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RESUMO 

 

 

As intensas mudanças socioeconômicas ocorridas no final da década de 1970, decorrentes do 

processo de internacionalização da economia, impulsionaram a produção e o consumo de 

equipamentos eletrônicos em todo o mundo. Como resultado, houve um incremento na 

demanda por recursos naturais para sua fabricação e uma maior quantidade e diversidade de 

resíduos sendo gerados e depositados de forma inadequada sobre a Terra, acarretando a 

degradação do meio ambiente. Esse contexto impõe novo desafio às Instituições Educacionais 

de Ensino Superior (IFES): gerir e gerenciar de modo ambientalmente sustentável os seus 

Resíduos de Equipamentos Eletrônicos (REE). Este trabalho aborda o tema na perspectiva de 

uma análise da interação entre a Agenda Ambiental na Administração Pública e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e suas contribuições para práticas sustentáveis, tomando como 

referência o Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

considerando o seu sistema de gestão e gerenciamento dos REE gerados. O estudo fornece 

evidências da interação de ambos os marcos para a prática de ações sustentáveis na gestão e 

no gerenciamento dos resíduos sólidos, contemplando a dimensão social, econômica e 

ambiental, demonstrando que o longo caminho a se percorrer em prol do desenvolvimento 

sustentável não desqualifica as contribuições desses instrumentos às Instituições que a eles 

aderirem. Metodologicamente a investigação pautou-se em pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Para a observação pretendida, a investigação fez uso de estudo de 

caso e de pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa. Trata de um contexto local cuja 

dimensão tem abrangência global, uma vez que a degradação ambiental decorrente do 

consumo exacerbado de equipamentos eletrônicos e da destinação inadequada dos REE 

representa um fenômeno que afeta significativamente, de modo negativo, a qualidade do 

ecossistema, a segurança e a saúde dos habitantes da Terra. Os resultados da pesquisa indicam 

que as condições de armazenamento dos REE, bem como o processo de coleta nas unidades 

amostrais da UFRN é inadequado; que não há exigência da apresentação da Certificação de 

Destinação Final Ambiental Sustentável dos REE pelos participantes do certamente 

licitatório, tanto no edital, por parte da Comissão Permanente de Licitação, quanto, no 

momento do recolhimento dos REE, por parte da Divisão de Material e patrimônio; e que há 

carência de um centro de triagem e recuperação desses resíduos, de pessoal capacitado e de 

ferramentas adequadas para a eficácia desse processo. Esses resultados também detectam 

deficiência na política, preconizada pela A3P e PNRS, de incentivo aos processos de redução, 

reutilização e reciclagem. Dessa forma, sugere medidas já aplicadas em caso semelhante em 

outra Instituição Pública a fim de mitigar os problemas decorrentes da gestão e do 

gerenciamento inadequados dos REE. 
 

Palavras-chaves: Resíduos sólidos. Equipamentos eletrônicos. Desenvolvimento sustentável. 

Educação ambiental. 
 



 

ABSTRACT 

 

 

The intense socioeconomic changes that occurred in the late 1970s, arising from the process 

of internationalization of the economy, boosted the production and consumption of electronic 

equipments all over the world. As a result, there was an increase in demand for natural 

resources for their manufacturing, and a greater quantity and variety of wastes were being 

generated and deposited inappropriately on Earth, leading to the degradation of the 

environment. This context imposes a new challenge to the Educational Institutions of Higher 

Education (EIHE)
1
: manage and administrate in an environmentally sustainable manner their 

Electronic Equipment Waste (EEW)
2
. This study approaches the theme through the 

perspective of an analysis of the interaction between the Environmental Agenda in Public 

Administration and the Solid Waste National Policy and their contributions to sustainable 

practices, having as reference the Central Campus of the Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN), considering their management and administration system of the EEW 

generated there. The study provides the evidences of the interaction and contribution of both 

those milestones for the practice of sustainable actions in management and administration of 

solid wastes, including the social, economical and environmental dimension, demonstrating 

that the long way to go in support of the sustainable development does not disqualify the 

contributions of these instruments to the institutions that start to use them. Methodologically, 

the investigation was guided by a bibliographical, documentary and field research. To the 

intended observation, we have done the research using case study and qualitative and 

quantitative exploratory research. It is a local context which has a global dimension, because 

the environmental degradation resulting from excessive consumption of electronic equipments 

and inadequate disposal of the EEW represents a phenomenon that affects significantly and 

negatively the quality of the ecosystem, the safety and the health of the inhabitants of the 

Earth. The research results indicate that the storage conditions of the EEW, as well as the 

process of collecting the sample units is inadequate; there is no requirement of showing the 

Certification of Environmental Sustainable Final Disposal of the EEW by the participants in 

the battling bidding, both in the public notice, by the Permanent Commission of Bidding, as in 

the time of gathering the EEW, by the Department of Material and Patrimony; and that there 

is the lack of a center for sorting and recovery of such waste, competent staff and adequate 

tools for the effectiveness of this process. These results also detect lacks in the politics, 

advocated by A3P and PNRS, to encourage the processes of reduction, reuse and recycling. 

So, it suggests measures that have already been applied in a similar case at another Public 

Institution in order to mitigate the problems arising from the inadequate management and 

administration of the EEW. 

 

Keywords: Solid waste. Electronic equipment. Sustainable development. Environmental 

education. 

 

                                                           
1
 IFES in Portuguese. 

2
 REE in Portuguese.  



 

LISTA DE TABELA, QUADROS E FIGURAS 

 

 
Tabela  1 – Brasil: Desempenho do Mercado de PCs e Tablets – 2012 a 2014 65 

    

Quadro 1 – Elementos tóxicos presentes em diversas partes de um computador 66 

Quadro 2 – Unidades Amostrais selecionadas para aplicação de 

formulário/entrevista 

71 

    

Figura 1 – Campus Central da UFRN 20 

Figuras 1a-1b – REE aguardando recolhimento – Pátio do setor de aula do Centro de 

Ciências Exatas e da Terra (CCET/UFRN) 

73 

Figura 02 – REE aguardando recolhimento – Setor de Aula IV – Centro de 

Tecnologia (CT/UFRN) 

73 

Figura 03 – REE aguardando recolhimento – Setor de Aula IV – Centro de 

Tecnologia (CT/UFRN) 

73 

Figura 04 – REE amontoados em local de trabalho do servidor – Secretaria do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA/UFRN) 

74 

Figura 05 – REE e mobília aguardando recolhimento – Centro de Biociências 

(CB/UFRN) 

74 

Figura 06 – Carrinho plataforma para translado dos itens a serem recolhidos – 

Centro de Biociências (CB/UFRN) 

79 

Figura 07 – Carrinho manual para translado dos itens a serem recolhidos – Centro de 

Ciências Exatas de da Terra (CCET/UFRN) 

79 

Figura 08 – Veículo para coleta de mobília e REE da UFRN 82 

Figura 09 – Veículo para coleta de mobília e REE da UFRN 82 

Figura 10 – REE – Suporte Técnico de Informática do Centro de Ciências Exatas de 

da Terra (CCET/UFRN) 

84 

Figura 11 – REE – Suporte Técnico de Informática do Setor IV do Centro de 

Tecnologia 

84 

Figura 12 – REE – Suporte Técnico de Informática da Superintendência de 

Informática (SINFO) 

85 

Figura 13 – REE – Suporte Técnico de Informática do Laboratório de Informática do 

Centro de Biologias (LABINFO/CB) 

85 

Figuras 14a-14b – Galpão da Divisão de Material e Patrimônio (DMP) com REE 

amontoados aguardando alienação 

87 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

 
A3P – Agenda Ambiental da Administração Pública 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

CEDIR/USP – Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da Universidade de São 

Paulo 

CNMA – Conferência Nacional de Meio Ambiente 

CORI – Comitê Orientador para Implantação do Sistema de Logística Reversa 

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

CPL – Comissão Permanente de Licitação 

CPV – Ciclo de Vida do Produto  

CRT – Tubo de Raio Catódico 

DMP – Divisão de Material e Patrimônio 

DS – Desenvolvimento Sustentável 

DSP – Desenvolvimento Sustentável de Produtos 

DTO – Divisão de Transportes e Oficinas 

EA – Educação Ambiental 

IEs – Instituições educacionais 

IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

MPOG – Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão 

OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

ONGs – Organizações Não Governamentais 

OSC – Organização da Sociedade Civil 

PGIRS – Planos de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos 

PIS – Programa de Integração Social 

PPCS – Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento 

QVT – Qualidade de Vida no Trabalho 

REE – Resíduos de Equipamentos Eletrônicos 

REEE – Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

SINFO – Superintendência de Informática 

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

STI – Suporte Técnico de Informática 

TICs – Tecnologias de Comunicação e Informação 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

3Rs – Reduzir, Reutilizar, Reciclar 

5Rs – Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

 



 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO GERAL 12 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14 

  

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 20 

  

4 METODOLOGIA GERAL 21 

  

REFERÊNCIAS 25 

  

Capítulo 1 – Interação entre Agenda Ambiental na Administração Pública e Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: Contribuições Para Práticas Sustentáveis 

28 

  

Resumo 28 

Abstract 28 

  

1 Introdução 29 

  

2 Metodologia 30 

  

3 Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P): aspectos gerais 31 

  

4 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): instrumento de gestão e gerenciamento 

ambientalmente sustentável 

33 

  

5 Interação entre A3P e PNRS: estimulando boas práticas 36 

5.1 Do uso racional dos recursos naturais e bens públicos 36 

5.2 Das compras públicas e licitações sustentáveis 38 

5.3 Da gestão integrada dos resíduos gerados na Administração Pública 40 

5.4 Da sensibilização e capacitação dos servidores: reflexão sobre educação ambiental 42 

5.5 Da responsabilidade compartilhada 44 

5.6 Da coleta seletiva solidária e dos acordos setoriais para fins da logística reversa 45 

5.7 Da inserção dos catadores 49 

5.8 Do monitoramento dos resíduos sólidos gerados 50 

5.9 Da qualidade de vida no ambiente de trabalho 51 

  

6 Conclusão 52 

  

Referências 56 

  

Capítulo 2 – Análise do Processo de Gestão e Gerenciamento de Resíduos de 

Equipamentos Eletrônicos no Âmbito da UFRN 

61 

  

Resumo 61 

Abstract 61 

  

1 Introdução 62 

  

2 Fundamentação teórica 64 

2.1 Fatores que impulsionaram o consumo por equipamentos eletrônicos e a consequente 

degradação ambiental 

64 

  



 

3 Campus Central da UFRN: alguns dados 69 

  

4 Metodologia 70 

  

5 O atual processo de gestão e gerenciamento dos REE na UFRN 72 

5.1 Condições de acondicionamento, disposição e recolhimento dos REE nas unidades 

amostrais 

72 

5.2 Processo de recolhimento das unidades amostrais para a Divisão de Material e 

Patrimônio 

75 

5.3 Política de incentivo à prática dos 3Rs, de acordo com a ordem de prioridades da A3P e 

PNRS 

83 

5.4 Forma de acondicionamento e disposição final na Divisão de Material e Patrimônio dos 

REE a serem alienados  

86 

5.5 Certificação de disposição final ambientalmente adequada dos REE 87 

5.6 Educação Ambiental fomentando uma consciência crítica e sustentável 90 

  

6 Conclusão 93 

  

Referências 97 

  

APÊNDICE 103 

Interação entre a A3P e a PNRS: pilares do desenvolvimento sustentável  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

 Intensas mudanças socioeconômicas ocorridas no final da década de 1970, decorrentes 

do processo de internacionalização da economia, impulsionaram a produção e o consumo de 

equipamentos eletrônicos. Como resultado, constatou-se um incremento na demanda por 

recursos naturais para sua fabricação e maior quantidade e diversidade de resíduos sendo 

gerados e depositados de forma inadequada sobre a Terra, degradando o meio ambiente, 

devido à contaminação decorrente da toxicidade de alguns de seus componentes.  

 Nesse contexto, à medida que se modernizam, as universidades têm adquirido 

sistematicamente equipamentos eletrônicos que rapidamente ficam obsoletos, ou deixam de 

funcionar de forma satisfatória, gerando Resíduos de Equipamentos Eletrônicos (REE). 

Diante desse cenário, novo desafio impõe-se a essas Instituições: gerir e gerenciar, de modo 

ambientalmente sustentável, tais resíduos.  

Considerando o exposto, este estudo trata sobre a gestão e o gerenciamento sustentável 

dos REE, tendo como base empírica o Campus Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). A problematização do tema é norteada pelo seguinte 

questionamento: em que medida a UFRN, no seu papel de Instituição de Ensino Superior, tem 

desenvolvido ações que considerem a gestão e o gerenciamento sustentável de REE 

produzidos no âmbito do campus central? Parte da hipótese de que há limitações na política 

institucional de recuperação e reutilização dos REE, e da ausência de espaços ambientalmente 

adequados para destinação desse tipo de resíduos.  

O objetivo geral da pesquisa é analisar o atual sistema de gestão e gerenciamento dos 

REE gerados no Campus Central da UFRN, e os objetivos específicos são: examinar as 

condições de seu armazenamento; averiguar o processo de coleta nas unidades amostrais; 

identificar a existência de uma política de incentivo aos processos de redução, reutilização e 

reciclagem, considerando a ordem de prioridade preconizada pela Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P)
3
 e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

examinar as condições de acondicionamento e a disposição dos REE; analisar o processo 

licitatório realizado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o controle pela Divisão 

de Material e Patrimônio (DMP), no que se refere à apresentação da certificação de destinação 

final ambientalmente adequada pelos participantes do certame licitatório. 

                                                           
3
 “A A3P surgiu em 1999 como um projeto do Ministério do Meio Ambiente [...]. Dois anos após o lançamento 

do projeto, foi criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública [...]. O principal desafio da A3P 

é promover a Responsabilidade Socioambiental [...], por meio da inserção de princípios e práticas de 

sustentabilidade socioambiental no âmbito da administração pública”. (MMA, 2009, p 30). 
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Em relação à metodologia, o estudo pauta-se em pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo. A pesquisa bibliográfica e documental respalda a fundamentação teórica do 

trabalho, permitindo a discussão de conceitos contextualizados na A3P e na PNRS, 

concernentes ao tema em estudo. A pesquisa de campo utilizou a técnica de coleta de dados, 

por meio de formulário com questões semiestruturadas e entrevistas, que possibilitaram obter 

informações acerca do tema em pauta no âmbito da UFRN. 

Dessarte, este trabalho se encontra estruturado em dois capítulos. O primeiro trata de 

uma análise comparativa sobre a interação entre a Agenda Ambiental na Administração 

Pública e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e suas contribuições para práticas 

sustentáveis na Administração Pública, possibilitando confirmar a interação entre os marcos 

citados e suas contribuições para ações sustentáveis na Administração Pública, dentre elas, 

ações norteadoras para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos e a introdução da 

educação ambiental de forma contínua no processo de formação de consciência crítica da 

comunidade universitária; o segundo capítulo aborda gestão e gerenciamento de resíduos e 

equipamentos eletrônicos no âmbito da UFRN, enfocando a forma como essa Instituição lida 

com a questão dos REE. 

Este estudo justifica-se por evidenciar a relevância da implementação de política, com 

ampla divulgação e incentivo ao gerenciamento ambientalmente sustentável dos REE na 

UFRN, na perspectiva de sistematizar e operacionalizar a recuperação e reutilização dos 

equipamentos eletrônicos antes do seu envio para alienação (visando à reciclagem), assim 

como da importância da existência de lugar adequado para esse tipo de resíduo e do incentivo 

a práticas sustentáveis por outras Instituições de Ensino. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Intensas modificações socioeconômicas relacionadas ao processo de 

internacionalização da economia, desde o final da década de 1970, têm impulsionado a 

produção e o consumo de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em quantidade, 

variedade e qualidade (DUPAS, 1999). Porém, ainda que os avanços tecnológicos tenham 

propiciado resultados positivos, como o crescimento econômico, a inclusão tecnológica e a 

melhoria nas condições de vida da população, o consumo exacerbado e a quantidade de 

resíduos destinados indevidamente vêm degradando o meio ambiente, afetando o equilíbrio 

ecológico e a diversidade biológica e ameaçando a qualidade de vida no planeta 

(GOLDEMBERG, 2003). 

 Nessa perspectiva, Feldmann (2003) ressalta que, nos últimos anos, tem-se observado 

uma tendência em reaproveitar os resíduos que seriam jogados no lixo reinserindo-os no 

processo produtivo. Ainda assim, persiste o uso de recursos naturais e de componentes 

tóxicos na fabricação de equipamentos eletrônicos e o inadequado descarte desses 

equipamentos, sobretudo, por seus usuários considerarem-nos superados (obsolescência 

percebida) (COSTA, 2010). Observa-se que nesse contexto, “as mídias digitais não cessam de 

se expandir [...], possuir o aparelho mais moderno torna-se uma verdadeira obsessão” 

(ABRAMOVAY, 2012, p. 155). Com isso, cada vez mais vem aumentando a quantidade de 

REE gerados. Esses resíduos são classificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), NBR nº 10.004:2004, como resíduos perigosos, classe 1, em razão da toxicidade de 

alguns de seus elementos químicos, como chumbo, vanádio, bromo, antimônio, cádmio, bário, 

mercúrio e berílio.  

 De acordo com Abramovay (2012), no mundo do século XIX e até a primeira metade 

do século XX, acreditava-se na inesgotabilidade dos recursos materiais e energéticos, o que 

levava as empresas a ampliarem seus ganhos à custa de recursos da natureza, sem lhes 

permitir o tempo de recuperação necessário. Segundo esse autor, os consumidores, por sua 

vez, ambicionando ampliar suas cestas de bens e serviços, consomem descomedidamente, 

gerando cada vez mais resíduos. Ainda conforme Abramovay (2012), enquanto isso, o 

governo cria mecanismos para atender a esses objetivos, e tais comportamentos continuam a 

representar forte ameaça à espécie humana por seus efeitos sobre a biodiversidade.  

 O estimulo à obsolescência percebida, infligido ao consumidor pelas empresas, por 

meio de um marketing agressivo, antes mesmo da chegada do produto às lojas; os 

investimentos na obsolescência programada pelo fabricante que intencionalmente reduz o 
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ciclo de vida dos equipamentos eletrônicos no intento de elevar o consumo e obter maiores 

lucros (MARCON; ANDRADE; VENERAL, 2014) refletiram, ao longo dos séculos, a 

ausência de uma consciência ambiental.  Esse comportamento acirra a degradação da natureza 

e incita pressões por parte de Organizações Não Governamentais (ONGs) e da própria 

sociedade que exigiam alterações nesse processo econômico capitalista de submissão 

tecnológica em razão do curto ciclo de vida dos produtos (CVP).  

