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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção da comunidade 
acadêmica sobre a gestão de resíduos sólidos de acordo com a Lei n. 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos) na Universidade de Brasília - Campus Darcy 
Ribeiro, por meio de questionários aplicados a alunos e professores e, também, por 
meio de entrevista com a coordenadora do Núcleo da Sustentabilidade. Foi utilizado 
um teste não paramétrico para identificar se havia diferença no comportamento e 
nas atitudes de alunos e professores. Realizou-se, também, análise estatística 
descritiva com o intuito de identificar se os usuários da Universidade estavam 
cientes do modo como deveria ocorrer a destinação dos resíduos sólidos. Como 
resultado principal foi constatada uma diferença de comportamentos e atitudes entre 
os dois grupos analisados em diferentes contextos. E, também, que estes 
apresentaram conhecimentos sobre a destinação dos resíduos. Contudo, constatou-
se pouco reconhecimento sobre os projetos ambientais da Universidade. Apesar de 
a UnB possuir uma estrutura que favoreça o desenvolvimento de uma gestão de 
resíduos, foi identificado que não há uma política ambiental e nenhum gestor desta 
área e, portanto, não há uma sucessão das decisões tomadas que permitam uma 
gestão integrada entre todos que compõem a UnB.  
 
Palavras-chave: Universidade de Brasília. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Vivemos em uma época em que há uma conscientização da importância da 

preservação ambiental e de ter atitudes sustentáveis. Uma das principais ações que 

contribuiriam para a preservação ambiental seria a destinação correta dos resíduos 

e dos rejeitos, pois evitaria a degradação do meio ambiente devido à contaminação 

do solo e da água.  

Demajorovic (1995) publicou um estudo sobre a política de resíduos sólidos em 

1995, cinco anos antes da instituição da lei que trata desta política. Este mostra que, 

no Brasil, estudos sobre a necessidade de uma política de resíduos sólidos não são 

tão recentes quanto a legislação dessa área. Só no ano de 2006, foi publicado o 

decreto de n. 5.940, que define a separação dos resíduos recicláveis descartados 

por órgãos públicos. E, apenas no ano de 2010, houve a promulgação da Lei n. 

12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

A PNRS implica uma gestão integrada. Determina que toda a população brasileira, 

da cadeia de produção ao consumidor final, dos empresários aos servidores, seja 

responsabilizada pela sua participação na utilização e na destinação final adequada 

dos resíduos. Também enxerga nos resíduos sólidos produtos passíveis de reuso ou 

reciclagem. 

A reciclagem é um modo de fabricar um novo produto sem a necessidade de retirar 

matéria-prima da natureza. Para Demajorovic (1995), a reciclagem proporciona um 

crescimento mais lento do consumo de recursos naturais. Também proporciona 

renda e inclusão social para quem trabalha nesse ramo.  

Assim, a Universidade de Brasília (UnB), como um local de vivência e aprendizagem 

e um órgão público, também tem responsabilidade sobre como são gerados e para 

onde devem ser destinados os resíduos sólidos. Na UnB, há a Agenda Ambiental: 

programa que visa integrar e mobilizar a comunidade acadêmica para que exista 
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uma gestão coletiva e sócioambientalmente sustentável. A área que é responsável 

pela gestão dos resíduos sólidos e outros assuntos: é o Núcleo da Sustentabilidade, 

substituindo o Núcleo da Agenda Ambiental (NAA) em outubro de 2014 (Anexo A). 

O estudo será na área de gestão de operações e logística, voltada para operações 

sustentáveis. A UnB terá suas políticas e práticas sustentáveis analisadas, com o 

foco no campus Darcy Ribeiro. 

1.2 Formulação do problema  

Após quatro anos do sancionamento da PNRS, há na UnB lixeiras para resíduos 

sólidos e orgânicos nas áreas de convivência. Também há caixas de papelão, 

destinadas à coleta de papel, em algumas salas de aula. Mas será que, nos 

departamentos e na reitoria, também existe a separação dos resíduos?  

A comunidade acadêmica – universitários, servidores e terceirizados – está ciente 

de como deve ser a destinação correta? Com a destinação correta, a coleta pelo 

setor de limpeza contratado está sendo realizada como determina as legislações? E 

os resíduos passíveis de reciclagem estão sendo destinados a cooperativas ou 

empresas de reciclagem? Estes questionamentos originaram a seguinte a pergunta 

que norteará o estudo: como é percebida pela comunidade acadêmica a gestão dos 

resíduos sólidos na Universidade de Brasília, de acordo lei n. 12.305/2010?  

1.3 Objetivo Geral  

O objetivo geral da pesquisa é verificar a percepção da comunidade acadêmica da 

Universidade de Brasília sobre a gestão dos resíduos sólidos de acordo com a lei n. 

12.305/2010.  
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1.4 Objetivos Específicos  

Para conseguir chegar à solução do objetivo principal, delineou-se três objetivos 

específicos:  

 Identificar se os usuários da universidade – universitários, servidores e 

terceirizados – estão cientes de como deve ser feita a destinação dos 

resíduos gerados.  

 Verificar se há diferenças no comportamento e nas atitudes dos professores e 

dos estudantes em relação a gestão de resíduos   

 Verificar o conhecimento das ações sustentáveis da universidade.   

1.5 Justificativa   

Heber e Silva (2014), ao analisarem a institucionalização da PNRS na Região 

Metropolitana de Aracaju (Sergipe), identificaram que há uma falta de consenso e de 

interação entre as partes envolvidas. Além disso, demonstram que há uma 

necessidade de se estudar a implementação da PNRS em outras localidades do 

país, que podem estar, também, tendo entraves na implementação. 

Demajorovic e Prado (2008) concluem, em seu estudo, que uma gestão integrada 

dentro de instituições de ensino pode diminuir os impactos socioambientais gerados 

por elas. Também utilizam um estudo realizado na Universidade da Flórida, o qual 

mostra que a falta de coleta seletiva na universidade poderia aumentar em 30% o 

volume de lixo no aterro dentro de um ano. 

Assim, a universidade, por ser um ambiente que dissemina conhecimento, também 

deve ser um ambiente que é exemplo e que incentiva práticas sustentáveis. Neste 

trabalho, será analisada a percepção sobre a gestão dos resíduos sólidos, 

atentando-se a todas as partes envolvidas na produção e na gestão destes dentro 

da universidade. Buscando gerar, desta forma, insumos para que os órgãos 

responsáveis na UnB possam aperfeiçoar e melhorar suas falhas, caso encontradas, 

na gestão de resíduos. 
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Com adequação da gestão de resíduos sólidos, empresas e cooperativas terão 

material e se tornarão aptas a trabalhar. Estas, em parceria com as universidades, 

estarão promovendo a inclusão social dos catadores através da reciclagem 

(DEMAJAROVIC, et al, 2012). Além disso, estarão contribuindo com a natureza ao 

fazer a destinação adequada dos resíduos e permitindo que novos produtos sejam 

feitos sem a retirada de nova matéria-prima.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desenvolvimento sustentável 

Com a revolução industrial e o desenvolvimento das cidades, o consumo de matéria-

prima aumentou cada vez mais para suprir as necessidades das fábricas e, também, 

para atender à demanda dos consumidores por novos produtos (GOMES et al,2014; 

INÁCIO et al, 2013).Essa expansão da economia mundial atrelada a um consumo 

gerou uma série de problemas socioambientais (DEMAJOROVIC & LIMA, 2013).  

Em meio a esse contexto a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), que depois ficou 

conhecida como Comissão Brundtland, em 1987, publicou o relatório Nosso Futuro 

Comum (INÁCIO et al, 2013). 

Nosso Futuro Comum traz o conceito de desenvolvimento sustentável (sustainable 

development), já que o modo como ocorria o desenvolvimento estava degradando 

rapidamente o ambiente humano e seus recursos naturais gerando consequências 

para a economia e para o desenvolvimento social (ONU, 1987, tradução nossa). 

“[…] Desenvolvimento sustentável, o que implica satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazem suas 

próprias necessidades […]” (ONU, 1987, tradução nossa, p.1). 

Assim, desenvolver sustentavelmente é consumir apenas o necessário, diminuindo o 

consumo supérfluo e desenfreado da população para que ainda haja matéria-prima 

e meio ambiente para outras gerações. Uma maneira de medir o consumo e seus 

impactos é a pegada ecológica. De acordo com a ONG World Wide Fund for Nature 

- WWF-Brasil (2013) pegada ecológica é a ferramenta que “permite avaliar a 

demanda humana por recursos naturais renováveis, com a capacidade regenerativa 

do planeta”. 

Pode ser usada para medir o consumo de uma pessoa, uma cidade, um país ou de 

uma região que tenha um tamanho para produzir produtos e bens que são utilizados 
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no dia-a-dia. Para a realização do cálculo realiza-se a conversão dos tipos de 

consumo (carbono, consumo humano, pastagens, florestas, áreas construídas e 

estoques pesqueiros) em hectares. Os resíduos gerados e os detritos também estão 

inclusos nos cálculos (WWF-Brasil, 2013). 

Outro relatório desenvolvido pela WWF é o Relatório do Planeta Vivo. Nele, a ONG 

mostra como estão os recursos naturais e quais foram os impactos causados ao 

meio ambiente devido às atividades humanas (MARCHI, 2011). No sumário do 

relatório do ano de 2014 consta que a biocapacidade disponível per capita diminuiu 

para 1,7 gha, unidade de medida expressa em hectares global, enquanto a pegada 

ecológica aumentou para 2,7 gha (WWF- Brasil, 2014, p.11). Dados que mostram 

que está sendo consumindo mais do que o planeta consegue suprir. Essa diferença 

gerada causa danos nos ecossistemas os quais são as bases para a vida de outros 

seres vivos (Lambertini apud WWF-Brasil, 2014, p.4).  

Em “Avaliação do desempenho ambiental de uma instituição pública de ensino 

técnico e superior” os autores citam a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, ONU em 1983, para trazer a definição de desenvolvimento 

sustentável. Esse conceito define e explica porquê deve-se mudar o tipo de 

desenvolvimento vigente, servindo, também, para apoiar e instigar estudar nesta. 

Aproximadamente 44,45%, doze dos vinte e sete artigos revisados, apresentaram o 

termo “desenvolvimento sustentável” em seus trabalhos juntamente com o termo 

“agenda 21” ou “Rio 92”, os quais foram utilizados para que houvesse 

contextualização (CASTRO, 2004; GOMES et al, 2014; MARCHI, 2011) e 

problematização, demonstrando, assim, a sua relevância para o entendimento sobre 

assuntos que envolvam resíduos e meio ambiente. 

2.2 Resíduos sólidos 

O consumismo da sociedade tem como consequência a geração de um volume 

enorme de lixo urbano,  que, por sua vez, gera rejeitos e resíduos – líquidos, 

gasosos ou sólidos – que contaminam o meio ambiente. A diferença de rejeitos e 

resíduos está no fato de que os resíduos apresentam um valor econômico agregado, 

já que são reaproveitados no processo produtivo (DEMAJOROVIC, 1995). 
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A lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos também traz um conceito de resíduos 

sólidos: 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 
se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 
e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. (BRASIL, 2010) 

 

Segundo Demajorovic (1995), os locais em que há maior quantidade de geração de 

resíduos sólidos são as residências, onde a população poderia contribuir ao separá-

lo e destina-los corretamente para recuperação ou reciclagem e, assim, aproveitar o 

seu valor econômico.  

O gerenciamento de resíduos sólidos é um dos temas mais abordados nos estudos 

analisados, pois engloba todo o assunto, desde como são gerados os resíduos, para 

onde devem ser destinados até os possíveis destinos que os resíduos podem ter 

(reuso, reciclagem). Este gerenciamento apoia-se em conceitos chaves como 

desenvolvimento sustentável e gestão ambiental. 

Dos vinte e sete estudos, apenas um não tinha o seu lócus no território brasileiro. Os 

ambientes avaliados são diferentes, desde estudos em instituições de ensino à 

avaliação de um terminal num determinado porto.  “Análise da Gestão de Resíduos 

Sólidos no Terminal Porto Novo do Porto do Rio Grande, Brasil” até “Regulação do 

serviço de resíduos sólidos em Portugal.”, em que o conceito de gestão ambiental 

aparece. Ao tratarem do modo como ocorre a gestão dos resíduos gerados, as 

análises dos estudos acabam convergindo ao tratar de como deve ocorrer a 

administração dos recursos naturais dos locais em questão.  

2.2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

No que tange a legislação ambiental, dos estudos analisados, 25,92% apresentaram 

fundamentação na Constituição Federal de 1988, pois seu artigo nº 225 traz o direito 

universal de se ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que trata-se de 
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um bem de uso comum do povo e necessário para a qualidade de vida (BRASIL, 

1988). O Decreto Federal n. 5.940/2006 institui a separação de resíduos sólidos 

descartados pelos órgãos e entidades públicas, e, também, mostra a importância 

das cooperativas de materiais reciclados para a gestão dos resíduos sólidos urbanos 

(BAPTISTA 2015); já o artigo n. 5 da lei n. 9.605 de 1998 define crime ambiental, e a 

lei n. 6.938/81 traz doze instrumentos possíveis para a implementação de uma 

política de resíduos sólidos (CASTRO & ARAÚJO; 2004).  

 E como alguns estudos demonstram, havia necessidade de uma legislação nacional 

para os resíduos sólidos, pois há legislações municipais e estaduais, mas estão 

limitadas à sua área. Gonçalves, Tanaka e Amedomar (2013) apresentam o caso da 

cidade de São Paulo, por exemplo, a qual têm legislações estaduais e municipais 

sobre tratamento e destinação dos resíduos.  

De acordo com Baptista (2015), foi criado em 1989 o Projeto de Lei do Senado n. 

354/1989 – resíduos da saúde – que precederia a política de resíduos sólidos, a qual 

levaria vinte anos para ser sancionada como a lei n. 12.305/2010 (MARCHI, 2011; 

JACOB & BESEN, 2011).  

A Lei n. 12.305 de 02 de Agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que implementa a gestão compartilhada dos resíduos sólidos e também 

responsabiliza todas as pessoas, físicas ou jurídicas, envolvidas no ciclo de vida do 

produto.  

