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A Educação qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática.  

Paulo Freire, 1996. 



RESUMO 

Em meio aos impactos socioambientais causados pela má destinação e disposição final dos 

resíduos sólidos, surgem instrumentos, no âmbito global (agendas globais) e nacional 

(legislação), em prol do desenvolvimento e implementação de práticas de Gestão de Resíduos 

Sólidos. Neste cenário encontram-se as Instituições de Ensino Superior, as quais tem grande 

responsabilidade socioambiental, pois são estas instituições que disseminam e fomentam 

conhecimento com e para a sociedade, além de serem potenciais geradoras de resíduos 

sólidos. O trabalho objetivou identificar e analisar as práticas de gestão de resíduos sólidos em 

Instituições de Ensino Superior no panorama global e nacional. Neste contexto, realizou-se 

um estudo bibliográfico, exploratório e descritivo. Os resultados da pesquisa apontaram que 

os estudos de caso sobre Gestão de Resíduos Sólidos em Instituições de Ensino Superior 

possuem semelhanças quanto à metodologia aplicada e resultados obtidos, evidenciando o 

diagnóstico quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados nos campi e importância da 

Educação Ambiental como caminho para o sucesso da Gestão de Resíduos Sólidos. Sobre o 

GreenMetric Ranking, o qual apresenta as práticas sustentáveis em Instituições de Ensino 

Superior, os resultados deste estudo confirmaram que o ranking pode ser utilizado apenas 

como caminho para conhecer Instituições de Ensino Superior brasileiras e estrangeiras que 

tenham implementado práticas de Gestão de Resíduos Sólidos. Evidenciou-se ainda que das 

12 Instituições de Ensino Superior estrangeiras analisadas, 9 apresentaram informações sobre 

as práticas de gestão adotadas, onde aplica-se a educação ambiental, coleta seletiva e política 

dos 3 R's (reduzir, reciclar e reutilizar). Já no panorama nacional, as 7 Instituições de Ensino 

Superior brasileiras analisadas apresentaram informações sobre as práticas de gestão 

supracitadas. Entretanto, deixou-se lacunas sobre questões de monitoramento e orçamento das 

práticas supracitadas. Conclui-se que não há como definir quais são as melhores práticas de 

gestão em termos gerais, visto que para cada sociedade, cada comunidade, cada cultura, 

haverá determinadas práticas que melhor se adaptam às distintas realidades. 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior. Gestão de Resíduos Sólidos. Educação 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Among of the socio-environmental impacts caused by the misallocation and final disposal of 

solid waste, there are instruments, in the global scope (global agendas) and national 

(legislation), in favor of the development and implementation of Solid Waste Management 

practices. In this scenario, there are Higher Education Institutions, which have a great socio-

environmental responsibility, since these institutions disseminate and foster knowledge with 

and for society, as well as being potential generators of solid waste. The objective of this 

study was to identify and analyze the practices of Solid Waste Management in Higher 

Education Institutions in the global and national panorama. In this context, a bibliographic, 

exploratory and descriptive study was carried out. The research results pointed out that the 

case studies on Solid Waste Management in Higher Education Institutions have similarities to 

the applied methodology and results obtained, evidencing the quantitative and qualitative 

diagnosis of the solid waste generated in the campuses and the importance of the 

Environmental Education as a way for the success of Solid Waste Management. Regarding 

the GreenMetric Ranking, which presents sustainable practices in Higher Education 

Institutions, the results of this study confirmed that the ranking can only be used as a way to 

meet brazilian and foreign Higher Education Institutions that have implemented Solid Waste 

Management practices. It was also evidenced that of the 12 foreign Higher Education 

Institution analyzed, 9 presented information on the management practices adopted, where 

environmental education, selective collection and 3 R's policy are applied (reduce, recycle and 

reuse). In the national panorama, the 7 brazilian Higher Education Institutions analyzed 

presented information about the management practices mentioned above. However, there 

have been gaps in monitoring and budgeting issues of the above mentioned practices. It is 

concluded that there is no way to define the best management practices in general terms, since 

for each society, each community, each culture, there will be certain practices that best fit the 

different realities. 

Keywords: Higher Education Institutions. Solid Waste Management. Environmental 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os procedimentos de destinação e disposição finais, ligados diretamente à gestão, 

formam a grande problemática envolvendo os resíduos sólidos, visto que por muito tempo não 

houve uma gestão adequada dos resíduos gerados pela sociedade, tendo como maior exemplo 

os próprios lixões (vazadouros a céu aberto), onde todos os resíduos considerados sem valor 

econômico pela própria sociedade eram depositados sem a menor preocupação em relação aos 

impactos socioambientais como a proliferação de vetores e a contaminação de corpos hídricos 

(GONÇALVES, 2003 e FUNASA, 2007). 

 Conforme a NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

os resíduos sólidos são definidos como "resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição" (ABNT, 2004, p. 01). Logo, podemos afirmar que todas as atividades 

antrópicas estão sujeitas à geração de resíduos sólidos, seja direta ou indiretamente.  

Sobre a utilização do termo “resíduos sólidos”, Demajovoric (1995) explica que 

O termo "lixo" foi substituído por" resíduos sólidos", e estes, que antes eram 

entendidos como meros subprodutos do sistema produtivo, passaram a ser 
encarados como responsáveis por graves problemas de degradação 

ambiental. Além disso, "resíduos sólidos" diferenciam-se do termo "lixo" 

porque, enquanto este último não possui qualquer tipo de valor, já que é 
aquilo que deve apenas ser descartado, aqueles possuem valor econômico 

agregado, por possibilitarem (e estimularem) reaproveitamento no próprio 

processo produtivo (DEMAJOROVIC,1995, p. 89).  

 Neste contexto, Gonçalves (2003, p.22) afirma que "[...] o único tratamento de lixo 

realmente sustentável é a separação na fonte. Aterro sanitário, coleta seletiva, compostagem, 

revalorização e reciclagem são sistemas de apoio ao programa de separação na fonte". Ou 

seja, existem práticas capazes de minimizar os impactos causados pela má disposição dos 

resíduos sólidos que de alguma forma devem ser implantadas na sociedade, principalmente 

através de planos de gestão, como veremos nos capítulos seguintes. 

Sobre a contextualização da problemática supracitada, no panorama global a temática 

dos resíduos sólidos ganhou maior visibilidade após a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Rio 92), e 

marcada por diversas discussões de temas atuais como clima, água e reciclagem. Com a Rio 

92 foi definida a Agenda 21 Global, que viria a ser um programa de ação voltado ao 
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desenvolvimento sustentável, servindo como referência para diversos documentos oficiais e 

programas relacionados à gestão dos resíduos sólidos no Brasil.  

 Em 2012, 20 anos após a Rio 92, ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), a qual contribuiu para a definição da Agenda do 

Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto, aprova-se em setembro de 2015 a 'Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Transformando nosso mundo'.  

 Dentre os 17 objetivos criados para transformar o mundo, a temática dos resíduos 

sólidos é abordada em 4: Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades; Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todas e todos; Objetivo 11. Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; e Objetivo 12. 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015a). 

 A abordagem da Agenda 2030 é de suma relevância pois representa a realidade da 

geração e gestão de resíduos sólidos, principalmente em países em desenvolvimento, onde 

desde a Agenda 21 nota-se uma carência de "[...] informações científicas suficientes para a 

avaliação dos riscos" e insuficiência de "[...] recursos de avaliação de produtos químicos para 

os quais os dados estão em mãos" (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015b, 

tradução nossa). 

 Partindo para o âmbito nacional, os resíduos sólidos são tratados pela legislação 

federal, onde o principal foco é o incentivo à adoção do gerenciamento dos resíduos sólidos 

em órgãos federais, estaduais e municipais. O primeiro exemplo é o Decreto Federal n° 5.940 

de 25 de outubro de 2006, que 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.  

 O segundo é a Lei Federal n° 12.305, de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e tem como instrumentos os planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos (nas esferas pública e privada), que possuem como grande objetivo 

minimizar os impactos causados pelos resíduos sólidos através da redução da geração e coleta 

seletiva, por exemplo. 
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 Outro instrumento em nível nacional de suma importância para a temática abordada é 

o programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criado (1999) e regularizado 

(2006) pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), visando a "[...] revisão dos padrões de 

produção e consumo e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade ambiental nas 

instituições da administração pública" (MMA, 2009, p. 30).  

 Ainda sobre o A3P, o MMA criou a chamada Rede A3P, que serve como  

[...] um canal de comunicação permanente para promover o intercâmbio 
técnico, difundir informações sobre temas relevantes à agenda, sistematizar 

dados e informações sobre o desempenho ambiental das instituições e 

incentivar programas de formação e mudanças organizacionais, permitindo a 
troca de experiências (MMA, 2015?). 

 Em consonância, temos também o Plano de Logística Sustentável (PLS), instituído 

pelo Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e que trata da gestão ambiental na 

administração pública. Cabe ressaltar que ambos, A3P e PLS, serão reapresentados 

posteriormente, visando um maior detalhamento dos instrumentos legais em âmbito nacional.  

1.1. Justificativa 

 A primeira motivação para o presente estudo é a importância da temática dos resíduos 

sólidos na atualidade, onde observa-se, em âmbito global e nacional, a necessidade da 

implementação efetiva da gestão de resíduos sólidos (GRS) nas administrações públicas e 

privadas. 

 Em consonância, a GRS é também essencial para as Instituições de Ensino Superior 

(IES), onde observa-se que as IES estão buscando alcançar o desenvolvimento sustentável a 

partir da adoção de práticas de gestão sustentável, dentre as quais tem-se a GRS como um dos 

pilares primordiais. 

 Sobre a importância da temática supracitada, Tauchen & Brandli (2006, p. 80) e 

Alshuwaikhat & Abubakar (2008 apud ZHANG et al. 2011, p. 1606) explicam que nos meios 

acadêmicos são desenvolvidas as mais diversas atividades, havendo uma comparação com 

pequenos núcleos urbanos, onde suas respectivas atividades estão sujeitas à geração de 

diferentes tipos de resíduos sólidos. Ou seja, as atividades do meio acadêmico são suscetíveis 

à geração de resíduos sólidos, seja de forma direta ou indireta, incluindo principalmente 

resíduos orgânicos, químicos e eletrônicos (NOGUEIRA, 2008). 
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 No que se refere à motivação das instituições para a aplicação de um plano de gestão, 

Boff, Oro e Beuren (2008, p. 2) afirmam que as IES são responsáveis por prover e disseminar 

o conhecimento, sendo uma de suas responsabilidades a adoção de uma postura 

ecologicamente correta. Em outras palavras, as IES servem como modelo para a sociedade 

civil, logo, ao adotarem os planos de GRS estão contribuindo não só para o próprio ambiente 

acadêmico, mas sim para toda a sociedade que terá como exemplos instituições que priorizam 

a preservação dos recursos naturais e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos gerados por suas atividades.  