 Conforme Abramovay (2012), a força dos movimentos sociais exige que as empresas 

assumam a sua responsabilidade socioambiental e o controle sobre a gestão dos recursos e dos 

resíduos que gera, incorporando os limites do ecossistema às suas estratégias de gestão. A 

reputação das organizações ganha importância cada vez maior e elas se veem impelidas a 

introduzir as relações entre economia e ética e entre sociedade e natureza no âmago das 

decisões empresariais. 

 Dessarte, apresentando as Organizações da Sociedade Civil (OSC) como 

protagonistas, a evolução da consciência ambiental no Brasil ganha evidência no século XX, 

quando a sociedade urbanizada depara-se com os efeitos paralelos da industrialização e as 

consequências negativas dos avanços tecnológicos (CRESPO, 2003). Por exemplo, pode-se 

destacar a extensão da crise socioambiental para além das fronteiras dos países que haviam 

adotado o modelo econômico capitalista de produção, acirrando o esgotamento dos recursos, a 

contaminação do ar, solo e água, as mudanças climáticas, a desigualdade socioeconômica, a 

fome e a miséria (KATAOKA, 2014).  

 Diante desse cenário, faz-se necessário transformar o descaso com a degradação dos 

ecossistemas – consequência do uso indiscriminado dos recursos naturais e da desmedida 

produção de resíduos (COSTA, 2010) –, “submeter a dinâmica da economia ao atendimento 

das reais necessidades da sociedade, respeitando os limites ecossistêmicos” (ABRAMOVAY, 

2012, p. 197) e alertar os indivíduos sobre os impactos negativos ao meio ambiente e à 

humanidade, decorrentes da acentuada produção de REE (XAVIER; CARVALHO, 2014).  

 Importa interiorizar a preocupação com o meio ambiente e o esgotamento dos recursos 

da natureza no processo de produção e consumo, ainda que essa interiorização suceda mais 

pela força de normas restritivas do que pela consciência dos danos infringidos ao planeta 

Terra. Segundo Guarnieri (2011), têm sido elaboradas leis cada vez mais restritivas, 

responsabilizando os fabricantes pelo ciclo de vida dos produtos, o que inclui a                  

gestão e o gerenciamento ambientalmente sustentável dos resíduos sólidos que gera. Desse 

modo, torna-se imprescindível criar estratégias de gestão que se pautem no uso cada vez 

melhor dos recursos.  
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Com o advento da Terceira Revolução Industrial, regulamentos e incentivos aos atores 

sociais puderam formar a base de transformações significativas, como apoiar a ampliação do 

ciclo de vida dos equipamentos, considerando o fato de eles serem mais do que objetos de 

consumo, por serem recursos secundários produtores de energia e capazes de reduzir seu 

impacto sobre os ecossistemas (ABRAMOVAY, 2012). 

 Nesse contexto, esta pesquisa buscou analisar o programa Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) e a regulamentação legal da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS),
4
 que se constituem instrumentos de incentivo a práticas ambientalmente 

sustentáveis, como a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos
5
 por meio dos processos 

de redução, reutilização e reciclagem (3Rs). 

 Nesse sentido, ao abordar a gestão dos resíduos sólidos, Mousinho (2003) destaca a 

necessidade de os gestores incentivarem os processos dos 3Rs objetivando: (a) reduzir 

aquisições desnecessárias; (b) recuperar os equipamentos a fim reutilizá-los, prolongar-lhes a 

vida útil; e (c) promover a destinação final para reciclagem, possibilitando que os resíduos 

sólidos gerados retornem ao ciclo produtivo como matéria-prima secundária.
6
 Esses processos 

representam, conforme Barbieri (2009, p. 80), “instrumentos criados para dar suporte a uma 

gestão comprometida com a ideia de organização sustentável”.  

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2009) ressalta que a gestão dos resíduos 

sólidos, preconizada pelo programa A3P, consiste em desenvolver estratégias que viabilizem 

a adoção da política dos 5Rs seguindo a ordem de prioridades: Repensar, Recusar, Reduzir, 

Reutilizar, e Reciclar. Nessa perspectiva, a A3P, que objetiva reforçar a necessidade de se 

refletir acerca do consumo desnecessário na Administração Pública e nas demais organizações 

que aderirem ao programa, acrescenta aos 3Rs, anteriormente citados, os 2Rs: Repensar e 

Recusar.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em seu art. 11º, esclarece que a 

gestão de resíduos sólidos versa sobre um conjunto de ações objetivando a busca de soluções 

para esse tipo de resíduo, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, cultural 

e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 

2010). Ressalta, em seu art. 27, § 1º, que a contratação de serviços para destinação final de 

resíduos sólidos dotados de valor econômico e, portanto, passíveis de reutilização, ou a 

                                                           
4
 A PNRS foi instituída pela Lei 12.305, em 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). 

5
 A PNRS, em seu art. 3º, XVI, define resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem descartado, 

oriundo de atividades humanas,  cujas particularidades requeiram soluções técnicas perante a melhor tecnologia 

disponível (BRASIL, 2010). 
6
 Entendida como matéria-prima residual originária de produtos já fabricados, cujo valor econômico e ambiental 

contribui com a preservação dos recursos naturais – matéria prima primária. 
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disposição final em aterros sanitários de rejeitos desprovidos de valor econômico, não isenta o 

contratante da responsabilidade compartilhada por danos provocados ao ambiente, 

decorrentes da ausência de tratamento prévio dos REE perigosos e da sua gestão e 

gerenciamento inadequados. 

 Para Barbieri (2009), a constatação de que os resíduos poluentes podem vir a ser 

transformados em matéria prima secundária e energia, por meio da reciclagem, propicia nova 

abordagem de gestão, demandando que organizações de qualquer natureza passem a formular 

propostas de gestão ambiental para esse tipo de resíduo em coerência com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Schalch (2010) esclarece que a gestão de resíduos sólidos 

abrange as atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização da 

instituição, envolvendo políticas de incentivo, instrumentos e meios que permitam o 

gerenciamento ambientalmente sustentável desse tipo de resíduo, do qual fazem parte os REE.  

 Ao abordar a gestão dos resíduos sólidos, no contexto das universidades, Conto (2010) 

ressalta que tal gestão desenvolve e implementa políticas relacionadas à redução dos impactos 

resultantes dos resíduos gerados no decorrer de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

compreendendo ações adotadas no momento em que o resíduo é gerado até a sua destinação 

final. Tal procedimento envolve políticas e estratégias concernentes a fatores institucionais, 

operacionais, financeiros, sociais, educacionais e ambientais.  

 De acordo com Silva (2013), as Instituições Educacionais (IEs), ao mesmo tempo em 

que fomentam conhecimento, geram grande variedade e quantidade de resíduo, devendo 

assumir a gestão ambiental por meio da promoção de ações que minimizem e eliminem os 

impactos decorrentes dos resíduos sólidos por elas produzidos. Conforme o MMA (2013), 

torna-se imprescindível que as instituições públicas gerenciem os seus resíduos sólidos, 

promovendo, dentre outras ações, (a) vistorias periódicas para verificação das condições de 

separação, coleta e armazenamento dos resíduos gerados; (b) registro e controle do material 

selecionado, coletado e destinado; (c) transparência na divulgação dos resultados atingidos; e 

(d) identificação dos facilitadores e entraves do processo para a reformulação de estratégias, 

com o redirecionamento das ações, quando necessário. 

 A PNRS, ao discorrer sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, em seu art. 3º, X, 

define-o como sendo o conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, manejo, 

tratamento, destinação correta desse tipo de resíduo
7
 e disposição final ambientalmente 

                                                           
7
 A PNRS reconhece, em seu art. 6º, VIII, o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania (BRASIL, 2010). 
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adequada dos rejeitos
8
 gerados (BRASIL, 2010).  Nesse sentido, Schalch (2010) afirma que o 

gerenciamento dos resíduos sólidos refere-se aos aspectos tecnológicos e operacionais, 

abrangendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho, 

relacionando-se diretamente à prevenção, redução, reutilização, acondicionamento, coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos gerados, viabilizando seu retorno ao ciclo produtivo.  

Assim, faz-se interessante observar que, para Reveilleau (2011), a redução e a correta 

destinação dos resíduos constituem fatores preventivos para a proteção do meio ambiente.  

Mousinho (2013) considera que o gerenciamento dos resíduos sólidos visa a reduzir as 

aquisições desnecessárias e consequentemente a quantidade de material a ser descartado, 

criando condições para sua recuperação com fins de reutilização e promovendo meios de 

encaminhá-los para a reciclagem objetivando seu retorno ao ciclo produtivo.  

 Nesse contexto, ressalta-se a importância da Educação Ambiental (EA) para viabilizar 

a mudança de atitude necessária à incorporação de boas práticas de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, aos quais se incluem os REE. Vilches, Macias e Pérez (2009) consideram 

essencial incorporá-la à formação dos cidadãos para que eles, de fato, possam contribuir com 

a construção de políticas e ações sustentáveis. Araújo e Viana (2012) afirmam que a educação 

ambiental consiste em uma das iniciativas de extrema relevância para equacionar problemas 

com o manejo inadequado dos resíduos. Conforme Mousinho (2013), a EA consiste em um 

processo de desenvolvimento de uma consciência crítica que estimula o enfrentamento das 

questões socioambientais. Nessa perspectiva, pode-se inferir que Rodrigues e Da Silva (2013, 

p. 181) caminham na mesma linha de pensamento, uma vez que afirmam que “a educação 

ambiental contribui para formar indivíduos críticos, capazes de entender e também 

transformar o mundo e a sociedade”.  

 Para Marcon, Andrade e Veneral (2014), o grande desafio da EA consiste em 

estimular e fortalecer uma consciência crítica que respeite e priorize a pedagogia dos 3Rs, na 

qual a redução do consumo deve ocorrer concomitantemente à reutilização dos bens, e essa 

reutilização deve anteceder a reciclagem. Segundo esses autores, é necessário promover EA 

por meio de programas interdisciplinares e transversais que sensibilizem e mobilizem 

consumidores e fornecedores objetivando tratar o foco do problema: o consumo exacerbado; e 

a técnica da obsolescência programada – substituído-a pela técnica do design sustentável dos 

                                                           
8
 Faz-se pertinente entender, de acordo com os estudos ora realizados, que o rejeito é resíduo sólido que não 

pode ser reutilizável ou reciclável, não possuindo valor econômico e necessitando de tratamento antes da 

disposição final. 
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produtos, não somente pela sobrevivência do planeta Terra, mas também pela permanência da 

empresa no mercado. 

 Importa ressaltar que perante um cenário de comunicação mediada por computadores, 

em que a interação entre o ensino on-line e o ensino presencial tem intensificado a aquisição 

de equipamentos eletrônicos (CASTELLS, 1999), as universidades vêm se destacando dentre 

as Instituições que mais geram REE (COSTA, 2010). Assim, à medida que expandem as 

aquisições desse tipo de equipamento que rapidamente fica obsoleto ou deixa de funcionar de 

forma satisfatória, cada vez mais produzem REE (CARVALHO; FRADE; XAVIER, 2014). 

Por essa razão, as ações de EA devem centrar-se na Política Pedagógica dos 3Rs (reduzir, 

reutilizar, reciclar), priorizando iniciativas de redução e reutilização sobre as de reciclagem 

(MARCON; ANDRADE; VENERAL, 2014). 

 Dadas essas circunstâncias, um novo desafio impõe-se às Instituições de Ensino 

Superior (IES): planejar a gestão e o gerenciamento ambientalmente sustentável dos REE que 

geram, investindo em soluções que promovam a prática dos 3Rs, o acondicionamento, o 

manejo, o transporte e a destinação final adequada desse tipo de resíduo.  
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3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 O Campus Central da UFRN está localizado na Cidade de Natal, capital do Estado do 

Rio Grande do Norte (Figura 1), ocupando uma área de 122,5 hectares (BRASIL, 2011). 

Abriga atualmente um complexo arquitetônico que contempla diversos setores: 

administrativo, de aulas, laboratórios e bibliotecas, entre outros.  

 De acordo com informação obtida na Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN, 2014), 

em 24 novembro de 2014, a UFRN ofertava 134 cursos de graduação, sendo 125 presenciais e 

9 a distância; e 137 cursos de pós-graduação, consistindo em 68 mestrados, 34 doutorados e 

35 residências médicas e profissionais. Sua comunidade acadêmica era formada por 34.550 

discentes (32.782 graduandos, 2.406 mestrandos, 1.536 doutorandos e 232 em residências 

médicas e profissionais); 3.281 servidores técnico-administrativos, 2.005 docentes efetivos, 

339 docentes substitutos, 77 docentes temporários e 13 docentes visitantes (PROPLAN, 

2014).  

 

Figura 1 – Campus Central da UFRN  

 
 

 

 
 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.ccsa.ufrn.br/ccsa/Mapa_de_Localiza%C3%A7%C3%A3o_Funcional%20-%20UFRN.pdf>. 

Acesso em: 11 nov. 2013. (Adaptado). 

 

* 

http://www.ccsa.ufrn.br/ccsa/Mapa_de_Localiza%C3%A7%C3%A3o_Funcional%20-%20UFRN.pdf
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4 METODOLOGIA GERAL 

 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa realizada assumiu um caráter descritivo de cunho 

exploratório, recorrendo-se aos seguintes procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica (em 

livros, artigos, dissertações, normas/legislação), documental (fontes primárias, documentos da 

Instituição) e de campo (in loco), na qual foram usadas as técnicas de entrevista, aplicação de 

formulário semiestruturado e observação. 

 O primeiro capítulo traz pesquisa bibliográfica, com base em livros, artigos, 

dissertações; e documental, a partir de legislação, visando, por meio de método comparativo, 

analisar a interação entre a A3P e a PNRS e suas contribuições ao fomento de boas práticas, 

enfatizando a gestão e o gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos, entre os quais se 

inclui o REE.  Na análise comparativa, na qual se investigam fenômenos ou fatos, objetivando 

ressaltar as diferenças ou similaridades entre eles (GIL, 1999), foram consideradas as 

seguintes diretrizes: (a) uso racional dos recursos naturais e bens públicos; (b) licitações 

sustentáveis/compras públicas sustentáveis; (c) gestão integrada dos resíduos gerados na 

administração púbica; (d) sensibilização e capacitação dos servidores/educação ambiental; (e) 

responsabilidade compartilhada; (f) coleta seletiva solidária; (g) inserção dos catadores; (h) 

monitoramento; (i) qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 A revisão bibliográfica e a análise comparativa permitiram identificar as diretrizes e as 

práticas sustentáveis necessárias à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos e 

forneceram evidências da interação e contribuição de ambos os instrumentos para o incentivo 

a essas práticas. De igual modo, essa análise possibilitou constatar a abrangência da A3P e da 

PNRS no que se refere às dimensões social, econômica e ambiental, respectivamente: (a) ao 

propor a responsabilidade compartilhada pelos resíduos gerados e a inclusão dos catadores de 

materiais recicláveis no processo de coleta e triagem; (b) ao fomentar a agregação de valor a 

resíduos anteriormente definidos como rejeito, com a participação dos catadores na cadeia de 

comercialização de produtos recicláveis, e a redução de custos de produção ao se utilizar 

matéria-prima secundária; (c) ao possibilitar a redução da extração dos recursos naturais e da 

degradação ambiental, ao minerar os recursos secundários nos próprios equipamentos.  Essas 

são boas práticas que trazem à discussão a necessidade de as instituições públicas 

introduzirem as diretrizes e os instrumentos da A3P e da PNRS na sua política de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 No capítulo seguinte, analisa-se o atual sistema de gestão e gerenciamento dos REE 

gerados no Campus Central da UFRN, no escopo de um estudo de caso, que corresponde a 
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um método de pesquisa qualitativa o qual objetiva a identificação e descrição de uma situação 

significativa a ser estudada (FLICK, 2009).  

 Por meio da pesquisa exploratória – bibliográfica, documental e em campo –,  

objetiva-se identificar, localizar e obter dados pertinentes ao tema (MACEDO, 1994). Neste 

estudo, os dados contidos nos Relatórios de Bens Recolhidos durante os anos de 2011 a 2013, 

registrados no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC) da 

Instituição, foram lançados na ferramenta Excel 2007.  Tal procedimento possibilitou a 

tabulação do quantitativo de equipamentos recolhidos por cada unidade, tornando visível as 

que mais haviam descartado os REE (nobreak/estabilizador, microcomputador/gabinete, 

monitor, impressora, notebook, scanner, placa mãe com processador e memória, HD). Assim, 

por meio da amostragem por julgamento/intencional, introduziram-se ao universo amostral 

tais unidades e os setores considerados estratégicos. 

 De acordo com Roesch (2009), é necessário selecionar amostras que sejam capazes de 

generalizar sobre as regularidades do comportamento em análise. Nesse sentido, o 

conhecimento prévio sobre a população permite comprovar que os procedimentos adotados 

pelas unidades se equiparam, tornando-se desnecessário aplicar o formulário/entrevista no 

total de unidades localizadas no Sipac, e viabiliza o uso da amostragem por julgamento. 

Entretanto, ainda que essa amostra seja suficiente para comprovar a hipótese, incluíram-se 

também algumas unidades amostrais selecionadas de forma aleatória (amostragem acidental 

ou a esmo).  Desse modo, a representatividade da população consiste em um subconjunto 

formado por 17 representantes do total de trinta unidades registradas no sistema eletrônico da 

Instituição (ver Quadro 2, capítulo 2, p.71). 

 As visitas in loco às unidades amostrais foram realizadas entre os meses de out./2013 a 

dez./2014, aplicando-se as técnicas de entrevista e formulário junto a entrevistados e 

informantes-chaves dos setores estratégicos e informantes responsáveis pelo setor de 

patrimônio e suporte técnico de informática das demais unidades. Acrescente-se os 

procedimentos de observação, registro fotográfico e gravação, feitos pela pesquisadora 

mediante consentimento dos informantes. Fez-se, ainda, coleta de dados por meio eletrônico 

visando à obtenção de informações atualizadas sobre os acordos setoriais dos 

eletroeletrônicos, a exemplo da entrevista com representante do Comitê Orientador para a 

Implantação da Logística Reversa
9
 (CORI), em razão da distância geográfica. 