[...] ao gerenciar a produção de resíduos sólidos em todas as fases do 
sistema econômico, e não apenas se concentrando no tratamento final 
destes, a atual política de gestão de resíduos sólidos tem como objetivo 
garantir, a longo prazo, uma estabilização da demanda por recursos 
naturais e do volume final de resíduos a serem dispostos, fatores estes 
fundamentais na busca do desenvolvimento sustentável. (DEMAJOROVIC, 
1995, p.93) 

 

Ao revisar pesquisas acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

apenas quatro estudos foram encontrados, sendo três estudos empíricos (HEBER; 

SILVA, 2014; GOMES et al, 2014; MARCHI, 2014; BAPTISTA, 2015). No entanto, 

sete dos vinte e sete artigos analisados tratam de maneira direta ou indireta da 

PNRS em diferentes cenários.  

O primeiro analisa a sua implementação na Região Metropolitana de Aracaju, SE. 

Outro teve como foco averiguar como ocorre a gestão de resíduos sólidos no 
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Terminal Porto Novo do Porto do Rio Grande. O terceiro, indiretamente, utiliza a 

política ao estudar o efeito da adição de PP (polipropileno) reciclado nas 

propriedades mecânicas e de escoamento de misturas de PP/EPDM. E, os demais 

estudos, apresentam como foco a importância da integração entre cooperativas de 

materiais reciclados e empresas. (BAPTISTA 2015; DEMAJOROVIC et al, 2014; 

JACOBI; BESEN, 2015; SANTOS, 2012; SOUZA; PAULA; SOUZA-PINTO, 2012). 

Os estudos que abordam o tema em questão mostraram que há elementos do 

contexto local que restringem a realização da política nacional no tocante a uma 

gestão ambiental, e, também, mostraram a existência da necessidade de se estudar 

e acompanhar a política em outros locais do território.  Como foi concluído no estudo 

sobre instituições de ensino, ainda faltam 43,2% para a instituição melhorar o seu 

desempenho ambiental. Deixando um espaço para professores e alunos estudarem 

como solucionar essa lacuna. Ou como na analise da gestão do Terminal do porto, 

descobriu-se que há uma falta de comunicação entre o Terminal Porto Novo, os 

operadores do porto e o órgão que o gerencia (Divisão de Meio Ambiente). 

No artigo “Avaliação do ciclo de vida e apoio à decisão em gerenciamento integrado 

e sustentável de resíduos sólidos urbanos”, os autores citaram Wilson et al (2001) 

para explicar que cada modelo de gestão deve levar em consideração as 

peculiaridades do local onde será inserido. O sistema de gestão utilizado no terminal 

do porto não é o mesmo da instituição de ensino, pois a estrutura e os materiais 

gerados são diferentes. 

Em seu artigo 6º, a PNRS definiu os princípios da lei, que são a prevenção e a 

precaução, uma visão sistêmica na gestão dos resíduos – todas as variáveis devem 

ser consideradas –, um desenvolvimento sustentável, a cooperação entre o poder 

público, privado e a sociedade.  

Para Demajorovic e Magliano (2013), a lei demonstra a necessidade de se 

compartilhar a responsabilidade dos resíduos gerada no pós-consumo, já que a 

destinação adequada dos resíduos depende do trabalho de todos os envolvidos. E, 

no estudo de Heber e Silva (2014), foi percebida a importância legal da política e sua 

necessidade para a gestão de resíduos sólidos no país. 

A análise compreendeu os anos de publicações entre 2009 e 2015, sendo que os 

anos entre 2012 e 2013 concentraram 44,45% dos artigos. Percebendo-se, assim, 
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que a partir do ano de 2010, mesmo ano do sancionamento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), houve um aumento dos estudos sobre o assunto e esses 

foram mais empíricos.  

A legislação também prevê a não geração de resíduos, e, quando não for possível, 

que haja uma redução, em sequência, a reutilização, a reciclagem, e, por fim, o 

tratamento dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

2.2.2 Coleta seletiva 

Define-se coleta seletiva como a “coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição” (BRASIL, 2010). É o meio 

que permite a separação dos resíduos gerados pós-consumo para, enfim, ter sua 

destinação final adequada.  

A PNRS em seu VII do art. 3º, define destinação final adequada como: 

[...] destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e 
do Suasa, entre elas a disposição final, 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).  

 

Estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) mostrou que a produção de resíduo sólido urbano 

(RSU) do Distrito Federal foi de 4.423 toneladas por dia durante o ano de 2013 e 

que menos de 65,8% destes resíduos não recebem a destinação e o tratamento 

adequado. 

Com a separação prévia dos resíduos por tipo de material – papel/papelão, vidro, 

plástico, metal, orgânico e lixo seco – e realizando a sua destinação adequada, é 

possível reaproveitar o material com o reuso ou com a reciclagem, principalmente. 

 Pesquisa Ciclosoft de 2014 foi realizada pela Comissão Empresarial para 

Reciclagem (CEMPRE), a qual representa uma associação sem fins lucrativos que 

abrange todo o território nacional. Esta pesquisa demonstrou que apenas 13% dos 

brasileiros têm acesso a programas municipais de coleta seletiva. Dos tipos de 
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modelo de coleta seletiva: 80% da coleta é feita de porta em porta e  que os postos 

de entrega voluntária (PEV) são utilizados em 45% da coleta, este é um meio em 

que a população participa ativamente.  

Demajorovic e Lima (2013) citam o estudo de Demajorovic e Besen (2007) para 

mostrar que há outros problemas relacionados com a baixa separação dos resíduos 

para a coleta. Segundo os autores, há uma baixa conscientização da população 

sobre a importância de se realizar a coleta seletiva.  

Os principais materiais recicláveis coletados são o papel/papelão (36%) e o plástico 

(24%), quando destinados corretamente. Porém a quantidade de rejeitos representa 

20% dos materiais coletados nos municípios analisados, superando a quantidade de 

outros materiais passiveis de reciclagem, outros dados da pesquisa Ciclosoft de 

2014.  

Uma barreira para a adoção da coleta seletiva é o seu custo. O CEMPRE (2014) 

estima que o custo médio é de R$ 439,26 por tonelada, o que representa um valor 

4,6 vezes maior do que uma coleta regular de lixo.  

Contudo, na revisão da literatura, questões econômicas foram encontradas, 

também, como incentivadoras e como um mecanismo para auxiliar a implementação 

da gestão de resíduos sólidos. Para a cooperativa, a gestão garante que se utilize 

de fontes geradoras sem a adoção de intermediários, – ou, como colocado em 

alguns estudos, os atravessadores – que encarecem o produto final, e também a 

certeza da venda de material, importante para épocas de crise.  

Um meio de reduzir os custos envolvidos na coleta e aumentar a sua eficiência, 

segundo Demajorovic e Lima (2013), é por meio da gestão compartilhada, a qual 

“[...] propicia benefícios socioambientais e financeiros, ao desviar parcela de 

resíduos dos aterros sanitários para a reciclagem e contribuir para a geração de 

renda entres os catadores” (DEMAJOROVIC & LIMA, 2013, p. 70). 

 

 

 

 

 



24 
 

 

2.2.3 Reciclagem 

Uma das possíveis destinações de boa parte dos resíduos, quando há a realização 

da coleta seletiva e, também, um dos objetivos da PNRS é a reciclagem. Esta 

permite que, por meio de cooperativas ou empresas de reciclagem, o material 

receba um novo fim. 

 No processo de reciclagem utilizam-se os resíduos como matéria-prima para a 

produção de outros produtos, deixando de ser necessário retirar mais insumos da 

natureza (MARCHI, 2014). 

Inciso XV, artigo 3º da PNRS define reciclagem como o: 

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolvem a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, 
com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas 
as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. (BRASIL,2010). 

 

De acordo com Demajorovic e Migliano (2013), a reciclagem é um meio de inserção 

dos grupos de catadores. Previsto, também, na PNRS, os resíduos sólidos 

reutilizáveis e reciclados têm valor econômico e social e são vistos como geradores 

de trabalho e renda. 

Nos estudos analisados o termo reciclagem foi utilizado principalmente naqueles que 

analisava a utilização da logística reversa ou tinham como locus cooperativas de 

materiais reciclados, dois estudos dos vinte e sete. Souza (2012), em seu estudo 

sobre as cooperativas dos catadores de material reciclável de Campina Grande, 

constata que as cooperativas auxiliam nos programas de logística reversa, mas, por 

uma falta de apoio do poder público, a quantidade arrecadada pela cooperativa é 

considerada baixa. Santos (2012) traz a importância das cooperativas de reciclagem 

em aumentar a vida útil do produto e torná-lo um “bem de pós-consumo”.  

A reciclagem é dos 3 R do consumo consciente. (MARCHI, 2014). Mais tarde, o 

Instituto Akatu ampliou os Rs e, atualmente, existem 8 Rs predominantes, são estes: 

refletir, repensar, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar 

as informações sobre o consumo consciente (AKATU, 2011). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 O estudo se caracteriza como descritivo (LAKATOS & MARCONI, 2010, p.181). Os 

dados são primários e secundários. Os dados secundários correspondem à Cartilha 

Coleta Seletiva Solidária e os dados primários foram obtidos através de 

questionários e entrevista. 

3.1 Caracterização da organização 

A Universidade de Brasília, campus Darcy Ribeiro, foi fundada em 21 de abril de 

1962, dois anos depois da inauguração da cidade. Criada a partir das ideias do 

antropólogo Darcy Ribeiro, do educador Anísio Teixeira e do arquiteto Oscar 

Niemeyer. Foi a primeira federal, em 2003, a instituir o sistema de cotas e que conta 

com um sistema de seleção inovador, Programa de Avaliação Seriada (PAS). 

Conta com 109 cursos de graduação, entre os quais 31 são noturnos e 10 são à 

distância. Distribuídos em seus quatro campi: Darcy Ribeiro, Faculdade de 

Planaltina (FUP), Faculdade de Ceilândia (FCE) e Faculdade do Gama (FGA). 

Totalizando 36.372 alunos de graduação, 7.576 alunos de pós, 2.695 professores 

efetivos, 348 professores substitutos/ visitantes e 2.623 técnicos-administrativos com 

base no Censo 2014 disponibilizado pelo site do Decanto de Planejamento e 

Orçamento (DPO).  

Sua infraestrutura apresenta o Restaurante Universitário (RU), a Biblioteca Central 

(BCE), o Hospital Universitário (HUB), o Hospital Veterinário (HVet), a Editora UnB, a 

Fazenda água Limpa, sete decanatos, doze institutos e quatorze faculdades. 

3.2 População e amostra   

O primeiro participante foi selecionado para entrevista, sendo do sexo feminino com 

grau de escolaridade máximo (doutorado). O seu tempo na UnB são de trinta e oito 
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semestres, sendo seis deles concomitantemente no Núcleo de Sustentabilidade e 

um na antiga Agenda 21. O participante foi escolhido devido ao cargo que ocupa na 

Coordenação do Núcleo da Sustentabilidade, em que fica encarregado de promover 

ações de sustentabilidade, e, também, por ter vínculo empregatício no Centro de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS). 

A segunda parte do estudo foi composta por uma amostra de 364 respondentes, 

alunos e professores, que apresentavam vínculo com a Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE), a Faculdade 

de Tecnologia (FT) e o Instituto de Letras (IL). Os locais foram selecionados por 

abrigarem juntos o maior número de usuários (8.758), de acordo com o Quadro 

Geral de Lotação disponibilizado pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) em 

seu site, (APÊNDICE A). 

Dentre os 364 (trezentos e sessenta e quatro) respondentes dos quais 284 

(duzentos e oitenta e quatro) foram identificados como alunos, representando 78% 

do estudo.  

O tempo em semestres variou entre 1 e 72 ( setenta e dois), como há a apresenta 

de valores discrepantes, optou-se pela  mediana que é de cinco semestres para a 

descrição da amostra .Houve a prevalência de participantes do sexo masculino 

(52,5%), e, como setenta e oito por cento da amostra são estudantes, a escolaridade 

foi de ensino superior incompleto (69,2%).  

Foram identificados vinte e quatro cursos e dois departamentos – Engenharia Civil e 

Ambiental e Mecânica/Mecatrônica, pois há professores da Faculdade de Tecnologia 

que dão aulas para mais de um curso. Com oitenta respondentes, Administração foi 

o curso mais representativo do estudo (22%), seguido de Ciências Contábeis 

(10,2%), Engenharia Ambiental e Letras Espanhol – Tradução, ambas com 29 

participantes (8%). Por fim, a pesquisa apresentou nove ausentes (2,5%), como 

pode ser visto no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Curso 

 
 

 

Em relação a qual faculdade ou instituto pertencia o respondente, a amostra ficou 

equilibrada, mesmo tendo apresentado Administração como o principal curso da 

amostra, e este sendo lotado na FACE. Dessa forma, a composição resultou em um 

total de 136 respondentes (37,4%) da FACE, 121 (33,2%) do IL e 197 (29,4%) da 

FT. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2 - Local do curso ou departamento 

 
 

3.3 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

O primeiro instrumento utilizado foi o roteiro de entrevista semiestruturado (Apêndice 

B) que fora dividido em três partes: informações preliminares ao entrevistado, dados 

de identificação da entrevista e do entrevistado, e as questões propostas. Foram 

programados cinco blocos de questões visando abordar quais as competências que 

o cargo de gestor do NS requer, assim como a percepção do entrevistado sobre a 

legislação ambiental e, principalmente, da PNRS, como verificado na literatura.  

Assim, foi possível abordar como a UnB realiza a PNRS e quais são os desafios, 

barreiras enfrentadas com a nova legislação. Para, assim, finalizar a entrevista e 

deixar um espaço para que o entrevistado faça alguma sugestão ou comentário 

sobre algo que considere pertinente e não tenha sido abordado. 

Foi criado um questionário estruturado, Apêndice C, em três partes: resíduos 

sólidos, ambiente acadêmico e dados sócio demográficos. Para a resposta, foi 
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colocada uma escala tipo Likert (escala de concordância), a qual apresentou 

variância do número um ao cinco. Dentre as opções disponíveis, a correspondente 

ao número três foi tomada como o ponto neutro e denominado como não sei/não se 

aplica para que, assim, o respondente tivesse a liberdade para marcá-lo. Não 

apresentando o sentido de “discordo” ou “concordo” para obter resposta do 

respondente referente à quando este não sabe do que se trata a alternativa em 

questão e, assim, não haver alteração no resultado do estudo, sendo retirado da 

análise. 