 Neste contexto surgem algumas questões motivadoras: Quais são as referências 

mundiais e nacionais sobre a GRS em ambientes acadêmicos? Quais são, efetivamente, as 

melhores práticas de gestão que podem ser aplicadas em IES? Quais são os principais desafios 

para a implementação de práticas de gestão em IES? e Por onde começamos? A partir destas 

questões buscaremos a estruturação do presente estudo, visando o esclarecimento das mesmas 

e também a disseminação do conhecimento sobre a temática da GRS. 

 Parte-se então da constatação de que a GRS é essencial para a estruturação de um 

desenvolvimento sustentável no meio acadêmico, resultando em benefícios para o próprio 

meio e para a sociedade civil. Para tal, precisa-se entender que existem desafios no processo 

de implementação das práticas de gestão em IES, onde faz se necessária a compreensão e 

apresentação das atuais práticas adotadas e busca por um maior entendimento dos desafios 

existentes sobre a temática da GRS em âmbito global e nacional. Ademais, precisa-se reforçar 

a relevância da produção de novos estudos que abordem a temática supracitada, visando a 

ampliação e divulgação dos conhecimentos pertinentes. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 Diante da importância do contexto apresentado, o objetivo geral do presente trabalho é 

analisar a gestão resíduos sólidos em Instituições de Ensino Superior (IES) no panorama 

global e nacional, a partir de reflexões com foco nas suas práticas.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar as práticas de gestão dos resíduos sólidos (GRS) de IES estrangeiras e brasileiras 

do “GreenMetric World University Ranking” que são congruentes com o Plano de Logística 

Sustentável (PLS), analisando as que são mais notáveis no âmbito da sustentabilidade;  

- Apresentar as práticas de GRS em IES estrangeiras e brasileiras que não estão selecionadas 

no "GreenMetric World University Ranking” mas que são congruentes com o Plano de 

Logística Sustentável (PLS), selecionadas a partir de critérios de busca em portais científicos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo é abordado o referencial teórico que sustenta o presente estudo. Serão 

abordados os seguintes temas: Instituições de Ensino Superior (IES), geração e gestão de 

resíduos sólidos em IES e apresentação do ranking mundial universitário em sustentabilidade 

e das ferramentas Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e Plano de Logística 

Sustentável (PLS). 

2.1 Instituições de Ensino Superior 

 De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - Lattes/CNPq (2017), a 

Instituição de Ensino Superior é uma "[...] unidade de organização institucional no âmbito do 

ensino superior, pública ou privada, e que pode ser universidade, centro universitário, 

faculdade, instituto ou escola". 

 No Brasil, segundo a Divisão de Temas Educacionais (DCE) do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), as IES podem ser públicas ou privadas, sendo que as públicas são 

sustentadas pelo Poder Público em nível Federal, Estadual e Municipal, enquanto que as 

privadas são aquelas dirigidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem 

fins lucrativos, onde estas últimas são as comunitárias, confessionais e filantrópicas 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2017). 

 Em relação aos graus e cursos ofertados nas IES, os mesmos são classificados como: 

Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia) e Pós-Graduação (stricto sensu ou lato 

sensu), sendo que cada uma possui suas peculiaridades, principalmente sobre as áreas de 

atuação para cada grau e curso, conforme podemos consultar na já citada DCE do MRE 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2017). 

 Sobre os números, segundo os dados do sistema e-MEC do Ministério de Educação 

(2017) até a data de 18/06/2017 existem 2857 IES no Brasil (já credenciadas, em processo de 

credenciamento ou descredenciamento), dentre as quais temos exemplos daquelas citadas 

anteriormente (públicas e privadas). Na tabela 01 podemos analisar a relação de IES públicas 

e privadas para cada estado brasileiro na data de consulta (18/06/2017). 
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Tabela 1 - Relação de IES cada estado brasileiro em 2017. 

Estado Nº de IES públicas Nº de IES privadas Nº de IES especiais* 

Acre (AC) 2 10 0 

Alagoas (AL) 4 27 0 
Amapá (AP) 3 13 0 

Amazonas (AM) 3 21 0 

Bahia (BA) 10 130 1 

Ceará (CE) 4 84 0 

Distrito Federal (DF) 7 79 3 

Espírito Santo (ES) 5 97 0 

Goiás (GO) 8 95 0 

Maranhão (MA) 4 47 0 

Mato Grosso (MT) 3 68 0 

Mato Grosso do Sul (MS) 4 39 0 

Minas Gerais (MG) 29 325 0 

Pará (PA) 6 50 0 
Paraíba (PB) 4 40 0 

Paraná (PR) 15 211 0 

Pernambuco (PE) 31 96 0 

Piauí (PI) 4 41 0 

Rio de Janeiro (RJ) 29 120 9 

Rio Grande do Norte (RN) 5 26 0 

Rio Grande do Sul (RS) 10 125 0 

Rondônia (RO) 2 39 0 

Roraima (RR) 3 5 0 

Santa Catarina (SC) 10 103 0 

São Paulo (SP) 98 588 4 
Sergipe (SE) 2 18 0 

Tocantins (TO) 6 32 0 

TOTAL 311 2529 17 

 Fonte: MEC, 2017/ Elaboração própria. 

 *A categoria administrativa especial é referente à instituição educacional oficial criada por lei estadual ou 

municipal e existente na data da promulgação da Constituição Federal, que não seja total ou 

preponderantemente mantida com recursos públicos, portanto não gratuita (MRE, 2017). 

 Na tabela 01 pode-se observar o panorama nacional de IES, onde é notável que o 

número de IES privadas é superior ao número de IES públicas. Ademais, as públicas estão 

concentradas nos estados de Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Pernambuco (PE) e São 

Paulo (SP). 

 Cabe ressaltar que o panorama global é mais complexo de ser representado, visto que 

não existe atualmente nenhum mecanismo de contabilização em tempo real do número de IES 

existentes no mundo. Neste sentido, só seria possível representar este panorama a partir de 

consultas individuais nos sistemas educacionais de cada país.  

2.2 Geração e gestão de resíduos sólidos em IES 

 A geração dos resíduos é também reflexo do consumo dos recursos destinados às 

Instituições de Ensino Superior (IES), como: papéis, eletroeletrônicos, componentes químicos 
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e até mesmo alimentos que são preparados e servidos nos restaurantes universitários. Os 

estudos realizados por Coutinho (2006) e Nogueira (2008) ressaltam a diversidade de resíduos 

sólidos gerados no ambiente acadêmico, incluindo resíduos que podem ser reutilizados e 

reciclados. 

 Um dos tipos de resíduos mais problemáticos gerados no meio acadêmico é o resíduo 

químico, capaz de oferecer riscos ocupacionais, além de danos ao meio ambiente e à saúde 

pública (NOGUEIRA, op. cit.). Os estudos feitos por Nogueira (op. cit.) e Coutinho (op. cit.) 

foram capazes de diagnosticar quais eram os resíduos químicos gerados pelos laboratórios das 

respectivas IES e, também, como estes mesmos resíduos eram tratados pela comunidade 

acadêmica, sendo evidenciada a falta e/ou ineficiência da gestão destes resíduos. 

 O estudo de caso feito por Franz & Souza (2016) no Campus da Praia Vermelha da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) revelou alguns exemplos da má disposição de 

resíduos sólidos de distintas classificações (Figuras 01 e 02). 

 
Figura 1 - Registro do acúmulo de resíduos contendo mobílias e resíduos eletrônicos em 22/10/2015. Fonte: 

Franz & Souza, 2016. 

 
Figura 2 - Registro do acúmulo de lâmpadas fluorescentes usadas no campus da UFF em 17/12/2015. 

Fonte: Franz & Souza, 2016. 
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 Nas Figuras 01 e 02 pode-se observar exemplos de má disposição de resíduos sólidos 

no próprio ambiente acadêmico, onde aparentemente não houve qualquer preocupação quanto 

às características dos resíduos e como os mesmos deveriam ser dispostos, conforme 

determinam a Lei 12.305/2010 e a NBR 10.004/2004. Neste contexto temos os componentes 

tóxicos presentes nas lâmpadas fluorescentes e nos resíduos eletrônicos, que precisam ser 

tratados de forma diferenciada com o intuito de evitar a contaminação humana e do meio 

ambiente.  

 Já sobre a destinação final dos resíduos, a mesma é tida como um processo 

complicado que ocasionalmente não ocorre da forma correta, como apontam os estudos 

realizados por Coutinho (op. cit.) e Araújo & Altro (2014), onde é evidente que nos ambientes 

estudados não havia a segregação correta de resíduos. De acordo com a Lei 12.305/2010, a 

destinação final ambientalmente adequada inclui "[...] a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético [...] observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos" (BRASIL, 2010, ART. 3º INC. VII). 

 Vale ressaltar que a segregação é primordial para garantir a destinação final 

ambientalmente adequada dos mesmos, pois garante que os resíduos estejam selecionados de 

acordo com sua classificação, o que permite que haja facilidade em identificar quais resíduos 

são recicláveis ou não, por exemplo (NOGUEIRA, op. cit.).  

 Destaca-se também a importância de realizar a segregação dos resíduos no próprio 

ambiente onde foram gerados, visto que essa prática facilitaria as atividades relacionadas com 

a destinação final ambientalmente adequada, buscando assim uma GRS que pode ser 

desenvolvida em IES (TAUCHEN & BRANDLI, op. cit.). 

 No contexto da geração de resíduos sólidos em Instituições de Ensino Superior (IES) 

fica evidente a necessidade de tratar da gestão destes resíduos. De acordo com a Lei 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), entende-se que o gerenciamento de 

resíduos sólidos é um  

[...] conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 
forma desta Lei (BRASIL, 2010, ART 3º INC X). 
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 Para tal, existem algumas práticas de gestão que podem ser adotadas no ambiente 

acadêmico, começando pela já citada prática de segregação dos resíduos, a qual pode ser 

realizada por meio do uso de coletores específicos para cada tipo de resíduo sólido (orgânico, 

metal, papel, por exemplo), conforme determina a NBR 10.004/2004 (ABNT, op. cit.). 

Exemplos práticos da utilização de coletores em IES podem ser observados a seguir (Figura 

03 e 04). 

 
Figura 3 - Registro dos coletores de resíduos sólidos no campus Gragoatá da UFF em 30/05/2017. Fonte: 

Autora/Arquivo pessoal, 2017. 

 
Figura 4 - Registro dos coletores de resíduos sólidos no Polo Universitário de Volta Redonda - UFF em 

02/06/2017. Fonte: Autora/Arquivo pessoal, 2017. 

 Nas Figuras 03 e 04 pode-se observar dois exemplos da utilização de coletores de 

diferentes tipos de resíduos sólidos, como: plástico, vidro, papel, metal e material orgânico. 