                                                           
9
 Comitê presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, criado pelo Decreto nº. 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010, para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa (BRASIL, 2010).  
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 A entrevista estruturada, com uso de formulário semiestruturado; a entrevista informal, 

por meio de gravador e correio eletrônico; a observação in loco e os registros fotográficos 

permitiram comprovar a hipótese e atingir os objetivos. Assim, possibilitou a análise 

comparativa entre o atual processo de gestão e gerenciamento dos REE e o processo ideal 

preconizado pela A3P e pela PNRS, no contexto de condições ambientalmente adequadas de: 

(a) armazenamento/acondicionamento dos REE nos setores visitados; (b) processos de coleta 

nas unidades amostrais; (c) política de incentivo aos processos de redução, reutilização e 

reciclagem – 3Rs, respeitando-se essa ordem de prioridade; (d) acondicionamento e 

disposição dos REE no galpão da Divisão de Material e Patrimônio (DMP), a serem licitados; 

(e) exigência pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o controle pela DMP de 

apresentação da certificação de destinação final ambientalmente sustentável dos REE pelos 

participantes do certame licitatório.  

 Por oportuno, destaca-se que a opção pela inclusão de ferramentas adicionais, como a 

máquina fotográfica e o gravador, ficou condicionada à necessidade e ao seu efeito sobre o 

informante/entrevistado. Foi priorizado o uso do gravador nas entrevistas informais com 

representantes-chave dos setores estratégicos, em razão de demandar menor tempo do que a 

aplicação do formulário, ainda que nesses momentos se tenha conduzido-as com base em 

questões do formulário.  

 Quanto ao formulário, ressalta-se que, antevendo a sua elaboração em definitivo,    

fez-se necessária a aplicação de formulário-piloto, através de correio eletrônico (e-mail), a fim 

de promover ajustes e torná-lo mais dinâmico no momento de sua aplicação in loco. A 

aplicação do formulário de modo direto possibilita dirimir as dúvidas e assegurar respostas de 

forma mais próxima da realidade, quanto ao feedback, por parte do informante.  

 Intencionando facilitar o entendimento pelo informante, inseriram-se no formulário, 

dados sobre o pesquisador e a pesquisa. Optaram-se por questões semiestruturadas, fechadas e 

abertas; as primeiras por facilitar as compilações e as abertas por permitir entender e captar a 

perspectiva dos participantes (ROESCH, 2009). 

  O procedimento de observação, elemento intrínseco a todas as fases da pesquisa, 

torna-se mais evidente na etapa da coleta de dados, quando os problemas são percebidos 

diretamente, sem qualquer intermediação (GIL, 1999), e com maior profundidade (ROESCH, 

2009). Desse modo, esse procedimento foi realizado durante as entrevistas, quando dos 

registros da situação encontrada no próprio formulário, e direcionado aos indivíduos 

responsáveis pelo recolhimento e pela manutenção dos equipamentos inservíveis nas unidades 

amostrais; aos representantes-chave dos setores estratégicos; e ao próprio ambiente onde os 
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REE encontram-se acondicionados. No momento das entrevistas, foram feitos registros 

fotográficos dos locais de acondicionamento dos REE, da ferramenta e do veículo utilizado 

para o translado desses equipamentos.  

 O conjunto desses procedimentos de pesquisa possibilitou explorar, analisar e 

interpretar os processos inerentes à gestão e ao gerenciamento dos REE – logística de 

recolhimento, condições de acondicionamento; disposição dos REE; carência de uma política 

efetiva de incentivo à prática dos processos de redução, reutilização e reciclagem, com 

respeito à ordem de prioridades preconizada na A3P e PNRS; lacuna na apresentação de 

certificação da disposição final ambientalmente adequada dos REE. 

Importa ressaltar que, mesmo se evidenciando um estudo de caso, a proposição 

assumiu dimensão ampla, uma vez que a degradação ambiental decorrente do consumo 

exacerbado de equipamentos eletrônicos e da destinação inadequada dos REE representa 

fenômeno concomitantemente local e global, que tem afetado a qualidade do meio ambiente, a 

segurança, a saúde e a perpetuação da vida dos habitantes na Terra. 
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Interação entre Agenda Ambiental na Administração Pública e Política Nacional de 

Resíduos Sólidos: contribuições para práticas sustentáveis  

 

Interaction between the Environmental Agenda in Public Administration and the Solid 

Waste National Policy: contributions to sustainable practices. 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE E, 

PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA REVISTA (acessar: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/). 

 

 

 

Resumo 

A quantidade de resíduos produzidos pelas Instituições Públicas e a degradação ambiental 

proveniente da destinação inadequada dos rejeitos, trazem à discussão a necessidade de a 

Administração Pública gerir e gerenciar, de forma sustentável, os resíduos oriundos de suas 

atividades. Nesse contexto, este estudo objetiva analisar a interação entre o Programa Agenda 

Ambiental na Administração Pública e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como 

também as suas contribuições ao fomento de boas práticas, enfatizando a gestão e o 

gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos, com destaque para os resíduos eletrônicos, 

em razão da sua crescente produção e da possibilidade de reuso. A revisão bibliográfica e a 

análise comparativa fornecem evidências da interação e contribuição de ambos os marcos 

para a prática de ações sustentáveis que contemplem as dimensões social, econômica e 

ambiental, demonstrando que o longo caminho a se percorrer em prol do desenvolvimento 

sustentável não desqualifica as contribuições desses instrumentos às Instituições que a eles 

aderirem visando à gestão e o gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos e à redução do 

lançamento desses resíduos no meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Meio ambiente. Sustentável. 

 

Abstract 

The amount of waste produced by Public Institutions and the environmental degradation, 

from inadequate disposal of waste, bring to discussion the need for the Public Administration 

to administrate and manage in a sustainable way the waste from their activities. In this 

context, this study aims to analyze the interaction between the Environmental Agenda 

Program in Public Administration and the Solid Waste National Policy, as well as their 

contributions to promoting good practices, emphasizing the sustainable management and 

administration of solid wastes, highlighting to the electronic waste because of its growing 

production and the possibility of reuse. The bibliographical review and the comparative 

analysis provided evidences of interaction and contribution of those both milestones for the 

practice of sustainable actions covering the social, economical and environmental dimensions, 

demonstrating that the long way to go in support of sustainable development does not 

disqualify the contributions of these instruments to the Institutions that started to use them in 

mailto:cavalcantidc@gmail.com
mailto:ionerdm@yahoo.com.br
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order to the sustainable management and administration of solid waste and the reduction of 

disposing it on the environment. 

 

Keywords: Solid Waste. Environment. Sustainable. 

 

1 Introdução 

 

 A escassez de recursos naturais e a degradação ambiental, manifestas como sintoma 

global de uma crise civilizatória, já não se resolvem exclusivamente por meio do progresso 

técnico, tampouco pela substituição de recursos escassos por outros mais abundantes, 

ignorando-se a capacidade de recuperação dos ecossistemas. Também não se resolvem pelo 

aproveitamento de espaços não saturados para servir de depósito de resíduos e rejeitos, pois 

transforma a terra num gigantesco lixão a céu aberto. Faz-se necessário integrar planejamento, 

gerenciamento e política ambiental, reconhecendo a função de suporte da natureza como 

condição para a vida no planeta (LEFF, 2009). 

 No contexto das Instituições Públicas, em razão das suas inúmeras e distintas 

atividades, são geradas grandes quantidades e variedades de resíduos, dentre eles: papéis, 

plásticos, cartuchos e tonners, lâmpadas fluorescentes, vidros, metais, pilhas e baterias, e 

resíduos de equipamentos eletrônicos – REE (MMA, 2009). Alguns desses resíduos, em razão 

da toxicidade de seus elementos, são considerados perigosos e passíveis de degradar o 

ambiente e acarretar risco à segurança e à saúde da população (RODRIGUES, 2007), a 

exemplo dos REE. 

 Ante esse cenário, o Programa Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) propõem-se a incentivar a formação de nova 

cultura institucional por meio de estratégias de gestão que visem ao adequado gerenciamento 

de resíduos e à redução do desperdício no âmbito da Administração Pública (DOS SANTOS; 

MOURA; FERNANDES, 2014). 

 Desse modo, o presente estudo trata de uma abordagem que relaciona a A3P com a 

PNRS objetivando analisar comparativamente a integração entre tais instrumentos no 

contexto de diretrizes previamente selecionadas, quais sejam: (a) uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos; (b) licitações sustentáveis/ compras públicas sustentáveis; (c) gestão 

integrada dos resíduos gerados na administração púbica; (d) sensibilização e capacitação dos 

servidores/educação ambiental; (e) responsabilidade compartilhada; (f) coleta seletiva 

solidária; (g) inserção dos catadores; (h) monitoramento; (i) qualidade de vida no ambiente de 
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trabalho. Essas foram analisadas uma a uma, possibilitando perceber sua contribuição para 

minimizar os impactos sobre o meio ambiente, gerados pela sociedade de consumo. 

 Sabe-se que a quantidade de resíduos produzidos pelas Instituições Públicas e a 

degradação ambiental proveniente da destinação inadequada dos rejeitos gerados, evidenciam 

um problema de dimensões globais e trazem à discussão a necessidade de as organizações 

públicas gerirem e gerenciarem de forma sustentável os resíduos oriundos de suas atividades 

por meio de boas práticas, como o uso racional dos recursos, o incentivo a licitações 

sustentáveis, o fomento à Educação Ambiental (EA), dentre outras ações. Importa ressaltar 

que ante o desafio da redução do consumo, a EA possibilita fomentar uma consciência crítica 

quanto às consequências nocivas do consumo exacerbado ao meio ambiente.  

Nesse contexto, a pesquisa por meio da análise comparativa entre o programa A3P e a 

PNRS encontra respaldo na problemática decorrente do aumento dos resíduos sólidos 

continuamente depositados no planeta, principalmente os REE, em razão da toxicidade de 

seus elementos acelerarem a degradação ambiental, comprometendo a vida na Terra. 

 Objetivando confirmar a interação entre esses instrumentos e demonstrar que eles 

podem contribuir para fomentar a prática de ações sustentáveis no âmbito das Instituições 

Públicas, os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa exploratória qualitativa 

bibliográfica e a análise comparativa entre os instrumentos citados. 

 Dessarte, trazendo à discussão a necessidade de a Administração Pública incorporar as 

diretrizes da A3P e da PNRS visando ao fomento de uma comunidade sustentável, neste 

artigo consta, além desta introdução, os seguintes tópicos: 2. Enfoque sobre o Programa 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P): uma síntese; 3. Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS): instrumento normativo em prol da gestão e do gerenciamento 

ambientalmente sustentável dos resíduos sólidos; 4. Interação entre os instrumentos da A3P e 

da PNRS estimulando boas práticas; e 5. Conclusão, onde tecemos considerações sobre as 

contribuições da A3P e da PNRS. 

 

2 Metodologia 

 

 A pesquisa realizada possui um caráter descritivo de cunho exploratório, cujos 

procedimentos técnicos compreendem as pesquisas bibliográfica (livros, artigos, dissertações) 

e documental (a partir de legislação). A pesquisa documental exploratória caracteriza-se pela 

busca em documentos que não receberam tratamento científico (OLIVEIRA, 2012). 

Documentos cuja analise permite o entendimento de determinado contexto (ROESCH, 2009).  
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 Por meio de método comparativo se analisou a interação entre o programa Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e suas contribuições ao fomento de boas práticas, enfatizando a gestão e o 

gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos, entre os quais se incluem os Resíduos de 

Equipamentos Eletrônicos (REE).  

 Na análise comparativa, investigam-se fenômenos ou fatos, visando a ressaltar as 

diferenças ou similaridades entre eles (GIL, 1999). Nesse contexto, foram consideradas as 

seguintes diretrizes: (a) uso racional dos recursos naturais e bens públicos; (b) 

licitações/compras públicas; (c) gestão integrada dos resíduos gerados na administração 

púbica; (d) sensibilização e capacitação dos servidores/educação ambiental; (e) 

responsabilidade compartilhada; (f) coleta seletiva solidária; (g) inserção dos catadores; (h) 

monitoramento; (i) qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 A revisão bibliográfica, documental e a análise comparativa possibilitou identificar as 

práticas sustentáveis necessárias à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos e forneceu 

evidências da interação e contribuição de ambos os instrumentos no incentivo a essas práticas, 

sistematizadas no decorrer do trabalho. Trazendo à discussão a necessidade e relevância de as 

Instituições Públicas introduzirem os instrumentos do Programa A3P e da PNRS na sua 

política de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

3 Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P): aspectos gerais 

 

 Uma síntese do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), seus 

eixos temáticos, incluindo a gestão e o gerenciamento ambientalmente sustentável dos 

resíduos sólidos, e sua abrangência constituem o tema central deste tópico.  

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 1999, lançou o Projeto Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) e, em 2011, criou o Programa de mesmo nome. 

Desde então, esse ministério tem procurado inserir, no âmbito das Instituições Públicas, por 

meio de adesão voluntária ao Programa A3P, os princípios de um sistema de gestão ambiental 

(MMA, 2009), objetivando contribuir para a construção de uma nova cultura institucional 

(DOS SANTOS; MOURA; FERNANDES, 2012). Atuando na educação para o consumo 

sustentável, a Agenda procura estimular a melhoria dos processos de produção e consumo e o 

correto gerenciamento e aproveitamento dos resíduos sólidos, enfatizando a redução do 
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desperdício por meio da implantação do exercício dos 5Rs – Repensar (prevenir
10

/ não gerar), 

Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos sólidos gerados (MMA, 2013a).  

 De acordo com Souza et al. (2009), o programa A3P busca orientar as Instituições que 

a ele aderirem para assumir as responsabilidades social, econômica e ambiental, ao implantar 

eixos temáticos específicos, como: o uso racional dos recursos naturais e bens públicos; a 

gestão e o gerenciamento adequado dos resíduos gerados; a melhoria da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; a sensibilização e capacitação continuada dos servidores, incluindo a 

educação ambiental para o consumo sustentável; e a inserção de critérios socioambientais, 

como a coleta seletiva e as licitações sustentáveis. Segundo Donato (2008), as três dimensões 

citadas encontram-se intrinsecamente associadas ao desenvolvimento sustentável, sendo 

imprescindível que os programas e as políticas de desenvolvimento econômico incorporem a 

preservação ambiental do planeta.  

 Objetivando conduzir os órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta 

nesse processo de transformação, após a assinatura do Termo de Adesão e o cadastro na Rede 

A3P, o MMA disponibiliza apoio técnico para implantação dessa Agenda, que pode ser 

desenvolvida em todo o território nacional, no âmbito municipal, estadual e federal, e nos 

segmentos públicos e privados (MMA, 2013a). Nessa perspectiva, a relevância do programa 

para práticas sustentáveis tem estimulado um número crescente de adesões.  

Faz-se interessante ressaltar que, em virtude de o programa A3P envolver 

investimentos, compras e contratação de serviços sustentáveis, gestão e gerenciamento 

adequado dos bens e recursos naturais utilizados, bem como dos resíduos gerados, expandir o 

número de adesões passou a constituir uma das metas do Plano de Ação Para Produção e 

Consumo Sustentáveis (PPCS). Segundo o MMA (2014d), até setembro de 2014, haviam 

aderido à rede A3P o total de 472 Instituições.  

 Diante do exposto entendemos que a agenda representa um importante instrumento a 

ser incorporado não apenas pelos órgãos públicos, mas também pelos demais segmentos da 

sociedade, na reorientação de práticas de gestão e gerenciamento e de rotinas administrativas 

ambientalmente sustentáveis que considerem a responsabilidade socioambiental e econômica 

intrínsecas às suas políticas. 

                                                           
10

 A ação preventiva da não geração contribui para o arrefecimento dos resíduos, consistindo em importante 

iniciativa para redução dos impactos ao meio ambiente (CONTO, 2010). 
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4 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): instrumento de gestão e gerenciamento 

ambientalmente sustentável 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) constitui-se marco regulatório para 

coibir a degradação ambiental, reger padrões de produção e consumo sustentáveis e conduzir 

a gestão e o gerenciamento responsável dos resíduos sólidos. 

Nos últimos anos, a melhoria ocorrida no padrão financeiro das classes sociais menos 

abastadas, como também a política do Estado de redução de alíquotas em determinadas linhas 

de produtos, tem impulsionado o aumento na produção e no consumo, sobretudo de 

equipamentos eletrônicos. Esses tiveram as alíquotas do Programa de Integração social (PIS) 

e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) reduzidas a zero e o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido a 80% na venda a varejo (SENADO 

FEDERAL, 2014). 

Segundo Castells (2010), o Estado, ao apoiar o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, tem um importante papel de fomentar a produtividade, lucratividade e inserção 

das indústrias em um mercado cada vez mais globalizado. Todavia, ao impulsionar o aumento 

na produção e consequentemente do consumo, acaba colocando em risco as reservas naturais 

e ocasionando o aumento da quantidade de resíduos sólidos gerados e depositados em aterros 

sanitários e lixões, incluso os REE, cujo teor elevado de elementos tóxicos tem preocupado a 

sociedade (CARDOSO, 2014).  

 Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2013, em municípios brasileiros, revelou que 58,3% dos 

resíduos coletados tiveram como destinação final os aterros sanitários e os 41,7% restantes, 

correspondendo a 79 mil toneladas diárias, foram encaminhados para lixões ou aterros 

controlados, onde inexiste o conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do 

meio ambiente. Nesse sentido, tal procedimento desencadeou, nos últimos anos, um grave 

processo de degradação ambiental e um complicador para o processo de gestão e de 

gerenciamento dos resíduos sólidos (ABRELPE, 2013), tornando-se esse um dos grandes 

desafios da atualidade.  

 Nesse contexto desafiador, conforme Schalch (2010), a gestão
11

 de resíduos sólidos 

deve abranger atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do setor 

                                                           
11

 A PNRS, em seu inciso XI, Art. 3º, define a gestão integrada de resíduos sólidos, como: “conjunto de ações 

voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, [...] sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010a). 
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para esse fim, razão pela qual se torna imprescindível o envolvimento da Instituição, políticas 

de incentivo, instrumentos e meios que visem ao adequado gerenciamento
12

 dos resíduos.  

