualquer
cidadão ou organizada em comunidades. Ela ultrapassa as questões
ambientais,

levando

em

consideração

as

questões

econômicas

e

sociais, já que a mesma contribui par a a saída dos catadores de lixo do
mercado inf ormal.

2.2 Benefícios

Ao considerar a coleta selet iva, como uma alternativa que induz ao
desenvolvimento da atividade de reciclagem de resíduos, que busca
minim izar os impactos ambientais e que promove a equidade social em
oposição ao alto pot encial poluidor do lixo e a situação de degradação
social das f amílias que sobrevivem da catação de materiais, conf igura se

uma

prática

ambiental
sustentável

e

de

sustentabilidade,

econômica,
estabelecido

segundo
na

o

sob

as

conceit o

Assembléia

Geral

três

esf eras:

social,

de

desenvolviment o

da

ONU

em

1983

(CMMAD, 1988).
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2.2.1 Sustentabilidade Ambiental

Toda coleta selet iva tem como pr ioridade a minimização dos impactos
ambientais

que

são

provocados

pela

des t inação

inadequada

dos

resíduos. De acor do com a Resolução CONAMA nº 275/01, p ara
resolver este probl ema, deve-se ter um gerenciamento dos resíduos a
partir do pr incípio d os 3R´s ( vide tópico 2.1).
Assim, torna-se necessár ia a redução do desperdício de materiais,
principalmente o s maiores volumes de lixo , além de incent ivar a
reutilização e a reciclagem. Cabe ressaltar a destinação que pode ser
dada aos resíduos orgânicos que são gerados e reaproveitados par a
implantação do sistema de compostagem .
Percebe-se que são f undamentais p ara a sustentabilidade am biental dos
projetos a mudança de valores, percepções e comportamentos dos
membros envolvidos, o que torna a sensibilização imprescindível no
projeto.
2.2.2 Sustentabilidade Social

Os

princípios

indivíduos

e

da
a

sustentabilidade

or ganização

da

social

sociedade

identif icam
e,

te m

o
por

papel

dos

objetivo

a

estabilidade social benef iciando as gerações f uturas. Para os mesmos
acontecerem , devem-se capacitar as equipes técnicas e operacionais,
para que cumpram suas atividades, dando cont inuidade aos projet os ,
evitar retrocessos, mesmo com possíve is mudanças nas direções das
pref eituras e seus ór gãos.

Deve-se valorizar o papel dos catadores, entendendo que os mesmos
são capazes de provocar e construir mudanças favoráveis à
sociedade, criando espaços para o exercício da cidadania. Torna-se
importante a qualificação e a capacitação profissional dos mesmos,
tendo acesso a uma formação que lhes permita entender a realidade
sócio-ambiental urbana, onde atuam como agentes econômicos e
ambientais. “O catador deve ser visto como um trabalhador produtivo
que gera riquezas para a sociedade e que não apoiar implica num
custo para a sociedade” (ABREU, 2001).
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A sit uação das crianças é também preocupante, pr incipalmente em
decorrência da int errupção precoce do processo escolar, com a sua
submissão a um trabalho lesivo. Tir ar as crianças que auxiliam os pais
na catação do lixo signif ica r eduzir a renda f amiliar, que já é baixa. É
necessário condicionar ao pagamento à f requência das crianças e
jovens às aulas. Isto já se dá com o Programa Bolsa - Escola, que vem
sendo subst ituído pelo Programa Bolsa -Fam ília (ABREU, 2001).
Além disso, a CSS também traz benef ícios à saúde. Ao estimular
programas sobre os problemas sociais e sanitários relacionados a o lixo,
e gerar ações de saneamento e melhoria ambient al, esta incentiva a
prevenção de problemas de saúde. Uma vez que d oenças, como f ebre
tif óide, disenter ia, malár ia, dengue, f ebre amarela e leishmaniose são
causadas por vetor es, que são encont rados em lixões e espalham a
doença para f ora destas áreas, podendo atingir outras comunidades .

2.2.3 Sustentabilidade Econômica

Os projetos de ger enciamento integrado de resíduos dependem da
destinação de recursos f inanceiros a part ir de linhas de f inanciamento e
de

ações

de

apoio

disponibilizadas

pelos

órgãos

f ederais

aos

municípios, ONGs, associações e cooper ativas de catadores, agrupadas
em 3 blocos, os quais são: erradicação do trabalho inf ant il, inclusão
socioeconôm ica dos catadores e erradicação dos lixões e imp lantação
de plano de gestão integrada de resíduos sólidos (ABREU, 2001).
De acordo com Abreu (2001) , devem ser f eitas análises de viabilidade
econôm ica

para

a

implantação

de

cooper ativas

de

catadores

de

resíduos, com o int uito de aumentar a competitividade no mer cado. Esta
organização é um elemento de garant ia da sustentabilidade econôm ica.