A primeira parte visava analisar o conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, 

resíduos sólidos e suas implicações através de vinte afirmativas. Os três primeiros 

itens foram feitos para fazer a introdução do conceito de desenvolvimento e, 

também, reconhecer a importância do desenvolvimento para a sociedade. Duas 

foram citações indiretas retiradas do referencial que delineavam que, com as 

revoluções industriais, as cidades se desenvolveram, o que levou à expansão de 

suas fronteiras sociais e econômicas com suas populações que, por consequência, 

passaram a consumir mais matéria-prima, o que resultou em aumento da geração 

de resíduos. Causando, assim, problemas socioambientais, o que leva ao conceito 

que a quarta afirmativa traz: desenvolvimento sustentável.  

Ao colocar o conceito e não uma alternativa com o rótulo de desenvolvimento 

sustentável procurou-se analisar, sem enviesar, o grau de importância dado ao 

conceito pelo respondente, dessa forma, começando a identificar características e 

comportamento pessoal em relação a si e em relação à sociedade. Como os dois 

itens seguintes, iniciam-se as afirmativas que tratam do comportamento da 

sociedade e de organizações. 

Tratando-se do tema resíduos sólidos, o item doze relaciona-se com os primeiros 

itens devido ao fato de os resíduos serem uma consequência do consumo e do 

desenvolvimento. Também apresenta os termos rejeitos e resíduos para que seja 

demonstrada a diferença existente entre os termos, a qual será necessária para os 

demais itens. 

Ao afirmar que os resíduos sólidos podem ser reutilizados, reciclados e 

reaproveitados – afirmação corroborada pelo referencial – procura-se mais uma vez 

uma associação com as afirmativas sobre atitudes sustentáveis. Pois caso haja 

concordância de se ter atitudes sustentáveis ou de se consumir de forma 
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sustentável, seria necessário possuir conhecimento sobre os três Rs (reaproveitar, 

reutilizar e reciclar).  

Dois itens importantes para o estudo, e que poderão apresentar correlações com 

diversas afirmativas, são o décimo quarto e o décimo quinto. Dessa forma, ao 

concordar que se tem conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

o respondente, consequentemente, concorda, também, que ao consumir algum 

produto torna-se responsável por descartá-lo adequadamente, como é previsto na 

lei, independentemente do local em que se encontra – em casa ou na universidade. 

O Decreto N. 5.940/2006, foi responsável por implantar a coleta seletiva solidária, e 

de acordo com a PNRS em seu art. 35 “[...] os consumidores são obrigados a: 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados” 

(BRASIL, 2010). Com isso, ao afirmar que deveria ser realizar a coleta seletiva nas 

residências, busca-se verificar se há um consentimento sobre o assunto para a 

afirmativa seguinte – Realizo separação de lixo seco e orgânico dentro de casa – e 

para a quarta afirmativa da segunda parte.  

Com base em um dado da ABRELPE já apresentado, estimou-se que mais da 

metade dos resíduos sólidos no Distrito Federal não recebem a destinação 

adequada. Porém, no item proposto, isto foi apresentado de forma positiva para não 

haver divergência em relação à apresentação dos demais itens do questionário e 

impossibilitar que as respostas fossem enviesadas. 

Umas das destinações possíveis, quando é realizada a coleta, são as cooperativas 

de reciclagem que permitem que o material volte para a fábrica e seja utilizado na 

produção de novos produtos, o que provoca diminuição da retirada de matéria-prima 

do meio e, também, proporciona trabalho e renda para as cooperativas como 

relatado na literatura.  

Na parte seguinte do questionário, que trata acerca do ambiente acadêmico, são 

apresentados dez itens e finaliza-se com uma pergunta aberta que visam analisar o 

ambiente foco do estudo: a UnB. Começou-se por itens retirados do livro fornecido 

na entrevista, Universidade para o século XXI: educação e gestão ambiental na 

Universidade de Brasília. A concordância do item que afirma que a UnB é um 

ambiente de vivência acadêmica e social, há corroboração com a justificativa deste 

trabalho, que, por ser um ambiente que dissemina conhecimento e promove a 
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socialização, também deve ser um ambiente que é exemplo e que incentiva práticas 

sustentáveis. 

O item cuja afirmativa é “A UnB disponibiliza lixeiras para a destinação adequada 

dos resíduos produzidos em suas instalações” busca analisar a percepção do 

respondente sobre a presença dos coletores disponibilizados na universidade, pois, 

caso haja concordância sobre a existência de coletores, este fato não seria uma 

justificativa para ele não fazer a separação dos resíduos orgânicos e secos na UnB, 

ideia proposta no item seguinte. Esta afirmativa também apresenta relação com o 

item dezessete da primeira parte que trata sobre a separação do lixo em casa. 

No quinto item foi empregada uma construção semelhante ao outro item da parte 

anterior. Este item avalia o quanto a pessoa responsabiliza a si mesma, ou seja, não 

procura responsabilizar a universidade por suas atitudes na questão tocante à 

separação dos resíduos sólidos.  

A cartilha é o material didático referido no sexto item (ANEXO B), que fora produzido 

pelo antigo Núcleo da Agenda Ambiental. Neste, são apresentadas informações de 

como realizar a coleta seletiva não só na universidade como em qualquer outro 

ambiente, propiciando mais conhecimento sobre a coleta, as destinações adequadas 

e até informações sobre os 3 Rs, tema abordado em um item anterior. 

O item que contém a afirmativa “A UnB apresenta matéria obrigatória no curso em 

que atuo/estudo que vise o equilíbrio entre as esferas ambiental, social e política”  

(ANEXO C) busca verificar se o respondente tem conhecimento sobre o currículo de 

seu curso e se este apresenta uma matéria relativa ao tema a qual todos devam 

cursar. 

O item seguinte foi elaborado para verificar se há interesse por parte do estudante 

de procurar matérias fora do seu fluxo as quais o estimulem a pensar em ações e no 

desenvolvimento sustentável. E, no caso de professor, verificar o conhecimento 

sobre o currículo não só do seu, como dos demais departamentos, favorecendo uma 

interação intercursos, pois o Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) oferta 

algumas matérias e trabalha com outros locais/departamentos da UnB. 

No livro “Universidade para o século XXI” os organizadores afirmam que há 

atividades vinculadas à inserção da sustentabilidade na vivência acadêmica da 

universidade, logo a nona afirmativa visava investigar se havia uma concordância  
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entre as respostas obtidas com as ideias do livro e, além disso, abordar o assunto 

com maior profundidade na pergunta aberta. Caso houvesse discordância, seria um 

indicativo da falta de divulgações das atividades, pois na entrevista foram 

apresentadas algumas atividades existentes. 

O item “Reconheço a necessidade de se ter uma educação ambiental” tem como 

utilidade verificar se há concordância na importância de uma educação voltada para 

o meio ambiente. Como foi relatado pela entrevista, um curso foi desenvolvido com 

esse proposito, pois havia uma demanda de diversos cursos por uma disciplina com 

esse foco, como é o caso de Introdução ao Desenvolvimento Sustentável. Porém, 

como também fora relatado, a educação ambiental existente ainda não é suficiente.  

Para finalizar a segunda parte, é perguntado se o respondente tem conhecimento 

sobre algum projeto sustentável proporcionado pela universidade e para citá-lo (s), 

caso tenha. Com isso, o pesquisado tem a liberdade de expressar se teve contato 

com algum projeto através da pergunta aberta, sem restringir uma afirmativa ou 

pergunta fechada. Como a UnB apresentou diversos projetos ao longo dos anos, 

muitos projetos específicos podem não ser reconhecidos por todos os respondentes.  

Finaliza-se o questionário com os dados sociodemográficos. Inicia-se com o item 

“UnB”, referindo-se à ocupação do respondente para, assim, fazer a distinção entre 

docente e discente. Em seguida, é questionado seu tempo na UnB em semestres, o 

que pode refletir seu tempo e possíveis contatos com os projetos na universidade 

em diferentes tempos. 

Há a classificação em feminino ou masculino em relação ao sexo e uma pergunta 

aberta sobre qual é a idade do respondente. Também pergunta-se a escolaridade, 

sendo apresentadas quatro opções pelo perfil dos respondentes – superior completo 

e incompleto, mestre ou doutor. 

Em lotação, referiu-se à faculdade ou ao instituto que o curso do respondente era 

subordinado, a fim de fazer a identificação e o controle da amostra. E por fim qual é 

o curso. 
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3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Para solicitar participação da coordenadora do NS no estudo o primeiro 

procedimento foi localizar a nova sede já que, de acordo com as informações do site 

da universidade, esta ainda constava lotada na reitoria. O núcleo foi localizado no 

Pavilhão-Multiuso I, mas a coordenadora não estava.  

Então foram passados os contatos - telefone no CDS, celular e e-mail - para 

tentativa de marcação de entrevista. A solicitação da participação e uma explicação 

sucinta do estudo foram enviadas por mensagem no dia primeiro de setembro e, 

como resposta, houve a marcação para o dia quatro. 

O meio de comunicação, What’s App, foi escolhido por indicação do estagiário que 

cedeu o número, pois, caso o contato fosse realizado por e-mail, poderia não ter 

sucesso ou demorar algum tempo para se obter resposta. 

Para os questionários, optou-se por aplicação presencial entre os dias vinte e vinte e 

dois de outubro, já que seria possível ter um acesso maior às faculdades e ao 

instituto e, também, pela maior chance de se conseguir atingir um maior número de 

respondentes.   

A aplicação iniciou-se na FT devido à facilidade de se encontrar os professores e 

alunos: as salas de aula e as salas dos professores são na própria faculdade. 

Primeiro, foi feito um contato com o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

para saber se estes poderiam repassar uma mensagem contendo o questionário 

para os professores ou disponibilizar uma lista com os e-mails dos docentes. Foi 

entregue uma cópia com os e-mails. 

Em seguida foram realizadas abordagens a estudantes e professores que se 

encontravam na faculdade, através de questionamentos sobre o seu curso e se 

poderiam responder. 

Em um das abordagens a um dos professores obteve-se a possibilidade de aplicar o 

questionário no começa de sua aula, então foram aplicados questionário para uma 

turma de engenharia ambiental. 

Durante a noite, foram abordados estudantes que encontravam-se no Instituto 

Central de Ciências (ICC) Ala Sul. Todos os abordados cursavam alguns dos cursos 
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de Letras e aceitaram responder ao questionário. Enquanto ocorria a aplicação, 

percebeu-se que havia uma turma de Letras em Japonês e, no horário seguinte, 

haveria uma turma de Letras em Espanhol. O questionário foi aplicado em ambas às 

turmas. 

Ao explicar o questionário e as características da amostra – estudantes e 

professores do IL –, foi oferecida a possibilidade de se aplicar o questionário em 

uma outra turma, com estudante exclusivamente de Letras em Espanhol, no dia 

seguinte.  

Procurou-se os departamentos que compõem o IL para tentar entrar em contato com 

os professores, o único aberto era o Departamento de Linguística, Português e 

Línguas Clássicas (LIP). Após conversa, foi informado e-mail do departamento para 

o qual poderia enviar mensagem com o link do questionário, a qual seria repassado 

aos professores.  

No segundo dia no Pavilhão João Calmon (PJC) os questionários foram aplicados 

em duas turmas: uma havia estudantes de Administração, Ciências Contábeis, 

Engenharia e outros três cursos que não faziam parte da amostra. A outra turma era 

composta exclusivamente por alunos de Administração. 

Com o final do horário de aula no período matutino, optou-se por tentar encontrar 

professores da FACE que poderiam estar em suas salas. Foram encontrados alguns 

professores e solicitado à participação destes, poucos não tiveram disponibilidade 

de horário para responder. Em uma das aplicações, foi identificada uma 

possibilidade de alteração na escala apresentada: a opção de número três (não 

sabe/não se aplica) não deveria ser utilizada por se tratar de uma escala crescente. 

Em seguida, foi conversado com a orientadora sobre o erro, cogitou-se a ideia de 

fazer a alteração. Porém como já apresentava um n>100, escolheu-se continuar com 

o questionário do modo que estava e explicar a ideia da escolha da escala no 

trabalho escrito, como colocado anteriormente. 

Entrou-se em contato com os departamentos que compõem a FACE, houve 

combinação com alguns deles acerca do repasse da mensagem aos professores e, 

com outros, houve disponibilidade de e-mails. 

Procuraram-se aulas no ICC Sul com possíveis alunos de Letras e foram localizadas 

três salas: uma de Inglês e duas de Espanhol. Primeiramente, foi solicitado aos 
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estudantes de Inglês que participassem do questionário, e, em seguida, o professor 

foi abordado e também participou da pesquisa.  

Como as turmas de espanhol ocorriam no mesmo horário, começou-se a aplicação 

em uma das turmas. Foi deixada uma responsável para recolher os questionários 

finalizados – os quais demoravam, em média, cerca de cinco minutos para serem 

respondidos –, de modo a não prejudicar o início da aula. Enquanto isso, iniciou-se a 

aplicação na turma com a professora que havia respondido no dia anterior. 

Na manhã do terceiro dia de aplicação presencial, iniciou-se a aplicação online do 

questionário em três grupos através da mídia social Facebook com estudantes de 

engenharia (civil, elétrica e de produção). O acesso foi permitido através de contato 

com uma estudante do curso de Engenharia de Produção. Também houve a 

divulgação no grupo de Letras e do centro acadêmico da FACE. 

Foram aplicados questionários aos estudantes que, no horário, encontravam-se nos 

centros acadêmicos de Engenharia Elétrica e Civil e, no início da tarde, e, também, 

no centro acadêmico de Letras.  

A aplicação presencial foi finalizada no dia 22, e, assim, iniciou-se o envio de 

mensagens aos departamentos que tiveram acesso liberado e a procura dos e-mails 

dos demais departamentos. Foi localizado nas páginas de cada departamento o 

nome de cada docente e, assim, criou-se um arquivo com todos os e-mails 

(Apêndice D).                                                                               

O questionário ficou aberto durante duas semanas, sendo fechado no dia três de 

novembro. Optou-se por este meio com a finalidade de complementar a coleta 

presencial e, também, por se permitir contato com um maior número de professores. 

Os dados coletados presencialmente foram tabulados diretamente em um banco de 

dados criado no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

determinando-se um valor para cada resposta. Os questionários que apresentaram 

algum item em branco nas duas primeiras partes foram separados e os casos que 

apresentaram duas marcações para o mesmo item ou os casos em que o curso não 

fazia parte da amostra foram excluídos da pesquisa (total de cinco).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Já os dados obtidos por meio eletrônico foram gerados em formato de planilha e, em 

seguida, também tiveram seus dados convertidos em valores. Durante a conversão 

foi verificado erro na plataforma do questionário, pois um caso foi duplicado. Este foi 
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excluído assim que constatado o erro. Outro caso também foi retirado da pesquisa, 

pois o respondente não se adequava à amostra (pesquisado já havia se formado na 

instituição de ensino).  