Estes coletores podem facilitar o processo de coleta seletiva, o qual é responsável pela 

destinação ambientalmente adequada de cada tipo de resíduo sólido, principalmente sobre 

aqueles com potencial para reciclagem ou reutilização (ex: garrafas PET). 

 Cabe ressaltar a distinção entre os termos reciclagem e reutilização, os quais estão 

definidos na já citada Lei 12.305/2010. A reciclagem é descrita como um processo de "[...] 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos 

[...]" (BRASIL, 2010, art. 3º inc. XIV), como a utilização de óleo usado para a fabricação de 
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sabão. Já a reutilização é um processo de "[...] aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química [...]"(BRASIL, 2010, art. 3º inc. XVIII), 

como a utilização de garrafas PET como vasos para plantas. 

 Além da segregação e coleta seletiva dos resíduos gerados nos ambientes acadêmicos, 

alguns autores apontam que a Educação Ambiental (EA) é uma das práticas essenciais no 

contexto da GRS. Para Tauchen & Brandli (op. cit.) a EA é um dos alicerces do 

desenvolvimento sustentável, visto que  

[...] contribui para a compreensão fundamental da relação e interação da 

humanidade com todo o ambiente e fomenta uma ética ambiental pública a 
respeito do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida, despertando nos 

indivíduos e nos grupos sociais organizados o desejo de participar da 

construção de sua cidadania (ZITZKE, 2002 apud TAUCHEN & 
BRANDLI, 2006, p. 504). 

 Em outras palavras, a EA pode ser utilizada para sensibilizar e instigar os indivíduos 

sobre as questões ambientais, entre as quais temos a GRS nos ambientes acadêmicos, a qual 

depende primordialmente da aplicação de práticas de gestão e participação ativa das partes 

interessadas, como veremos posteriormente. 

2.3 O Ranking Mundial Universitário em Sustentabilidade 

 Em 2010 a Universitas Indonesia (UI) deu inicio ao "World University Ranking", que 

mais tarde seria conhecido como "UI GreenMetric World University Ranking". A UI baseou 

seus instrumentos em uma filosofia ampla que abrange Meio Ambiente, Economia e Equidade 

(UNIVERSITAS INDONESIA, 2015).Os objetivos do ranking são: 

Contribuir para discursos acadêmicos sobre sustentabilidade na educação e 

na ecologização de campi; promover a mudança social liderada pela 

universidade com relação aos objetivos da sustentabilidade; ser uma 
ferramenta de autoavaliação sobre a sustentabilidade do campus para 

instituições de ensino superior (IES) em todo o mundo; e informar os 

governos, agências ambientais internacionais e locais e a sociedade sobre 

programas de sustentabilidade no campus (UNIVERSITAS INDONESIA, 
2016a, p.02, tradução nossa). 

 Sobre a primeira edição do ranking supracitado, em 2010 participaram 95 IES de 35 

países, onde 18 IES eram das Américas, 35 da Europa, 40 da Ásia e 2 da Australásia 

(Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e parte da Indonésia) (UNIVERSITAS INDONESIA, 

2016a). Já na edição de 2015, o número cresceu para 407 IES participantes de 65 países ao 

redor do mundo, o que revela, de acordo com a UI, "[...] que o UI GreenMetric foi 
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reconhecido como o primeiro e único ranking universitário mundial em sustentabilidade" 

(UNIVERSITAS INDONESIA, 2016a, p.02, tradução nossa). 

 O critério de avaliação adotado em 2016 é composto pelos seguintes critérios: 

configuração e infraestrutura; energia e alterações climáticas; resíduos; água; transporte; e 

educação, os quais possuem respectivos indicadores com determinados pesos e pontos 

(UNIVERSITAS INDONESIA, 2016a).  

 Em relação ao critério "resíduos", que será objeto de consulta no presente estudo, o 

mesmo possui os seguintes indicadores: programa para reduzir o uso de papel e plástico no 

campus, programa de reciclagem de resíduos universitários, manejo de resíduos tóxicos, 

tratamento de resíduos orgânicos, tratamento de resíduos inorgânicos e lançamento de esgotos 

(UNIVERSITAS INDONESIA, 2016a). 

 Ainda sobre a metodologia de avaliação adotada no ranking, a UI explica que 

O GreenMetric não foi baseado em nenhum sistema de classificação 

existente. No entanto, foi desenvolvido com consciência de uma série de 

sistemas de avaliação de sustentabilidade existentes e rankings 
universitários. Os sistemas de sustentabilidade que foram encaminhados 

durante a fase de projeto da GreenMetric incluíram: The Holcim 

Sustainability Awards, GREENSHIP (o sistema de classificação 
recentemente desenvolvido pelo Green Building Council of Indonesia, que 

se baseou no sistema Liderança em Design de Energia e Design Ambiental 

(LEED) nos EUA e em outros lugares), o Sistema de Sustentabilidade, 
Rastreamento e Avaliação (STARS) e The College Sustainability Report 

Card (também conhecido como Green Report Card) (UNIVERSITAS 

INDONESIA, 2016a, p.04, tradução nossa). 

 Para participar do ranking, a UI recomenda que o diretor de sustentabilidade ou 

indivíduo responsável pela IES acesse o site do ranking e caso haja interesse em participar, 

deve-se enviar um e-mail para a secretaria do GreenMetric para "receber uma carta convite e 

acesso ao sistema" (UNIVERSITAS INDONESIA, 2016a, p. 03). Após o acesso ao sistema, 

cada responsável pela IES terá acesso ao questionário para preencher com as informações 

sobre os critérios de avaliação apresentados anteriormente. Neste questionário constam 

perguntas sobre as práticas sustentáveis que podem ser adotadas por IES, onde deverão ser 

indicados se a IES faz (parcial ou totalmente) ou não cada uma destas práticas. No critério 

"resíduos", por exemplo, é avaliado como a IES faz a GRS em seus campi, onde a pontuação 

será dada de acordo com o nível de cumprimento de cada uma das já citadas práticas de GRS 

avaliadas no ranking. 
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 De acordo com Sari (2012 apud SUWARTHA & SARI, 2013, p. 47) "o ranking foi 

baseado na premissa de que há espaço para um ranking global que irá aplicar ferramentas de 

medição, que pode ser usado para ambos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento" 

(tradução nossa). Ou seja, o ranking pode ser amplamente utilizado em IES de diversos 

países, trazendo uma nova perspectiva de medição e autoavaliação no âmbito da 

sustentabilidade em ambientes acadêmicos. 

 Em consonância, segundo Suwartha & Sari (2013, p. 47) "[...] como um novo ranking 

universitário mundial, onde a maioria é gerenciada usando um sistema de acesso aberto e 

online, muitas universidades participaram com entusiasmo para testar o desempenho do 

ranking e avaliar o seu lugar" (tradução nossa). Além disso, o ranking incentiva as 

universidades participantes na busca por um aperfeiçoamento de suas atuais práticas de gestão 

ambiental, com o intuito de melhorarem suas respectivas pontuações (UNIVERSITAS 

INDONESIA, 2016a). 

 Entretanto, podemos apontar dois pontos críticos sobre o GreenMetric World 

University Ranking . O primeiro, conforme evidencia Lauder et al. (2015), é a constatação de 

que o número de estudos sobre a temática do ranking de sustentabilidade em IES ainda é 

muito escasso. Ainda segundo Lauder et al. (op. cit.), seu próprio estudo é uma "chamativa" 

para a necessidade do desenvolvimento de novos estudos.  

 O segundo ponto crítico é que nas edições publicadas do GreenMetric World 

University Ranking1 não são detalhadas, de forma qualitativa, quais são as práticas realizadas 

ou não por cada IES, o que pode resultar em duas vertentes: 1. desconfiança total dos dados 

apresentados pelo ranking supracitado, sucedido da descredibilidade do mesmo; 2. instigação 

do público-alvo, no sentido de iniciar uma investigação das práticas sustentáveis efetivamente 

adotadas pelas IES presentes no ranking. 

 Neste contexto, apesar da importância do ranking no âmbito da sustentabilidade em 

ambientes acadêmicos, é preciso incentivar a investigação do mesmo pelo público-alvo, 

principalmente em relação aos critérios e metodologia adotados, reforçando também a 

investigação sobre a sustentabilidade em campi das IES presentes do ranking em questão. 

 

                                            
1 As edições passadas podem ser consultadas em: http://greenmetric.ui.ac.id/archive-ranking/ 
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2.4 Instrumentos legais sobre gestão de resíduos sólidos no Brasil 

 Como vimos anteriormente, o contexto da GRS no Brasil vem sendo tratado pela 

legislação nacional e ferramentas legais, sendo marcada principalmente pela elaboração da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 12.305/2010), que trouxe algumas das 

principais definições no contexto supracitado, além de tratar das práticas de GRS e definir 

algumas ferramentas que podem auxiliar no processo de gestão, dentre os quais temos os 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), os quais são incentivados em 

escala municipal pelo MMA e que incorporam práticas como a não geração de resíduos, a 

logística reversa e a coleta seletiva. 

 Em 2012, o Plano de Logística Sustentável (PLS) foi instituído pelo art. 16 do Decreto 

nº 7.746, de 05 de junho de 2012, sendo definido como uma "[...] ferramenta de planejamento 

que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização dos 

gastos e processos na Administração Pública" (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). 

De acordo com o 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 [...] 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, 2012a). 

 

 Conforme o art. 8º da Instrução Normativa nº 10/2012, que sustenta o decreto 

supracitado, as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços 

deverão abranger os seguintes temas: 

[...]I – material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para 

impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão;  
II – energia elétrica;  

III – água e esgoto;  

IV – coleta seletiva;  
V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;  

VI – compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos 

obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 
processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial;  

VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, 

com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes 

(BRASIL, 2012b).  
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 Sobre as regras de elaboração de um PLS, no art. 11 da Instrução Normativa nº 

10/2012 é prevista a utilização do programa Agenda Ambiental na Administração Pública - 

A3P como um dos principais referenciais no processo de elaboração do Plano de Logística 

Sustentável, visto que o programa incorpora diversas temáticas relacionadas à gestão 

ambiental em órgãos públicos, como por exemplo: uso racional dos recursos naturais e bens 

públicos e eficiência energética (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

 Ainda sobre o A3P, vale ressaltar sua importância para a temática da GRS em IES e 

consequentemente para o presente estudo, visto que um dos eixos temáticos do programa é 

justamente a "gestão adequada dos resíduos gerados" (MMA, 2009). Em consonância, Santos, 

Moura e Fernandes (2012) afirmam que  

[...] A implementação da A3P pode trazer uma série de vantagens, tais como: 
redução de água, energia e outros insumos, estabelecimento de padrões 

ambientais focados ao ganho de qualidade de vida no ambiente de trabalho 

para o funcionário, entre outros (SANTOS, MOURA e FERNANDES, 2012, 

p. 4). 