Esse gerenciamento se refere aos aspectos tecnológicos e operacionais, o que abrange 

fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho, relacionando-se 

diretamente à não geração, redução e reutilização; ao acondicionamento; à coleta; ao 

transporte e à destinação final dos resíduos gerados a fim de viabilizar o retorno desses 

resíduos ao ciclo produtivo (SCHALCH, 2010). 

Nesse processo, segundo Mano, Pacheco e Bonelli (2010), geralmente, adota-se a 

filosofia dos 3Rs, que significa implantar a política de Reduzir, Reutilizar e Reciclar os 

resíduos sólidos gerados, nessa ordem. 

Diante do cenário da crescente produção de resíduos sólidos, em que se incluem os 

REE, torna-se imprescindível desenvolver nos cidadãos uma consciência crítica que os integre 

ao processo de erradicação da atual condição do planeta Terra de depósito de rejeitos. Nessa 

perspectiva, em 2003, por ocasião da 1ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (1ª 

CNMA), o modelo de gestão participativa ganhou impulso e tornou-se importante 

instrumento de democracia para o governo federal (MMA, 2013b). 

 Assim, contando com a participação da sociedade, em 2008, ocorreu a 3ª CNMA, 

durante a qual houve 23 deliberações sobre Resíduos Sólidos, dentre essas: promover boas 

práticas de ecoeficiência; estimular a implantação dos Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS), e os programas de capacitação dos catadores.  

As deliberações sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, transcorridas durante essa 3ª Conferência, deram origem à Lei nº 12.305, de 

02 de agosto de 2010 (MMA, 2013b). Essa lei instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), dispondo sobre princípios, objetivos e diretrizes relativas à gestão integrada, 

ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, 

e aos instrumentos aplicáveis (BRASIL, 2010a), sendo posteriormente regulamentada por 

meio do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b). 

 A PNRS introduziu nova perspectiva para a gestão e o gerenciamento de resíduos 

sólidos no Brasil, estabelecendo como fazê-los e atribuindo responsabilidades ao poder 

público, ao setor empresarial e à sociedade (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2013). Desse 

                                                           
12

 Em seu inciso X, Art. 3º, a PNRS define gerenciamento de resíduos sólidos, como: “conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

[...]” (BRASIL, 2010a). 
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modo, a PNRS normatiza a produção e a destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos, incentivando, por meio do processo de coleta seletiva e logística reversa de 

materiais recicláveis, a inclusão socioeconômica dos catadores. Assim, procura conciliar 

desenvolvimento social, econômico e proteção ao meio ambiente, focalizando na 

transformação da causa fundamental do problema, ou seja, na modificação dos padrões 

insustentáveis de produção e consumo (MMA, 2014b). 

 Essa lei constitui-se ferramenta normativa indutora de práticas sustentáveis de 

produção, consumo e descarte de resíduos sólidos com características contaminantes, como os 

REE, que se depositados inadequadamente na natureza degradam o meio ambiente e 

comprometem a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.  

Os REE se destacam em virtude da possibilidade de sua recuperação e reutilização, 

como também em decorrência da problemática ambiental gerada pelo consumo crescente de 

equipamentos eletrônicos projetados para se tornarem rapidamente obsoletos. Os REE são 

classificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da NBR nº 

10.004:2004 como resíduos sólidos perigosos, classe 1, em razão da toxicidade
13

 dos metais 

pesados em sua composição (ABNT, 2004). 

A 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (4ª CNMA), em 2013, com o lema: 

Vamos Cuidar do Brasil, objetivou propagar a PNRS para cada ente da federação a fim de 

contribuir com a sua implementação. Reforçava o convite à sociedade brasileira para se 

engajar ao processo democrático e participativo em prol de um desenvolvimento sustentável, 

que integrasse as dimensões ambiental, social e econômica. Para atingir tais objetivos, a 4ª 

CNMA abordou temas como: produção e consumo sustentável; redução de impactos 

ambientais; geração de emprego, trabalho e renda; e educação ambiental (MMA, 2013b). 

Conforme a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira (MMA, 2013b), os debates 

ocorridos durante 4ª CNMA possibilitaram a criação de campanhas voltadas para a educação 

ambiental e a discussão a cerca do tema Resíduos Sólidos. Tal discussão permitiu esclarecer a 

visão sistêmica proposta na gestão desse tipo de resíduo, ou seja, a possibilidade de sua 

transformação em bens de valor econômico e socioambiental, sua reinserção ao ciclo 

produtivo e, por conseguinte, a redução da quantidade e variedade destinadas aos aterros. 

 Perante o contexto apresentado, não há como ignorar que a aplicação efetiva da PNRS 

proporciona a gestão e o gerenciamento ambientalmente sustentável dos resíduos sólidos, 

incluindo os REE, iniciativa que deve ocorrer em escala planetária para que, de fato, a 

                                                           
13

 Esta toxidade consiste na propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar um efeito adverso em 

consequência de sua interação com o organismo, a exemplo do chumbo e do mercúrio (ABNT, 2004).   
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quantidade de resíduos gerados não continue degradando a capacidade de resiliência dos 

recursos naturais e disseminando doenças entre a população. 

 

5 Interação entre A3P e PNRS: estimulando boas práticas 

 

Na perspectiva de avaliar a interação entre a A3P e a PNRS, consideraram-se os eixos 

temáticos comuns a ambos os instrumentos, objetivando estimular práticas sustentáveis no 

âmbito dos órgãos públicos, quais sejam: (a) o uso racional dos recursos naturais e bens 

públicos; (b) as licitações /compras públicas sustentáveis; (c) a gestão integrada dos resíduos 

gerados na Administração Pública; (d) a sensibilização e capacitação dos servidores/educação 

ambiental; (e) a responsabilidade compartilhada – incluso a logística reversa e os acordos 

setoriais; (f) a coleta seletiva solidária; (g) a inserção dos catadores; (h) o monitoramento; e (i) 

a qualidade de vida no ambiente de trabalho.  

Nesse sentido, apreende-se que a conceituação de tais instrumentos permite avaliar e 

entender as suas contribuições para o alcance do Desenvolvimento Sustentável (DS). Assim, 

por meio de análise comparativa, aprecia-se a interação entre a A3P e a PNRS no fomento às 

boas práticas, as quais conduzem a um DS que, por sua vez, fomenta práticas sustentáveis, em 

movimento cíclico. 

 

5.1 Do uso racional dos recursos naturais e bens públicos 

 

A abordagem sobre o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, conduz às 

reflexões de Sachs (2009), quando discorre sobre a dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável. O referido autor adverte para a necessidade de se preservar o potencial do capital 

natural renovável e restringir o uso dos recursos naturais não renováveis. Nessa linha de 

pensamento, Abramovay (2012, p. 131) afirma que “a chave da transição para uma nova 

economia consiste em que os atores sociais passem a nortear seu comportamento com ética e 

respeito ao ecossistema”. 

 O MMA (2009), ao tratar do gerenciamento de resíduos sólidos na Administração 

Pública, destaca a necessidade do uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, 

incentivando essa prática por meio da adesão ao programa A3P.  Nesse sentido, a Portaria 

217, de 30 de julho de 2008, que em seu art. 1º, institui o Comitê de implantação da A3P no 

âmbito do MMA. Destaca a necessidade de as Instituições Públicas, em decorrência de serem 

grandes consumidoras e usuárias de recursos naturais, assumirem o papel estratégico na 
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promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. Com isso, tais Instituições se 

tornariam exemplo na redução dos impactos ambientais negativos oriundos de suas atividades 

(MMA, 2008). 

De modo análogo, a PNRS (BRASIL, 2010a) destaca a importância de se definir 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, de forma a se atender as 

necessidades das gerações atuais, possibilitando-lhes melhores condições de vida, sem que se 

comprometa a qualidade ambiental, tampouco o atendimento de necessidades das futuras 

gerações (Lei nº 12.305/10, art. 3º, XIII). Nessa perspectiva, deve-se consumir os recursos 

naturais sem afetar a capacidade de sustentação estimada do planeta, priorizando produtos 

ecoeficientes que satisfaçam, concomitantemente, as necessidades humanas e reduzam os 

impactos ao ambiente (Lei nº 12.305/10, art. 6º, V). A Administração Pública deve incentivar 

a ecoeficiência por meio do seu poder de compra, ao requerer produtos que apresentem design 

sustentável, tamanhos reduzidos e maior durabilidade. 

 Ao regulamentar a PNRS (Lei nº 12.305/10), o Decreto nº 7.404/10 (BRASIL, 2010b) 

ratifica a necessidade de desenvolvimento de ações educativas voltadas à conscientização do 

consumo sustentável (art.77, IV). Donato (2008) afirma que as Instituições que objetivem 

implantá-lo devem adotar a EA como meio de fomentar no indivíduo o uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos e a aquisição de produtos fabricados com a preocupação de 

não agredir o meio ambiente. Segundo Marcon, Andrade e Veneral (2014), um dos grandes 

desafios da EA, diante do tema resíduos sólidos, consiste em estimular profundas reflexões 

sobre os padrões de produção e consumo vigentes, incentivando ações que priorizem a 

redução de novas aquisições e a reutilização dos bens precedendo o seu envio para a 

reciclagem. 

A abordagem acerca do consumo racional dos recursos naturais e bens públicos revela 

a conexão entre o Programa A3P e a PNRS no fomento ao consumo sustentável no âmbito da 

Administração Pública; consumo este que poderia ser incentivado e alcançado por meio de e 

ações educativas como a EA, exigência legal
14

 indutora de aquisições sustentáveis.  

Logo, é pertinente destacar que as compras públicas promovidas por intermédio de 

instrumento licitatório passam a representar importante mecanismo de indução dos fabricantes 

à prática da produção de bens ambientalmente sustentáveis, por exemplo, produtos de 

tamanhos reduzidos, com um ciclo de vida mais longo, passíveis de recuperação e reciclagem 

e de contribuir com a redução da quantidade de rejeitos descartados.  

                                                           
14

 Conforme o Art. 8º, VIII, da Lei 12.305/2010, a EA é um dos instrumentos da São instrumentos da PNRS 

(BRASIL, 2010a). 
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5.2 Das compras públicas e licitações sustentáveis  

 

 A história do consumismo contém os eventos da quebra programada e do descarte, em 

que o estilo de vida daqueles que concebem o mundo como um depósito abarrotado de 

mercadorias é instigado pelo efeito devastador da tendência universal da produção de 

produtos perecíveis projetados para a obsolescência imediata (BAUMAN, 2001).  

Donato (2008) ressalta que, ao aderir ao DS, as Instituições Públicas devem implantar 

uma política de consumo responsável. Segundo Reveilleau (2011), tais Instituições devem 

fazer uso do seu poder de compra por meio de suas licitações, para promover o 

desenvolvimento sustentável, conforme preconiza o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993: “a licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável” (BRASIL, 1993).  

 Assim, as Instituições Públicas devem estimular o DS por meio da aquisição de 

produtos duráveis, reciclados e recicláveis, como também da contratação de serviços e obras 

que considerem critérios compatíveis com padrões ambientalmente sustentáveis (MMA, 

2013c). Nesse sentido, cabe à Administração Pública utilizar-se do seu poder de compra para 

fomentar a responsabilidade socioambiental, promovendo licitações que conduzam à 

aquisição de bens e serviços que considerem a conservação do meio ambiente e uma melhor 

relação custo/benefício a médio ou longo prazo, quando avaliado o preço do item licitado 

(MMA, 2009). Dessarte, deve ainda ponderar que nem sempre o objeto de menor preço 

enquadra-se nas demais exigências de sustentabilidade, como a assistência técnica local, a 

possibilidade de reutilização/reciclagem, o seu retorno ao final do ciclo de vida. Segundo o 

MMA (2013c), as aquisições e contratações governamentais são tão importantes para o 

correto gerenciamento dos resíduos que a PNRS cingiu-as dentre os seus objetivos.  

 A PNRS estabelece, por meio dos seus princípios e objetivos, que é preciso priorizar 

produtos ecoeficientes, capazes de satisfazer, simultaneamente, as necessidades humanas e a 

redução do impacto ambiental, assim como, o consumo de recursos naturais a um nível 

análogo à capacidade de conservação do planeta (Lei nº 12.305/10, art. 6º, V) (BRASIL, 

2010a). 

 Outro ponto relevante da PNRS ilustra “a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos” (art. 6º, VII), em que, por meio de processos como a coleta seletiva e a 

logística reversa, viabiliza-se o retorno do resíduo ao ciclo produtivo, ou a sua disposição 

ambientalmente adequada, ao final da vida útil. Essa norma ressalta que o resíduo sólido 
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precisa ser passível de reutilização e reciclagem para ter valor socioeconômico, gerar trabalho 

e renda e promover cidadania (art. 6º, VIII). 

Faz-se pertinente destacar que, segundo a PNRS (art. 30), a responsabilidade deve ser 

“implantada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010a). Outrossim, a PNRS ressalta a 

importância da “redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos” (art. 7º, V), a 

necessidade de se incentivar a indústria da reciclagem, viabilizando “o uso de matérias-primas 

e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados” (art. 7º, VI), e a relevância da 

“gestão integrada de resíduos sólidos” (art. 7º, VII), elucidando que, para o processo reverso 

funcionar, todos devem cumprir com a parte que lhes é devida. Assim, cabe à Administração 

Pública inserir em seus editais de licitação critérios que fomentem práticas sustentáveis 

(BRASIL, 2010a). 

 Ao tratar das aquisições sustentáveis, a PNRS (art. 7º, XI, a e b) evidência a 

“prioridade, nas aquisições e contratações governamentais para: a) produtos reciclados e 

recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis”. Também destaca, em seu art. 7º, XV, “o 

estímulo à rotulagem ambiental [...]” (BRASIL, 2010a), ações passíveis de serem fomentadas 

por meio de licitações sustentáveis. 

De igual modo, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) afirma 

que a Administração Pública deve contratar com licitantes que adotem critérios sustentáveis, 

os quais são perceptíveis na disponibilidade de insumos e peças de reposição, no programa de 

devolução do produto, nas certificações ambientais, em produtos que gerem menos consumo 

de energia, menor quantidade de resíduos, menos impacto ao ambiente e menor risco à saúde 

e à segurança humana. Dessa forma, os Órgãos Públicos influenciam o mercado a contribuir 

para a consolidação de atividades produtivas favoráveis ao desenvolvimento sustentável 

(MPOG, 2010). 

 Conforme o exposto, observamos a nítida conexão entre a A3P e a PNRS, ao fomentar 

o uso do poder de compra pela Administração Pública, quando da promoção de suas 

licitações, induzindo os fabricantes ao desenvolvimento de produtos que considerem os 

preceitos de um design ambientalmente sustentável
15

 (SILVA C.; TENÓRIO J. A.; XAVIER 

                                                           
15

 É necessário redesenhar e reformular os novos produtos eletrônicos para facilitar a desmontagem, a separação 

adequada de seus componentes e evitar a utilização de componentes químicos perigosos na sua fabricação, a fim 

de não expor os indivíduos e o meio ambiente a substâncias toxicas. (BRIGDEN, K. at al., 2005). 

 



40 

 

L. H., 2014). De acordo com Donato (2008), ao aderir ao desenvolvimento sustentável, a 

Instituição deve implantar uma política de consumo responsável, impelindo os fornecedores a 

se integrarem ao processo de gestão e gerenciamento que atende aos seus princípios.  Esta 

perspectiva de integração será analisada de forma geral no próximo tópico, com foco na 

importância da visão sistêmica na gestão dos resíduos. 

 

5.3 Da gestão integrada dos resíduos gerados na Administração Pública 

 

 O MMA (2013c) elucida que a gestão integrada dos resíduos trata de um conjunto de 

ações, que consideram a inter-relação entre os pilares do desenvolvimento sustentável: 

econômico, social e ambiental. Ou seja, fazendo-se necessário ponderar sobre o crescimento 

da atividade econômica, os critérios de melhorias sociais e a prudência ecológica a fim de se 

garantir o bem-estar da população sem degradar o ecossistema (SACHS, 2009); envolve de 

forma estratégica condições que viabilizem a adoção de políticas sustentáveis, como a dos 

5Rs: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar, e Reciclar, atendendo a essa ordem de prioridade 

(MMA, 2009).  

 De modo análogo ao programa A3P, a PNRS (art. 6º, III) destaca entre seus princípios 

a importância da “visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere a integração 

entre as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública”.  Ao 

estabelecer em seus objetivos (art. 7º, VII) a “gestão integrada dos resíduos sólidos”, a PNRS 

define-a como sendo o conjunto de ações, sob a premissa do desenvolvimento sustentável, 

que deve considerar a integração entre essas dimensões na busca de soluções para os resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010a). 

 Dentre esse conjunto de ações, a PNRS, de forma idêntica à A3P, incentiva a adesão à 

política dos 5Rs, assim como o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (art. 7º, II). Menciona no art. 9º que na gestão e no 

gerenciamento de resíduos sólidos deve-se acatar a ordem de prioridade dos 5Rs (BRASIL, 

2010a). Essa determinação é reforçada no art. 35 do Decreto nº 7.404/10 que regulamentou a 

lei 12.305/10. 

Contextualizando a proposta de Sachs (2009), na gestão e no gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos é possível perceber a dimensão social na responsabilidade compartilhada 

dos geradores de resíduos e na inclusão dos catadores de materiais recicláveis. A dimensão 

econômica manifesta-se no fomento à agregação de valor a resíduos definidos como rejeito 

(lixo), permitindo aos catadores participar da cadeia de comercialização de produtos 
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recicláveis, e aos fabricantes reduzir seus custos de produção ao utilizar matéria-prima 

secundária. A dimensão ambiental é detectada na redução da extração dos recursos naturais, 

na produção de equipamentos reutilizáveis e recicláveis, objetivando mitigar a degradação ao 

meio ambiente. 

 Conforme o MMA (2013c), o ato de consumir e produzir resíduos sólidos consiste em 

ações conectadas que precisam ser consideradas conjuntamente em sua gestão. De acordo 

com Marcon, Andrade e Veneral (2014), muitos problemas que envolvem resíduos estão 

ligados ao padrão de produção e consumo.  

Dessarte, ao considerar a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo, 

deve-se integrar ações que mitiguem os danos ambientais decorrentes do consumismo e da 

crescente produção de resíduos com políticas de compras sustentáveis e adoção dos 3Rs – 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Essa integração contribuirá para a proteção do meio ambiente e 

agregação de valor socioeconômico aos resíduos gerados, introduzindo os catadores de 

recicláveis no processo de coleta seletiva e logística reversa. 