Depois de verificados, os dados da planilha foram copiados para o SPSS e, em 

sequência, foram tabulados os casos que haviam apresentado algum item em 

branco. 

Foi utilizada análise estatística descritiva simples - definindo-se média, desvio-

padrão, frequência - , correlação e aplicação de teste estatístico não-paramétrico.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente, serão relatadas e discutidas as informações colhidas com a 

entrevista, a qual serviu para realização de alguns itens do questionário. Em 

sequência, são apresentados os dados descritivos do questionário organizados em 

blocos, os quais foram utilizados para a construção dos itens. Em seguida, serão 

apresentados os resultados referentes aos objetivos específicos. 

4.1  Entrevista com a coordenadora do Núcleo da Sustentabilidade 

Para compreender as ações realizadas pelo Núcleo da Sustentabilidade (NS) e seu 

papel dentro da UnB, principiamos com a caracterização do cargo e os requisitos 

exigidos para ocupação do mesmo. 

A entrevistada atende a um importante requisito para a ocupação do cargo de 

coordenadora do núcleo: possui diversos projetos na área de educação ambiental, 

sendo um deles a participação na Agenda 21 da UnB, considerado o mais 

importante, pelo modo como foi relatado: 

“[...] Participei, desde 96, da Agenda 21 da UnB. Este foi um trabalho 
muito grande, muito bonito que nós tivemos pós-conferência de 91, a 
Rio-92. Então nós fizemos a Agenda 21 da UnB, depois ela virou 
Agenda Ambiental em 2008 e depois o Núcleo de Sustentabilidade 
que vai fazer um ano em sete de outubro.” (Entrevista - 04 de 
setembro). 

A entrevistada esteve envolvida, por meio dos grupos, com as atividades do núcleo 

desde quando este era Agenda Ambiental, porém nem sempre exerceu o cargo de 

Coordenadora, já que um dos objetivos do núcleo é que ocorra a alternância entre 

os professores participantes do cargo de coordenador. Contudo, na maioria das 

vezes, o cargo foi ocupado pelo mesmo professor.  

A entrevistada foi escolhida devido ao cargo que ocupa na Universidade: a intenção 

era entrevistar um gestor da área e, assim, entender como ocorria a tomada de 

decisões que envolve legislações e ações ambientais na UnB. Quando encontrado o 
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Núcleo da Sustentabilidade, área da universidade voltada para os fins do estudo, 

pressupôs-se que o coordenador estivesse envolvido na gestão da UnB. 

Porém, como corrigido e ressaltado, trata-se de uma professora do CDS que é 

responsável pela coordenação do núcleo, não exercendo nenhuma função como 

gestora. A gestão é realizada pela prefeitura. O núcleo, junto aos outros três campi 

(FGA, FUP e FC), faz parte de um conselho colaborativo com a prefeitura. Não há 

um gestor ambiental na Universidade de Brasília até o momento. 

4.1.1 Universidade de Brasília  

Ao questionar-se sobre a infraestrutura da UnB, esta foi classificada como fantástica, 

com espaço adequado, reduzido, apenas, nos campi. No entanto, foi levantado um 

detalhe importante para o estudo: a UnB não possui uma política ambiental, apenas 

ações e designações devidas às legislações e ao núcleo. 

“[...]O principal problema é não ter uma política ambiental na 
universidade. Ela seria a espinha dorsal pra todas as pessoas 
que trabalham com questões do meio ambiente e nós sentimos 
que isso é uma grande lacuna na universidade.” (Entrevista - 04 de 
setembro, grifo nosso). 

Assim, retornou-se ao assunto do gestor ambiental. Há um estudo para a realização 

de um concurso para o cargo na universidade, pois, como relatado, ele perpassaria 

todas as administrações – envolveria toda a UnB – e não ficaria restrito ao CDS e a 

determinados cursos ou a ações isoladas. 

A criação do cargo inclui, como requisito, uma formação específica, conforme 

mencionado pela entrevistada - gestor ou engenheiro ambiental - exigindo, assim, 

uma qualificação que permitirá que sejam tomadas as diretrizes mais adequadas e, 

também, que seja feita continuidade das mesmas. 

Outro ponto levantado são as verbas envolvidas: não há verbas destinadas ao 

núcleo. Como são subordinados ao Decanato de Extensão (DEX), devem concorrer 

aos editais deste para, assim, conseguir verba para uma determinada ação.  

Determinado item presente no roteiro e respondido pelos participantes levou a 

questionamentos sobre a educação ambiental na Universidade. Foram citados os 
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locais pontuais como a Faculdade de Educação, o Instituto de Biologia e o Centro de 

Desenvolvimento Sustentável como locais que apresentam educação. Quando 

questionada sobre a educação no restante da UnB, a coordenadora relatou: 

Eu acho, que essas matérias são abertas, todos os cursos podem se 
matricular, mas acho muito pouco. Por exemplo, semestre passado 
eu tinha sessenta e dois alunos, existe uma lacuna muito grande, 
né. [...] Tanto que o curso de ciências ambientais nasceu nos anos 
dois mil e pouco na concepção do CDS junto com a geologia e outros 
cursos e por uma demanda muito grande. Já que todos os cursos 
queriam fazer introdução ao desenvolvimento sustentável, queriam 
fazer educação ambiental. E realmente só três cursos fica 
reduzido, restrito. (Entrevista- 04 de setembro, grifo nosso) 

 

Ao se perguntar acerca do reconhecimento do trabalho realizado pelo núcleo na 

universidade é relatado que este não recebe grande atenção e tende a cair no 

esquecimento. No máximo, para os alunos que estudam na área, há uma fixação do 

conhecimento. 

Com o intuito de não perder todo o conhecimento gerado e as ações realizadas na 

universidade, criou-se um livro organizado por Catalão, Layrargues e Zaneti (2011): 

“Universidade para o século XXI”, o qual apresenta trabalho de diversos cursos e 

dos outros campi também.  

[...]Tem-se um livro que nós fizemos em um edital também, e 
colocamos à disposição pra toda a universidade. Tivemos mais de 
cem inscritos com trabalhos ambientais, cada um no seu quadrado. 
Então é muito difícil fazer os professores se integrarem, cada curso 
pensa muito na sua caixinha e isso tu vais ver na sua pesquisa. E é 
uma cultura, assim, muito disciplinar, muito: “Não, eu sou 
administração, eu só vejo administração.  Eu não vejo o outro lado, 
da sociologia, eu não vejo as artes” [...]. Então a gente vê que não 
existe essa conversa, essa integração entre os cursos (Entrevista- 04 
de setembro). 

 

Verificou-se que o núcleo encontra alguns desafios e dificuldades, tal como a falta 

de integração intercursos existentes no Darcy, diferente do que ocorre nos outros 

campi, nos quais há uma maior comunicação, já que cada um apresenta uma 

coordenadora.  

Segundo Marchi (2011), para se obter resultados positivos e duradouros em relação 

aos resíduos sólidos, deve-se ter uma integração entre os meios - serviço público, 

organização e cidadão. E, assim, foi constatado que não há uma integração mesmo 

dentro de uma organização como a UnB. 
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O núcleo apresenta parcerias com a Secretaria de Comunicação (Secom) da UnB e 

com o Canal Universitário de Brasília (UnBTV), que vinculam seus projetos. 

Contudo, as ações desenvolvidas pelo núcleo acabam sendo limitadas a um curto 

espaço de tempo - semana do meio ambiente ou semana universitária, fazendo com 

que projetos como o da coleta seletiva solidária tenham que ser repassados em todo 

o inicio de semestre. 

A cada semestre nós temos que iniciar novamente, sempre a gente 
faz um reforço. Porque a gente sabe que as coisas são esquecidas. 
Todas essas três mil e quatrocentas lixeiras que têm essas duas que 
é a lixo seco e o lixo orgânico. Isso é muito interessante, já virou um 
ícone da universidade, todo mundo vê. [...] Nós que colocamos um 
lembrete na lixeira. (Entrevista - 04 de setembro) 

Não, não tinha nem as lixeiras. Tinham lixeiras separadas, aí nós 
conseguimos juntar as lixeiras e colocá-las nas cores que tínhamos. 
Botamos a azul e a cinza. E agora a prefeitura está produzindo [...] 
lixeiras de alambrado com uma tela que sai muito mais em conta 
para a gente. Porque o que nós pensamos “Tá! Nós vamos colocar 
para fora todas as lixeiras que nós temos? Vamos compor!” Porque a 
ideia nossa é está dentro de uma sustentabilidade, então a gente 
compôs e colocou as lixeiras. E os containers, não sei se tu 
observas, os containers também tem o azul e o cinza. . (Entrevista - 
04 de setembro). 

 

Desta forma, foi perguntando sobre as lixeiras que eram feitas de papelão e visavam 

recolher apenas papel nas salas de aula (Apêndice E). Foram feitas duas mil caixas, 

porém percebeu-se que estas não estavam sendo utilizadas para o fim proposto, 

conforme relatado:  

[...] A gente botou a caixa para colocarem papéis, aí vinha resto de 
fruta, de sanduíche... Tiravam a lixeira, amassam e faziam de tapete 
no chão. Então até as pessoas se conscientizarem leva um tempo e 
é um gasto grande, né. Foi num edital que a gente ganhou a verba 
pra fazer, e é muito difícil ganhar as verbas [...].( Entrevista - 04 de 
setembro). 

E ela tá escrita ali. As pessoas não se dão ao trabalho de ler. E não é 
fácil tu educar esses milhares de alunos. Então o que quê nós 
pensamos agora fazer, realmente conversar com a reitoria para 
fazer uma política ambiental em que vão estar todos os cursos, 
eles vão fazer parte dessa politica ambiental. Todos os institutos, 
centros, faculdades [...].( Entrevista - 04 de setembro, grifo nosso) 

 

Uma atividade realizada recentemente e em parceria com o Serviço de Limpeza 

Urbana (SLU) foram dois flash mobs: na rodoviária do Plano Piloto e no ICC - ala 

norte. Foi deixada uma garrafa PET no chão e ao lado havia uma lixeira. Na UnB, a 
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pessoa que recolheu a garrafa e a colocou na lixeira foi um funcionário da limpeza. E 

como educadora, além de coordenadora, quando questionada pelas pessoas ao 

final da atividade ao que ela atribuía o fato de nenhum aluno nem professor terem 

recolhido a garrafa. A entrevistada relatou:  

Eu atribuo ao mundo por que o que quê nós temos aqui na UnB? 
Nós temos um laboratório de mundo, de cidade lá fora. Nós não 
temos uns ETs aqui dentro. “Ah! Agora eu sou educado, não. Eu boto 
o pé na universidade , agora eu vou coletar meu lixo.” É o que as 
pessoas fazem lá fora, é igual, não muda nada! Então o que é que 
nós temos aqui: é o reflexo da sociedade. (Entrevista - 04 de 
setembro). 

 

Este relato corrobora com o estudo de Lopes (1996 apud PINHEIRO, 2014, p.539) 

em relação ao fato de que educação ambiental é um novo código de conduta. Além 

disso, foi demonstrada a importância deste tipo de educação para toda a sociedade, 

não só na UnB. 

4.1.2  PNRS na UnB 

No estudo de HEBER e SILVA (2014), um dos resultados encontrado foi o 

desconhecimento da legislação pelos cargos de técnicos e pelos gestores, 

dificultando a realização do trabalho de maneira compartilhada – como prevê a 

PNRS – e não sendo assumida a responsabilidades das partes. 

Assim, no segundo bloco de perguntas - Percepção do gestor sobre a PNRS - não 

foi encontrado o desconhecimento sobre a legislação e, sim, o reconhecimento do 

marco histórico que representou a legislação, como tratado na literatura (HEBER & 

SILVA, 2014; GOMES et al, 2014), além dos trinta anos que a lei levou para ser 

sancionada.  

Na realidade, a coordenadora apresenta uma carga de conhecimento sobre a 

legislação. Esta acompanhou toda a sua discussão até o seu sancionamento em 

agosto de 2010 e relatou, também, explicação sobre a infraestrutura que a 

legislação exige dos municípios brasileiros para a realização dos programas de 

coleta seletiva que são implicações das desativações dos lixões.  
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[...] Então não basta ter uma lei, a lei não pega. Como que vai ter 
uma lei e qual é o financiamento disso? Nem todas as prefeituras 
tiveram. E, além do mais, construir um aterro sanitário, ele não é uma 
solução para sempre. Tem uma vida útil de até quinze anos, no 
máximo, depois onde será o próximo lugar? Onde será o próximo 
aterro? Eu vou jogar aonde? [...]. Ela é falha nisso aí, é muito 
importante e é um marco muito importante. Ela levou trinta anos. Eu 
acompanhei todos os passos, passo-a-passo. No meu mestrado eu 
coloquei que ela estava sendo discutida, no meu doutorado que ela 
estava sendo discutida. E ela foi aprovada em 2010, fui na aprovação 
e tudo. É muito legal, virou uma lei, mas falta muita infraestrutura 
para o país, falta demais. (Entrevista - 04 de setembro) 

 

Entrando no terceiro bloco de perguntas e, concomitantemente, no foco do estudo - 

a política na universidade -, a entrevistada relatou: 

Olha! Na universidade a discussão é importantíssima. Ter uma lei 
para poder discutir, para poder se adequar. A questão toda de 
logística reversa. Eu acho importantíssimo essas lâmpadas 
fluorescentes que tem em toda a universidade, elas têm que ter um 
lugar certo. O descarte certo, a disposição final certa. A questão toda 
dos resíduos eletrônicos, também. [...] que tem que ser por meio de 
leilões muitas vezes. Então, eu penso que isso é uma questão 
importantíssima para se ter a política. Aí para universidade é uma 
maneira da gente poder estar discutindo para se adequar a 
essas coisas que têm tangência ao nosso trabalho. (Entrevista - 
04 de setembro, grifo nosso) 

 

Dentre os instrumentos definidos pela PNRS em seu art. 8º, como meios para que 

alcance dos objetivos presentes no art. 7º, definiu-se que devem ser obtidos 

objetivos tais como a proteção da saúde pública e ambiental; a não geração 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, entre outros 

(BRASIL, 2010). Com isso, reconhece-se a coleta seletiva como instrumento e a 

reciclagem como objetivo. De acordo com Gomes et al. (2014), estes são elementos 

essenciais de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. 