 Neste contexto, as IES públicas estão enquadradas no grupo de organizações públicas 

que precisam elaborar o PLS. Porém, nada impede que as IES privadas tomem iniciativas em 

prol da gestão ambiental em seus campi. Portanto, não podemos descartar os exemplos de 

práticas de GRS nas IES privadas, visto que as mesmas podem apresentar algumas 

similaridades com a realidade observada nas IES pública, principalmente sobre os desafios da 

implementação e monitoramento das práticas de GRS, conforme apresentaremos nos capítulos 

seguintes. 
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3. METODOLOGIA 

 Para cada tipo de trabalho científico existem diversas técnicas de pesquisa que devem 

ser utilizadas no direcionamento do estudo visando a obtenção de resultados pertinentes ao 

pesquisador. As definições destas técnicas são encontradas em diversos livros na literatura 

brasileira, como Lakatos & Marconi (2003) e Gil (2002).  

 Segundo Gil (2002), as pesquisas podem ser classificadas como: exploratórias, 

descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória possui como objetivo principal o 

"aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições". O objetivo primordial da pesquisa 

descritiva é a "descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis". Já a pesquisa explicativa "têm como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos" (GIL, 2002, p. 41 e 42). 

 Baseando-se nas definições quanto à classificação de pesquisa dadas por Gil (2002), 

determinou-se que o presente estudo é de caráter teórico no que se refere ao tema abordado. 

Em relação aos métodos utilizados e objetivos, caracteriza-se como um estudo bibliográfico, 

exploratório e descritivo, visto que analisará resultados e conclusões específicos provenientes 

dos documentos consultados (GIL, op. cit.). Ademais, determinou-se que o estudo seria 

realizado em duas partes, as quais serão pertinentes aos panoramas propostos (global e 

nacional). 

 A primeira parte do estudo é a pesquisa bibliográfica e documental referentes aos 

estudos encontrados na literatura estrangeira sobre a GRS em ambientes acadêmicos. A partir 

destas pesquisas foram estabelecidos dois focos principais para o panorama global.  

 O primeiro foco da pesquisa é referente aos estudos de caso sobre a GRS em IES, 

sendo a principal fonte consultada o estudo de Vaz, Inomata e Stiirmer (2014), onde os 

autores realizaram um levantamento bibliográfico de estudos sobre GRS em IES estrangeiras. 

 A partir da pesquisa citada anteriormente, partiu-se para o segundo foco, o qual é 

referente ao GreenMetric World University Ranking, onde foram selecionadas IES 

estrangeiras presentes neste ranking que atenderam aos requisitos apresentados no 

Fluxograma 01 (Apêndice A), como uma boa pontuação no item "Resíduos" e utilização de 
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práticas de GRS congruentes com o PLS2. Neste processo, foram consultados os sites oficiais 

das IES estrangeiras selecionadas e foi realizada uma pesquisa documental sobre a GRS em 

cada IES utilizando portais científicos, como Google Acadêmico e o Portal de Periódicos da 

Capes. Cabe ressaltar que para esta pesquisa foram utilizadas as palavras-chave "educação 

ambiental", "gestão de resíduos sólidos", "resíduos sólidos" e "sustentabilidade". Ademais, é 

importante indicar que as IES estrangeiras selecionadas não foram as mesmas apresentadas no 

primeiro foco. 

 A segunda parte do estudo é a pesquisa bibliográfica e documental referentes aos 

estudos encontrados na literatura brasileira sobre a GRS em ambientes acadêmicos. A partir 

destas pesquisas foram estabelecidos dois focos principais para o panorama nacional.  

 O primeiro foco da pesquisa é referente aos estudos de caso sobre a GRS em IES, 

onde buscou-se aproximação com a metodologia e resultados do estudo de Vaz, Inomata e 

Stiirmer (op. cit.) utilizando, para pesquisa em portais científicos, algumas palavras-chave 

pertinentes ao tema da GRS em IES, como "resíduos sólidos", "gestão" e "educação". Em um 

primeiro momento, as buscas revelaram um total de 37.600 documentos, os quais 

ocasionalmente não estavam de acordo com temática de GRS em IES. Neste contexto, testou-

se uma série de combinações de palavras-chave pertinentes3, onde observou-se que a 

utilização da combinação das palavras-chave: "IES" e "educação ambiental" mostrava 

resultados mais coerentes e específicos quanto a temática supracitada. Desde processo, 

obteve-se então um total de 916 documentos para serem avaliados4. 

 A partir da pesquisa citada anteriormente, partiu-se para o segundo foco, o qual é 

referente ao GreenMetric World University Ranking, onde foram selecionadas IES brasileiras 

presentes neste ranking que atenderam aos requisitos apresentados no Fluxograma 02 

(Apêndice B), como uma boa pontuação no item "Resíduos" e utilização de práticas de GRS 

congruentes com o PLS. Neste processo, foram consultados os sites oficiais das IES 

brasileiras selecionadas e foi realizada uma pesquisa documental sobre a GRS em cada IES 

utilizando portais científicos, como Google Acadêmico e repositórios institucionais. Cabe 

                                            
2 As principais práticas de GRS previstas para o PLS são a coleta seletiva, política dos 3 R's (reciclagem, 

reutilização e redução dos resíduos sólidos gerados) e educação ambiental (para sensibilização e capacitação das 

partes envolvidas). (BRASIL, 2012b) 
3 As combinações realizadas utilizaram as seguintes palavras-chave: "educação ambiental", "resíduos sólidos", 

"gestão de resíduos sólidos", "universidades", "sustentabilidade" e "instituições de ensino superior". 
4 É importante salientar que pode ocorrer divergências nos resultados em caso de replicação do método, visto 

que os portais científicos estão em constante transformação. 
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ressaltar que para esta pesquisa foram utilizadas as palavras-chave "educação ambiental", 

"gestão de resíduos sólidos", "resíduos sólidos" e "sustentabilidade". Ademais, é importante 

indicar que as IES brasileiras selecionadas não foram as mesmas apresentadas no primeiro 

foco. 

 Sobre o procedimento de seleção e avaliação das IES presentes no ranking supracitado 

(ver Apêndices A e B) para os resultados, serão adotados dois critérios distintos para cada 

realidade observada, visto que cada uma possui suas peculiaridades. Para o panorama global, 

os requisitos básicos são: 1. ser uma IES e 2. obtenção de pontuação máxima (1800) no 

critério "Resíduos" do GreenMetric World University Ranking 5.  

 Já para o panorama nacional, onde nenhuma IES brasileira obteve pontuação máxima, 

foi determinado que um dos requisitos básicos é a obtenção de pontuação igual ou superior a 

918, que corresponde à média aritmética das pontuações das IES presentes no ranking, 

conforme podemos observar no Quadro 01. 

Quadro 1 - Relação das IES brasileiras presentes no GreenMetric Ranking em 2016. 

IES brasileiras Pontuação  

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio 1401 
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 1326 

Centro Universitário do Rio Grande do Norte - UNI-RN 1227 
Universidade do Vale do Itajaí - Univali 1224 
Universidade Federal de Lavras - UFLA 1125 

Universidade Estadual de Maringá - UEM 975 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS 951 

Universidade de São Paulo - USP 876 
Universidade Federal de Viçosa - UFV 849 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas 699 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 699 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais - IFSULDEMINAS 

648 

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 600 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 249 

TOTAL  12849 

MÉDIA  917,78 

 Fonte: Universitas Indonesia, 2016b. 

 No Quadro 1 pode-se observar que 14 IES brasileiras participaram do GreenMetric 

Ranking em 2016, onde a média das pontuações foi de aproximadamente 918. A utilização 

desta média busca selecionar as IES que estão com melhores pontuações no âmbito da GRS.  

                                            
5 Visto que o número de IES estrangeiras com essa pontuação é considerável (ver Anexo A). 
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 Sobretudo, vale salientar que a utilização dos critérios apresentados anteriormente não 

podem ser considerados como fatores determinantes sobre a real eficiência da GRS em uma 

IES, visto que os responsáveis pelo GreenMetric World University Ranking não acompanham 

a efetividade das práticas adotadas por uma IES. Neste sentido, é então necessária a 

combinação destes critérios com a investigação bibliográfica a partir dos sites oficiais das IES 

selecionadas e estudos pertinentes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Panorama global da GRS em IES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados sobre o panorama global da GRS em 

IES estrangeiras. O capítulo está dividido em duas partes, as quais são referentes aos dois 

focos apresentados anteriormente (ver Capítulo 3). 

4.1.1 Estudos sobre GRS em IES estrangeiras 

 No âmbito da GRS em IES estrangeiras, que representam o panorama global, podemos 

encontrar alguns exemplos de estudos pertinentes. Alguns destes estudos focam na parte de 

diagnóstico dos resíduos gerados no ambiente acadêmico, outros buscam a análise do sistema 

atual de gestão e existem também alguns estudos voltados aos desafios para a implementação 

da GRS em ambientes acadêmicos. 

  Neste contexto, Smyth, Fredeen e Booth (2010) ressaltam a importância do 

desenvolvimento de estudos referentes à temática da GRS em IES. De acordo com os autores, 

a compreensão das 

[...] características do fluxo de resíduos sólidos de uma instituição é o 
primeiro passo para aumentar a sustentabilidade de um sistema de gestão de 

resíduos. Além disso, estudos de caracterização de resíduos[...] podem servir 

de força motivadora durante as etapas preliminares de uma iniciativa de 
sustentabilidade mais ampla, particularmente no setor de ensino superior 
(SMYTH, FREDEEN e BOOTH, 2010, p. 1014, tradução nossa). 

 Isto é,  para que seja possível implementar a GRS em uma IES é essencial que sejam 

realizados estudos voltados à caracterização dos resíduos gerados no ambiente acadêmico, 

visto que estes estudos servem como motivação para a busca por uma postura ecologicamente 

correta. Em consonância, Jibril et al. (2012) afirmam que a GRS é responsabilidade dos 

envolvidos com a IES, onde o sucesso das práticas de GRS depende da conscientização e 

sensibilização de todos - docentes, discentes e técnicos administrativos, dentre outros. 

 Entretanto, o estudo de Dahle & Neumayer (2001) em 6 IES do Reino Unido, 

constatou que existem algumas barreiras para a implementação da GRS em IES, os autores 

concluíram que as principais barreiras são: falta de recursos financeiros, falta de educação 

ambiental, comportamento cultural "não ambiental" e falta de espaço para armazenamento de 

resíduos (DAHLE & NEUMAYER, 2001). Cabe ressaltar que essa conclusão também foi 

observada no estudo de Mbuligwe (2002) realizado em 3 IES na Tanzânia. 
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 No estudo de revisão bibliográfica realizado por Vaz, Inomata e Stiirmer (op. cit.), os 

autores avaliaram 118 artigos onde, após processo de filtragem, apenas 19 foram selecionados 

como pertinentes ao tema da GRS em IES.  