2.3 Coleta Seletiva no Brasil

Empresas experientes identificam resultados econômicos e
resultados estratégicos do engajamento da organização na causa
ambiental. Estes resultados não se viabilizam de imediato, há
necessidade de que sejam corretamente planejados e organizados
todos os passos para a interiorização da variável ambiental na
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organização para que ela possa atingir o conceito de excelência
ambiental, trazendo com isso vantagem competitiva. (KRAEMER,
2008)

Nesse sentindo, c om o intuito de preser var o meio ambiente, e
contribuir com as questões sociais relacionadas às associações de
catadores de lixo, as empresas públicas e privadas vêm dando um
destino aos resíduos sólidos urbanos e esse trabalho vem atr aindo cada
vez mais adeptos. Os centros públicos também têm absorvido essa
cultura e adotado projetos de coleta seletiva, assim como as empresas
e os órgãos governamentais da administr ação pública f ederal , aplican do
medidas que visam diminuir a quantidade de lixo.
Baseando-se na política adotada pelos g overnos Federal e Estadual do
RJ, por meio dos Decretos Feder al nº 5. 940/06 e Est adual nº 40.645/07,
que inst itui a separação dos lixos r ecicláveis nas repartições públicas e
a sua doação diret a para cooperativas de cat adores , obser vou-se,
também, na gestão da ex- pref eita de São Paulo, Marta Suplicy, no ano
de 2004, a implantação da Coleta Seletiva e a legalização da entrega de
materiais recicláveis em pontos da pr ef eitura.
Em Belo Horizonte, surg iu em 1990, a Associação dos Catadores de
Papelão e Material Reaproveitável ( ASMARE). A associação é uma
parcer ia entre a Pastoral de rua e os catadores, cuj o objetivo é gerar
trabalho, renda e novas condições de vida a part ir das experiências dos
moradores

de

rua.

Essa

associação

trabalha

com

os

seguintes

recicláveis: papel, m etal e plástico. Em Carmo do Cajuru, município de
Minas Gerais, em julho de 2007, o poder público apr ovou uma medida
que objetivava prest ar atendimento social às associações de catadores.
O município de I lhéus, por sua vez, possui uma cooperat iva que visa
reciclar mater iais domésticos or iundos do meio ur bano. A Cooperativa
de Empr eendedor es do Meio Ambiente de Ilhéus - COOPEMAI surgiu da
ideia de montar uma cooperativa de materiais recicláveis a partir de um
projeto CNPq para a reciclagem, projeto de número 552997/2005 -6 CT –
Hidro. Este projet o f oi caracterizado como atividade de extensão,
idealizado e execut ado pelo d epartamento de Engenhar ia de Produçã o,
sob a coordenação do Prof . Celso Fornar i e participação de acadêm icos
da Universidade Est adual de Santa Cruz ( UESC). Com a aprovação do
11

projeto f oi f ornecido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da
Bahia - FAPESB no ano de 2006, um curso de capac itação ao público
interessado com a participação do SEBRAE que auxiliou com o repasse
dos

conhecimentos

de

gestão

a

est ruturação

da

cooperativa.

A

cooper ativa em seu início , contou com a participação de 42 pessoas,
sendo a maioria m ulheres, com f aixa etári a entre 30 e 55 anos,
residentes no bairro Nelson Costa, no município de I lhéus, em uma área
de baixa renda que sof re com o desemprego. (FORNARI et al, 2007)
Embasados nessa f ilosof ia, as universidades também vem ader indo a
ações de sustentabilidade. A un iversidade de São Paulo ( USP) criou um
projeto chamado USP Recicla, onde t em como missão, contr ibuir para a
construção de sociedades sust entáveis através de ações que diminuem
a quantidade de resíduos, conser vando o meio ambient e e melhor ando a
qualidade de vida. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ,
em f evereir o de 2007, estruturou a coleta seletiva em seus camp us e
unidades isoladas. A implementação des te sistema se deu a partir do
projeto Recicla UFRJ, coordenado por uma com issão inter na no qu al
atuam

diretamente

a

Pró - Reitoria

de

Ext ensão,

a

Incubadora

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), o Escr itório Técnico e a
Pref eitura da UFRJ (Visita ao site http:/ /www.ct.uf rj.br/recicla/ , Acesso
em 28de Maio de 2012 ).
Diante

do

exposto ,

percebe-se

a

existência

de

alguns

órgãos

conscient es de seu papel socioambiental, auxiliando na implementação
de

políticas

de

Coleta

Selet iva ,

gar antindo

um

desenvolviment o

sustentável no que diz respeito à preser vação do meio ambiente .