E como há, nas instalações da UnB, coletores (Apêndices F e G) para a separação 

dos resíduos, logo foi questionado se foram implementados antes da política ou 

devido à política. Obteve-se que, anteriormente, por trabalharem no assunto desde a 

época da Agenda 21, já se havia pensado e realizado estudos sobre a política, 

tentando-se implementar mudanças com o material disponível até então. 

É que a gente sempre trabalhou com o estudo da política, né. [...] 
Mas nós, desde Agenda 21, já começamos a fazer, não tínhamos 
todos os instrumentos, mas cada ano nós fomos fazendo. 
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Porque os professores, todos do núcleo, não recebem nada para ser 
coordenador do núcleo, para fazer trabalho. A gente tá dentro do 
nosso horário das quarenta horas de trabalho e não se recebe uma 
função gratificada pra fazer.  Então a gente conta com a boa vontade 
das pessoas pra trabalhar e são pessoas muito engajadas que 
trabalham muito bem, é incrível. Mas não temos como tem em outros 
lugares que as pessoas ganham uma função gratificada pra 
trabalhar, aqui não tem. Não tem nada disso. (Entrevista- 04 de 
setembro, grifo nosso) 

 

[...] Gestão é uma coisa que ocupa muito tempo, né. Eu tenho vinte 
horas pro núcleo e é pouco. Porque eu tenho que tá dando aula, 
fazendo pesquisa, fazendo extensão e ensino. ( Entrevista- 04 de 
setembro, grifo nosso) 

 

 

A descontinuidade de alguns projetos ocorreu, além da falta de verba, também pela 

falta de sucessão e de profissionais habilitados, corroborando com os resultados 

encontrados por Heber e Silva (2014), quando analisaram a implementação a PNRS 

num município.  

Sim, aquilo que te falei, acho, que tinha que ter um gestor mesmo, 
um engenheiro ambiental. E o núcleo aqui, que nós fazemos, que é 
essa parte: didática, pedagógica, de acompanhamento, que não é a 
gestão. Para nós, seria muito importante ter um gestor mesmo que 
acompanhasse, perpassa-se todas as administrações. Acaba uma 
gestão de reitoria e aquelas pessoas saem. Ai quem tem toda a 
história, tudo puuf! Vai embora. (Entrevista- 04 de setembro) 

 

Uma universidade particular de Brasília apresenta um gestor ambiental, como 

mencionado pela entrevistada, deixando para os professores apenas a parte do 

desenvolvimento de projetos de extensão e acompanhamento pedagógico.  

E, aprofundando-se na parte de projetos desenvolvidos pelo núcleo, um deles foi 

premiado e noticiado no site da UnB. Porém, na entrevista foram citados outros 

projetos que também foram premiados e que são abertos à comunidade.  

[...] São os nossos materiais didáticos. Nós ganhamos um prêmio, 
o prêmio educaRES do Ministério do Meio Ambiente e esse livro 
aqui também foi premiado. Nós também fomos premiados pelos 
vídeos que tão lá no Facebook, o da coleta seletiva 1 e 2. Nós 
entramos no Cine Tela Verde, fomos premiados também. Então o 
trabalho didático, que é o nosso, o nosso norte, nós temos 
excelência[...] Então a gente tem um link deste daqui que a gente 
envia para as pessoas e, agora, nós com o SLU atualizamos os 
dados e vamos lançar em 2015, mas como não temos dinheiro para 
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fazer impresso, vamos fazer um link. (Entrevista - 04 de setembro, 
grifo nosso) 

 
 

Além dos materiais didáticos relatados, também há projetos. Ao aprofundar-se sobre 

o assunto, buscou-se descobrir quais projetos ainda estão vigentes e os que não 

mais estão, além de entender o motivo de seu fim. Como já relatado por questão de 

verba, principalmente, tiveram que escolher e focar num projeto específico, o que 

não se deu por uma questão de o projeto não ter vingado, mas, sim, porque não 

houve a possibilidade de continuidade como mencionado no relato: 

[...] Nós tivemos que focar, né.  Como a gente não tem verba pra cá 
não adianta ficar borboletando por tudo. Então nós focamos nesse: 
da coleta seletiva solidária. Mas da agenda ambiental tinham vários. 
Tinha o bicicleta livre, que não deu certo, foi uma pena porque 
roubaram as bicicletas. [...]Tivemos vários projetos, nesse livro aqui 
tu vai ver. Tínhamos projetos, também, da alimentação de outros 
professores. Não é que não deram certo, não tive continuidade. São 
coisas diferentes. Por quê? Acontece, assim, os professores saem, 
vão embora e não tem quem fique no lugar. Sem receber uma função 
gratificada, as pessoas não querem trabalhar. Então aqueles que têm 
uma visão mais altruísta que fazem porque acham que é importante 
no seu trabalho, pra universidade... Muitos vão embora ou acabam 
se aposentam. (Entrevista - 04 de setembro) 

 

Para concluir a entrevista, foi perguntado sobre a gestão dos resíduos sólidos na 

universidade. Foi mencionado: 

Olha! A universidade eu penso que tem muito a caminhar, porque 
nós temos tudo que é resíduo aqui. Nós temos resíduos da coleta 
seletiva e, também, orgânicos. Pois nós temos aqui no RU uma 
quantidade enorme. Estamos com um projeto fantástico: um 
biodigestor que vai gerar gás metano a partir dos resíduos do 
restaurante universitário. [...] E haverá um acompanhamento junto do 
CDS e com a engenharia ambiental dos laboratórios pro gás que vai 
ser gerado[...] (Entrevista - 04 de setembro) 

 

Com todas as perguntas feitas, finalizou-se a entrevista com uma contribuição que 

deixa clara a importância do presente estudo. Requisitou-se, inclusive, os resultados 

obtidos, pois estes poderão ser utilizados pelo núcleo depois. 

Eu penso que administração é perfeita tá fazendo isso, eu queria ter 
retorno desse teu trabalho. [...] Quem se interessa eu acho que é 
muito importante. E o que eu acredito mesmo é que falta uma política 
ambiental da universidade pra que realmente isso seja efetivo, senão 
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são ações pulverizadas, se perdem no ar e a gente não consegue dá 
uma sistematização das ações. E principalmente porque nós não 
somos gestores de coleta seletiva nem de sistema d’água nem da 
energia. Seriam os temas gerados nossos, então nós somos um 
núcleo de apoio que tá estudando isso, que pretende ir além, 
né.(Entrevista - 04 de setembro) 

4.2 Dados descritivos do questionário 

Serão apresentados os dados descritivos simples (moda, média, mediana e desvio-

padrão) separados em blocos de acordo com o tema tratado dos itens que não 

pertencem diretamente aos objetivos específicos. Em sequência, os itens sobre 

comportamento e atitude - individuais e coletivas -, e sobre a Universidade de 

Brasília e suas ações. 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados o N total e por grupo (alunos e professores) 

correspondente às respostas, por item, ao ponto neutro (3) para que, em seguida, 

este possa ser desconsiderado dos dados estatísticos como fora definido 

anteriormente no método. Deste modo, impede-se que haja alterações nos 

resultados em que o respondente não apresente concordância ou discordância 

sobre o assunto tratado no item. 

Tabela 1 - Quantidade de marcações no ponto neutro referentes aos Resíduos (Parte1) 

Parte 1  Alunos Professores Total 

Item 1 7 3 10 

Item 2 3 3 6 

Item 3 5 0 5 

Item 4 6 0 6 

Item 5 1 0 1 

Item 6 40 11 51 

Item 7 94 12 106 

Item 8 54 9 63 

Item 9 6 3 9 

Item 10 84 9 93 

Item 11 47 12 59 
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Item 12 11 2 13 

Item 13 35 5 40 

Item 14 97 22 119 

Item 15 52 5 57 

Item 16 8 0 8 

Item 17 25 2 27 

Item 18 97 34 131 

Item 19 25 3 28 

Item 20 13 4 17 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

Tabela 2- Quantidade de marcações no ponto neutro referentes ao Ambiente acadêmico 
(Parte2) 

Parte 2  Alunos Professores Total 

Item 1 7 1 8 

Item 2 111 33 144 

Item 3 19 9 28 

Item 4 16 10 26 

Item 5 93 23 116 

Item 6 120 36 156 

Item 7 62 23 85 

Item 8 95 37 132 

Item 9 148 48 196 

Item 10 4 1 5 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

A Tabela 3 demonstra que há uma concordância parcial de que o desenvolvimento, 

de modo geral, é importante para a sociedade, e este acarretou o aumento do 

consumo de matéria-prima que, por sua vez, causou problemas para a sociedade e 

ao meio-ambiente.  

No entanto, desenvolver-se sustentavelmente mostrou-se como concordância total 

considerando o valor da mediana, já que o desvio-padrão do item foi alto para escala 

utilizada (DP=1,01). 
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Tabela 3- Reconhecimento sobre desenvolvimento e suas implicações 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-
Padrão 

Reconheço que o desenvolvimento é 
importante para a sociedade* 

4,71 5,00 5,00 0,47 

A Revolução Industrial e o desenvolvimento 
das cidades aumentaram o consumo de 
matéria-prima. 

4,68 5,00 5,00 0,52 

A expansão da economia mundial atrelada 
ao consumo gerou uma série de problemas 
socioambientais. 

4,59 5,00 5,00 0,57 

É importante satisfazer as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações de satisfazer suas 
próprias necessidades. 

4,41 5,00 5,00 1,01 

* Um caso omisso  

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

4.2.1 Identificação sobre o conhecimento dos usuários em relação 
à destinação dos resíduos gerados 

A fim de atender ao primeiro objetivo, se os usuários da universidade estão cientes 

de como deve ser feita a destinação dos resíduos gerados, foram selecionados oito 

itens do questionário- Tabela 4. 

Em relação a ter conhecimento sobre a PNRS (mediana=2), os respondentes 

desconhecem a política mas concordam que são responsáveis pelos resíduos que 

produzem (mediana= 4,00). Os respondentes concordam parcialmente que deveria 

ser realizada a coleta seletiva nas residências (M=4,70; DP=0,49) e informaram que 

realizam a coleta quando estão em casa. E, quando marcação fora do ponto neutro, 

reconheceram que os resíduos sólidos não recebem a destinação adequada 

(mediana= 2,00). 

Há reconhecimento dos coletores, lixeiras para a destinação adequada dos resíduos 

sólidos e orgânicos, (mediana=4,00). Os participantes informaram, ainda, que 

realizam a coleta seletiva na universidade, porém discordam que seu 

comportamento de separação de resíduo seja afetado pelos programas da 

universidade. 
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Tabela 4 - Conhecimento e atitudes em relação à destinação dos resíduos 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-
Padrão 

Tenho conhecimento sobre a PNRS 2,29 2,00 1,00 1,42 

Sou responsável pelos resíduos que 

produzo* 

3,91 4,00 4,00 1,01 

Deveria ser realizada a coleta seletiva nas 

residências** 

4,70 5,00 5,00 0,49 

Realizo a separação de lixo seco e 

orgânico em casa.*** 

3,66 4,00 5,00 1,48 

Os resíduos recebem a destinação 

adequada. 

2,26 2,00 2,00 1,25 

A UnB disponibiliza lixeiras para a 

destinação adequada dos resíduos 

produzidos em suas instalações. 

3,51 4,00 4,00 1,13 

Eu separo os resíduos orgânicos e secos 

na UnB****  

3,87 4,00 4,00 1,26 

Meu comportamento de separação de 

resíduos é afetado pelos programas 

ambientais da UnB.**** 

2,86 2,00 2,00 1,34 

* Dois casos omissos **Sete casos omissos ***Três casos omissos ****Um caso omisso 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerado pelos SPSS. 

 

Neste objetivo foi encontrado o maior número de marcações referentes ao ponto 

neutro: cento e noventa e uma marcações para o item “Tenho conhecimento sobre a 

PNRS”. Cento e trinta e uma no item “Os resíduos recebem a destinação adequada” 

e cento e dezesseis para “Meu comportamento é afetado pelos programas 

ambientais da UnB”. Ou seja, nestes itens não houve concordância ou discordância 

sobre os temas tratados. 
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4.2.2 Comportamento e atitudes  

Em relação às atitudes externas, Tabela 5, os respondentes concordam que a 

sociedade e as organizações devem ter atitudes sustentáveis (M=4,73; DP= 0,52) e 

que as pessoas estão mais conscientes dos danos que as suas atitudes podem 

gerar ao meio ambiente (mediana=4). Além disso, demonstra-se a percepção de que 

o desenvolvimento sustentável depende mais de atitudes individuais (mediana=4). 

Tabela 5 - Quanto às atitudes externas avaliadas pelo indivíduo 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-

Padrão 

Acho importante que as organizações e a 

sociedade tenham atitudes sustentáveis. * 

4,73 5,00 5,00 0,52 

Acredito que o desenvolvimento 
sustentável depende muito mais de 
atitudes individuais do que de medidas 
governamentais. 

3,31 4,00 4,00 1,26 

Acredito que, atualmente, as pessoas 

estão mais conscientes da intensidade 

com que suas atitudes afetam a qualidade 

do planeta. 

3,31 4,00 4,00 1,11 

* Três casos omissos  

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 
 

Ao avaliar as próprias atitudes, Tabela 6, os respondentes têm preferência por 

produtos sustentáveis e concordam que medidas e atitudes simples podem 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. Entretanto, consideram não ter 

atitude sustentável (M=3,86; DP=0,80) e não consumir de forma sustentável 

(mediana=3,00). Como proposto no método, ambos avaliariam de modo direto e 

indireto se o respondente apresenta um comportamento pró-ambiental. 

Noventa e três respondentes (25,55%) não concordaram nem discordaram com o 

item que indica consumo de forma sustentável. 
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Tabela 6- Atitudes e comportamentos individuais 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-

Padrão 

Tenho preferência por adquirir produtos 
de empresas que tenham atitudes 
sustentáveis. 

3,67 4,00 4,00 1,07 

Tenho atitudes sustentáveis. * 
3,86 4,00 4,00 0,80 

Considero que medidas e atitudes simples 
podem contribuir com o desenvolvimento 
sustentável. 

4,38 4,00 4,00 0,68 

Consumo de forma sustentável, ou seja, 
evito adquirir produtos que degradem o 
meio ambiente ou que não me sejam úteis 
em um longo período de tempo. 