 Analisando as palavras-chave utilizadas em cada estudo, Vaz, Inomata e Stiirmer (op. 

cit.) evidenciaram quais eram as mais frequentes, como podemos observar a seguir (Figura 

05). 

 
Figura 5 - Representação da densidade das palavras-chave nos estudos sobre GRS em IES. Fonte: Vaz, 

Inomata e Stiirmer, 2014. 

 Analisando a Figura 05, as palavras-chave com maior frequência, e neste sentido com 

maior densidade, são: Solid waste, University, Management, Educational, Institutions, 

Strategy (VAZ, INOMATA E STIIRMER, 2014). Neste contexto, podemos afirmar que estas 

palavras-chave podem servir como guia em pesquisas futuras, visto que já são amplamente 

utilizadas em estudos pertinentes à temática da GRS em IES. 

 A partir da análise dos resultados, criou-se uma síntese de alguns estudos em IES 

estrangeiras (Quadro 3) apontados por Vaz, Inomata e Stiirmer (op. cit.). Os estudos foram 

realizados por Vega, Benítez e Barreto (2008) na Autonomous University of Baja California - 

UABC (México); Jain & Pant (2010) na TERI University (Índia); Geng et al. (2012) na 

Shenyang University (China); e Zhang et al. (2011) na University of Southampton - UoS 

(Reino Unido). 
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Quadro 2 - Estudos em IES estrangeiras sobre a gestão de resíduos sólidos. 

Universidade Tipo de estudo realizado Resultados e Conclusões 

 

 

Autonomous 

University of 

Baja California 

- UABC 

 

 

Apresentação dos resultados da 

caracterização de resíduos gerados no 

Campus Mexicali I da UABC.  

 

Desenvolvimento de uma base para a 

implementação de um programa de 

recuperação, redução e reciclagem de 
resíduos no campus estudado. 

 

Verificação de que o campus Mexicali I produz 

1 ton. de resíduos sólidos por dia, onde cerca de 

65% destes resíduos são recicláveis ou 

potencialmente recicláveis. 

 

Constatação de que um programa de segregação 

e reciclagem é completamente viável para o 
campus estudado, visto que o mercado local de 

resíduos recicláveis (empresas de reciclagem), 

são capazes de absorver os resíduos gerados 

pelo campus em questão. 

Shenyang 

University - SU 

Apresentação e análise das atuais práticas 

de gestão de resíduos sólidos adotadas na 

SU. 

 

Desenvolvimento e proposta de um 

modelo integrado em universidade verde 

que possa ser adotado pelas IES 

existentes na China. 

Implantação de coletores distintos para os 

resíduos recicláveis e os não recicláveis na SU. 

 

Implementação do projeto demonstrativo de 

separação de garrafas PET, garrafas de vidro e 

latas de alumínio e constatação do aumento da 

taxas de reciclagem na SU (em 3 semanas no 

mês de 2011), onde: Garrafas PET - de 82% 
para 95%; Garrafas de Vidro - de 72% para 

88%; Latas de Alumínio - 73% para 88%. 

 

Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas no 

âmbito da gestão ambiental para a SU. 

 

Conclusão sobre a importância de estudos de 

caso em IES no âmbito da "universidade 

verde", buscando a implementação efetiva de 

práticas de gestão 

 

 

 

TERI 

University 

 

Análise ambiental inicial (IER) e análise 

de forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças (SWOT) com o intuito de 
identificar as principais preocupações 

ambientais na universidade estudada.  

 

A partir das análises, deu-se início ao 

processo de elaboração de uma política e 

plano ambiental com base nas diretrizes 

da ISO 14001. 

 

Constatação de que a gestão de resíduos sólidos 

gerados pela universidade é um dos temas 

principais a serem tratados por um plano de 
gestão ambiental. 

 

Após a análise SWOT houve o 

desenvolvimento de um plano de gestão 

ambiental, onde os alunos são convidados para 

participarem dos processos de implementação e 

monitoramento do plano. 

 

Constatação dos tipos de resíduos gerados pela 

universidade, como resíduos químicos e 

perigosos; resíduos elétricos e eletrônicos; 
resíduos sólidos municipais; resíduos de papel. 

 

University of 

Southampton - 

UoS 

 

Análise do sistema de gestão de resíduos 

sólidos adotado pela UoS. 

  

Desenvolvimento de uma estratégia de 

gestão de resíduos sustentável e faseada 

para uma IES, baseando-se 

principalmente no "PESTLE analysis" 

(Political, Economic, Social, 

Technological and Environmental) e no 

modelo ISB (Infrastructure, Service, 

Behavior). 

A partir do programa adotado pela UoS, entre 

2004 a 2008 os custos de resíduos caíram em 

torno de 125 mil euros, alcançando também 

uma taxa de reciclagem de 72%.  

 

Constatação de que o programa adotado pela 

UoS serve como um exemplo realista, bem 

sucedido e prático para outras IES que tenham 

o desejo de implementar um sistema de gestão 

de resíduos realmente eficaz. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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 Analisando o Quadro 2 pode-se afirmar que há semelhanças entre os estudos em IES 

estrangeiras. Primeiramente, em todos os estudos os autores ressaltam a importância da GRS 

para a consolidação de uma postura ecologicamente correta por parte das IES.  

 Em segundo lugar, vemos o potencial da implementação de práticas de GRS, visto que 

as mesmas podem trazer benefícios para o próprio meio acadêmico e sua comunidade, 

principalmente com a redução e reciclagem dos resíduos gerados.  

  Há também uma concordância de que para a implementação da GRS é primordial a 

realização de estudos de caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos gerados 

nas IES, visando uma maior compreensão da realidade do ambiente acadêmico para buscar a 

conscientização e sensibilização da comunidade como um todo.  

4.1.2 IES estrangeiras no GreenMetric Ranking  

 Com base nos critérios de avaliação adotados no Fluxograma 01 (Apêndice A) para a 

análise das IES estrangeiras presentes no GreenMetric Ranking (Anexo A), criou-se um 

quadro (Quadro 3) para sistematizar as informações sobre a adoção de práticas de GRS nas 

IES estrangeiras entre o período de maio e junho de 2017. Este processo ocorreu a partir da 

consulta aos sites oficiais das IES selecionadas. 

Quadro 3 - Sistematização das práticas de GRS congruentes com o PLS adotadas nas IES estrangeiras. 

 Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Universidade 

Práticas de Gestão de Resíduos Sólidos divulgadas pela IES 

Educação ambiental Coleta Seletiva Política dos 3 R's 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Nanhua University Taiwan - Taiwan  x  x  x 

Nottingham Trent University - 

Inglaterra 
x  x  x  

University of Bradford - Inglaterra  x  x  x  

Georgia Institute of Technology - 

Estados Unidos da América 
x  x  x  

Universite de Sherbrooke - Canadá x  x  x  

Freie Universitaet Berlin - Alemanha x  x  x  

Dublin City University - Irlanda x  x  x  

Wageningen University & Research 

- Holanda 
 x  x  x 

University of Nottingham - 

Inglaterra 
x  x  x  

University of California Davis - 

Estados Unidos da América 
x  x  x  

Universitat fur Bodenkultur Wien - 

Áustria 
x   x  x 

Aalto University - Finlândia x  x  x  
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 No Quadro 3 pode-se observar que das 12 IES com pontuação máxima no 

GreenMetric Ranking, 9 apresentaram informações sobre as práticas de GRS adotadas, onde 

aplica-se a educação ambiental, coleta seletiva e política dos 3 R's (reduzir, reciclar e 

reutilizar). Sobre as informações pertinentes ao Quadro 3 , encontra-se no Anexo B um 

quadro com a relação entre IES estrangeiras, práticas de GRS adotadas e fontes consultadas. 

 Ainda em relação às práticas adotadas, foram encontrados alguns exemplos notáveis 

nas IES estrangeiras selecionadas. O primeiro é o programa "Game Day Recycling" 

organizado pelo Georgia Institute Of Technology com o intuito de reciclar garrafas de 

plástico, garrafas de vidro e latas de alumínio durante os jogos de futebol no campus do 

instituto em questão. Com esse programa, o instituto já recolheu 198 toneladas de materiais 

recicláveis entre 2008 e 2016, contando com a participação de mais de 200 voluntários 

anualmente (GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2017). O programa é relevante 

pois funciona como uma prática de educação ambiental, onde é desenvolvida a sensibilização 

e participação ativa das partes interessadas com a questão da reciclagem. 

 O segundo é o "A-Z Waste Guide" elaborado pela University of Bradford que 

apresenta diversos itens que podem ser recicláveis e quais são as suas respectivas formas de 

descarte. Neste guia podem ser encontrados itens como eletroeletrônicos, jornais, baterias, 

óleos e até mesmo móveis (UNIVERSITY OF BRADFORD, 2017). O guia em si é notável 

pois pode auxiliar os estudantes, professores e demais funcionários na adoção de uma postura 

mais ecologicamente correta nas atividades cotidianas. 

 O terceiro exemplo é o biodigestor desenvolvido pela University Of California Davis 

em parceria com a CleanWorld, com um sistema projetado para "[...] converter 50 toneladas de 

resíduos orgânicos para 12.000 kWh de eletricidade renovável a cada dia usando geradores de 

última geração, desviando anualmente 20.000 toneladas de resíduos de aterros locais" 

(UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS, 2014, tradução nossa). O biodigestor é um 

importante exemplo pois resulta em dois benefícios econômicos para o campus: a gestão dos 

resíduos orgânicos e geração de energia elétrica. 

 Apesar de ser constatada a divulgação das práticas de GRS nas IES estrangeiras 

selecionadas, são necessárias algumas considerações relevantes. Primeiramente, não foram 

encontrados estudos de caso nas IES supracitadas que estivessem disponíveis para consulta, o 

que pode ser interpretado como um ponto negativo quando pensa-se na participação ativa da 
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comunidade acadêmica no contexto da implementação efetiva da GRS em campi. Em outras 

palavras, a ausência de estudos de caso sobre a GRS em IES pode ser reflexo da ausência de 

interesse e/ou sensibilização da própria comunidade acadêmica sobre a questão dos resíduos 

sólidos. 

 Outra consideração relevante é referente aos dados de monitoramento, estatísticas e 

relatórios sobre a quantidade de resíduos sólidos gerados em campi e quanto destes foram 

tratados de maneira ambientalmente adequada. Neste contexto, das 12 IES avaliadas, 8 

apresentam dados quantitativos sobre a geração e gestão de resíduos. 

 De acordo com a Nottingham Trent University (2016), em 2015/2016 a própria 

universidade, em parceria com uma empresa, fez a reciclagem de um total de 98,95% de 

resíduos sólidos que normalmente seriam destinados aos aterros sanitários. 

 Sobre a University of Bradford, a universidade informa que 0% dos resíduos sólidos 

gerados em campi é destinado aos aterros sanitários, visto que tudo é convertido em energia 

(UNIVERSITY OF BRADFORD, 2015). 