2.4 Legislação Ambiental

A implantação do sistema de Coleta Selet iva Solidária (CSS)

f oi

decretada em âmbit o nacional e m 25 de outubr o de 2006, quando o
Decreto Federal nº 5.940/06 f oi estabelecido. Este instituiu a separ ação
dos resíduos recicláveis descartáveis pelos órgãos e ent idades da
administração pública f ederal na f onte geradora e determinou que a sua
destinação f osse para as associações e cooperat ivas dos catadores de
materiais recicláveis.
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Como o objeto de estudo se localiza no Rio de Janeiro é interessante
diagnost icar a legislação no âmbito estadual. Em 07 de janeiro de 2000,
f oi estabelecido, pela Lei nº 3 .369, as normas para a destinação f inal
de

garraf as

plást icas

e

outras

pr ovidências.

Esta

lei

só

f oi

regulamentada no dia 09 de setembro de 2001 pel o Decreto nº 31.819 .
A Lei Estadual nº 3. 755, de 07 de janeir o de 2002, consiste em autorizar
o Poder Executivo a f inanciar a f ormação de cooperat ivas. Em março de
2007, pelo Decr eto Estadual nº 40.645, f oi inst ituída a legislação para a
Coleta Selet iva no Rio de Janeiro com o mesmo objet ivo que no âmbito
nacional, por ém abr angendo os órgãos e entidades estaduais.
O Decreto nº 73.179 de 21.09.99, ref erente ao aproveitamento dos
resíduos sólidos, analisa que a reciclagem dos resíduos sólidos deve
ser incentivada, f a cilit ada e expandida no país, par a reduzir o consumo
de matérias primas, recur sos naturais e não renováveis, energia elétr ica
e água.
No dia 02 de agost o de 2010 f oi sancionada a Lei nº 12.305, em que
consiste na Polít ica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) . Essa lei
tornou-se uma ref erência aos órgãos públicos e iniciat ivas privadas que
buscam uma gestão sustentável par a os resíduos sólidos. Af inal, obr iga
a log íst ica r eversa, ou seja , o retorno de embalagens e outr os mater iais
aos f abricant es após consumo e descarte pela população.
Segundo o artigo nº 54 do PNRS, a partir de 2014, o Brasil não possuirá
mais lixões a céu aberto e também ser á proibido colocar em aterros
sanitários

qual quer

tipo

de

resíduo

que

possa

ser

r eciclado

ou

reutilizado. Isso sig nif ica que os municípios brasileir os terão que criar
leis municipais para se adequar à nova legislação.
Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos of erece uma
atenção especial aos catador es de mat eriais recicláveis. O sistema de
coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa irão priorizar a
participação de cooperativas ou associaç ões de catador es de materiais
reutilizáveis

const ituídas

por

pessoas

de

baixa

renda.

Deter mina

também que os planos municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos def inam prog ramas e ações para a participação d os m esmos.
As ações da PNRS em relação à geração de r esíduos devem obedecer a
seguinte

ordem:

não

geração,

redução,

reutilização,

r e ciclagem,
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição f inal ambientalmente
adequada dos rejeitos.

2.5 Papel do Governo

O ritmo crescente da população br asileira vem provocando alguns
problemas t ípicos nas cidades, como ruas sujas e terrenos baldios com
a presença de lixo. A responsabilidade pela coleta e destinação
adequada do lixo é da pref eitura de cada município, que deve realizar a
coleta com regular idade em todos os domicílios.
Quando começou a implementação da Colet a Selet iva Solidár ia nos
órgãos públicos , poucos municípios adota vam esta polít ica. Segundo
dados de 2002 do Instituto Brasileir o de Geograf ia e Estat ística (IBGE),
os programas de coleta seletiva eram adotados por 8,2% dos municípios
brasileiros.
Devido a i ncent ivos do governo, os pr ogramas de coleta seletiva de
resíduos sólidos aumentaram de 58 identif icados em 1989 para 451 em
2000 e alcança ram o patamar de 994 em 2008. O avanço se deu,
sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste, onde, respectivamente, 46% e
32,4% dos municípios inf ormaram ter coleta seletiva em todos os
distr itos. (IBGE, 2008)