 3,33 3,00 4,00 1,21 

* Dois itens ausentes  

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

Os itens que têm como temática os resíduos sólidos e os conceitos relacionados a 

eles estão presentes na Tabela 7. Há concordância de que o consumo gera grande 

volume de resíduos (M=4,48; DP=0,61) e que estes podem ser reutilizados, 

reaproveitados e reciclados (M=4,39; DP=0,65).  

Também houve concordância com a visão de que a reciclagem é um instrumento de 

ganho econômico e social (M=4,41; DP=0,60), o que foi mencionado nos estudos de 

Manchi (2011) e de Santos (2012), e na PNRS, ao concordarem que a reciclagem 

proporciona trabalho e renda (M=4,41; DP=0,60), o que, também, permite que os 

resíduos voltem à cadeia de produção (M=4,55; DP=0,59) 

Tabela 7 - Conhecimento sobre resíduos e suas implicações 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-

Padrão 

O consumo gera um grande volume de 
rejeitos e de resíduos.* 

4,48 5,00 5,00 0,61 

Os resíduos sólidos podem ser 
reutilizados, reciclados e reaproveitados.** 

4,39 4,00 4,00 0,65 

A reciclagem permite que se utilize os 

resíduos como matéria-prima para a 

produção de outros produtos.*** 

4,41 4,00 4,00 0,60 

Reciclagem proporciona trabalho e renda* 
4,55 5,00 5,00 0,59 
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* Um caso omisso  ** Dois casos omissos   ***Três casos omissos 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

4.2.3  Percepção sobre a UnB 

Os itens referentes às instalações e às ações da Universidade de Brasília serão 

apresentados na Tabela 8. É percebido pelos respondentes que a universidade é um 

ambiente de vivência acadêmica e social (M=4,58; DP=0,54) e que esta tem o 

compromisso com os valores de responsabilidade social e de questões ambientais 

(mediana=4). E, também, houve o reconhecimento da disponibilização dos coletores 

na universidade.  

Contudo os respondentes discordam parcialmente que haja um material didático 

sobre resíduos - cartilha da coleta seletiva solidária –  demonstrado, também, pelas 

cento e cinquenta e seis marcações nulas. Houve, também, alta nulidade de 

respostas no item referente às atividades vinculadas à inserção de sustentabilidade 

na universidade, cento e noventa e seis (53,85%). Porém as marcações válidas 

consideram que há atividade na UnB (mediana=4,00). 

Foi encontrada uma discordância (mediana=2,00) sobre o curso do respondente 

apresentar uma matéria obrigatória sobre as dimensões da sustentabilidade (Sachs, 

2007 apud Santos, 2012, p.84) e uma concordância, aos que responderam, sobre a 

presença de matérias optativas e de módulo livre na universidade. E, assim, 

reconhecem a necessidade de educação ambiental com uma concordância total 

(mediana=5). 

 

 
Tabela 8- Percepção sobre a Universidade de Brasília 

Conteúdo do item Média Mediana Moda 
Desvio-
Padrão 

A UnB é um ambiente de vivência 
acadêmica e social. 

4,58 5,00 5,00 0,54 

A UnB é comprometida com os valores 
que envolvem responsabilidade social e 
questões ambientais. 

3,47 4,00 4,00 1,16 
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A UnB disponibiliza lixeiras para a 
destinação adequada dos resíduos 
produzidos em suas instalações. 

3,51 4,00 4,00 1,13 

A UnB apresenta material didático sobre 
resíduos dentro da universidade. 

1,99 2,00 2,00 1,00 

A UnB apresenta matéria obrigatória no 
curso em que atuo/ estudo que vise o 
equilíbrio entre as esferas ambiental, 
social e político. 

2,46 2,00 1,00 1,49 

A UnB disponibiliza matéria optativa ou de 
módulo livre no curso em que atuo/ estudo 
que vise o equilíbrio entre as esferas 
ambiental, social e político. 

3,87 4,00 4,00 1,89 

A UnB apresenta atividades vinculadas à 
inserção da sustentabilidade na vivência 
acadêmica da universidade. 

3,32 4,00 4,00 1,22 

Reconheço a necessidade de se ter uma 
educação ambiental. 

4,61 5,00 5,00 0,56 

** Um caso omisso 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

Complementando o terceiro objetivo, percepção sobre as ações presente na UnB, foi 

perguntado se o usuário tinha conhecimento sobre projetos sustentáveis 

proporcionados pela universidade. As respostas foram classificadas em 

apresentação de conhecimento, não apresentação de conhecimento e respostas em 

branco, todos detalhados na Tabela 9. 

Dentre os trezentos e sessenta e quatro respondentes, duzentos e vinte e sete 

disseram desconhecer os projetos sustentáveis que a UnB apresenta (66,50%), 

conforme representado na Tabela 9. Houve casos em que foi respondido que o 

respondente não tinha conhecimento, entretanto foi completado com: apenas lixeiras 

em alguns locais, por exemplo (Retirado do questionário).  

Foram listados dezenove ações e projetos nas respostas afirmativas. Os coletores e 

o Comitê Estudantil pelo Meio Ambiente (CEMA) foram os mais frequentes (5), em 

seguida o projeto CICLAR, os projetos de extensão (BioGama, PIBEX-Estrutural) e 

de departamentos, e, por último, o UnB Eu cuido. 
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Tabela 9 - Conhecimento sobre os projetos sustentáveis presentes na UnB 

Conhecimento sobre projetos N 

Apresenta  42 

Não apresenta 242 

Em branco 80 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

4.2.4  Teste de Mann-Whitney-U  

Com a finalidade de verificar se há diferença no comportamento e na atitude entres 

os alunos e os professores em relação aos resíduos e, assim, atender ao segundo 

objetivo específico, foi realizado um teste estatístico.  

A amostra do estudo não apresenta os pressupostos para a realização de testes 

paramétricos. Não foi encontrada normalidade nos itens do questionário, pois os 

valores foram menores do que 0,05 (FIELD, 2009). A Tabela 10 apresenta o 

resultado do teste de normalidade para alguns dos itens, p<0,05. 

Como apresentado na Tabela 11, não foi encontrada homogeneidade em todos os 

itens. A presença de pelo menos um item com baixa significância, como em “Tenho 

atitudes sustentáveis” (p<0,05), indica que, de forma geral, não há homogeneidade 

no questionário.  

 

 
Tabela 10 - Teste de Normalidade 

Nº 
Conteúdo do item 

Kolmogorovoc-
Smirnov 

  Df*                Sig. 

1 
Reconheço que o desenvolvimento é 
importante para a sociedade. 

325 0,00 

2 
A Revolução Industrial e o desenvolvimento 
das cidades aumentaram o consumo de 
matéria-prima. 

325 0,00 

3 
A expansão da economia mundial atrelada ao 
consumo gerou uma série de problemas 
socioambientais. 

325 0,00 

4 
É importante satisfazer as necessidades do 

325 0,00 
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presente sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações de satisfazer suas próprias 
necessidades. 

* 39 casos ausentes excluídos do teste 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 
 

Tabela 11- Teste de Homogeneidade 

 Conteúdo do item df2 Sig. 

1 
Reconheço que o desenvolvimento é 
importante para a sociedade. 

362 0,12 

2 
A Revolução Industrial e o desenvolvimento 
das cidades aumentaram o consumo de 
matéria-prima. 

362 0,01 

8 
Tenho atitudes sustentáveis. 

360 0,00 

14 
Tenho conhecimento sobre a PNRS 

361 0,00 

15 
Deveria ser realizada a coleta seletiva nas 
residências. 

355 0,04 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

Assim foi realizado o teste de Mann-Whitney-U, já que foi analisado os resultados 

em dois grupos independentes: alunos e professores. E, como resultados, obteve-se 

que oito dos trinta itens presentes no questionário (26,67%) apresentaram uma 

média estatisticamente diferente entre os dois grupos do estudo. Nos demais, a 

média dos alunos e dos professores são estatisticamente iguais, não havendo uma 

diferença estatisticamente significativa. A Tabela 12 contém os itens e quais foram 

as significâncias encontradas (p<0,05). 

 

Tabela 12 - Resultado do Teste de Mann-Whtney-U 

Nº Conteúdo do item Sig. 

7 Tenho preferência por adquirir produtos de empresas que 
tenham atitudes sustentáveis. 

0,00 

8 Tenho atitudes sustentáveis  0,00 

10 Consumo de forma sustentável, ou seja, evito adquirir 
produtos que degradem o meio ambiente ou que não me 
sejam úteis em um longo período de tempo. 

0,00 

14 Tenho conhecimento sobre a PNRS.* 0,00 
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17 Realizo a separação de lixo seco e orgânico em casa 0,00 

23 A UnB disponibiliza lixeiras para a destinação adequada 
dos resíduos produzidos em suas instalações. 

0,00 

24 Eu separo os resíduos orgânicos e secos na UnB.** 0,00 

28 
A UnB disponibiliza matéria optativa ou de modulo livre no 
curso em que atuo/ estudo que vise o equilíbrio entre as 
esferas ambiental, social e político. 

0,01 

* Dois casos omissos   ** Um caso omisso 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

De modo geral, os professores apresentaram uma média maior para os itens que 

tratam de atitudes sustentáveis, do consumo de forma sustentável, do conhecimento 

sobre a política nacional, do comportamento em relação à separação dos resíduos 

em casa e da destinação recebida pelos resíduos - Tabela 13. 

 
Tabela 13- Médias maiores para os professores 

Nº 
Conteúdo do item 

Média Total 
Mediana 

Desvio-
Padrão  A P 

7 Tenho preferência por produtos 
de empresas que tenham 
atitudes sustentáveis.  

159,98 203,52 4,00 1,89 

8 Tenho atitudes sustentáveis. 161,77 197,55 4,00 1,62 

10 Consumo de forma sustentável, 
ou seja, evito adquirir produtos 
que degradem o meio ambiente 
ou que não me sejam úteis em 
um longo período de tempo. 

154,91 220,49 2,00 1,80 

14 Tenho conhecimento sobre a 
PNRS. 

161,41 198,73 1,00 1,59 

17 Realizo a separação de lixo seco 
e orgânico em casa 

156,92 213,77 4,00 1,73 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

 

O item “Consumo de forma sustentável, ou seja, evito adquirir produtos que 

degradem o meio ambiente ou que não me sejam úteis em um longo período de 

tempo” apresentou correlação significativa (p<0,01) com os dois itens de mesma 

temática, são estes “Tenho preferência por adquirir produtos de empresas que 
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tenham atitudes sustentáveis” e “Tenho atitudes sustentáveis”, coeficiente de 

correlação de Spearman: 0,575 e 0,478, respectivamente (Tabela 15). 

Então, realmente há uma correlação média, mas significativa, entre os itens 

propostos. De forma que o consumo de forma sustentável apresenta relação positiva 

com a aquisição de produtos de empresas com atitudes sustentáveis, assim, a 

medida que houver um aumento do consumo sustentável, maior será a aquisição 

dos produtos de empresas que investem na sustentabilidade.  

Também foram identificadas outras treze correlações significativas (p<0,01) e duas 

correlações (p<0,05) com os itens da parte 1 do questionário, com exceção, apenas, 

dos itens “Reconheço que o desenvolvimento é importante para a sociedade” (item 

1), “A Revolução Industrial e o desenvolvimento das cidades aumentaram o 

consumo de matéria-prima” (item 2), “A expansão da economia mundial atrelada ao 

consumo gerou uma série de problemas socioambientais” (item 3) e “Acredito que o 

desenvolvimento sustentável depende muito mais de atitudes individuais do que de 

medidas governamentais” (item 6). 

Demonstrando que o conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

perpassa e relaciona-se positivamente com a forma de consumo, a aquisição de 

produtos, a geração de resíduos e de rejeitos, a coleta e destinação dos resíduos 

sólidos, e a utilização da reciclagem como meio de renda e trabalho. 

No item “Tenho conhecimento sobre a PNRS” (item 14), no qual os professores 

apresentaram média maior do que os alunos, obteve-se nove correlações 

significativas como proposto no método - Tabela 16, sendo cinco com significância 

menor do que 0,01: compra de produtos sustentáveis, ter atitudes sustentáveis, 

consumo sustentável, consumo gera resíduos e realização da separação dos 

resíduos em casa - Tabela 15. 
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Na parte 2 do questionário, que trata sobre o ambiente acadêmico, foram 

encontradas três correlações significativas (p<0,01) sobre o conhecimento da 

política nacional de resíduos sólidos: a apresentação de matérias obrigatórias 

(0,180), matérias optativas e/ou de módulo livre, e de atividades vinculadas à 

inserção da sustentabilidade - Tabela 16. 

Assim, a PNRS continua apresentando relação, principalmente, com a parte didática 

da universidade e, assim, com a educação ambiental que também é um de seus 

instrumentos para que atinjam os objetivos já mencionados: redução do volume 

gerado, integração dos catadores de materiais recicláveis, estimulo ao consumo 

sustentável, entre outros (BRASIL, 2010).  

As médias dos itens referentes à universidade foram maiores para os alunos do que 

para os professores - Tabela 17. A exemplo, a disponibilização dos coletores (UnB 

3), que apresentou correlação com o comportamento de separação dos resíduos na 

UnB (UnB 4) presente na Tabela 16. Além disso, também foi demonstrada como 

maior para os alunos a percepção sobre as matérias optativas ou de módulo livre e a 

separação dos resíduos na universidade. 

Tabela 17-  Médias maiores para os alunos 

Nº Conteúdo do item 
Média Total 

Mediana 
Desvio-
Padrão A P 

23 A UnB disponibiliza lixeiras para a 
destinação adequada dos resíduos 

178,39 141,94 4,00 1,44 
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produzidos em suas instalações. 

24 Eu separo os resíduos orgânicos e 
secos na UnB. 

181,60 131,18 4,00 1,56 

28 
A UnB disponibiliza matéria optativa ou 
de modulo livre no curso em que atuo/ 
estudo que vise o equilíbrio entre as 
esferas ambiental, social e político. 

177,15 146,07 1,00 2,10 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados gerados pelo SPSS. 

Dessa forma, os alunos demonstram estar mais envolvidos ou ser os mais afetados 

com a presença das lixeiras e, também, demonstram ter disponibilidade para realizar 

matérias de outros departamentos na universidade - módulo livre ou optativa.  