 Na Universite de Sherbrooke, informa-se que a porcentagem de reciclagem dos 

resíduos gerados em 2012 foi de 76% (UNIVERSITE DE SHERBROOKE, 2012), sendo este 

um dos dados menos atualizados entre as IES estrangeiras selecionadas. 

 Sobretudo, apesar de apresentarem dados quantitativos sobre a GRS, as IES 

selecionadas não divulgam dados orçamentários pertinentes às práticas de gestão adotadas, 

como por exemplo, quanto foi gasto para a construção de um biodigestor e/ou implantação de 

coletores de resíduos sólidos em campi. A ausência destes dados pode ser interpretada de 

forma negativa, pois não há como ter uma maior compreensão da realidade no que se refere 

ao investimento das IES para a implementação efetiva da GRS. 

4.2 Panorama nacional da GRS em IES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados sobre o panorama nacional da GRS em 

IES brasileira. O capítulo está dividido em duas partes, as quais são referentes aos dois focos 

apresentados anteriormente (ver Capítulo 3). 
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4.2.1 Estudos sobre GRS em IES brasileiras 

 No Brasil temos alguns exemplos de estudos referentes à adoção da GRS em IES. 

Alguns destes estudos realizaram o diagnóstico dos resíduos gerados no ambiente acadêmico, 

outros focaram na análise de um atual sistema de GRS em uma IES, e ainda temos exemplos 

de propostas para a implementação de práticas de GRS para as IES estudadas. 

 Furiam & Günther (2006) dissertam sobre a GRS em IES, afirmando que 

[...] O diagnóstico da geração e da classificação dos resíduos e o 

acompanhamento ao longo do tempo das atividades realizadas em cada 

universidade, bem como atividades de Educação Ambiental são importantes 
para orientar a segregação, a coleta, o tratamento e a destinação final desses 
resíduos sólidos gerados [...] (FURIAM & GÜNTHER, 2006, p. 08). 

 Em consonância, Corrêa, Lunardi e Jacobi (2012) concluíram que 

Para construir políticas para a gestão dos resíduos na perspectiva da 

educação ambiental, mostrou-se fundamental potencializar modelos de 
aprendizagem que provocassem a desacomodação [...] instigando a reforma 

do pensamento dos sujeitos, valorizando a importância de sua participação, 

encaminhando para uma percepção multidimensional da realidade. 
(CORRÊA, LUNARDI e JACOBI, 2012, p. 14) 

 Ou seja, embora a GRS dependa do diagnóstico dos resíduos e implementação de 

práticas pertinentes, é necessário incorporar a Educação Ambiental (EA), visto que a 

conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica são primordiais para o 

desenvolvimento das práticas de GRS. Cabe ressaltar que as já citadas Boff, Oro e Beuren 

(2008) também apontaram a importância da EA para um sistema de gestão ambiental. 

 Para a pesquisa bibliográfica e documental em portais científicos adotou-se as 

palavras-chave: "IES" e "educação ambiental". Analisou-se os títulos e resumos dos 916 

documentos encontrados, desconsiderando aqueles que estavam indisponíveis para consulta, 

duplicados ou que tratavam das IES brasileiras selecionadas para os resultados pertinentes ao 

GreenMetric Ranking. 

 A partir da análise dos resultados, criou-se uma síntese de alguns estudos em IES 

brasileiras (Quadro 4). Os estudos foram realizados por Schenkel et al. (2010) no Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro - IFTM; Costa et al. (2006) na Universidade Estadual da 

Paraíba - UEPB; Oliveira & Oliveira (2014) na Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT; e Gonçalves et al. (2010) na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

UTFPR. 
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Quadro 4 - Estudos em IES brasileiras sobre a gestão de resíduos sólidos. 
Universidade Tipo de estudo realizado Resultados e Conclusões 

Instituto 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro - 

IFTM 

 

Apresentação dos resultados do 

monitoramento das ações do Programa de 

PGIRS, implantado em 2009 no Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro – IFTM, 

Campus Uberaba. 

 

 

Constatação da redução dos materiais enviados 

ao Aterro Sanitário de Uberaba, com um índice 

de aproximadamente 50% por semana.  

 

Verificação da eficiência das ações de 

sensibilização e de educação ambiental voltadas 

à comunidade acadêmica. 

 

Conclusão de que os resultados alcançados com 

a implantação do PGIRS no IFTM, Campus 
Uberaba foram satisfatórios. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba - UEPB 

 

Análise qualitativa e quantitativa dos 

resíduos sólidos gerados no Campus I da 

Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). 

 

Observação do destino dado aos resíduos 

sólidos gerados no campus estudado. 

 

Elaboração e execução de um processo de 

sensibilização da comunidade acadêmica 
da UEPB (Educação Ambiental). 

 

Constatação de que a maior parte dos resíduos 

gerados é composta por resíduos orgânicos. 

 

Comprovação da necessidade da implantação 

da coleta seletiva dos resíduos sólidos e o 

estabelecimento de uma Usina de 

Compostagem para o aproveitamento do 

resíduo orgânico. 

 

Conclusão sobre a importância da Educação 
Ambiental para garantir o sucesso da gestão de 

resíduos sólidos no campus da UEPB. 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso - 

UNEMAT 

Diagnóstico sobre a geração de resíduos 

sólidos no campus universitário da 

UNEMAT 

 

Observação do destino dado aos resíduos 

sólidos gerados no campus estudado. 

 

 

 

Constatação de que não há a adoção de práticas 

de GRS adotadas no campus da UNEMAT de 

Tangará da Serra – MT; 

 

Comprovação de que não existe na instituição e 

no campus de Tangará da Serra – MT nenhum 

programa de GRS implantado; 

 

Identificação que os principais resíduos sólidos 

gerados são: embalagens diversas (papel, cartão 
e plástico), misturas de embalagens, papel, 

cartão e resíduos biodegradáveis da cantina. 

 

 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná - 

UTFPR  

 

 

Levantamento dos tipos e locais de 

geração de resíduos no Campus Francisco 

Beltrão (UTFPR-FB) e diagnóstico 

ambiental dos sistemas de coleta e 

destinação final desses resíduos. 

 

Classificação e quantificação dos resíduos 

gerados no campus estudado de acordo 

com a Resolução CONAMA 313/02 e a 
NBR 10.004/04. 

 

Início do processo de elaboração de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) para o campus estudado. 

 

Constatação de que a maior parte dos resíduos 

gerados é composta por resíduos orgânicos. 

 

 Dos resíduos gerados no campus, muitos são 

encaminhados ao aterro sanitário municipal, os 

quais são passíveis de reuso, reciclagem e 

compostagem. 

 

Comprovação de que as ações de educação 
ambiental são essenciais para a garantia de um 

bom desempenho e melhorias dos índices do 

PGRS do Campus da UTFPR-FB. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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 Analisando o Quadro 4 pode-se afirmar que existem semelhanças entre os estudos 

realizados em IES brasileiras. Primeiramente, em todos os estudos os autores evidenciaram a 

importância da sensibilização, conscientização e educação ambiental para garantir o sucesso 

da GRS.  

 Em segundo lugar, a metodologia utilizada nos estudos apresentados anteriormente é 

similar, sendo composta pelas análises qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos gerados 

no meio acadêmico.  

 Em terceiro lugar, em todos os estudos houve uma comprovação da necessidade de 

implementar práticas de gestão nas IES estudadas, visto que existe uma quantidade 

significativa de resíduos sendo gerados nos ambientes em questão. 

4.2.2 IES brasileiras no GreenMetric Ranking  

 A partir dos critérios de avaliação adotados no Fluxograma 02 (Apêndice B) para a 

análise das IES brasileiras presentes no GreenMetric Ranking (Quadro 1) e que atendiam ao 

segundo requisito básico (pontuação igual ou superior a 918), criou-se um quadro (Quadro 5) 

para sistematizar as informações encontradas sobre a adoção de práticas de GRS nas IES 

brasileiras entre o período de maio e junho de 2017. Cabe ressaltar que este processo ocorreu 

a partir da consulta aos sites oficiais das IES selecionadas. 

Quadro 5 - Sistematização das práticas de GRS congruentes com o PLS adotadas nas IES brasileiras. 

 Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Universidade 

Práticas de Gestão de Resíduos Sólidos divulgadas pela IES 

Educação ambiental Coleta Seletiva Política dos 3 R's 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Universidade Federal de Lavras - 

UFLA 
x  x  x  

Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro - PUC-Rio 
x  x  x  

Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar 
x  x  x  

Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul - PUC-RS 
x  x  x  

Centro Universitário do Rio Grande 

do Norte - UNI-RN 
x  x  x  

Universidade do Vale do Itajaí - 

Univali 
x  x  x  

Universidade Estadual de Maringá - 

UEM 
x  x  x  
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 No Quadro 5 podemos observar que as 07 IES com pontuação igual ou superior a 918 

no GreenMetric Ranking apresentaram informações sobre as práticas de GRS adotadas, onde 

temos a educação ambiental, coleta seletiva e política dos 3 R's (reduzir, reciclar e reutilizar). 

Sobre as informações pertinentes, encontra-se no Anexo  C um quadro com a relação entre 

IES brasileiras pesquisadas, práticas de GRS adotadas e fontes consultadas. 

 Ainda em relação às práticas adotadas, foram encontrados alguns exemplos notáveis 

nas IES brasileiras selecionadas. O primeiro é o programa de sustentabilidade do Sistema 

Integrado de Bibliotecas da Univali (SIBIUN), com objetivo de "[...]conscientizar os 

colaboradores e usuários do SIBIUN para a necessidade de mudanças de comportamento com 

relação aos efeitos do consumo e desperdício excessivos de materiais e recursos" 

(UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, 2017). Dentre as ações propostas, destacam-se: 

1. Incentivar o uso de canecas. Abandonar o uso de copos plásticos; 2. Utilizar folhetos, guias, 

folders e convites eletrônicos (PDF); e 3. Incentivar a participação de ações ambientais 

ligadas a Univali e a comunidade (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, 2017). As 

ações deste programa são notáveis pois tratam de atividades cotidianas da própria comunidade 

acadêmica e que, caso bem sucedidas, podem acarretar em benefícios (econômicos, sociais e 

ambientais) para a Univali e sua respectiva comunidade. 

 O segundo é a Coleta Seletiva da UFSCar, a qual foi implantada em 1994 com o 

auxílio das ações de Educação Ambiental para a sensibilização da comunidade acadêmica. 

Ademais, a UFSCar também promove a integração das associações e cooperativas de 

catadores de recicláveis no processo da coleta seletiva, trazendo benefícios para a própria 

UFSCar, sua comunidade acadêmica e diversos trabalhadores associados com a prática de 

reciclagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2017). Esta prática é notável 

pois trata da Coleta Seletiva em combinação com ações de Educação Ambiental e integração 

dos catadores de materiais recicláveis, acarretando em benefícios econômicos, sociais e 

ambientais para todas as partes envolvidas. 