3

METODOLOGIA

A metodologia de análise empr egada consist irá em um a pesquisa
bibliográf ica e documental acerca do instrumento de gestão ambiental –
Coleta Seletiva Solidár ia , hoje, já obser vado e regulamentado na
Polít ica Nacional de Resíduos Sólidos.
Este trabalho caract eriza -se por uma pesquisa do t ipo qualitativa, que
segundo Deslandes et al. (1994, p. 34):

(...) trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
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(...) trabalha com a vivência, com a experiência, com a cotidianidade
e também com a compreensão das estruturas e instituições como
resultados da ação humana objetivada.

Com

base

nos

objetivos

gerais,

a

pesquisa

é

classif icada

como

exploratór ia, permitindo ao leit or “proporcionar maior f amiliaridade com
o problema,

c om

vistas

a torná - lo

mais explícito ou

a construir

hipóteses.” (GIL, 2009)
Baseado na metodologia de estudo de caso de Yin (2001), que permite
a descr ição e o aprof undamento sobre uma dada realidade social, são
apresentada s
CEFET´s,

as

bem

exper iências

como

de

levant adas

Coleta
as

Selet i va

ações

Solidár ia

necessár ias

para

nos
sua

implementação no CEFET -RJ.

4

OBJETO DE ESTUDO

O CEFET/RJ iniciou suas at ividades em 1917 . Ao longo dos anos,
desenvolveu

sua

inst itucionalidade

por

meio

de

dist intas

caracter izações propostas pelo Governo Federal, como: Escola Normal
de Artes e Of ícios W enceslau Braz ( 1917 – 1942); Escola Técnica
Nacional (1942 – 1965); Escola Federal da Guanabara (1965 – 1967);
Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca (1967 – 1978) e,
f inalmente, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (1978, em diante).
Em 1978, já na condição de Centro Federal de Educação Tecnológica, o
CEFET/RJ, começa a of erecer o curso de Engenharia de O peração, o
que f oi um marco para o inicio de um novo desaf io inst itucional , pois se
tratava da inserção dos cursos de nível superior na inst ituição . Após
vinte anos, em 1998, o CEFET/RJ começou a of erecer o curso de
Engenhar ia de Produção na Unidade Maracanã (unidade sede).
A

part ir

de

2004,

com

o

ince nt ivo

do

Governo

Federal

para

a

inter ior ização da educação técnica -tecnológica e super ior, o CEFET/RJ
inicia

sua

expansão

f ísica

para

um

Sistema

Multi - Campi,

tendo

inaugurado quatro Unidades de Ensino Descentralizadas (UnEDs) e um
Campus avançado, a saber: UnED Nova Iguaçu (2004), UnED Maria da
Graça (2005), UnED Petrópolis (2008), UnED Nova Fr ibur go (2008) e
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Campus de Itaguaí ( 2009). Destes, somente a Unidade Maria da Graça
e o Campus de Itaguaí ainda não têm cursos de educação superior.
Os cursos super ior es of erecidos pelas Unidades do CEFET/RJ são os
seguintes:

Unidade Maracanã


Administração Indust rial



Engenhar ia de Controle de Aut omação Industrial



Engenhar ia Civil



Engenhar ia Elétrica - Eletrônica



Engenhar ia Elétrica - Eletrotécnica



Engenhar ia Elétrica - Telecomunicações



Engenhar ia de Produção



Engenhar ia Mecânica



Tecnólogo em Contr ole Ambiental



Tecnólogo em Sistemas para Internet

UnED Nova Iguaçu


Engenhar ia de Controle de Aut omação Industrial



Engenhar ia de Produção

UnED Nova Friburgo


Licenciatura em Física



Tecnólogo em Gestão de Turismo

UnED Petrópolis


Licenciatura em Física
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Tecnólogo em Gestão de Turismo