 Ao definir “padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços”, a PNRS 

em seu art. 7º, III, corroborando o que já determina em seu art. 3º, XIII, define-os como sendo 

a “produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais 

gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o 

atendimento das necessidades das gerações futuras” (BRASIL, 2010a). Assim, representa um 

marco na tentativa de minimizar os impactos gerados pela sociedade de consumo. A 

efetividade da PNRS encontra-se diretamente vinculada às ações de EA centradas na política 

pedagógica da redução, reutilização e reciclagem, priorizando-se as iniciativas de redução e 

reutilização sobre as de reciclagem (MARCON; ANDRADE; VENERAL, 2014). 

Portanto, é visível a correlação entre a A3P e a PNRS no fomento à política de gestão 

integrada dos resíduos sólidos, por meio da adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo, como também da implantação dos 5Rs, cuja aplicação é incentivada por intermédio 

da sensibilização e capacitação dos servidores, visando a reduzir o consumo, a produção de 

rejeitos e incentivar a reutilização dos resíduos sólidos gerados. 

 Segundo Weber Jr. (2014), muito do que se considera lixo diz respeito a recurso 

reaproveitável, matéria-prima secundária passível de ser reinserida em novos processos e 

produtos. Esses resíduos, por meio do sistema de coleta seletiva e da logística reversa, 

contribuem para a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 

2010a). Na sequência destaca-se a relevância da EA no fomento a práticas sustentáveis. 
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5.4 Da sensibilização e capacitação dos servidores: reflexão sobre a educação ambiental  

 

 A educação ambiental (EA) foi definida, em 1977, na Conferência de Tbilisi (Geórgia) 

como um processo permanente, no qual tanto o indivíduo quanto a comunidade passam a ter 

conhecimento do meio ambiente, tonando-se aptos a agirem, na solução de problemas 

ambientais (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010). Nessa perspectiva, a EA contemporânea 

pretende provocar a reflexão e tem por objetivo final alcançar, ao longo da próxima década, 

respostas satisfatórias às demandas sociais urgentes (OEI, 2010), sendo capaz de promover 

ações que considerem a sinergia entre os pilares do desenvolvimento sustentável: econômico, 

social e ambiental. 

 Para o MMA (2009), o processo de capacitação e a EA contribuem para o 

desenvolvimento de competências, quebra de paradigmas e mudança cultural, possibilitando 

ao indivíduo desenvolver-se pessoal e profissionalmente, e promover atitudes sustentáveis. 

Conforme o MMA (2013c), por meio da sensibilização e capacitação, busca-se fomentar a 

consciência cidadã da responsabilidade socioambiental.  

 Nesse contexto, a informação visando ao conhecimento constitui-se uma das 

ferramentas que auxiliam no bom gerenciamento dos resíduos sólidos em todas as suas fases, 

desde a aquisição, passando pelas demais etapas, até a fase de separação e coleta. O uso de 

materiais de comunicação no fomento às ações sustentáveis ajuda a dirimir as dúvidas sobre 

tais processos. A premente necessidade de mudança de hábitos e atitudes necessários à 

implantação dos princípios e diretrizes presentes na PNRS pode fazer parte de programas 

abrangentes de EA e deve envolver a utilização de diferentes mídias visando a ampliar o 

alcance e o envolvimento de todos (MARCON; ANDRADE; VENERAL, 2014). 

 Constando como um dos instrumentos da PNRS (art. 8º, VIII) imprescindível para o 

fomento de ações sustentáveis, a EA é destacada no art. 77, do Decreto nº 7.404/10, como 

parte integrante da PNRS, visando aprimorar conhecimentos, valores, comportamentos e 

estilo de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequados dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010b). Segundo Donato (2008), a EA, no seu papel de condutora 

de mudança de atitude e base para a sustentabilidade, torna-se essencial para que as 

Instituições implementem o consumo consciente e sustentável.  

 A importância dada por especialistas em sustentabilidade ao papel da educação reflete-

se no lançamento da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), 

2005-2014, a qual possibilitou a implantação do Capítulo 36 da Agenda 21, que trata da 

reorientação do ensino por meio da contextualização dos três pilares do desenvolvimento 
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sustentável: ambiental, social e econômico (VILCHES; MACÍAS; PÉREZ, 2009). Ela cria a 

oportunidade de renovação dos currículos (MEC, 2014a) e amplia o estudo conceitual da 

educação formal ao vasto campo da educação não formal, alcançando, assim, a participação 

dos indivíduos na construção de um futuro sustentável (VILCHES; MACÍAS; PÉREZ, 2009). 

 Dessarte, Sachs (1993) destaca a importância de as Universidades Públicas assumirem 

o seu papel de agente promotor de conhecimentos e práticas sustentáveis, replanejando seus 

currículos e programas, conduzindo e apoiando pesquisas interdisciplinares, e implantando 

projetos de desenvolvimento local com o envolvimento dos jovens na gestão ambiental das 

localidades onde vivem. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) representa 

grande oportunidade para a EA, na medida em que educadores ambientais, ao invés de 

simplesmente polarizarem conceitos, procuram manter a prática dos conceitos transmitidos. 

Com isso, fundamenta a base da educação para a sustentabilidade com uma parceria entre 

teoria e prática, entre questões sociais e ambientais (GADOTTI, 2008) para formar cidadãos 

capazes de reaprender valores e comportamentos que transformem positivamente a sociedade 

(UNESCO, 2005). 

 Introduzindo as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no contexto da EA, 

Guerra (2014) ressalta que estas necessitam trabalhar com conteúdo de práticas sustentáveis, 

apresentando em seus cursos, de forma transversal, temas relacionados à gestão ambiental. 

Transforma, assim, a sociedade por meio da promoção de discussão sobre a internalização de 

ações voltadas para a sustentabilidade. Vale ressaltar que a EA conecta o saber cultural e o 

conhecimento científico, visando fomentar no sujeito a capacidade de construção de 

conceitos, de modo que ele desenvolva o pensamento crítico e uma atitude racional para com 

o meio ambiente (RODRIGUES; DA SILVA, 2013). E, ainda que o avanço para uma 

sociedade sustentável encontre obstáculos, a EA concebe a condição necessária para que o 

sujeito consiga romper com hábitos desencadeadores do atual e crescente quadro de 

deterioração socioambiental (JACOBI, 2003).  

Nesse sentido, pode-se entender, em conformidade com Donato (2008), que a 

educação traduz-se em mola propulsora para a transformação do indivíduo, que passa a 

incorporar a cultura do uso sustentável dos recursos ambientais, assumindo a sua 

responsabilidade no contexto da preservação do planeta Terra. Assim, é preciso que o 

indivíduo mude o seu estilo de vida no que tange aos padrões de consumo insustentáveis, 

contribuindo para reduzir a degradação ambiental.  

Diante do exposto neste tópico, é possível constatar a relevância da EA no fomento às 

práticas sustentáveis, tanto para o Programa A3P quanto para a PNRS. 
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5.5 Da responsabilidade compartilhada  

 

A Administração Pública, de acordo com o MMA (2013c), deve ser exemplo de boas 

práticas, tendo de assumir a responsabilidade sobre os resíduos sólidos que gera e buscar 

soluções compartilhadas para minimizar sua produção, tais como: coleta seletiva solidária e  

logística reversa, processos que permitem a participação e colaboração dos catadores de 

materiais recicláveis.  

 Nesse contexto, o MMA (2009), por meio de um Termo de Adesão firmado com a 

Administração Pública, tem integrado esforços para desenvolver projetos destinados à 

implantação da agenda A3P e da gestão transparente no âmbito dos órgãos públicos, 

adequando-os aos preceitos da responsabilidade compartilhada no uso apropriado dos 

recursos naturais e bens públicos e no combate à poluição e seus impactos. Conforme Guerra 

(2014), as Instituições Públicas, validando o seu compromisso com a gestão ambiental, 

precisam enfrentar os impactos que promovem ao meio ambiente e primar para que as suas 

ações cumpram a legislação ambiental.  

 A PNRS, em seu art. 3º, XVII; e art. 30, define a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos (CVP) como um “conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas”, que visam a “minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados” e 

reduzir os impactos decorrentes do ciclo de vida dos produtos sobre o ambiente e a “saúde 

humana” (BRASIL, 2010a). Esta premissa é abonada pelo Decreto nº 7.404/2010, art. 5º, 

parágrafo único, quando estabelece que “a responsabilidade compartilhada será implantada de 

forma individualizada e encadeada” (BRASIL, 2010b). 

 Dentre as ferramentas relacionadas à implantação da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, a PNRS (BRASIL, 2010a) destaca os instrumentos de “coleta 

seletiva e logística reversa” (art. 8
o
, III), citando a “integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos” (art.7º, XII). Por sua vez, no contexto da logística reversa, o 

Decreto nº 7.404/2010, em seu art. 19, institui a necessidade de se firmar os acordos setoriais 

entre “o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes” a fim 

de viabilizar, conforme cita no art. 44, II, a implantação da “responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto” (BRASIL, 2010b) e a inclusão dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nesse contexto. 

 Por seu turno, a PNRS, em seu parágrafo único, art. 30 (BRASIL, 2010a) estabelece 

dentre os objetivos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 
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I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 

gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 

estratégias sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e 

os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 

de maior sustentabilidade; 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

 Essas premissas são igualmente vislumbradas pelo Programa Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P). Desse modo, propondo-se a fortalecer os objetivos da 

responsabilidade compartilhada, a PNRS (art. 31) determina que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes têm, dentre outras, a obrigação de fabricar produtos passíveis de 

reutilização, reciclagem, e que “gerem a menor quantidade possível de resíduos sólidos”; 

informar como os resíduos sólidos associados aos seus produtos devem ser eliminados e 

reciclados; e recolher os produtos/resíduos após o uso, promovendo a sua destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a).  

 Em seu texto, a PNRS ratifica que estão sujeitos à observância dessa lei pessoas físicas 

ou jurídicas responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e aquelas 

que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao seu gerenciamento (MARCON; 

ANDRADE; VENERAL, 2014). 

 Percebe-se, nesse contexto, a preocupação tanto da A3P quanto da PNRS em fomentar 

nos cidadãos a consciência de que a responsabilidade individual gera uma rede de 

responsabilidades compartilhadas. Essas responsabilidades interagem entre si por meio de 

instrumentos como a coleta seletiva solidária e a logística reversa a fim de garantir o retorno 

do produto ao ciclo produtivo ou a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

5.6 Da coleta seletiva solidária e dos acordos setoriais para fins da logística reversa 

 

 Coleta seletiva e logística reversa consistem em processos que formalizam a 

responsabilidade compartilhada pela separação dos resíduos descartados por pessoas físicas e 

jurídicas de forma que estes, enquanto materiais recicláveis, não sejam tratados como rejeito, 

tendo em vista que possui valor econômico, o que viabiliza seu retorno à cadeia produtiva. O 

rejeito, porém, não apresentando forma de reaproveitamento, demanda a construção de aterros 
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sanitários para destinação final adequada, resultando em passivo ambiental que gera custo. 

Apreende-se, assim, a importância de se investir no sistema de coleta seletiva, e de incentivá-

lo, bem como de viabilizar a logística reversa e a reciclagem dos resíduos (REVEILLEAU, 

2011), nesse caso, quando não mais passíveis de recuperação. 

 Segundo o MMA (2013c), os órgãos e as entidades públicas devem promover o 

Sistema de Coleta Seletiva Solidária (CSS), separando previamente seus resíduos, 

introduzindo os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nesse contexto, a fim de 

fomentar a inclusão socioeconômica desses agentes ambientais. Essa premissa é reforçada 

pelo Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, Decreto da CSS, que determina que os 

órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta têm obrigação de 

fazer a separação dos resíduos recicláveis (BRASIL, 2006). 

 De modo similar, a PNRS (BRASIL, 2010a) define a coleta seletiva como a “coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição” (art.3, 

V). O Decreto 7.404/10 (BRASIL, 2010b), que regulamenta essa lei, reafirma em seu art. 9º 

essa definição e ressalta que a sua implantação “é instrumento essencial para se atingir a meta 

de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (art. 9º, § 1º), e que “os geradores 

de resíduos sólidos deverão segregá-los e disponibilizá-los adequadamente” (art. 9º, § 3º).  

 A coleta seletiva surge como estratégia que visa à construção de uma cultura 

institucional voltada para um novo modelo de gestão dos resíduos, na esfera da Administração 

Pública Federal, direta e indireta (BRASIL, 2014). Pode-se afirmar o mesmo sobre os 

sistemas de logística reversa contemplados na PNRS, em seu art. 8º, III (BRASIL, 2010a). O 

Decreto nº 7.404/10 (art.13) conceitua logística reversa como 

 

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. (BRASIL, 2010b). 

 

 A PNRS (BRASIL, 2010a), ao estabelecer o “recolhimento dos produtos e dos 

resíduos remanescentes após o uso” e a sua destinação final ambientalmente adequada        

(Lei 12.305/10, art. 31, III), especifica os seguintes produtos como objeto de logística reversa: 

agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes (art. 33). Estes produtos, ao fim da vida útil, devem ser 

adequadamente destinados e dispostos, recebendo tratamento prévio para evitar danos ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art54
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ambiente e para viabilizar a sua reinserção à cadeia produtiva, reduzindo o desperdício de 

materiais passíveis de reaproveitamento (PAIVA; SERRA, 2014). 

O processo reverso da logística tem por cunho socioambiental a implantação de 

técnicas administrativas que propiciem o melhor uso dos recursos naturais a fim de mitigar 

práticas abusivas que degradam o meio ambiente e alteram suas características. Tal fato 

contribui para a redução da destinação inadequada de resíduos sólidos dos mais variados tipos 

de atividades (DONATO, 2008). 

 Em se tratando de instrumento capaz de minorar o impacto dos resíduos sólidos ao 

meio ambiente, na medida em que visa à restituição desses resíduos ao setor empresarial 

(CARDOSO, 2014), o sistema de logística reversa para cada tipo de produto, como os REE, 

depende do fechamento dos acordos setoriais
16

 entre o MMA e a classe empresarial (CORI, 

2014). Por permitir grande participação social, esses acordos têm sido privilegiados pelo 

Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística Reversa (CORI) como 

instrumento preferencial para a implantação da cadeia reversa (MMA, 2014c). Entre os 

produtos contemplados nesses acordos, destacam-se: embalagens plásticas de óleos 

lubrificantes, lâmpadas, embalagens em geral, eletroeletrônicos, e medicamentos (MMA, 

2014c).  

No dia 18 de janeiro de 2013, o CORI aprovou o sistema de logística reversa para o 

descarte dos produtos eletroeletrônicos e seus componentes (CARDOSO, 2014). Em 13 de 

fevereiro de 2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 29, seção 3, p. 92, 93, o 

Edital de chamamento nº 01/2013 do MMA para os interessados apresentarem proposta para 

elaboração do acordo setorial referente à implantação da logística reversa dos 

eletroeletrônicos e seus componentes. Esse edital se constituiu importante documento 

convocatório à participação da classe empresarial no processo de mitigação da quantidade 

crescente de rejeitos eletroeletrônicos descartados pela sociedade (LEMOS; MENDES, 2014). 

Até junho de 2013, a classe empresarial encaminhou ao CORI 10 propostas de acordo, das 

quais apenas 04 foram consideradas válidas para negociação. As 04 propostas foram 

unificadas e entregues em janeiro de 2014, encontrando-se atualmente em negociação. 

Finalizadas as negociações, a etapa seguinte será a Consulta Pública (SINIR, 2015). 

 No início de 2014, as entidades empresariais sintetizaram as propostas referentes ao 

acordo setorial dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEEs) em uma proposta 

                                                           
16

 O art. 3
o
, I, da Lei nº 12.305/2010, define o acordo setorial como ato de natureza contratual firmado entre o 

poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (BRASIL, 2010a). 



48 

 

única e, logo que concluídas as negociações entre o Comitê Orientador para Implantação de 

Sistemas de Logística Reversa, o setor empresarial e outros atores governamentais, a proposta 

final
17

 será submetida à consulta pública (CORI, 2014).  

 Ao citar a responsabilidade dos geradores, a PNRS (art. 27, § 1º) esclarece que a 

contratação de serviços para a destinação final de resíduos sólidos, incluso os REE, ou para 

disposição final dos rejeitos gerados, não desobriga as pessoas físicas ou jurídicas que operam 

com os resíduos perigosos mencionados da responsabilidade pelos danos decorrentes do seu 

gerenciamento inadequado (BRASIL, 2010a). Deixa implícita a responsabilidade pela 

exigência de certificação de destinação final ambientalmente adequada quando da contratação 

dos referidos serviços.  

 O Decreto nº 7.404/10 (BRASIL, 2010b), ao contextualizar a responsabilidade dos 

consumidores, assevera que esses são obrigados, depois de estabelecido o sistema de coleta 

seletiva e/ou logística reversa, a acondicionar e disponibilizar adequadamente os resíduos 

sólidos gerados (art. 6º). Todavia essa obrigação não os isenta de observar as regras previstas 

na legislação do titular do serviço público de limpeza urbana (art. 6º, parágrafo único). A 

PNRS (arts. 51; 56, II) adverte que condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam aqueles que 

contrariam a legislação às sanções penais e administrativas (BRASIL, 2010a). 

 Segundo Xavier (2014), a logística reversa promove impacto positivo de preservação 

do ecossistema, na medida em que permite: (a) a utilização de matéria-prima secundária 

retirada dos equipamentos, evitando o emprego de recursos naturais que poderiam vir a se 

esgotar; (b) o uso de menor quantidade de energia e água potável na produção; e (c) a redução 

da quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários, prolongando a sobrevida desses 

aterros. Contudo, o principal obstáculo para sua viabilidade consiste nas dificuldades técnicas 

encontradas no desmonte de equipamentos, cujo design fechado
18

 impossibilita o 

reaproveitamento de algumas peças, como é o caso dos resíduos eletroeletrônicos (PAIVA; 

SERRA, 2014).  