 O terceiro exemplo é a Campanha "UFLA Recicla", incentivando a conscientização 

dos estudantes, professores, técnicos administrativos e servidores terceirizados sobre a adoção 

de atitudes sustentáveis. A campanha foi marcada pela distribuição de canecas institucionais 

para a comunidade acadêmica,com explicação de que "[...] em apenas uma semana, eram 

utilizados no RU uma média de 15 mil copos descartáveis, com custo para a UFLA em torno 

de 22 mil reais ao ano" (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, 2012, p. 194). Esta 
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campanha é importante pois demonstra a geração de resíduos sólidos proveniente das 

atividades cotidianas da comunidade acadêmica e como a IES pode agir para minimizar este 

problema a partir de soluções práticas e muitas vezes de baixo custo. 

 Apesar de ser constatada a divulgação das práticas de GRS nas IES brasileiras 

selecionadas, são necessárias algumas considerações relevantes. Primeiramente, das 7 IES 

selecionadas, 5 apresentam estudos de caso referentes à GRS em IES, o que pode ser 

interpretado como um ponto positivo quando pensa-se na participação ativa da comunidade 

acadêmica no contexto da implementação efetiva da GRS em campi. Ou seja, o 

desenvolvimento de estudos de caso sobre a GRS em IES pode ser reflexo do interesse e/ou 

sensibilização da própria comunidade acadêmica sobre a questão dos resíduos sólidos. 

 Na UFLA foram encontrados 4 estudos de caso, dentro os quais podemos citar o 

estudo de Oliveira Jr. (2012), que tratou a questão da implantação do programa de 

gerenciamento de resíduos químicos na UFLA, ressaltando a importância da conscientização 

ambiental para o sucesso do programa supracitado (OLIVEIRA JR., 2012). 

 A PUC-Rio possui 2 estudos de caso da mesma autora, onde Gomes (2009) realizou 

um diagnóstico quantitativo e qualitativo dos resíduos sólidos gerados no campus da 

universidade. Posteriormente, Gomes (2012) tratou do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

do Campus Gávea da PUC-Rio. Em ambos estudos, a autora buscou a apresentação da 

geração de resíduos sólidos e quais seriam os melhores caminhos para a GRS efetiva no 

campus supracitado. 

 Na UFSCar foram encontrados 3 estudos de caso, dentre os quais temos o de Saqueto 

(2010), onde a autora abordou a questão dos resíduos perigosos gerados no campus de Araras 

da UFSCar, concluindo que a realidade do campus poderia ser distinta caso houvesse 

implementação efetiva de uma GRS (SAQUETO, 2010). 

 Outra consideração relevante é referente aos dados de monitoramento, estatísticas e 

relatórios sobre a quantidade de resíduos sólidos gerados em campi e quanto destes foram 

tratados de maneira ambientalmente adequada. Neste contexto, nenhuma das IES brasileiras 

avaliadas apresentou dados relevantes. 

 Ademais, também não foram encontrados dados orçamentários pertinentes às práticas 

de gestão adotadas, como por exemplo, quanto foi gasto para a compra e distribuição de 
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canecas e/ou implantação de coletores de resíduos sólidos em campi. Cabe ressaltar que, 

assim como no panorama global, a ausência destes dados pode ser interpretada de forma 

negativa, pois não há como ter uma maior compreensão da realidade no que se refere ao 

investimento das IES para a implementação efetiva da GRS. 
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5. CONCLUSÃO 

 O presente estudo procurou apresentar reflexões sobre as práticas de GRS em IES no 

panorama global e nacional, identificando quais são as práticas implementadas nos ambientes 

acadêmicos que estão em congruência com o PLS, visto que o mesmo é um dos principais 

instrumentos, na atualidade, para a implementação da gestão de resíduos sólidos em 

administrações públicas no Brasil. Neste contexto, buscou-se responder as questões 

motivadoras do estudo, com foco nas questões: Quais são as referências mundiais e nacionais 

sobre a GRS em ambientes acadêmicos? e Quais são os principais desafios para a 

implementação de práticas de gestão em IES?  

 Analisando os dados obtidos, tanto no panorama global quanto no nacional, observou-

se que os desafios sobre a implementação da GRS em IES estão relacionados principalmente 

com fatores econômicos, sociais e culturais, dentre os quais podemos ressaltar a falta de 

recursos financeiros e ausência ou ineficiência da Educação Ambiental (EA).  

 Neste sentido, evidenciou-se a importância da EA para o sucesso da GRS, pois a partir 

da EA é possível sensibilizar e instigar a comunidade acadêmica sobre as questões 

ambientais, principalmente sobre a geração e gestão de resíduos sólidos nos campi. 

 Observou-se também que o GreenMetric Ranking pode ser utilizado como caminho 

para conhecer IES brasileiras e estrangeiras que tenham incorporado algumas práticas de 

GRS, entretanto, recomenda-se cautela ao dar créditos para uma IES apenas a partir da 

pontuação no ranking, visto que a avaliação é feita pela própria IES, sem acompanhamento in 

loco dos responsáveis pelo ranking supracitado. Logo, para ter uma maior percepção da 

realidade, sugere-se uma pesquisa exploratória sobre a GRS em IES pertinentes. Ademais, 

foram geradas dúvidas sobre os motivos da não divulgação das práticas de GRS em algumas 

IES. 

 No que se refere à identificação das melhores práticas de GRS, conclui-se que não há 

como definir em termos gerais, visto que para cada sociedade, cada comunidade, cada cultura, 

haverá determinadas práticas que melhor se adaptam às distintas realidades. Porém, 

recomenda-se partir das práticas básicas, como a política dos 3 R's e Educação Ambiental. 

 Por meio deste estudo é possível ter uma noção do contexto da GRS em IES, onde 

nota-se a necessidade da implementação de práticas de gestão capazes de auxiliar na 
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transformação do meio acadêmico na busca por uma aproximação com o Desenvolvimento 

Sustentável. 

 Para estudos futuros, recomenda-se um aprofundamento nas questões orçamentárias 

referentes à implementação da GRS, desenvolvimento de novos estudos de caso em IES 

estrangeiras e brasileiras, e maior investigação em relação à metodologia utilizada no 

GreenMetric Ranking para avaliar as práticas sustentáveis adotadas pelas IES e sobre os 

meios de divulgação das práticas de GRS adotadas pelas IES. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Fluxograma 01 para avaliação das IES estrangeiras do GreenMetric Ranking 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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APÊNDICE B - Fluxograma 02 para avaliação das IES brasileiras do GreenMetric Ranking 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Quadro com a relação das IES estrangeiras presentes no GreenMetric Ranking 

com pontuação máxima (1800) 

IES estrangeiras Pontuação 

Nanhua University Taiwan 1800 

Nottingham Trent University 1800 

University of Bradford 1800 

Georgia Institute of Technology 1800 

Universite de Sherbrooke 1800 

Freie Universitaet Berlin 1800 

Dublin City University 1800 

Wageningen University & Research 1800 

University of Nottingham 1800 

University of California Davis 1800 

Universitat fur Bodenkultur Wien 1800 

Aalto University 1800 

 Fonte: Universitas Indonesia, 2016b. 
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ANEXO B - Quadro com a relação das IES estrangeiras, práticas de GRS divulgadas e fontes 

consultadas 

Universidade Práticas de GRS divulgadas Fontes consultadas 

Nanhua 

University 

Taiwan 

- 

http://en.nhu.edu.tw/ 

Nottingham 

Trent 

University 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 
sólidos; 

3. Educação ambiental - Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

https://www.ntu.ac.uk/ 

http://www4.ntu.ac.uk/sustainability/docume

nt_uploads/165349.pdf 
https://www4.ntu.ac.uk/sustainability/carbon_

elephant/waste_management/index.html 

http://www4.ntu.ac.uk/sustainability/docume

nt_uploads/184414.pdf 

https://www4.ntu.ac.uk/sustainability/sustaina

ble-learning/index.html 

https://www4.ntu.ac.uk/sustainability/sustaina

ble-learning/sustainability-in-

practice/index.html 

http://www4.ntu.ac.uk/human_resources/abou

t_ntu/environment_information/index.html 
http://www4.ntu.ac.uk/sustainability/docume

nt_uploads/80858.pdf 

http://www4.ntu.ac.uk/sustainability/docume

nt_uploads/156197.pdf 

http://www4.ntu.ac.uk/sustainability/docume

nt_uploads/181878.pdf 

University of 
Bradford 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Compostagem; 

4. Educação Ambiental - Divulgação de 

um guia de recomendações sobre descarte 
de cada tipo de resíduos sólidos; 

5. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.bradford.ac.uk/external/ 

http://www.bradford.ac.uk/student/campus/fo

od-and-drink/our-sustainability-policies/ 

http://www.bradford.ac.uk/estates/environme

nt/virtual-campus/#d.en.28267 

http://www.bradford.ac.uk/estates/environme

nt/be-greener/advice-waste/ 
http://www.bradford.ac.uk/estates/environme

nt/be-greener/advice-waste/wastea-z/ 

http://www.bradford.ac.uk/estates/environme

nt/ecocampus/ 

http://www.bradford.ac.uk/estates/media/estat

esandfacilities/allfiles/documents/143342-

Estates-Infographics---WASTE.pdf 

Georgia 

Institute of 
Technology 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação Ambiental - Elaboração e 
divulgação de dicas para uma vida mais 

"verde" e organização anual do programa 

"Game Day Recycling"; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.gatech.edu/ 

http://www.recycle.gatech.edu/green 

http://www.recycle.gatech.edu/game-day-

recycling 

http://www.recycle.gatech.edu/special-
programs 

http://www.recycle.gatech.edu/statistics-and-

reports 

http://www.recycle.gatech.edu/aware 

http://www.recycle.gatech.edu/sites/default/fi

les/images/aware-program-guide.pdf 

Universite de 

Sherbrooke 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Compostagem; 

https://www.usherbrooke.ca/ 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/campus/matieres/ 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/fileadmin/sites/developpement-
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4. Educação Ambiental - Elaboração e 

divulgação de boas práticas de separação 

de resíduos no campus e programas de 

capacitação; 