Em 30 de junho de 2011 tomou posse o novo diretor -geral, Carlos
Henr ique Figueiredo Alves, vice-diretor da gestão passada. Uma de
suas propostas de campanha era conduzir a instituição junto ao CEFET MG pela transf ormação conjunta das duas inst ituições à categoria de
Universidade Tecnológica .
T al tr a ns f orm aç ã o va i ao e nc o n tro d as aç õ es do P l an o d e
Des e n vo l v im en to d a E duc aç ão ( PD E) q ue s e v o lt am à
ex p a ns ã o do e ns i n o t éc n ic o e d a e d uc aç ã o s up er i or em
i ns t it u iç ões f e d er ais pú b l ic as , am pl ia n d o, em to do
ter r i tór i o
n ac i on a l,
as
c o nd iç ões
de
ac es s o ,
o
qu a nt i ta t i vo d e v ag as , as m oda l i da d es de at e nd i m en to ,
m as , s obr et u do , as c ha nc es d e c o ns tr uç ã o d e um a
s oc ie d ad e em que a pr o duç ã o e d i s tri b u iç ã o do
c on h ec im ent o c i en tíf ic o - t ec no l ó gic o p erm it a a os s uj e i tos
des s a
f orm aç ã o
t orn ar em - s e
des e n v o l ve d ores
e
be n ef ic i ár ios das a ti v i da d es d e c r es c im ent o ec o n ôm ic o e
r ed uç ã o d as d es ig u a ld a des s oc ia is . (P RO J ET O DE
T RAN SF O R M AÇ ÃO
DO
C ENT RO
FE D ER A L
DE
ED UC A Ç ÃO T EC NO L Ó G IC A , 2 00 9) .

Sem, contudo, af astar -se dos objet ivos dos CEFET´s, vemos a sua
importância no desenvolvimento de um entendimento e consciência
ambiental dos f uturos prof issionais brasileiros, a part ir do at endimento
aos decret os que regulamentam a Política ref erente à implantação do
Sistema de Coleta Selet iva Solidár ia.

5

RESULTADOS

5.1 Experiência nos CEFET’s

Como resultados da pesquisa ser ão apresentados algumas experiências
vivenciadas por outros CEFET´s de f orma a colabor ar com as iniciat ivas
para implementação desse Sist ema no CEFET/RJ – Unidade Maracanã .
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5.1.1 CEFET- MG

- Metodologia:
Através do site do CEFET - MG, f oi vist o que no dia 1º de junho de 2009,
a inst ituição lançou seu pr ograma de Coleta Selet iva Solidária . O
projeto f oi elaborado por uma comissão designada pela Portaria DIR 463, de 21/ 07/08, que traçou quatro etapas para a implantação da
Coleta Seletiva Solidária.
A primeira consist iu em f ormar uma Comissão Gestora responsável por:
 Criar e capacitar as subcom i ssões nos diver sos campos;
 Adquir ir os materiais necessários para o programa;
 Diagnosticar a situação da gestão dos resíduos sólidos;
 Habilitar as cooper ativas e associações de catador es para a
coleta e dest inação dos materiais recicláveis;
 Incentivar a mobilização da comunidade;
 Além

de

promover

reun iões

com

os

diversos

setor es

da

inst ituição.
Na segunda etapa do programa f oi f eito a implantação da coleta de
papel no Campus I, e, na terceira parte f oram contemplados os demais
campi. Já na quarta f ase, o programa

f oi implementado em toda a

inst ituição.
O lançamento do programa de Coleta Selet iva Solidár ia do CEFET - MG
aconteceu no anf iteatro do Campus I, com o prof essor da Universidade
Federal de Goiás, Dr. Eraldo Henr iques de Car valho, ministrando
a palestra “ A import ância do gerenciamento de resíduos em instituições
de ensino super ior ” e por f im f oram apresentadas as “ Motivações para
realizar a coleta seletiva”.
Foi

realizada

também

outra

ação,

onde

t odos

os

ser vidores

da

inst ituição, inclusive os das un idades do interior, receberam das mãos
de alunos integrantes do P rograma uma caneca e uma garrafa squee ze,
totalizando 3.400 br indes disponibilizados. O objetivo d esta iniciat iva f oi
reduzir ao máximo o consumo dos copos descartáveis, um a vez que
eles f oram identif icados como uma das principais f ontes geradora de
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lixo na inst ituição. A constatação f oi f eita após a etapa de diagnóst ico
da coleta selet iva .
Para

que

se

obte nha

um

resultado

satisf atório ,

é

necessár ia

a

participação ef etiva dos docentes e técnic os-adm inistrativos, que são
agentes

de

transf ormação

e

importantes

f ormadores

de

opinião .

Portanto, f oi estabelecida uma programação par a que todos possam
participar.