 A grande diversidade de equipamentos produzidos com baixo grau de padronização 

dificulta a eficiência dos processos de logística reversa, reutilização, remanufatura e 

reciclagem e, por conseguinte, a construção da sustentabilidade. Torna-se essencial a 

produção de equipamentos sustentáveis (DONATO, 2008), produtos com baixo consumo 

                                                           
17

 Até a escritura deste trabalho (julho/2015), a proposta final ainda se encontrava em análise. 
18

 Quando o projeto não permite o desmonte sem que muitas vezes as partes e peças sejam danificadas, 

reduzindo a possibilidade de recuperação e reciclagem e potencializando a poluição ambiental.  
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energético e de recursos naturais não renováveis, passíveis de reutilização e reciclagem e, 

consequentemente, capazes de gerar menos resíduos e minimizar o impacto ambiental. 

  Paiva e Serra (2014) ressaltam que a aplicação efetiva da PNRS possibilitará boas 

oportunidades de negócios e soluções sustentáveis, como também alterações na conduta dos 

fabricantes quanto à responsabilidade pelo recolhimento e pela padronização sustentável do 

produto. Viabiliza, desse modo, o seu retorno para desmonte ou substituição de componentes 

– um incentivo à reutilização, logística e remanufatura reversa, e reciclagem. 

 Diante da discussão ora realizada, percebe-se a interação entre a A3P e a PNRS quanto 

ao incentivo à coleta seletiva solidária e à logística reversa, e, por conseguinte, à possibilidade 

de inserção socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis em ambos os processos, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

 

5.7 Da inserção dos catadores 

 

 As estratégias em prol do desenvolvimento sustentável devem ser implantadas com a 

participação de todos os atores sociais, e complementadas por eficientes políticas de 

capacitação (SACHS, 1993). Dentre esses atores encontram-se os catadores de materiais 

recicláveis – agentes ambientais que contribuem com a preservação do meio ambiente.  

 Segundo o MMA (2013c), os órgãos e as entidades públicas por meio da Coleta 

Seletiva Solidária, além de priorizarem a ordem de preferência na destinação dos resíduos em 

relação à política dos 5Rs, devem promover a inserção socioeconômica dos catadores de 

materiais recicláveis. O Decreto da Coleta Seletiva Solidária – nº 5.940/2006 – estabelece a 

obrigação da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis
19

 (art. 1º), definindo os 

resíduos recicláveis como materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo (art. 2º, II). 

 Por sua vez, o processo de logística reversa, fluxo sequencial da coleta seletiva, ao 

possibilitar o retorno do resíduo à indústria que o produziu, tanto viabiliza a redução da 

quantidade de resíduos sólidos, promovendo um impacto positivo de preservação do 

                                                           
19

 Importa resaltar que a contratação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda é dispensável de licitação, conforme o Art. 

36, § 1º e 2º da PNRS. (BRASIL, 2010a). Todavia, a Administração Pública deve exigir a comprovação de 

habilitação para a coleta de resíduos recicláveis em acordo com os pré-requisitos dos incisos I a IV do Art. 3º do 

Decreto 5.940/06. (BRASIL, 2006). 
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ecossistema, quanto estimula a inclusão socioeconômica do segmento de catadores nesse 

processo (XAVIER, 2014). 

 O MMA (2013c) esclarece que, após a definição da associação ou cooperativa de 

catadores a ser beneficiada, o órgão público deve firmar Termo de Compromisso relacionando 

as condições de operação desse acordo, como também monitorar o trabalho da 

associação/cooperativa. O Decreto nº 5.940, de 20 de outubro de 2006, destaca, dentre outros 

pontos, as condições de habilitação dessas associações/cooperativas (art. 3º); a necessidade de 

o órgão público constituir comissão para a Coleta Seletiva Solidária (art. 5º); e a obrigação de 

supervisão por parte da comissão (art. 5º, § 2º). 

A PNRS estabelece, dentre seus objetivos, a integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos (art. 7º, XII) (BRASIL, 2010a). O Decreto nº 7.404/10 (art. 80, III), 

do mesmo modo, reforça a destinação dos resíduos recicláveis descartados pelas Instituições 

Públicas às associações/cooperativas de catadores de matérias recicláveis, obedecendo ao 

disposto no Decreto 5.940/06 (BRASIL, 2010b). Ainda, em relação aos catadores, o decreto 

7.404/10, no art. 44, II, regulamenta e reforça o estímulo à capacitação, à incubação e ao 

fortalecimento institucional de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração 

nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

(BRASIL, 2010b). 

 Constata-se tanto na A3P quanto na PNRS, a importância dada ao monitoramento do 

processo de gerenciamento dos resíduos gerados e a preocupação com a inclusão 

socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis, agentes ambientais que, devidamente 

capacitados, contribuem para a preservação do planeta. A seguir discorre-se sobre o 

monitoramento dos resíduos sólidos. 

 

5.8 Do monitoramento dos resíduos sólidos gerados 

 

 Os resíduos sólidos perigosos, por estarem expostos a fatores externos, encontram-se 

na classe de substâncias mais perigosas – classe 1. Devido à possibilidade de acarretarem 

acidentes e impactos ambientais em qualquer etapa do processo de movimentação há que se 

ter precaução no seu transporte e armazenamento. Estes impactos ambientais podem ocorrer 

tanto quando os resíduos sólidos são gerados, quanto em razão das condições de 

armazenamento não atenderem a legislação ambiental. Torna-se indispensável o seu 

acondicionamento em conformidade com as normas da ABNT, como também a sua 
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destinação final por meio de empresas licenciadas por órgão ambiental, que assegurem o seu 

envio para reciclagem ou disposição adequada, evitando a contaminação do ar, do solo, e dos 

lençóis freáticos (DONATO, 2008). 

 De acordo com o MMA (2013d) é imprescindível que as instituições públicas 

gerenciem e monitorem seus resíduos, devendo promover, dentre outras ações, vistorias 

periódicas para verificar as condições de separação, coleta e armazenamento dos resíduos; 

controle e registro do material selecionado, coletado e destinado; transparências na divulgação 

dos resultados atingidos; e identificação dos facilitadores e entraves do processo para a 

reformulação de estratégias, com o redirecionamento das ações, quando necessário. 

A PNRS, de forma semelhante, estabelece, dentre seus instrumentos, o monitoramento 

e a fiscalização ambiental (art. 8º, V). Determina que as instituições designem responsável 

técnico devidamente habilitado para elaboração, implantação, operacionalização e 

monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse 

processo inclui o controle da disposição final ambientalmente sustentável dos rejeitos (art. 

22). 

Ainda no contexto da gestão e do monitoramento dos resíduos sólidos, a PNRS, em 

seu art. 20, II, “a”, assevera que os estabelecimentos que gerarem resíduos perigosos estarão 

sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010a). Por 

sua vez, o Decreto nº 7.404/10 determina que o Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), coordenado pelo MMA, terá, dentre outras, a 

finalidade de coletar e sistematizar os dados relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos pelos Órgãos Públicos e privados (art.71, I) a fim de facilitar, também, o 

monitoramento, a fiscalização e a avaliação da sua eficiência (art.71, V).  

Com isso, constatamos a importância dada tanto pela A3P quanto pela PNRS ao 

monitoramento e à fiscalização do processo de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

pelas instituições geradoras desse tipo de resíduo, incluindo os REE consumidos e gerados em 

grande quantidade e variedade pela sociedade contemporânea. 

 

5.9 Da qualidade de vida no ambiente de trabalho 

 

 A formação de cidadãos conscientes, críticos e éticos, aptos a enfrentar o novo 

paradigma da qualidade de vida perpassa pela Educação Ambiental. Nesse processo de 

transformação do individuo, o conceito de padrão de vida (TER) passa a dar lugar ao conceito 

de qualidade de vida (SER), a valorização da existência humana. Essa valorização é avaliada 
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pela capacidade de se proporcionar oportunidades de realização pessoal aos indivíduos no 

sentido psíquico, social e espiritual, ao mesmo tempo em que lhes é garantido um nível de 

vida minimamente aceitável, em um planeta ambientalmente sustentável (PELICIONI, 1998). 

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), surgido na década de 1950, passa a 

abranger o desenvolvimento pessoal e profissional (MMA, 2013d).  

 Programas de qualidade de vida no trabalho (QVT) podem ser visto como uma 

estratégia competitiva para as organizações. Objetivando desenvolver as aptidões físicas, 

psicológicas e sociais dos membros da equipe, têm se tornado de grande relevância na 

promoção de mudanças na cultura organizacional da empresa.  O clima positivo que 

proporciona aos funcionários contribui para a eficácia e os bons resultados da organização. 

(COSTA; MEDEIROS e NUNES, 2013). 

 Dessarte, promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, segundo o MMA 

(2009), visa introduzir atividades que possibilitem o desenvolvimento do servidor no âmbito 

profissional por meio de cursos de capacitação; do cuidado com a saúde física e mental e com 

o seu bem-estar, através de ginástica laboral, campanhas sobre saúde bucal, drogas, fumo, 

alcoolismo, alimentação, consumo consciente, entre outras. Tais procedimentos contribuem 

para a qualidade ambiental, uma vez que mudanças de hábitos, comportamento e padrões de 

consumo impactam na preservação dos recursos naturais. 

 Importa ressaltar que este foi o único tópico abordado pelo Programa A3P não 

identificado claramente no texto da PNRS. Porém, haja vista a lei abordar a Educação 

Ambiental, possibilita deduzir que a busca pela qualidade no ambiente de trabalho deve se 

encontrar subtendida ao contexto da EA. Nesse sentido, é interessante observar que, sendo 

parte intrínseca nesse processo de transformação socioambiental, o sujeito que conquista 

qualidade de vida no ambiente de trabalho encontra-se mais flexível à quebra de paradigmas e 

a assumir atitudes sustentáveis para com o meio ambiente.  

 

6  Conclusão  

 

 A A3P e a PNRS, na medida em que incorporam os pilares social, econômico e 

ambiental, constituem-se ferramentas contributivas para a necessária mudança de 

comportamento dos indivíduos. Fomenta-lhes o entendimento de que a sobrevivência do 

planeta Terra e, por conseguinte, a deles e das gerações futuras depende de transformação 

cultural e de atitude, passível de significativas modificações no atual sistema de produção e 

consumo pautado na exaustão dos recursos naturais. Esta transformação torna indispensável a 
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adesão aos planos de sustentabilidade que conciliem o desenvolvimento econômico com a 

preservação ambiental do planeta Terra. 

A análise comparativa entre a A3P e a PNRS permitiu evidenciar a existência de 

aspectos comuns em ambos os instrumentos normativos: 

 (a) quanto ao fomento do uso racional dos recursos naturais e bens públicos, ao 

consumo sustentável por meio de ações educativas, ao exercício do poder de compra da 

instituição na promoção de licitações sustentáveis que priorizem a aquisição de equipamentos 

ecoeficientes – produzidos com maior quantidade de matéria prima secundária e menos 

substâncias toxicas, que possibilitem economia de energia e a recuperação, reutilização e 

reciclagem de suas peças/componentes; 

 (b) em relação ao incentivo as compras públicas e licitações sustentáveis, por meio da 

inserção aos editais de licitação de critérios que induzam os fabricantes à incorporação de 

certificações ambientais como parte integrante do processo produtivo, à produção de bens 

ambientalmente sustentáveis, fabricados com produtos recicláveis e passíveis de serem 

reciclados. Tanto a A3P quanto a PNRS evidenciam a importância do uso do poder de compra 

para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos. Consideram as licitações sustentáveis 

importante mecanismo para influenciar a classe empresarial a corroborar para a preservação 

ambiental e a consolidação do desenvolvimento sustentável;  

 (c) no fomento à política de gestão integrada dos resíduos gerados na administração 

pública, estimulando os fornecedores a se adequar e se integrar ao processo de gestão e 

gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos. Essa integração revela a importância da visão 

sistêmica e colaboração dos atores sociais nas distintas etapas do seu ciclo de vida do produto. 

Para ambos os instrumentos (A3P, PNRS), a gestão integrada dos resíduos deve considerar a 

implementação de boas práticas como: adoção dos processos de redução, reutilização e 

reciclagem (3Rs) e procura por soluções para os resíduos sólidos gerados que atendam as 

dimensões econômica, social e ambiental. Assim, fomentará a agregação de valor econômico 

ao resíduo, a inclusão dos catadores de materiais recicláveis nos processos de Coleta Seletiva 

Solidária (CSS) e Logística Reversa (LR), a aquisição de produtos ambientalmente 

certificados que possibilitem a reutilização dos resíduos sólidos e a redução dos rejeitos 

gerados; 

 (d) na sensibilização e capacitação dos servidores voltadas para a EA. Alguns 

indivíduos ignoram que o lixo é uma matéria prima secundária que deve ser previamente 

segregada e cujo valor contribui para a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis – agentes ambientais que cooperam para a inserção dos resíduos sólidos 
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recicláveis em novos processos e produtos, por meio da CSS e da LR. No contexto das ações 

educacionais tanto a A3P quanto a PNRS destacam a relevância da EA e da capacitação para 

sensibilizar e ampliar o entendimento dos indivíduos sobre conceitos e ações que degradam e 

preservam o meio. Em ambos os marcos, a EA contribui para transformar positivamente os 

cidadãos, de modo que passem a adotar uma postura menos consumista e mais responsável 

nas diferentes fases do ciclo de vida do produto, inclusos os processos de segregação e demais 

etapas do gerenciamento dos resíduos e rejeitos gerados;  

 (e) em relação à responsabilidade compartilhada, observa-se uma sinergia dos 

instrumentos quanto ao incentivo para que as instituições públicas passem a assumir a 

responsabilidade sobre os resíduos sólidos gerados e a buscar e compartilhar soluções para o 

aproveitamento desses resíduos, objetivando a redução dos rejeitos. Dentre essas soluções, 

estimulam a implantação dos processos de CSS e LR e consideram fundamental a inclusão 

dos catadores de materiais recicláveis em ambos os processos. O fomento e a normatização da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos por tais instrumentos 

corrobora para que os atores sociais envolvidos (fabricantes, fornecedores, distribuidores, 

comerciantes, a sociedade como um todo) passem assumir a sua cota de responsabilidade e a 

incorporar a cultura da produção e do consumo sustentável; 

 (f) no que concerne a análise da CSS e dos Acordos Setoriais da LR, observa-se uma 

interação entre a A3P e a PNRS no estímulo a implementação dessas iniciativas visando a 

construção de um novo modelo de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no transcorrer 

do ciclo de vida do produto. Esse novo modelo insere os pilares ambiental, social e 

econômico na gestão e gerenciamento desses resíduos, por meio da segregação adequada dos 

resíduos sólidos, do uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, da destinação e 

disposição apropriada dos resíduos e rejeitos; da valoração social e econômica dos resíduos 

sólidos recicláveis e da obrigatoriedade da inclusão dos catadores;   

 (g) quanto à inserção dos catadores de material reciclável, verificou-se uma 

preocupação com a inclusão social e econômica desses agentes ambientais, tanto na A3P 

quanto na PNRS. Ambos os marcos estabelecem a obrigatoriedade de a Administração 

Pública promover a melhoria na renda e a inserção social desses indivíduos inserindo-os nos 

processos de CSS e LR, nas etapas de triagem e comercialização. Importa ressaltar que essa 

parceria contribui para o retorno dos resíduos recicláveis ao ciclo produtivo e a redução na 

quantidade dos rejeitos gerados;  

 (h) em relação ao monitoramento dos resíduos sólidos gerados, ambos os marcos 

estimulam o monitoramento das condições de segregação, coleta, transporte, 
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acondicionamento, destinação dos resíduos e disposição final dos rejeitos gerados; nesse 

último caso objetivando assegurar que as empresas contratadas se encontrem licenciadas e 

atuando em conformidade com as normas ambientais. Evidencia-se que a promoção de 

vistorias periódicas cria condições para a identificação dos ajustes necessários à eficiência do 

processo de gestão e gerenciamento ambientalmente sustentável dos resíduos sólidos gerados; 

 (i) no que se refere à qualidade de vida no trabalho (QVT), percebeu-se a inclusão do 

tema como umas das diretrizes da A3P, contemplando o desenvolvimento pessoal, 

profissional e a mudança de hábitos de consumo dos indivíduos. No que se refere à PNRS, 

ainda que tal premissa não se encontre claramente identificada, presumi-se que a exigência 

legal da introdução da EA no processo de transformação dos servidores alcance a promoção 

da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Essa pressuposição respalda-se na convicção de 

que o sujeito que conquista qualidade de vida no ambiente de trabalho encontra-se mais 

predisposto a contribuir com a quebra de paradigmas e a mudança de atitude.  

 Por fim, retomando as dimensões, absorvidas e enfatizadas pelos marcos citados 

(Apêndice), destaca-se que precedendo a posição de Donato (2008), Sachs (1993) já deixava 

clara a necessidade de se incorporar as dimensões social, econômica e ambiental do 

desenvolvimento sustentável na prática de ações sustentáveis. 

 Apreende-se que a efetiva aplicabilidade desses marcos depende diretamente de 

fatores externos como: (a) mudança de comportamento de produtores e consumidores quanto 

à atual produção e consumo desenfreados; (b) separação dos resíduos na fonte geradora; (c)  

fechamento dos acordos setoriais, dentre eles o dos equipamentos eletroeletrônicos; (d)  

adaptações no processo produtivo que garantam principalmente o reaproveitamento de 

matéria-prima secundária retirada dos próprios equipamentos, reduzindo o uso de metais e 

minerais que se encontram em processo de extinção; (e) ecodesign dos produtos para não 

obstar a sua recuperação, reutilização e destinação às cooperativas de catadores; (f)  

capacitação desses catadores a fim de que se tornem aptos a operar com os resíduos passiveis 

de reciclagem, propiciando-lhes inclusão socioeconômica. 