A correlação média, 0,459, com alta significância (p<0,01) encontrada entre a 

disponibilização das lixeiras (UnB 3) e a separação dos resíduos na UnB (UnB 4) 

demonstra concordância com o teste de Mann-Whitney. A presença das lixeiras 

apresentou uma média maior, no geral, para os alunos, o que fez com que houvesse 

também, uma média em relação à separação por parte dos mesmos.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Serão apresentados os principais resultados encontrados no estudo, divididos pelos 

objetivos, para, assim, responder ao objetivo geral. Também serão apresentados 

quais foram as limitações e as recomendações para próximos estudos. 

5.1 Objetivos 

De maneira geral, os usuários da Universidade de Brasília desconhecem a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Entretanto, o desconhecimento não é um fator para 

que não realizem a destinação adequada dos resíduos em suas residências ou na 

UnB. Logo, eles demonstram estar cientes de como deve ser feita a destinação 

adequada dos resíduos que geram. 

Houve uma diferença significativa no comportamento entre professores e alunos em 

relação à separação em seus domicílios e na UnB. Enquanto os alunos realizam 

separação maior na Universidade, os professores, em suas residências. 

Com relação às instalações, às atividades e às matérias proporcionadas pela 

universidade, os alunos apresentaram ter mais conhecimento ou estarem mais 

envolvidos nessas questões, mesmo sem conhecimento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

Então, realmente existe uma diferença tocante ao comportamento e às atitudes dos 

alunos e dos professores da universidade. Os professores demonstram mais 

conhecimento e atitudes sustentáveis de modo geral. Também, têm conhecimento 

sobre a PNRS e realizam a coleta seletiva em suas residências. Podendo, desse 

modo, não terem seus comportamentos, em relação ao descarte na UnB, alterados 

pelos projetos, uma vez que já têm o hábito de realizar a separação fora do 

ambiente acadêmico. 

Não houve uma grande diferença quando perguntado sobre ações sustentáveis 

proporcionadas pela UnB. Dos oitenta professores apenas treze conhecem alguma 
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ação (16,25%) e, entre os alunos, vinte e nove, representando 10,21%. Este fator 

pode demonstrar falhas nas divulgações dos projetos ou esquecimento, como foi 

relatado na entrevista. Cabe citar que os alunos que se envolveram mais nas 

atividades são os que mais se lembraram dos projetos, como relatado na entrevista. 

A Agenda Ambiental e o CDS foram listados como projetos - uma única vez - 

juntamente com o Bicicleta Livre, o uso de canecas no lugar de copos descartáveis 

(nome correto: “Sou UnB, jogo limpo”) e os coletores - nas respostas com nome de 

lixeiras também foram citados. Ressalta-se, principalmente, as ações que foram 

coordenadas e divulgadas pelo núcleo.  

Porém nem a Cartilha Coleta Seletiva Solidária (http://bit.ly/1M0GtKK) nem o livro, 

“Universidade para o século XXI”, Anexo B, (http://bit.ly/1LFOVNf), materiais realizados 

e divulgados gratuitamente pela mídia social, Facebook, do núcleo foram citados. 

Esses já receberam prêmios e são reconhecidos fora da universidade, como 

mencionado na entrevista. A Cartilha foi reconhecida como uma das trinta, do setor 

público, “Práticas de Referência EducaRES” pelo Ministério do Meio Ambiente no 

edital do EducaRes de 2014 (Anexo D). 

Reconheceu-se que houve uma realocação do Núcleo de Sustentabilidade para o 

pavilhão multiuso-I, contudo não houve divulgação da mudança e nem alteração do 

endereço no site. Além da comunidade, o próprio CDS e outros ocupantes do 

multiuso-I não sabiam qual seria a nova localização do Núcleo ou, em muitos casos, 

sequer a existência deste. 

A falta de uma política ambiental e de um gestor faz com que não haja uma 

sucessão, administrativa, das decisões tomadas dificultando uma gestão integrada 

entre todos que compõem a UnB: departamentos, institutos, decanatos, faculdades 

e campi. Dificultando, também, a continuidade e a disseminação dos projetos, fato 

relatado pela coordenadora e corroborado pelo baixo reconhecimento dos mesmos 

pelos respondentes. 

Além disso, foi comentado em uma das aplicações que o projeto Bicicleta livre seria 

um “mito” na UnB por um dos participantes ou como respondido em um questionário 

há uma descrença de que os projetos realmente existam: “Reais, não” (Retirado do 

questionário).  

http://bit.ly/1M0GtKK
http://bit.ly/1LFOVNf
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A Universidade de Brasília tem coletores, material didático, projetos de extensão, 

profissionais (habilitados e conhecedores da legislação), educação ambiental, ou 

seja, a UnB possui meios para a consolidação de um dos instrumentos da PNRS: a 

coleta seletiva. E, com isso, torna-se possível que esta seja uma universidade mais 

limpa e com desenvolvimento sustentável, previsto como um dos princípios no art. 

6º, inciso IV da PNRS. Contudo, concluímos que a UnB, mesmo com toda essa 

estrutura, não tem uma gestão ambiental no Campus Darcy Ribeiro mesmo 

possuindo os meios para a realização da gestão dos resíduos, como é previsto na 

Lei 12.305/2010. 

5.2 Limitações 

A dificuldade encontrada foi a falta de um questionário validado sobre o assunto. Por 

isso foi necessário elaborar um questionário que gerou algumas falhas na sua 

construção, por exemplo: a nomenclatura do ponto neutro e, surgiram dúvidas 

durante a aplicação do questionário em relação a alguns itens. Como qual 

desenvolvimento estava sendo referido no item 1, sendo respondido que deveria ser 

considerado o desenvolvimento geral, sem nenhuma especificação.  

5.3 Futuros estudos 

Futuros estudos na área podem refazer este com uma ampliação da amostra. 

Podem, além disso, realizar a coleta nos outros campi da UnB, para que haja uma 

compreensão da implementação em campi menores.  

É possível, também, verificar se há uma diferença entre os cursos ou o gênero dos 

participantes ao invés de comparação entre alunos e professores, como ocorreu no 

presente estudo.  

Indica-se, também, a análise com enfoque para as afirmativas que apresentaram 

marcações expressivas no ponto neutro, por exemplo, o item “a UnB apresentar 

atividade de vivencia à inserção da sustentabilidade.” 



64 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013. 13 ed. Relatório anual, 
2014. Disponível em:<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2013.pdf>. 
Acesso em 16 set. 2014. 

AKATU - Consumo consciente para um futuro sustentável. Pratique os 8 “Rs” no fim 
de ano. Planejamento familiar, 2014.Disponível em 
:<http://www.akatu.org.br/Temas/Dinheiro-e-Credito/Posts/Pratique-os-Oito-Rs-
neste-fim-de-ano>. 

ALMEIDA, Thomaz Sessegolo Marques de; SELLITTO, Miguel Afonso. Avaliação 
do desempenho ambiental de uma instituição pública de ensino técnico e 
superior. Prod., São Paulo, v. 23, n. 3, Set. 2013.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65132013000300015&lng=en&nrm=iso . Acesso em 19 Out. 2014.  

BAPTISTA, V. F. As políticas públicas de coleta seletiva no município do Rio de 
Janeiro: onde e como estão as cooperativas de catadores de materiais recicláveis?. 
Revista de Administração Pública, v. 49, n. 1, p. 141-164, 2015. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988. 
Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em 25 de agosto de 2015. 

BRASIL. Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. Brasília, DF: Planalto, Casa Civil, DOU 3 ago. 2010. 

CAMPOS, L. M. S.; GUIMARÃES, R. D.; VIEIRA, R.; REIS, D. M. A reciclagem como 
empreendedorismo: fonte de transformação socioeconômica e ambiental. Revista 
da Micro e Pequena Empresa, v. 3, n. 1, p. 3-15, 2009. 

CARVALHO, Alexandre Caldeirão; ABDALLAH, Patrizia Raggi. Análise da Gestão 
de Resíduos Sólidos no Terminal Porto Novo do Porto do Rio Grande, Brasil. 
RGCI, Lisboa, v. 12, n. 3, set. 2012. Disponível em 
<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-
88722012000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 19 out. 2014. 

CASTRO, B. A.; ARAÚJO, M. A. D. Gestão dos resíduos sólidos sob a ótica da 
Agenda 21: um estudo de caso em uma cidade nordestina. Revista de 
Administração Pública, v. 38, n. 4, p. 561-587, 2004. 



65 
 

 

CASTRO NETO, P. P.; GUIMARÃES, P. C. V. A gestão dos resíduos sólidos em 
São Paulo e o desafio do desenvolvimento sustentável. Revista de Administração 
Pública, v. 34, n. 4, p. 87-104, 2000. 

CATALÃO, Vera M. L.; LAYRARGUES, Philippe P.; ZANETI, Izabel C. B. B. (orgs.). 
Universidade para o século XXI: educação e gestão ambiental na Universidade de 
Brasília. Brasília: Cidade Gráfica e Editora, 2011. 340p.  Disponível em< 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/naa/arquivos/Livro%20UnB%20Sust
entavel_publicacao.pdf>. 

CEMPRE- Compromisso Empresarial com a Reciclagem. Pesquisa anual sobre 
coleta seletiva: 2014. Disponível em <http://cempre.org.br/ciclosoft/id/2>. Acesso 
em 2015. 

DEMAJOROVIC, Jacques. Da política tradicional de tratamento do lixo à política 
de gestão de resíduos sólidos as novas prioridades. Rev. adm. empres. [online]. 
1995, vol.35, n.3, pp. 88-93.  

DEMAJOROVIC, Jacques; CAIRES, Elisangela Ferreira; GONCALVES, Laudicéia 
Nunes da Silva and SILVA, Maria Janielly da Costa. Integrando empresas e 
cooperativas de catadores em fluxos reversos de resíduos sólidos pós-
consumo: o caso Vira-Lata. Cad. EBAPE.BR [online]. 2014, vol.12, n.spe, pp. 513-
532.  

DEMAJOROVIC, Jaques; Lima, Márcia. Cadeia de Reciclagem: um olhar para os 
catadores. São Paulo: Editora Senac São Paulo; São Paulo: Edições Sesc SP, 2013. 

DEMAJOROVIC, J.; MIGLIANO, J. E. B. Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
suas implicações na cadeia da logística reversa de microcomputadores no 
Brasil. Gestão & Regionalidade, v. 29, n. 87, p. 64-80, 2013. 

DEMAJOROVIC, J.; PRADO, L. M. W. Riscos socioambientais em instituições de 
ensino: desafios e perspectivas para a gestão integrada. Revista Ibero-
Americana de Estratégia, v. 7, n. 2, p. 155-166, 2008.  

DEMAJOROVIC, J.; SILVA, H. C. O. Formação interdisciplinar e sustentabilidade em 
cursos de administração: desafios e perspectivas. Revista de Administração 
Mackenzie, v. 13, n. 5, p. 39-67, 2012. Acesso em : 25 de agosto de 2015. 

FIELD, Andy. Descobrindo a estatística usando o SPSS. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.  

GOMES, M. H. S. C.; OLIVEIRA, E. C.; BRESCIANI, L. P.; PEREIRA, R. S. Política 
Nacional de Resíduos Sólidos: Perspectivas de Cumprimento da Lei 12.305/2010 
pelos municípios brasileiros, paulistas e da região do ABC. Revista de 
Administração da UFSM, v. 7, n. esp, p. 93-110, 2014. 

GONÇALVES, M. A.; TANAKA, A. K.; AMEDOMAR, A. A. A destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos: alternativas para a cidade de São Paulo através de casos 
de sucesso. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, v. 5, n. 1, 
p. 96-129, 2013. 



66 
 

 

HEBER, Florence e  SILVA, Elvis Moura da. Institucionalização da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos: dilemas e constrangimentos na Região 
Metropolitana de Aracaju (SE). Rev. Adm. Pública [online]. 2014, vol.48, n.4, pp. 
913-937. ISSN 0034-7612. 

INÁCIO, R. O.; RODRIGUES, M. D.; XAVIER, T. R.; WITTMANN, M. L.; MINUSSI, T. 
N. Desenvolvimento regional sustentável: abordagens para um novo 
paradigma. Desenvolvimento em Questão, v. 11, n. 24, p. 6-40, 2013. 

JACOBI, Pedro Roberto; BESEN, Gina Rizpah. Gestão de resíduos sólidos em 
São Paulo: desafios da sustentabilidade. Estud. av., São Paulo , v. 25, n. 71, p. 
135-158, abr. 2011 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142011000100010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 jul. 2015.   

MAGELA, Geralda. Pegada Ecológica: nosso estilo de vida deixa marcas no 
planeta.WWF-Brasil, Brasília, 2013. (Cartilha).  

MANFRINATO, J. W. S.; MARTINS, B. L.; ESGUÍCERO, F. J. Gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos urbanos: um estudo da experiência no município de 
Lençóis Paulista. Revista Ibero-Americana de Estratégia, v. 6, n. 2, p. 137-146, 
2007. 

MARCHI, C. M. D. F. Cenário mundial dos resíduos sólidos e o comportamento 
corporativo brasileiro frente à logística reversa. Perspectivas em Gestão & 
Conhecimento, v. 1, n. 2, art. 7, p. 118-135, 2011. 

MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
Motodologia Científica.7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MMA- Ministério do Meio Ambiente. Educares. Práticas de Referência Educares: 
poder público. Disponível em : 
http://educares.mma.gov.br/arq/Praticas_de_Referencia_Poder_Publico.pdf>.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS- ONU. General Assembly, 11 de 
dezembro de 1987. Disponível em :< http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-
187.htm>. Acesso em 30 de nov. de 2014. 

PINHEIRO, Leandro Rogério et al . Sujeitos, políticas e educação ambiental na 
gestão de resíduos sólidos. Educ. Real., Porto Alegre , v. 39, n. 2, p. 535-556, jun. 
2014 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-
62362014000200010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 jul. 2015 

PEREIRA, Anne Relvas et al . Avaliação da qualidade da água superficial na área 
de influência de um lixão. Rev. Ambient. Água, Taubaté , v. 8, n. 3, dez. 2013 .   
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
993X2013000300020&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 out. 2014.   

REICHERT, Geraldo Antônio; MENDES, Carlos André Bulhões. Avaliação do ciclo 
de vida e apoio à decisão em gerenciamento integrado e sustentável de 
resíduos sólidos urbanos. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro , v. 19, n. 3, set. 



67 
 

 

2014 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413. Acesso em 19 de 
out. de 2014. 

SANTOS, J. G.A Logística Reversa como ferramenta para a sustentabilidade: um 
estudo sobre a importância das cooperativas de reciclagem na gestão dos resíduos 
sólidos urbanos. Reuna, v. 17, n. 2, p. 81-96, 2012. 