- Resultados:
O CEFET- MG está contribuindo para a preser vação do meio ambiente e
a redução dos resíduos que ser iam encaminhados ao at erro sanitário.
Além

disso,

colaboram

para

melhor ar

as

condições

de

vida

dos

catadores de mater iais recicláveis, perm itindo o acesso desse segmento
de trabalhadores à cidadania, à oportunidade de renda e à inclusão
social.

5.1.2 CEFET- PB

- Metodologia:
De acor do com o art igo “A exper iência do CEFET -PB com a reciclagem
de papéis”, do 21º Congresso Brasileiro de Engenhar ia Sanitár ia e
Ambiental, o CEFET -PB preocupado com o meio ambiente, escolheu o
papel como o pr im eiro mater ial a ser reciclável, criando a Of icina
Artesanal de Reciclagem de Papel. Na sua implant ação, a of icina
dispunha de apenas uma aluna (bolsista) e da prof essora responsável.
A coleta seletiva f oi f eita ut ilizando coletores de papel , de mesa ou de
chão, as quais eram recolhidas, per iodicamente, por um f uncionário da
of icina. Na recepção , os papéis eram selecionados em três categorias:
papel branco, papel misto (papéis color idos e papelões) e papel jornal,
sendo, em seguida, f eita a pesagem de cada grupo. Os papéis que
estive ssem usados apenas de um lado dest inam -se à produção de
blocos de rascunho, os quais eram distribuídos em eventos ou utilizados
na própria gerencia de Tecnologia Ambiental; os que estive ssem usados
dos dois lados eram reciclados em novas f olhas.
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- Resultados:
No pr imeir o ano de f uncionamento, apenas o setor da gráf ica enviava
regularmente papéis recicláveis para a of icina. Atualmente, cerca de 48
setores já participam, sendo que alg uns mais regulamente que outros e
conta com a ajuda de dois ser vidores ce didos pela Empresa Municipal
de Limpeza Urbana (EMLUR) e duas estagiárias do curso de Tecnologia
Ambiental.
Além disso, a o f icina tem sido convidada para participar de vár ios
encontro s externos, como o Encontro Paraibano de Educação Ambiental
e a I Feira de Qualidade de Vida dos Cor reios.
A Of icina de Reci clagem de Papel do CEFET - PB pode ser considerada
um exemplo de ef etiva educação ambiental, devendo ser vir de incentivo
para que out ras inst ituições públicas ou não, iniciem o gerenciamento
dos seus resíduos .

5.1.3 CEFET-PR

- Metodologia:
Em agosto de 2004, no Campo Mourão, surgiu o Grupo de Estudos,
Educação
acadêm icos

e

Conscientização
do

Curso

Ambiental

Super ior

de

(GEECA),

Tecnologia

f ormado

Ambiental

sob

por
a

coordenação da pr of essora Kátia Valeria Marques Cardoso Prates .
(GONZALES, CARLOS EDUARDO . Trabalho Cient íf ico: Educação pela
ação

ambiental:

a

coleta

selet iva

de

resíduos

sólidos

em

um

departamento de instituição super ior de ensino . Curit iba, 2006 ).
Inicialmente, ocorreu a estruturação do GEECA, junto com reuniões
semanais para planejar os t ipos de trabalho que o grupo r ealizaria. A
primeira atividade foi realizada em parceria com a Com panhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), onde os integrantes do grupo
receberam

treinamento

sobre

o

tratamento

de

esgotos

sanitários.

Poster iormente, o grupo saiu às ruas , orientando a popul ação sobre a
instalação da rede coletora de esgoto na cidade, e inf ormando a
importância do tratamento. A questão do esgoto, também f oi trabalhada
nas escolas públicas do município, com a apresentação de palestras e o
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uso de maquetes sobre o processo de t r atamento de esgot os e a sua
importância.
Em parceria com o Núcleo Organizacional ao Sistema Integrado de
Gestão (NOSIG) da unidade do CEFET de Campo Mourão, im plantou -se
o Projeto de Colet a Selet iva. O objetivo do pr ojeto f oi inf ormar e
sensibilizar f uncio nários e alunos a se comprometerem com a seleção,
coleta e dest inação do lixo, visando à qualidade de vida e o cuidado
com o meio ambient e. Foram instaladas lixeiras com suas r espect ivas
cores para papel, plástico, vidro e met al em toda extensão da unidade .
Um mural também f oi montado próxim o à entrada dos acadêm icos,
contendo inf ormações sobre o lixo e a coleta seletiva. Os f uncionár ios
da

manutenção

r eceberam

treinamento

para

conscient ização

da

importância de sua colaboração com o projeto. Durante a pales tra f oi
apresentada a questão do lixo no Br asil, a importância da coleta
seletiva e da reciclagem.
Além disso, f oi realizada também uma dinâmica com os participantes,
onde os mesmo s tinham que separar os materiais em seus respect ivos
latões. Ao f inal, tod os receberam um bloco de anotações f eito com
papel reciclado, como brinde e lembrança da part icipação na palestra.