 E, embora a implementação do Programa A3P e da PNRS tenha decorrido da 

necessidade de se normatizar e estabelecer instrumentos reguladores no tocante à gestão e ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos, e que o caminho a ser percorrido em prol do 

Desenvolvimento Sustentável seja longo, não há que se desqualificar a interação e as 

contribuições desses marcos para a Administração Pública e demais instituições que a eles 

aderirem. Como instrumentos condutores de uma gestão e gerenciamento ambientalmente 
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sustentável dos resíduos sólidos, possibilitam amortizar a crescente geração de resíduos 

lançados no meio ambiente – incluso os resíduos contaminantes de equipamentos eletrônicos. 
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Resumo  

A crescente produção e o consumo de tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm 

acarretado significativo aumento de resíduos de equipamentos eletrônicos (REE), 

configurando um dos maiores problemas da sociedade contemporânea. Esse contexto 

demanda a gestão e o gerenciamento ambientalmente sustentável desses resíduos, conforme 

preconizam a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Assim, as universidades, além de formar cidadãos sustentáveis, 

detêm o papel preponderante de gerir e gerenciar os processos pertinentes aos resíduos que 

produzem. Dessarte, esta pesquisa analisa o processo de gestão e gerenciamento dos REE 

gerados no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa exploratória qualitativa bibliográfica, documental e em campo. Os 

resultados indicam que há entraves na recuperação desses resíduos, bem como na sua logística 

reversa de recolhimento; inexiste um procedimento que siga a ordem de prioridade dos 3Rs 

(Redução/Reutilização/Reciclagem), estabelecida na A3P e PNRS; limitações na 

infraestrutura para acondicionamento e disposição final dos resíduos a serem alienados; não 

há exigência por parte da Comissão Permanente de Licitação da apresentação de certificação 

da disposição final ambientalmente adequada dos REE, pelos participantes dos certames 

licitatórios, e não há verificação desse procedimento por parte da Divisão de Material e 

Patrimônio (DMP).  

 

Palavras chave: Equipamentos Eletrônicos. Resíduos. Gestão. Gerenciamento. Educação 

ambiental (EA).  

 

Abstract 

 

The increasing production and consumption of information and communication technologies 

(ICTs)  have led to a significant increase of electronic equipment waste (EEW), setting up one 

of the biggest problems of the contemporary society. This context demands the 

environmentally sustainable management and administration of such waste, as advocates the 

Environmental Agenda in Public Administration (A3P) and the Solid Waste National Policy 

(PNRS). Thus, the universities, in addition to form sustainable citizens, hold the preponderant 
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role of managing and administrating the relevant processes to the waste that they produce. 

Consequently, this research analyzes the process of management and administration of EEW 

generated on the central campus of the Federal University do Rio Grande do Norte. The 

methodology used was the bibliographical, documentary and field qualitative exploratory 

research. The results indicate that there are obstacles in the recovery of such wastes, as well as 

in their reverse logistics of gathering; lack of a procedure that follows the order of priority of 

the 3Rs (Reduction/Reuse/Recycling), established in the A3P and PNRS; limitations in the 

infrastructure for storing and final disposal of waste to be sold; there is no requirement by the 

Permanent Commission of Bidding, to the participants in the battling bidding, for showing 

certification of environmental sustainable final disposal of the EEW and there is no 

verification of this procedure by the Division of Material and Patrimony (DMP). 

 

Keywords: Electronic equipment. Waste. Management. Administration. Environmental 

education (EE). 

 

 

1 Introdução 

 

Diversos fatores têm impulsionado a produção e o consumo de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e reforçado o crescimento de resíduos de equipamentos 

eletrônicos (REE) depositados em aterros e lixões, constituindo risco às reservas naturais, à 

segurança e à saúde dos indivíduos. Dentre esses fatores destacam-se o crescimento 

populacional, a melhoria no padrão financeiro das classes menos abastardas e a elevação na 

produção e no consumo de equipamentos eletrônicos. Esses eventos têm-se apresentado 

dissociados da preservação do meio ambiente, resultando em uma quantidade e diversidade 

cada vez maior de REE gerados e depositados sobre o planeta Terra. 

A questão alusiva à destinação dos resíduos sólidos tem sido tema de importantes 

conferências, tornando a instauração de programas e políticas de gestão e gerenciamento 

ambientalmente sustentável para conter seu crescimento um dos grandes desafios da 

atualidade. Nessa perspectiva, evidencia-se o Programa Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2011. O MMA procura 

inserir, por meio de adesão voluntária, na Administração Pública e nas instituições 

interessadas os princípios de um sistema de gestão ambiental. Igualmente, ressalta-se a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ferramenta normativa, indutora de práticas 

sustentáveis de produção, consumo e descarte de resíduos sólidos com características 

contaminantes, como é o caso dos REE. 

Em decorrência das suas inúmeras atividades, as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) encontram-se entre as maiores geradoras de resíduos sólidos (COSTA, 2010), 

dentre eles os REE. Razão que justifica o foco dessa pesquisa em uma IFES, que possui 

responsabilidades tanto em termos educacionais quanto socioambientais, devendo servir de 
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exemplo na adoção de métodos de gestão e gerenciamento dos seus REE. Faz-se pertinente 

destacar que a efetiva participação da sociedade encontra-se diretamente vinculada à 

Educação Ambiental (EA), seja ela formal ou informal. Por meio da EA e do incentivo e 

apoio a boas práticas torna-se possível formar cidadãos críticos e inseri-los no processo de 

desenvolvimento sustentável.  

 Diante desse cenário, este estudo problematizou a gestão e do gerenciamento dos REE 

no âmbito do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Destaca-se a importância dessa escolha em razão das implicações decorrentes da produção 

desse tipo de resíduo, classificado como perigoso devido à toxicidade de alguns de seus 

componentes; da possibilidade de se reduzir o consumo por meio do processo de 

recuperação/reutilização; e da importância de um manejo, acondicionamento e destinação 

adequados. A relevância dessa temática justifica este estudo e a opção no trato dessa matéria 

em uma IFES.  

Nessa perspectiva, objetivou-se, de modo geral, analisar o atual sistema de gestão e 

gerenciamento dos REE no âmbito do campus central da UFRN, e de modo especifico: (a) 

avaliar as condições de acondicionamento, disposição, e a temporalidade do recolhimento 

interno dos REE nas unidades; (b) identificar o processo de recolhimento das unidades 

amostrais para o setor de patrimônio; (c) identificar a existência de uma política efetiva de 

incentivo a prática dos processos de redução, reutilização e reciclagem, respeitando-se à 

ordem de prioridades preconizada na A3P e PNRS; (d) examinar a forma de 

acondicionamento e disposição final no setor de patrimônio dos REE a ser alienado; (e) 

analisar a exigência pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) e de controle pela Divisão 

de Material e Patrimônio (DMP) da apresentação de certificação da disposição final 

ambientalmente adequada dos REE pelos participantes dos certames licitatórios. 

Para a abordagem do tema proposto, além desta introdução, este estudo encontra-se 

delineado por tópicos que tratam da Fundamentação Teórica, de Materiais e Métodos, 

apresenta-se a localização da área de estudo e a metodologia utilizada e o atual sistema de 

gestão e gerenciamento dos REE na UFRN. São analisadas as condições de acondicionamento 

e disposição dos REE nas unidades amostrais; o processo de recolhimento das unidades 

amostrais para o setor de patrimônio; a existência de uma política de incentivo à prática dos 

processos de redução, reutilização e reciclagem, respeitando-se a ordem de prioridades 

preconizada na A3P e PNRS; a forma de acondicionamento e disposição final no setor de 

patrimônio do resíduo eletrônico a ser alienado; a exigência pela Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) e de controle pela Divisão de Material e Patrimônio (DMP) da apresentação 
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de certificação da disposição final ambientalmente adequada dos REE pelos participantes dos 

certames licitatórios; a Educação Ambiental (EA) como fomento a uma consciência crítica 

sustentável, e, por fim, os desafios e perspectivas relacionados à gestão e gerenciamento dos 

REE, tecendo em seguida a conclusão e algumas recomendações. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 Fatores que impulsionaram o consumo por equipamentos eletrônicos e a consequente 

degradação ambiental 

 

 Diversos fatores têm impulsionado a produção e o consumo de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), aumentando a quantidade e variedade de REE, 

considerados perigosos em razão da toxicidade de alguns de seus elementos depositados em 

aterros e lixões. Evento que afeta negativamente o equilíbrio ambiental e coloca em risco as 

reservas naturais, a segurança e a saúde da população.  

 Nesse sentindo, estudo da Organização Internacional do Trabalho – OIT destaca que 

os países desenvolvidos destinam a cada ano cerca de 50% a 80% do seu lixo eletrônico para 

ser reciclado em nações em desenvolvimento. Países que não possuem infraestrutura para o 

desmonte ambientalmente adequado e a recuperação dos componentes valiosos contidos nos 

fios, cabos, monitores CRTs (Cathode Ray Tube/ Tubo de Raios Catódicos)
20

 e placas de 

circuito impresso. A exposição a metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, mesmo em 

níveis relativamente baixos de exposição pode causar problemas graves e irreversíveis, 

doenças, como asfixia, pneumonia, problemas neurológicos, danos ao desenvolvimento, 

convulsões, coma e até a morte (LUNDGREN, 2012). 

 O processo de urbanização intensificou o crescimento da população urbana (SILVA; 

TENÓRIO; XAVIER, 2014), interferido negativamente no equilíbrio ambiental, posto que, 

ampliou o consumo e, consequentemente os resíduos gerados e descartados.  Segundo dados 

da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente, metade da população mundial vive 

em áreas urbanas, índice que, em 2030, será de 60% e chegará próximo de 70% em 2050. No 

contexto do Brasil, 85% da população residem nas cidades e à medida que estas crescem, 

                                                           
20

 Há uma crescente preocupação com o impacto ambiental decorrente da deposição de monitores CRTs em 

aterros. Os líquidos ácidos encontrados nos aterros agem sobre o vidro CRT e os revestimentos da tela, causando 

a lixiviação do chumbo e de outros metais pesados, o que pode contaminar as águas subterrâneas. E quando o 

CRT é triturado em pequenos pedaços aumenta esse efeito da lixiviação, em razão do vidro alcançar uma maior 

área da superfície do aterro (ICER, 2004). 
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aumentam as dificuldades de se manter o equilíbrio espacial, social e ambiental dos seus 

territórios (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2013).  

A crescente produção e comercialização de equipamentos eletrônicos acarreta 

dificuldade para o equilíbrio ambiental e afeta as dimensões socioeconômicas. O mercado de 

PCs e tablets no Brasil, cresceu em torno de 19% entre 2012 e 2013 (Tabela 1). Os primeiros 

dados da indústria eletroeletrônica de 2014 sinalizavam a possibilidade de um ano positivo e a 

previsão era que o setor continuasse crescendo. Entretanto, após o primeiro trimestre, essa 

previsão sofreu alteração, devido à queda do mercado interno e das exportações e ao aumento 

da inflação. Ainda assim as vendas de 9.943 tablets, em 2014, compensaram a queda no nível 

de negócios dos desktops e notebooks, conforme demonstra a Tabela 1 (ABINEE, 2015). 

 

Tabela 1 – Brasil: Desempenho do Mercado de PCs e tablets – 2012/2014* 

Mercado de PCs e tablets 

(em mil unidades) 

Desktops Notebooks Tablets PCs + tablets 

2012 6.582 8.932 3.267 18.781 

2013 5.748 8.196 8.386 22.330 

2014 3.993 6.597 9.943 20.533 

Fonte: ABINEE/SP. Desempenho Setorial. Quadro 9. Disponível em: 

<http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm>. Acesso em: 10 jan. 2015.  

*
 
projeção IDC.  

 

 Conforme o estudo IDC Brazil Tablets Tracker Q3, foram comercializadas no Brasil, 

no terceiro trimestre de 2014, 2,3 milhões de unidades de tablets, um aumento de 18,1% se 

comparado ao mesmo período do ano anterior. Foram mais de 590 mil tablets vendidos em 

julho, mais de 755 mil em agosto e mais de 963 mil em setembro de 2014 (IDC, 2014a). Para 

2015, estima-se que o setor não projete aumentos significativos, devido à necessidade de 

ajustes na economia do país. Dessarte, o faturamento da indústria eletroeletrônica deverá 

apresentar crescimento nominal de cerca 2% em relação a 2014. (ABINEE, 2015). Porém, 

conforme Pedro Hagge, analista de pesquisa da IDC Brasil, para os próximos anos (até 2018), 

acredita-se que a categoria de notebooks conversíveis representará 8% das vendas desse tipo 

de produto (IDC, 2014b), aumentando de forma análoga a geração de REE. 

 Segundo Silva, Tenório e Xavier (2014), o atual padrão de produção e consumo reflete 

um crescimento na quantidade de REE descartados, cujas substâncias e cujos componentes 

perigosos, como os metais, aceleraram a contaminação dos solos e dos recursos hídricos. Esse 

consumo é incentivado não apenas por fabricantes, mas também pela política do Governo 

Federal de redução de alíquotas na linha desses produtos. Tal incentivo busca estimular o 

crescimento econômico e a inclusão digital das classes de baixa renda. Em 2014, as alíquotas 

do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade 

http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm
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Social (COFINS) foram reduzidas a zero e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a 

80% na venda a varejo. Benefícios estendidos até 2018 (SENADO FEDERAL, 2014), que 

associados à melhoria no padrão financeiro e a uma produção cada vez maior de TIC, tem 

impulsionado o aumento de REE gerados e destinados de forma inadequada.  

 Dados divulgados pela Universidade das Nações Unidas, em estudo coordenado pelo 

professor Ruediger Kuehr, revelaram que para produzir um único computador utilizam-se    

240Kg de combustíveis fósseis, 22 Kg de produtos químicos e 1.500Kg de água potável
21

 

(SANTOS; CÂMARA, 2013). A água é extremamente necessária para a existência da vida, e, 

embora o planeta Terra possua 71% da sua superfície coberta por água, apenas 3% é fresca, 

sendo que, desses 3%, somente 1% é potável (WAGNER et al., 2011). 

 Outra questão que necessita de atenção especial é o fato de os equipamentos 

eletrônicos apresentarem substâncias toxicas
22

 potencialmente perigosas e contaminantes em 

sua composição (Quadro 1), conforme a NBR nº 10.004:2004 (ABNT, 2004), requerendo o 

planejamento e controle eficientes no decorrer da produção e do consumo, como também nas 

formas de acondicionamento, manejo, tratamento e destinação final.  

 

Quadro 1 – Elementos tóxicos presentes em diversas partes de um computador 

Elemento  Localização  Efeitos tóxicos no ser humano 

Chumbo  Tubos de raios catódicos e soldas  Danos neurológicos, renais e sanguíneos 

Vanádio  Tubos de raios catódicos  Distúrbios gastrointestinais, inapetência 

Bromo  Retardantes de chama em 

circuitos impressos, fios e cabos 

 Desordem hormonal, nervosa e reprodutiva 

Antimônio  Alguns tipos de retardantes de 

chama 

 Nefrite, problemas cardiovasculares e 

gastrointestinais 

Cádmio  Algumas baterias, soldas e 

circuitos integrados 

 Danos aos ossos, rins, dentes e pulmões. 

Possível agente cancerígeno 

     

                                                           
21

 O futuro sustentável da humanidade depende da disponibilidade de água, do seu uso e gerenciamento 

adequado. Em razão da escassez resultante da avidez na sua utilização, no séc. XXI o reuso da água deve ser um 

fator cada vez mais preponderante na gestão de recursos hídricos. As estratégias para reduzir os excessos e 

reciclar a água serão fundamentais. Nesse contexto, as questões legais e de regulamentação configuram-se 

medidas efetivas de controle. O Brasil dispõe de um instrumento legal que, se efetivamente implementado, 

garantirá a disponibilidade de água em condições adequadas, a Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que definiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Afinal, sem água não há vida.  (TUNDISI, 2009). 
22

 Níveis elevados de metais pesados mesmo em baixas concentrações podem ser altamente tóxicos às plantas, 

aos animais e a população. (TELLES e DOMINGUES, 2006). O Brasil é um país cuja população apresenta 

índices elevados de doenças intestinais transmitidas pela poluição da água. Poluição vertiginosamente agravada 

pela concentração de substâncias tóxicas e poluentes. Dissolvidos na água em concentração elevada os metais 

pesados atingem ecossistemas terrestres e aquáticos de todo o planeta, acarretando sérios problemas ecológicos 

(BRANCO; AZEVEDO e TUNDISI, 2006). A qualidade das águas afetada pelos impactos provocados pela 

contaminação por substâncias tóxicas provenientes das descargas industriais e pela poluição atmosférica tem 

acarretado graves problemas de saúde pública, e provocado o amento dos custos para o tratamento dessas águas, 

interferido no desenvolvimento econômico de regiões, países e continentes. (TUNDISI; BRAGA e REBOUÇAS, 

2006). 
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Bário  Vidro (tela) de tubo de raios 

catódicos 

 Distúrbios gastrointestinais, convulsões, 

hipertensão, lesões renais e cardíacas 

Mercúrio  Soldas, termostatos e sensores  Danos neurológicos e hepáticos 

Berílio  Liga antifricção (cobre-berílio)  Edema e câncer pulmonar 
Fonte: OLIVEIRA, R. S.; GOMES, E. S.; AFONSO, J. C.. O lixo eletroeletrônico [...]. Revista Química Nova 

na Escola, 2010, vol.32, nº 4, p.240-248. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-

RSA10109.pdf>. Acesso em: 12 maio 2014. 

 

 O chorume gerado pelo depósito dos REE em lixões e terrenos baldios tende a escorrer 

por debaixo da terra e atingir os solos adjacentes e o lençol freático, acarretando danos 

ambientais irreversíveis e atingindo a população. Trata-se de um líquido escuro contendo alta 

carga poluidora que pode ocasionar diversos efeitos negativos sobre o meio ambiente, 

apresentando um potencial de contaminação até 200 vezes superior ao esgoto doméstico 

(MEC, 2005).  

 Em 2013, pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em alguns municípios brasileiros, revelou que 

58,3% dos resíduos coletados tiveram como destinação final os aterros sanitários, sendo que 

os 41,7% restantes, correspondendo a 79 mil toneladas diárias, foram encaminhados para 

lixões ou aterros controlados, onde inexiste o conjunto de medidas necessárias para proteção 

do meio ambiente. Esse quadro pode desencadear um grave processo de degradação ambiental 

e um complicador para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos (ABRELPE, 2013), 

principalmente em relação aos resíduos tóxicos que compõem os REE.  

 Pode-se afirmar que a soma destes fatores – crescimento populacional, melhoria no 

padrão financeiro das classes menos abastadas, política de redução dos impostos dos produtos 

eletrônicos, a velocidade de produção e consumo desses equipamentos, estimulada pela 

obsolescência programada
23

 e percebida
24

 – representou, nos últimos anos, grande 

complicador para a recuperação dos ecossistemas. Por esta razão há que se refletir e planejar o 

gerenciamento adequado de todo processo que envolve os REE. 