SANTOS, Luciene da S. et al . Estudo do efeito da adição de PP reciclado nas 
propriedades mecânicas e de escoamento de misturas de PP/EPDM. Polímeros, 
São Carlos , v. 23, n. 3, 2013 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
14282013000300016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 19 Out. 2014.  

SOUZA, M. T. S.; PAULA, M. B.; SOUZA-PINTO, H. O papel das cooperativas de 
reciclagem nos canais reversos pós-consumo. Revista de Administração de 
Empresas, v. 52, n. 2, p. 246-262, 2012. 

SIMOES, Pedro; PIRES, João Simão; MARQUES, Rui Cunha. Regulação do 
serviço de resíduos sólidos em Portugal. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro , v. 
18, n. 2, jun.2013. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
41522013000200007&lng=pt&nrm=iso . Acesso em 26 out. 2014.   

UNB- Universidade de Brasília. Disponível em :< http://www.unb.br>. Acesso em 16 
de nov. de 2014. 

UNB- Universidade de Brasília. Ato da reitoria N. 1406/2014. Decanato de 
Extensão (DEX). Disponível em:< 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/documentos/2014/ato_1406.pdf.> 
Acesso em: 16 de nov. 2014. 

UNB- Universidade de Brasília. Anuário Estatístico 2013 (2008-2012): Resultados 
Parciais. Decanato de Planejamento e Orçamento (DPO) .Fundação Universidade 
de Brasília, 2013. Disponível em:< 
http://www.dpo.unb.br/documentos/anuario/Anuario_2013.pdf>. Acesso em: 16 de 
nov. 2014. 

UNB- Universidade de Brasília. Cartilha Coleta Seletiva Solidária 2011. Decanato 
de Extensão (DEX). Núcleo de Agenda Ambiental. Disponível em:< 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/naa/arquivos/Cartilha%20Coleta%20
Seletiva%20Solidaria.pdf>.  

VIEIRA, J. E.; ECHEVERRÍA, A. R. A administração pública e a educação ambiental 
no Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: uma reflexão de uma 
experiência local. Cadernos EBAPE.BR, v. 5, n. 1, p. 1-15, 2007. 

VOSS, B. L.; PFITSCHER, E. D.; ROSA, F. S.; RIBEIRO, M. S. Evidenciação 
ambiental dos resíduos sólidos de companhias abertas no Brasil 
potencialmente poluidoras. Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 24, n. 62, 
p. 125-141, 2013. 



68 
 

 

 

APÊNDICES 

Apêndice A – Tabela de ocupação por unidades acadêmicas e 
institutos 

ACADÊMICOS 
DISCENTES 

(GRA) 
DOCENTES SERVIDORES TOTAL 

Faculdade de Comunicação - 

FAC 
677 64 28 769 

Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade 
- FACE 

2564 98 46 2708 

Fazenda Água Limpa - FAL * 0 15 15 

Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo - FAU  
492 67 17 576 

Faculdade de Agronomia e 

Medicina Veterinária - FAV 
781 91 84 956 

Faculdade de Ceilândia - FCE 1124 79 47 1250 

Faculdade de Ciência da 

Informação - FCI 
666 42 22 730 

Faculdade de Direito - FD 842 63 24 929 

Faculdade de Educação - FE 1019 111 45 1175 

Faculdade de Educação 

Física - FEF 
399 35 31 465 

Faculdade do Gama - FGA 1089 78 26 1193 

Faculdade de Medicina - FM * 118 58 176 

Faculdade de Ciências da 

Saúde - FS 
1207 166 100 1473 

Faculdade de Tecnologia - FT 3443 266 101 3810 
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Faculdade de Planaltina - FUP 881 92 27 1000 

Instituto de Ciências 

Biológicas - IB 
626 160 106 892 

Instituto de Ciências Sociais - 

ICS 
691 54 14 759 

Instituto de Artes - IDA 1162 123 57 1342 

Instituto de Ciências Exatas - 

IE 
1204 136 38 1378 

Instituto de Física - IF 381 76 24 481 

Instituto de Geociências - IG 460 59 55 574 

Instituto de Ciências Humanas 

- IH 
1333 128 40 1501 

Instituto de Letras - IL 2021 167 52 2240 

Instituto de Psicologia - IP 471 74 49 594 

Instituto de Ciências Políticas 

- IPOL 
404 35 6 445 

Instituto de Química - IQ 570 53 30 653 

Instituto de Relações 

Internacionais - IREL 
378 21 4 403 

Centro de Desenvolvimento 

Sustentável - CDS 
269 28 4 301 

* Dado não fornecido  

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados apresentados pelo site do Decanto de Gestão 
de Pessoas. 

 

Apêndice B – Roteiro semiestruturado para coleta de dados 

 
UnB Mais Limpa 

Análise da gestão dos resíduos sólidos de acordo com a Lei n. 12.305/2010 

 

I - Informações Preliminares ao Entrevistado 

 

 Agradecimento  

 Apresentação  

 Objetivos da Entrevista 

 Autorização 

de gravação 

 Interrupção 

 Sigilo das informações: 

pessoas, cargos, funções.  

 Tratamento e divulgação 
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possível dos dados 

 

II – Dados de Identificação da Entrevista e do Entrevistado 

 

   Dia Horário Duração Entrevistadora Observação 

     

  Nome 

(iniciais) 
Idade 

Estado 

Civil 
Escolaridade 

               Tempo de Trabalho 

Na 

Profissão 

Na UnB No NS 

       

 

III - Questões  

 

1 – Diagnosticando as Características do “Cargo de gestor do Núcleo de 

Sustentabilidade” 

 

a) [Nome do gestor], existe algum requisito para ser coordenadora do núcleo 

de sustentabilidade?  

b) [Nome do gestor], quais foram os cargos anteriores dentro da universidade? 

E como eles podem ter contribuído para o cargo atual 

c) O seu outro cargo no Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) lhe 

auxilia na gestão do NS?  

 

d) Como gestora do Núcleo de sustentabilidade, como a senhora avalia seu trabalho? 

[Após resposta inicial, abordar:  

 Condições na UnB - CU: espaço, política, localização, verba 

 Organização do trabalho – OT: regras, rotinas, procedimentos, desempenho 

 Educação ambiental- EA : disciplinas, cursos, interdisciplinar  

 Reconhecimento das ações implementadas: lixeiras, campanhas, ações do 

núcleo ] 

 

 

e) Há projetos para melhorias desses fatores? 

 

2 – Percepção do gestor sobre a PNRS:  

 

2.1 - Imagem do gestor sobre as legislações ambientais 

Fale sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 88 , lei n. 9.605 de 1998 que 

caracteriza o crime ambiental,  e o decreto n. 5.940/2006, que implantou a coleta 

seletiva: Qual a importância deles? Há algum conceito que você considere 

importante que eles não trazem? [Investigar o conhecimento do gestor sobre as 

legislações anteriores à PNRS] 

 

2.2 – Imagem da PNRS: 
 

[Nome do gestor ] quais os benefícios que Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 

sua visão, traz para a universidade ?  [Percepção sobre a importância da PNRS  

(Heber e Silva (2014)] 
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3 – Diagnosticando o “PNRS na UnB” 

 

[Nome do gestor], com o sancionamento da PNRS houve alguma mudança na gestão da 

universidade? (quais foram os projetos criados ou mudados) 

[Explorando as três dimensões] 

 Social 

 Econômico 

 Sustentável 

 

 

Quais são os projetos que ainda estão vigentes? [ e os que não estão, por que?] 

 

A gestão dos resíduos sólidos gerados dentro do campus sofreu alguma 

modificação?[como era realizada a coleta e a destinação do RS] 

 

 

4 –  Desafios 

 

[Nome do gestor], que importância tem o teu trabalho para a UnB? 

 

[Nome do gestor], quais são os desafios que o Núcleo enfrenta ? [ Comunicação com 

outros centros, departamentos e faculdades dentro do campus; burocracia] 

 

[Nome do gestor], quais são os planos e projetos para UnB? 

 

 

5 – Fechamento da Entrevista 

 

Antes de encerrar a entrevista, gostaríamos de saber se você tem alguma dúvida, questão 

e/ou sugestão sobre o nosso trabalho? 

 

[Nome do gestor], há alguma questão que não perguntamos, mas que você gostaria de 

falar. 

 

[Nome do gestor], gostaríamos de agradecer enormemente a sua disponibilidade e 

interesse. 

 

A sua participação está sendo muito valiosa para o trabalho de conclusão de curso em 

Administração. 

 

[Nome do gestor], estamos à sua disposição para outras informações, sugestões e críticas 

que você queira fazer no transcorrer do nosso trabalho. 

 

 

Obrigada. 
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Apêndice C– Questionário 

 

FACE- Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

ADM - Departamento de Administração 

 

A pesquisa a seguir é de autoria de Bárbara de Oliveira Vieira, aluna do curso 

de Administração da Universidade de Brasília, orientanda da professora Dr.ª Doriana 

Daroit, sendo necessária para o trabalho de conclusão de curso da referida aluna.  

A pesquisa é composta por questionários que visam analisar a percepção da 

comunidade acadêmica sobre a questão dos resíduos sólidos e sua destinação 

dentro da UnB.  

Avalie cada uma das afirmativas seguintes de acordo com a escala abaixo, 

utilizando 3 caso não saiba e indicando a opção que melhor reflete seu 

conhecimento.  

Discordo 
Totalmente 

Discordo  Não sei/ Não 
se aplica 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

Nº Resíduos Sólidos 1 2 3 4 5 

1 Reconheço que o desenvolvimento é importante para a 
sociedade. 

     

2 A Revolução Industrial e o desenvolvimento das cidades 
aumentaram o consumo de matéria-prima. 

     

3 A expansão da economia mundial atrelada ao consumo 
gerou uma série de problemas socioambientais. 

     

4 É importante satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações de 
satisfazer suas próprias necessidades. 

     

5 Acho importante que as organizações e a sociedade 
tenham atitudes sustentáveis. 

     

6 
 
 

Acredito que o desenvolvimento sustentável depende muito 
mais de atitudes individuais do que de medidas 
governamentais. 

     

7 Tenho preferência por adquirir produtos de empresas que 
tenham atitudes sustentáveis. 

     

8 Tenho atitudes sustentáveis.       

9 Considero que medidas e atitudes simples podem 
contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

     

10 Consumo de forma sustentável, ou seja, evito adquirir 
produtos que degradem o meio ambiente ou que não me 
sejam úteis em um longo período de tempo. 
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11 Acredito que, atualmente, as pessoas estão mais 
conscientes da intensidade com que suas atitudes afetam 
a qualidade do planeta. 

     

12 O consumo gera um grande volume de rejeitos e de 
resíduos. 

     

13 Os resíduos sólidos podem ser reutilizados, reciclados e 
reaproveitados.  

     

14 Tenho conhecimento sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

     

15 Sou responsável pelos resíduos que produzo.      

16 Deveria ser realizada coleta seletiva nas residências.      

17 Realizo a separação de lixo seco e orgânico dentro de 
casa 

     

18 Os resíduos sólidos recebem a destinação adequada.      

19 A reciclagem permite que se utilize os resíduos como 
matéria-prima para a produção de outros produtos. 

     

20 Reciclagem proporciona trabalho e renda.      

 

Nº Ambiente acadêmico  1 2 3 4 5 

1 A UnB é um ambiente de vivência acadêmica e social.      

2 A UnB é comprometida com os valores que envolvem 
responsabilidade social e questões ambientais. 

     

3 A UnB disponibiliza lixeiras para a destinação adequada 
dos resíduos produzidos em suas instalações. 

     

4 Eu separo os resíduos orgânicos e secos na UnB.      

5 Meu comportamento de separação de resíduos é afetado 
pelos programas ambientais da UnB.  

     

6 A UnB apresenta material didático sobre resíduos dentro 
da universidade. 

     

7 A UnB apresenta matéria obrigatória no curso em que 
atuo/ estudo que vise o equilíbrio entre as esferas 
ambiental, social e político.  

     

8 A UnB disponibiliza matéria optativa ou de modulo livre 
no curso em que atuo/ estudo  
 que vise o equilíbrio entre as esferas ambiental, social e 
político. 

     

9 A UnB apresenta atividades vinculadas à inserção da 
sustentabilidade na vivência acadêmica da universidade. 

     

10 Reconheço a necessidade de se ter uma educação 
ambiental. 

     

 

11- Você tem conhecimento sobre algum projeto sustentável  proporcionado pela 

a UnB? Caso sim, cite-o(s).   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Parte 3 – Dados demográficos 

1. UnB:  

(  ) Aluno     (    )Professor 
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2. Tempo na UnB 

 

________ semestre (s). 

3. Sexo:  

(   ) Feminino   (    ) Masculino 

4. Idade: 

__________ anos.  

5. Escolaridade:  

(   ) Ensino Superior Incompleto  (  ) Ensino Superior Completo 

(   ) Mestre      (   ) Doutor 

6. Lotação:     

(    ) FT   (   ) FACE    (   ) IL 

7. Curso: 

______________________________________________________________. 

Muito obrigada por sua participação e contribuição com esta pesquisa! 

 

Apêndice D – Mensagem enviada por e-mail 
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Apêndice E – Lixeira de papelão destinado a coleta de papéis 

 
Figura 1 Lixeira feita de papelão destinada para coleta de papéis 

Fonte: autora da monografia 
 

Apêndice F – Coletores de resíduos sólidos e orgânicos 

 

Figura 2- Coletores de resíduos presentes no ICC sul 

Fonte: autora da monografia 
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Apêndice G – Coletores de resíduos sólidos e orgânicos feitos com 
tela de alambrado 

 

 
Figura 3- Coletores de resíduos feitos de alambrado presentes no BSA-Norte 

Fonte: autora da monografia 
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ANEXOS 

Anexo A – Substituição da Agenda Ambiental pelo Núcleo da 
Sustentabilidade 
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Anexo B – Cartilha Coleta Seletiva Solidária 2011 

 
Figura 4- Capa da Cartilha da Coleta Seletiva Solidária 
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Anexo B – Universidade para o século XXI: educação e gestão 
ambiental na Universidade de Brasília 

 
Figura 5- Capa do livro :Universidade para o século XXI 
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Anexo C – Práticas de Referência Educares no Poder Público 

 
 

 
 

Figura 6-  Cartilha Coleta Seletiva Solidária como uma das Práticas de Referência Educares 

Fonte: Retirado do site do EducaRES 

 