- Resultados:
Foi possível perceber que o programa não deu certo devido aos
seguintes

pont os:

os

parceiros

internos

que

não

participaram

ativamente desde o início do projeto; os f uncionár ios da limpeza que
f oram substituídos com o tempo, o que causou perda de pessoal
treinado par a separar o lixo e os recipientes coletores que não
possuíam aparatos f ixadores nos locais em que se encontravam,
provocando uma redistribuição aleatór ia dos cestos dos recipientes, e
perda de ef iciência na coleta. Portant o, é possível notar que dos
problemas citados, boa parte ocorreu devido à ausência de estratégicas
de gestão ambiental.
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5.1.4 CEFET- RN

- Metodologia:
De acordo com o artigo “Programa de coleta selet iva em grandes
inst ituições de ensino: os resíduos sólidos analisados e valorizados sob
a ótica da gestão ambiental” f oi possível notar que a colet a seletiva no
CEFET- RN ocorreu de modo inf ormal , só sendo conh ecedores desta
prática alguns prof essores e alunos do curso de Tecnologia em Controle
Ambiental. Obser vou -se pouca mudança de hábitos por parte de alguns
setores da inst ituição.
Contudo, em 2002, os objetivos do programa de coleta seletiva f oram
estabelec idos, tornando -se um passo inicial para elaboração de um
Sistema de Gestão Ambiental da instituição. Para tal, f ormou -se uma
equipe

composta

por

prof essores,

pedagogos,

assistent es

sociais,

f uncionár ios da limpeza e estagiários dos cursos técnicos e tecnól ogos
em Controle Ambiental. Após a f ormação da equipe, f oi realizada uma
avaliação ambiental com relação aos processos existentes, o que
permitiu ident if icar os pontos f ortes e f racos do programa de coleta
seletiva, as ameaças e tendências de oportunidades de melhoria. Além
disso, verif icou -se a possibilidade de um diagnóstico qualitat ivo e
quantitativo, do lixo gerado na inst it uição. Foram est abelecidos os
roteiros de coleta com frequências, padronização de coletores e a
capacitação de ser vidores par a as a t ividades de coleta.
Para a divulgação entre os prof essores, o programa f oi apresentado nas
reuniões pedagógicas de todos os cur sos e na reunião do comit ê de
qualidade total. O grupo gestor é responsável por mant er cartazes nos
murais, inf ormando da colet a seletiva, de seus benef ícios, do tempo de
decomposição dos materiais, dentre outras inf ormações. Paralelo a
essas ações, f oram realizadas atividades de sensibilização com alunos
e ser vidores t écnico -administrat ivos, obj etivando uma ef iciência melhor
do sist ema já implantado.

- Resultados:
Com relação à coleta e a destinação f inal dos resíduos sólidos, até
dezembro de 2003, ocorria apenas à coleta dif erenciada do papel nos
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setores administrat ivos, e aleator iament e, de alguns t ipos de plásticos e
metais. Isso se devia à f alta de espaço para f azer a triagem e
armazenagem dos recicláveis. No ano de 2004, percebeu -se que poucas
coisas mudaram, pois a grande dif iculdade era a f alta de pessoal para a
coleta, uma vez que os dois únicos f uncionár ios dest inados pa r a o
trabalho não tinham tempo para realizar a triagem, a limpeza e o
armazenamento de todo mater ial coletado. Foi demonst rado que a
inst ituição ainda não considera va o pr ograma como prioridade, pois
esses f uncionários, além dessas atividades, ainda eram designados
para outras, sendo esse o principal entrave na área operacional.

5.2 Barreiras a Implementação

As exper iências para implantação do projeto de CSS demonstram
desaf ios

e

dif iculdades

a

serem

vencidas

pelos

órgãos

e

pelas

associações/cooper ativas qu e devem ser destacadas ( ABREU, 2001).
Foram encontradas as seguint es barreir as de implementação:
1) Quanto a Coleta Seletiva



O desconheciment o dos mater iais que podem ser recicláveis,
bem como a f alta de recursos f inanceir os para a compra de
caixas coletoras e materiais de divulgação e sensibilização;



A f alta de transport e of icial para levar o s resíduos at é a sua
destinação.