5. Mecanismos de coleta seletiva. 

durable/documents/Sur_nos_campus/tri-

matieres-dd.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/campus/matieres/cueillette/ 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/campus/matieres/compost/ 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/fileadmin/sites/developpement-

durable/documents/Sur_nos_campus/Bilan-

GMR-UdeS-Sherbrooke-2012.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-

durable/ 

Freie 

Universitaet 

Berlin 

1. Redução da geração de resíduos 
sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação Ambiental - Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.fu-berlin.de/ 
http://www.fu- 

berlin.de/en/sites/nachhaltigkeit/04_abfallents

orgung/index.html 

http://www.fu-

berlin.de/en/sites/nachhaltigkeit/04_abfallents

orgung/10_aufbau_abfallmanagement/index.h

tml 

http://www.fu-

berlin.de/en/sites/nachhaltigkeit/downloads/in

dex.html 

http://www.fu-
berlin.de/en/sites/nachhaltigkeit/10_dokumen

te/4_Leitlinien_A0_englisch.pdf 

http://www.fu-

berlin.de/en/sites/nachhaltigkeit/10_dokumen

te/SchuelerUni_english.pdf 

http://www.fu-

berlin.de/sites/nachhaltigkeit/10_dokumente/

UGAF/Cole_whole_institution_approach.pdf 

Dublin City 
University 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação Ambiental - Elaboração e 
divulgação de dicas sobre os resíduos 

sólidos que podem ser adotadas por cada 

indivíduo da comunidade acadêmica; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

https://www.dcu.ie/ 

https://www.dcu.ie/ocoo/sustainability/about.

shtml 

https://www4.dcu.ie/sites/default/files/policy/

154%20-%20sustainability_policy_v1_0.pdf 
https://www.dcu.ie/ocoo/sustainability/sustain

able-campus.shtml 

https://www4.dcu.ie/ocoo/sustainability.shtml 

http://www.rediscoverycentre.ie/ 

https://www.facebook.com/sustainabilitydcu 

Wageningen 

University & 

Research 
- 

http://www.wur.nl/en.htm 

University of 

Nottingham 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Compostagem; 
4. Educação Ambiental - Divulgação de 

um guia de recomendações sobre descarte 

de cada tipo de resíduos sólidos; 

5. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.nottingham.ac.uk/ 

http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/in

dex.aspx 

http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/w

aste/a-z.aspx 
http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/b

uildings.aspx 

http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/w

aste/waste.aspx 

http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/d

ocuments/sustainabilitystrategy.pdf 

http://www.nottingham.ac.uk/about/document

s/universityofnottinghamstrategicplan2010-

15.pdf 
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University of 

California 

Davis 

1. Redução da geração de resíduos 

sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Compostagem; 

4. Biodigestor; 

5. Educação Ambiental - Projetos e 

programas voltados aos estudantes sobre 

resíduos sólidos e educação sustentável; 

6. Mecanismos de coleta seletiva. 

https://www.ucdavis.edu/ 

http://sustainability.ucdavis.edu/topics/waste_

reduction/index.html 

https://www.ucdavis.edu/news/9-ways-get-

your-green 

https://www.ucdavis.edu/about/sustainability/ 

https://www.ucdavis.edu/news/biodigester-

turns-campus-waste-campus-energy 

http://sustainability.ucdavis.edu/action/zero_

waste/index.html 

http://campusmap.ucdavis.edu/sustainability/ 

http://dining.ucdavis.edu/sustainability.html 
http://dining.ucdavis.edu/sus-recycling.html 

http://dining.ucdavis.edu/sus-education.htm 

http://sustainability.ucdavis.edu/progress/wast

e_reduction/index.html 

http://sustainability.ucdavis.edu/students/opp

ortunities/index.html 

Universitat fur 

Bodenkultur 

Wien 

1.Educação Ambiental - Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável e incentivo 

a novos estudos sobre sustentabilidade. 

https://www.boku.ac.at/ 

https://www.boku.ac.at/nachhaltigkeit/ 

http://www.wau.boku.ac.at/abf/ 

https://www.boku.ac.at/wissenschaftliche-

initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-

nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/nachhalt
igkeit-in-forschung-und-lehre/ 

https://www.boku.ac.at/wissenschaftliche-

initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-

nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/nachhalt

igkeit-in-forschung-und-lehre/nachhaltigkeit-

in-der-lehre/bildung-fuer-nachhaltige-

entwicklung/ 

http://www.wau.boku.ac.at/abf/unser-

forschungsprofil/abfallvermeidung/ 

https://www.boku.ac.at/wissenschaftliche-

initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-

nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/strategie
/projekt-und-umsetzungsplan/ 

http://www.boku.ac.at/nachhaltigkeit/ 

http://www.boku.ac.at/wissenschaftliche-

initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-

nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/umwelt

management/netzwerk-

umweltmanagement/aktivitaeten-des-boku-

netzwerks-umweltmanagement/ 

http://www.boku.ac.at/wissenschaftliche-

initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-

nachhaltigkeit/ 

Aalto 

University 

1. Redução da geração de resíduos 
sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável e incentivo a novos projetos 

sobre sustentabilidade; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.aalto.fi/en/ 
http://www.aalto.fi/en/midcom-

serveattachmentguid-

1e5ffcbea81c566ffcb11e5957e815724da913a

913a/aalto-yliopisto_strategy_english.pdf 

http://www.aalto.fi/en/about/reports_and_stati

stics/sustainability/raportit/ 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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ANEXO C - Quadro com a relação das IES brasileiras, práticas de GRS divulgadas e fontes 

consultadas  

Universidade Práticas de GRS divulgadas Fontes consultadas 

Universidade 

Federal de 

Lavras - 

UFLA 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 
3. Educação ambiental - instrumento de 

sensibilização da comunidade acadêmica; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.ufla.br/portal/ 

http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/518 

http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9421 
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1862 

http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9613 

http://ufla.br/pdi/wp-

content/uploads/2017/04/PLANO_DE_DESEN

VOLVIMENTO_INSTITUCIONAL-UFLA-

2016-2020_V1_1.pdf 

http://www.ufla.br/ascom/2016/05/11/plano-

ambiental-da-ufla-e-destaque-no-workshop-

internacional-iu-greenmetric-realizado-na-

indonesia/ 

http://ufla.br/ecouniversidade/?p=90#more-90 
http://ufla.br/ecouniversidade/?page_id=72 

http://ufla.br/ecouniversidade/?page_id=34 

http://ufla.br/relatoriogestao2004-2012/wp-

content/uploads/2012/07/Universidade-

Ambientalmente-Correta.pdf 

Pontifícia 

Universidade 
Católica do 

Rio de Janeiro 

- PUC-Rio 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - estímulo para 

ações sustentáveis; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.puc-rio.br/index.html 

http://www.nima.puc-

rio.br/index.php/pt/agenda-

socioambiental/agenda-ambiental.html 

http://www.nima.puc-

rio.br/index.php/pt/agenda-

socioambiental/revisao-agenda-ambiental.html 
http://www.nima.puc-

rio.br/noticias/agenda_ambiental.pdf 

http://www.nima.puc-

rio.br/monografias/diagnostico_dos_Residuos_

Solidos_do_Campus_da_PUC-Rio.pdf 

http://www.urb.puc-

rio.br/dissertacao/dissertacao_patricia_gomes.p

df 

Universidade 

Federal de 

São Carlos - 

UFSCar 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - instrumento de 

auxílio para a coleta seletiva; 
4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www2.ufscar.br/ 

http://www.deaea.ufscar.br/apresentacao 

http://www.deaea.ufscar.br/projetos-de-

extensao-1/a-coleta-seletiva-e-as-acoes-de-

educacao-ambiental 
http://www.deaea.ufscar.br/documentos-

1/Guia_de_mundi_2013_Alteraes3.pdf 

http://www.deaea.ufscar.br/imagens/15-anos-

da-coleta-seletiva-da-ufscar 

http://www.deaea.ufscar.br/documentos-1/guia-

de-eventos-sustentaveis-usp-sc 

http://www.deaea.ufscar.br/documentos-

1/ArtigoProjetoCanecas.pdf 

http://www.deaea.ufscar.br/documentos-

1/Folder%202013%20-

%20Projeto%20Canecas.pdf 
http://www.deaea.ufscar.br/documentos-

1/cartilha-para-usuarios-de-laboratorios 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4252 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufs
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car/4290/3259.pdf?sequence=1 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4396 

http://www.gire.ufscar.br/ 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande 

do Sul - PUC-

RS 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - sensibilização da 

comunidade acadêmica e instrumento de 

capacitação de professores e funcionários 

sobre a GRS; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.pucrs.br/ 

http://conteudo.pucrs.br/wp-

content/uploads/2017/05/plano-estrategico-

PUCRS-2016-2022.pdf 

http://hdl.handle.net/10923/2916 

http://hdl.handle.net/10923/6556 

http://hdl.handle.net/10923/7129 

http://hdl.handle.net/10923/6816 

http://www.al.rs.gov.br/Download/ComEspLixo

/RECIPUCRS.pdf 
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/ima/Ca

pa/cga/cgaeixos/cgaeixoefluentes/ 

http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/ima/Ca

pa/promataEducAmbiental 

Centro 

Universitário 

do Rio 

Grande do 

Norte - UNI-

RN 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - sensibilização e 

aprendizagem comportamental para 

adoção de uma postura ecologicamente 

correta; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

http://www.unirn.edu.br/ 

http://www.unirn.edu.br/2016/unirn-sustentavel-

apresentacao/ 

http://www.unirn.edu.br/2016/unirn-sustentavel-

projetos/ 

http://www.unirn.edu.br/2016/unirn-sustentavel-

campanhas/ 

http://www.pegadaecologica.org.br/2015/index.
php 

http://www.unirn.edu.br/2016/noticia/uni-rn-

recebe-certificado-de-pratica-de-reciclagem 

Universidade 

do Vale do 

Itajaí - 
Univali 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - voltada ao 

planejamento ambiental e sensibilização 

das partes interessadas; 

4. Mecanismos de coleta seletiva. 

https://www.univali.br 

https://www.univali.br/graduacao/engenharia-

ambiental-e-sanitaria-

itajai/extensao/Paginas/default.aspx 

https://www.univali.br/institucional/comissao-

interna-de-prevencao-de-acidentes-cipa/cipa-

noticias/Paginas/oficina-teorico-pratica-gestao-

de-residuos-organicos-e-uso-na-

jardinagem.aspx 

https://www.univali.br/eventos/meio-
ambiente/Paginas/evento871.aspx 

https://www.univali.br/laboratorios/laboratorio-

de-gestao-e-valoracao-de-

residuos/Paginas/default.aspx 

https://www.univali.br/vida-no-

campus/biblioteca/programa-de-

sustentabilidade/Paginas/default.aspx 

Universidade 

Estadual de 
Maringá - 

UEM 

1. Redução da geração de resíduos sólidos; 

2. Reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos; 

3. Educação ambiental - desenvolvimento 

de programas de orientação e informação 
para a comunidade acadêmica;* 

4. Mecanismos de coleta seletiva.* 

*Informações provenientes de estudo 

externo. 

http://www.uem.br/ 

http://www.uel.br/pos/economia/arq/DISSERT

ACOES/Sartor%20Maria%20Jose.pdf 

http://www.dex.uem.br/projetos-

temporarios/meio-ambiente/297-oficinas-pro-
residuos-grepro-residuos 

http://www.pcs.uem.br/cnp/programas-e-

nucleos-2/progere-programa-de-gerenciamento-

de-residuos 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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