2) Quanto aos catador es



A baixo-estima dos catadores , o pouco respeito mútuo e
solidariedade entre os mesmos;



A ausência de cooperativas e associações de catadores
cadastrados para a destinação dos ma teriais recicláveis
descartados.
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3) Quanto aos órgãos políticos



A f alta de cont inuidade administrativa, o que pode reverter
prior idades polít icas f avoráveis ao projet o;



A f alta de credibilidade do poder público junto à sociedade;



A f alta de interação entre as ár eas de educação, saúde, meio
ambiente, habitação, econômica, promoção de direitos, etc.,
que extrapole a atuação dos órgãos da pref eitura e articule
órgãos dos gover nos estaduais e f edera is, ONGs, sindicatos,
empresas

e

associações

de

diver sos

segmentos

da

sociedade.

4) Quanto ao trabalho em equipe



Dif iculdade em f azer com que pessoas de visões dif erentes ,
trabalhem

juntas,

envolvidas

em

órgãos

municipais,

lideranças sociais e ONGs;


A

f alta

de

cr iatividade

e

a

capacidade

empreendedora,

levando a acomodação;


As resistências à mudança s por

part e dos técnicos de

limpeza urbana e dos envolvidos no processo de colet a
inf ormal e comercialização de recicláveis.

6

DISCUSSÃO

Em uma visão geral, f oi verif icada, no primeiro momento, a realização
de palestras de sensibilização e mobilização junt o a prof essores e a
alunos de diversos cursos. Foi, então, estabelecido em alg uns locais
dos CEFET ’s o sist ema de coleta seletiva com rec ipientes próprios,
def inidos por cores que caracterizam cada tipo de mater ial, conf orme a
Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abr il de 2001 ( vide capítulo 2.1).
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No

entanto,

percebeu -se

que

ainda

há

dúvidas

entr e

alunos,

prof essores e técnico-administrat ivos, quanto aos materiais que pode m
ou não ser colocados nos recipientes específ icos . Conclui -se que não
apenas a cor com a f igura simbolizando o mater ial é suf iciente par a
orientar, mas é importante inf ormar que nem todo papel, plástico, metal
e vidro pode ser reciclado.

7

CONCLUSÃO

As instituições de ensino têm um papel f undamental de disseminar o
conhecimento sobr e a consciência ambiental e garantir a coleta de lixo
em, pelo menos,

toda comunidade escolar.

Assim com o dit o por

Nicolaides (2006): “ Como cidadã os globais, as universidades devem ser
totalmente

comprometidas

sustentabilidade

e

no

com

avanço

a
do

pesquisa

de

conheciment o

questões
que

é

sobre
capaz

a
de

signif icat ivamente agregar valor à met a de longo prazo de um meio
ambiente totalmente sustentável ”.
Através da revisão bibliográf ica f oi vist o que e m pouco m ais de dois
anos da regulament ação da Coleta Seletiva Solidár ia, são poucas as
organizações que cumpr em o decreto. Entretanto, por part e do ensino
público, os CEFET´s surgiram com algumas iniciat i vas.
Apesar de ainda não realizar em com êxito total o gerenciamento de
todos os seus resíd uos, o s CEFET ’s tem dado grandes passos neste
sentido. Como em todo trabalho que envolve educação ambiental e, por
consequência, uma mudança de comportamento, os r es ultados só
acontecem a longo prazo, por isso a importância de persistir na busca
dos

objetivos

e

realizar,

per iodicamente,

o

monitor amento

dos

processos.
No que se ref ere ao CEFET/RJ, nota -se que a instit uição está disposta
a reagir de f orma positiva à proposta. O maior impedimento seria a f alta
de inf ormação entr e os membros e a necessidade de uma maior
sensibilização.
As inst ituições de ensino devem perceber a necessidade de servir de
modelo par a a f ormação de uma consciência ambiental , tendo como
responsabilidade m anter as boas práticas em todos seus pilares de
25

atuação, essencialm ente nas prát icas sustentáveis e de conserv ação do
meio ambiente. Dessa f orma, o CEFET/RJ , assim como todas as IES,
precisa investir na formação de prof issionais que se t ornem cidadãos
conscient es para melhor a qualidade de vida.
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