 Vilches, Macias e Pérez (2009) advertem que se persistirem as tendências atuais 

referentes ao crescimento da população, ao aumento do consumo de materiais e energia e à 

degradação ambiental, muitas necessidades humanas deixarão de ser atendidas e o número de 

famintos e pobres será ampliado.  

                                                           
23

 Na obsolescência programada os produtos são desenvolvidos com data predeterminada para perderem sua 

utilidade, reduz-se, assim, o ciclo de vida do produto, induzindo novas aquisições (CARDOSO, 2013). 
24

 Na obsolescência perceptiva não se reduz a vida útil do produto, mas com auxílio da publicidade torna-o 

antiquado frente aos olhos do consumidor, ainda que esteja funcionando (CARDOSO, 2013). 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
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 Desse modo, no Brasil, torna-se imprescindível implementar programas e políticas de 

gestão e gerenciamento de REE, como a A3P e a PNRS.  O Projeto A3P, lançado em 1999 

pelo MMA, deu origem, em 2011, ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) que busca inserir, por meio de adesão voluntária, os princípios de um sistema de gestão 

ambiental no âmbito da Administração Pública (MMA, 2009), objetivando contribuir para a 

construção de uma nova cultura institucional, conforme Dos Santos; Moura e Fernandes 

(2012). Atuando na educação para o consumo sustentável, essa Agenda procura estimular a 

melhoria dos processos de produção e consumo e o correto gerenciamento e aproveitamento 

dos resíduos sólidos, enfatizando a redução do desperdício com política dos 5Rs – Repensar, 

Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar (MMA, 2013a).  

 A destinação dos resíduos sólidos é tema que foi abordado em importantes 

conferências, dentre elas a Rio+10, em 2002; a 3ª Conferência Nacional do Meio Ambiente 

(3ª CNMA), em 2008; a Rio+20, em 2012; e mais recentemente, em 2013, durante a 4ª 

Conferência Nacional do Meio Ambiente (4ª CNMA). Nesse sentido, importa ressaltar que, 

na 3ª CNMA, houve 23 deliberações sobre resíduos sólidos, como a promoção das boas 

práticas de ecoeficiência,
25

 e o estímulo à implantação dos Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS) e aos programas de capacitação dos catadores. As relevantes 

deliberações deram origem à Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (MMA, 2013b), que 

instituiu a PNRS, a qual dispõe sobre princípios, objetivos e diretrizes relativas à gestão 

integrada, ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público, e aos instrumentos econômicos aplicáveis (Brasil, 2010a), sendo 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (Brasil, 2010b). 

 De modo similar ao incentivo da A3P, a PNRS introduziu no Brasil nova perspectiva 

para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos (Rede Nossa São Paulo, 2013); 

normatizou a sua produção e destinação final, incitando a inclusão socioeconômica dos 

catadores de materiais recicláveis por meio dos processos de coleta seletiva e logística 

reversa. Assim, procura a conciliação entre desenvolvimento social, econômico e proteção 

ambiental (MMA, 2014), o que corrobora a crucial relevância da compreensão acerca dos 

problemas ambientais por cada um, envolvido nesse processo, inclusive as universidades 

(Costa, 2010), que são grandes geradoras de REE.  

                                                           
25

 Trata-se do fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas 

proporcionando-lhes qualidade de vida, enquanto de modo análogo reduz o impacto ambiental e o consumo de 

recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta (BRASIL, 

2010a, art. 6º, V). 
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 Para Marcon, Andrade e Veneral (2014), a minimização dos impactos gerados pela 

sociedade do consumo depende de se implantar a Educação Ambiental (EA) como 

instrumento de divulgação e apoio à efetivação dos instrumentos e das diretrizes de políticas 

públicas. Políticas, essas, voltadas a minimizar os impactos decorrentes da geração de 

resíduos, por meio de ações centradas nos processos dos 3Rs – 

Redução/Reutilização/Reciclagem. Tal comportamento permite inferir que compete às IFES 

não apenas educar para a sustentabilidade, mas também planejar a gestão e o gerenciamento 

dos REE. Isso implica a adoção de política ambiental que estimule a promoção de aquisições 

sustentáveis, o acondicionamento, transporte e a destinação final adequados dos REE, a 

prática do exercício dos 3Rs, bem como o incentivo a projetos e a programas que gerem 

práticas sustentáveis para a redução do consumo e o prolongamento da vida útil desse tipo de 

resíduo. 

 Planejamento que, segundo Araújo e Viana (2012), deve se encontrar respaldado em 

diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, fornecendo assim informações imprescindíveis para 

compreensão da realidade da Instituição e para adoção de ações ambientalmente estratégicas, 

como o planejamento adequando do manejo desses resíduos, visando a prevenir a exposição 

dos usuários a riscos de contaminação e acidentes de trabalho, reduzir o desperdício, permitir 

a economia de recursos financeiros e materiais, além de conscientizar os indivíduos sobre os 

benefícios de suas ações para a preservação do meio ambiente. 

 

3 Campus Central da UFRN: alguns dados 

 

 O Campus Central da UFRN localiza-se na Cidade de Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte. Ocupa área de 122,5 hectares (MEC, 2011). Abriga complexo arquitetônico 

com setores: administrativo, de aulas, laboratórios e bibliotecas, entre outros (UFRN, [21-?]).   

 Consoante a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), em 24 novembro de 2014, a 

UFRN oferta 134 cursos de gradação, sendo 125 presenciais e 9 a distância; e 137 cursos de 

pós-graduação, sendo 68 mestrados, 34 doutorados e 35 residências médicas e profissionais. 

Conforme representante da PROPLAN (2014), a comunidade acadêmica é formada por 

34.550 discentes, sendo 32.782 graduandos, 2.406 mestrandos, 1.536 doutorandos e 232 em 

residências médicas e profissionais; 2.005 docentes efetivos, 339 substitutos, 77 temporários e 

13 visitantes; e 3.281 servidores técnico-administrativos. Assim, cerca de 40 mil indivíduos 

consomem algum tipo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 
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4 Metodologia 

 

 A metodologia utilizada consiste em estudo de caso, pesquisa exploratória 

bibliográfica e documental.
26

 A fundamentação teórica, por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, permitiu desvendar os conceitos e processos intrínsecos à gestão e ao 

gerenciamento sustentável dos REE, contextualizados na A3P e na PNRS. Por sua vez, o 

estudo de caso com levantamento dos dados in loco, no âmbito das unidades amostrais, 

possibilitou explorar, analisar e interpretar os processos atinentes ao tema em estudo. No que 

concerne à técnica de pesquisa, recorreu-se ao uso de formulário semiestruturado e de 

entrevista, com aplicação in loco. As unidades amostrais foram selecionadas com base nos 

relatórios de REE
27

 recolhidos entre 2011-2013, registrados no Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC). As informações obtidas foram lançados na 

ferramenta Excel 2007, possibilitando transformá-los em dados quantificáveis, ou seja, no 

total de REE recolhidos por unidade.  

 Desse modo, viabilizou-se a análise comparativa entre as unidades e a identificação 

das que apresentam maior número de REE recolhidos, das quais 6 foram priorizadas como 

parte do universo amostral.  

 A decisão referente ao grupo que faria parte da amostra (subconjunto da população) 

foi tomada com base nos dados a serem coletados e analisados (FLICK, 2009). Para transmitir 

as informações necessárias, considerou-se o fato de a amostra possuir as mesmas 

características básicas da população (CORRÊA, 2003). Assim, como os procedimentos 

inerentes ao gerenciamento dos REE eram os mesmos em cada unidade, fez-se uso de 

amostragens não probabilísticas por julgamento
28

 e a esmo.
29

  

 O conhecimento prévio sobre a população possibilitou o uso da amostragem por 

julgamento na seleção das unidades que mais haviam recolhido REE e de setores estratégicos, 

onde servidores-chave foram consultados. Ainda que os processos se equiparassem em todas 

as unidades, tornando o subconjunto da população oriundo da amostragem por julgamento 

suficiente para comprovar a hipótese, optou-se pela inclusão de unidades amostrais 
                                                           
26

 A pesquisa documental exploratória caracteriza-se pela busca em documentos que não receberam tratamento 

científico, como relatórios, reportagens em jornais/revistas, dentre outras matérias de divulgação (OLIVEIRA, 

2012). Nesse contexto, os documentos da organização representam sistemas e estruturas da Instituição, cuja 

análise permite o entendimento de determinada situação (ROESCH, 2009).  
27

 REE considerados na pesquisa: nobreak/estabilizador, microcomputador/gabinete, monitor, impressora, 

notebook, scaner, placa mãe c/ processador e memória, HD. 
28

 A amostragem por julgamento (tipicidade ou intencional) consiste em selecionar um subgrupo representativo 

da população, requerendo conhecimento prévio da população e do subgrupo selecionado (GIL, 1999). 
29

 Segundo Reis ([21-?]), na amostragem a esmo o pesquisador procura ser o mais aleatório possível, porém, sem 

fazer um sorteio formal. 
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selecionadas a esmo (ou acidentalmente). A similaridade dos processos tornou desnecessária a 

aplicação do formulário/entrevista nas 30 unidades registradas no SIPAC. O Quadro 2 reúne o 

demonstrativo das unidades amostrais que possibilitaram generalizar as regularidades dos 

procedimentos em análise, conforme Roesch (2009). 

 

Quadro 2 – Unidades amostrais selecionadas para aplicação de formulário/entrevista 

Unidades que mais recolheram 

REE de 2011 a 2013 

(amostragem por 

julgamento/intencional) 

Unidades escolhidas 

aleatoriamente 

(amostragem acidental/esmo) 

Setores estratégicos 

(amostragem por 

julgamento/intencional) 

1) Pró-Reitoria de administração 

(PROAD-1102) – 1 informante*  

1) Secretaria do Curso de 

Geografia – 1 informante* 

1) Superintendência de 

Informática (SINFO) –  

1 informante/entrevistado** 

2) Secretaria de Educação a 

Distância (SEDIS) –  

1 informante*  

2) Supervisão do Setor de Aula 

II – 1 informante* 

2) Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) –  

1 entrevistado*** 

3) Centro de Ciências Exatas e 

da Terra (CCET) – 1 

informante* 

3) Suporte Técnico do Setor de 

Aula IV – 1 informante* 

3) Divisão de Material e 

Patrimônio (DMP) –  

1 informante/entrevistado** 

4) Centro de Ciência Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA)  

– 1 informante* 

4) Patrimônio do CT –  

1 informante* 

4) Departamento de Meio 

Ambiente (DMA) –  

1 entrevistado*** 

5) Centro de Biociências (CB) – 

1 informante* 

5) Secretaria do Laboratório de 

Recursos Hídricos e Saneamento 

(LARHISA) – 1 informante* 

5) Unidade de Armazenamento 

Temporário de Resíduos 

(UATR) – 1 entrevistado*** 

6)  Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA) –  

1 informante* 

6) Comperve – 1 informante* _ 

*Apenas formulário; ** Aplicação de formulário e entrevista com um único servidor; ***Apenas entrevista.  

Fonte: Quadro elaborado pela mestranda Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa. 

 

 A representatividade da população consistiu em um subconjunto formado por 17  

representantes do total de 30 unidades registradas no SIPAC (aproximadamente 57%). Junto 

aos responsáveis pelo recolhimento dos bens de cada uma das unidades selecionadas e os 

representantes-chave dos setores estratégicos foram aplicados 14 formulários e 05 entrevistas. 

Dois dos representantes-chave foram simultaneamente informantes e entrevistados, o que 

justifica o total de 17 indivíduos.  

 Durante a coleta de dados, fez-se uso de observação;
30

 anotações; registro fotográfico; 

e gravação, que foi priorizada nas entrevistas com representantes-chave de setores 

estratégicos. Em razão da distância geográfica, o uso de internet fez-se necessário para 

entrevistar o representante do Comitê Orientador para a Implantação da Logística Reversa 

(CORI), sobre o acordo setorial dos eletroeletrônicos.  A aplicação do formulário nas 17 

unidades amostrais, de modo direto e com questões semiestruturadas, possibilitou dirimir 

dúvidas e assegurar maior taxa de retorno dos informantes. Roesch (2009) ressalta que esse 

                                                           
30

 O método de observação, ainda que intrínseco a todas as fases da pesquisa, torna-se mais evidente na etapa da 

coleta de dados, quando os fatos/problemas são percebidos sem intermediação (Gil, 1999). 
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procedimento, por incluir perguntas abertas, permite ao entrevistador entender e captar a 

perspectiva dos respondentes.  

 O procedimento de observação
31

, utilizado durante as visitas, foi direcionado aos 

responsáveis pelo recolhimento dos REE, aos representantes-chave dos setores estratégicos e 

ao próprio ambiente onde os resíduos eletrônicos encontravam-se acondicionados, 

registrando-se as situações encontradas. Também foram feitos registros fotográficos dos 

locais de acondicionamento dos REE, dos carrinhos e do veículo utilizado para o seu 

translado. 

 Os resultados obtidos foram sistematizados nos tópicos a seguir. 

 

5 O atual sistema de gestão e gerenciamento dos REE na UFRN 

 

 A análise do atual sistema de gestão e gerenciamento dos REE no âmbito do campus 

central da UFRN foi feito com base em informações obtidas junto a 17 representantes do total 

de 30 unidades registradas no SIPAC (aproximadamente 57%). Os informantes apresentavam 

entre 20 e 65 anos de idades, 86% deles possuíam nível superior ou pós-graduação e 79% 

trabalhavam na Instituição há mais de 4 anos, alguns possuindo mais de 30 anos de serviços 

prestados à UFRN. 

 

5.1 Condições de acondicionamento, disposição e recolhimento dos REE nas unidades 

amostrais 

 

 No que se refere às condições de acondicionamento/disposição dos REE na própria 

unidade, a exemplo dos monitores CRT
32

 que possuem alto teor de chumbo em sua 

                                                           
31

 Durante o processo de observação adotou-se como referência o case de sucesso do Centro de Descarte e Reuso 

de Resíduos de Informática da Universidade de São Paulo (CEDIR/USP). A USP é pioneira em ações 

autossustentáveis com resíduos de equipamentos eletrônicos (FRANÇA, MORALES e SALES, 2010). O 

CEDIR foi criado em dezembro de 2009 objetivando tratar os resíduos da USP. Em 2010 passou a atender a 

comunidade externa. Em 2011 iniciou a capacitação de catadores em cursos de microinformática e tratamento de 

REE. Atualmente contempla as atividades de remanufatura de micros, provisiona as pesquisas de distintas 

universidades com peças para o desenvolvimento dessas pesquisas, e atende a projetos socais e escolas públicas. 

Assim, O CEDIR, em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade de Informática da USP (LASSU/USP), 

atua nas três dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômica, respectivamente, 

recuperando e prolongando o seu ciclo de vida útil dos computadores assistindo a projetos sociais e capacitando 

os catadores de materiais recicláveis (CARVALHO; XAVIER, 2014). A experiência do CEDIR serviu de base 

para a elaboração do livreto Aspectos Socioambientais e Técnicos da Gestão de Resíduos de Equipamentos 

Eletrônicos (USP/CEDIR, 2012), que pode ser consultado por Instituições que desejem entender o processo de 

implementação de um Centro de Triagem e Recuperação de REE. 

 

 
32

 O processamento de amostras coletadas do solo e da poeira de duas localidades em Nova Déli (Kantinagar e 

Brijgang), usadas na armazenagem de Tubos de Raios Catódicos (CRTs), de monitores de televisão e 
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composição, uma vez que metais desse tipo podem se constituir grave risco para a saúde 

(EUROPA, 2010). 79% dos informantes afirmaram inexistir um local reservado 

exclusivamente para o acondicionamento e a disposição dos resíduos. A falta de local 

adequado para acondicioná-los pode ser constatado por meio dos registros fotográficos 

(Figuras 01 a 05) e da fala do entrevistado A
33

: “Quando os equipamentos eletrônicos 

inservíveis não ficam na própria unidade, dividindo espaço com os funcionários, eles ficam 

temporariamente dispostos em um espaço externo ou no corredor, aguardando recolhimento”. 

 

Figuras 01a e 01b – REE aguardando recolhimento – Pátio do setor de aula do  

Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET/UFRN) 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico da mestranda Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa (18 mar. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 02 e 03  –  Monitores CRT (contaminantes) aguardando recolhimento  

Setor IV Centro de Tecnologia (CT/UFRN) 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico da mestranda Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa (18 mar. 2014). 

 

                                                                                                                                                                                     

computadores, comprovou o potencial de contaminação desses tubos.  Em razão dos metais pesados existentes 

em sua composição (a exemplo do cádmio, zinco e sulfito utilizados nas coberturas fosfóricas dos CRTs, e do 

óxido de chumbo empregado no vidro), as amostras da poeira e do solo coletadas nas instalações de reciclagem 

das localidades citadas, revelaram níveis elevados de todos esses metais (BRIGDEN, K. at al., 2005). 
33

 Para preservar a identidade dos entrevistados, foram utilizadas letras do alfabeto em substituição aos seus 

nomes.  

02 

 
03 

 

01a 

 
01b 

 



74 

 

 
Figuras 04 – REE amontoados em local de trabalho 

do servidor – Secretaria do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA/UFRN) 

 Figuras 05 – REE e mobília aguardando  

recolhimento no pátio do Centro de 

 Biociências (CB/UFRN) 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico da mestranda Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa (18 mar. 2014). 

 

 Embora se tenha constatado em uma das unidades a existência de uma sala externa 

utilizada para acondicionar os REE, na ocasião da pesquisa, esse ambiente encontrava-se 

insalubre, com piso de chão batido, e sem prateleiras ou armários para dispor adequadamente 

tais resíduos, ou seja, inadequado à condição de depósito. Verificou-se, ainda, em outra 

unidade, a existência de uma sala interna que servia para o acondicionamento de bens 

inservíveis como REE, equipamentos elétricos, mobília e alguns documentos (livros, revistas 

antigas e outros). Contudo, em razão do espaço diminuto e da inexistência de prateleiras ou 

armários, não se pode proceder de forma organizada e apropriada à acomodação desses bens. 

Quando o espaço lota, a unidade utiliza para depósito a sala reservada aos terceirizados. 

Contexto que reflete certa negligência com o espaço destinado aos REE e com aqueles que se 

veem impingidos a circular entre esses resíduos. 

 Ao serem indagados sobre como definiriam o espaço interno reservado para o 

acondicionamento e a disposição dos REE na unidade em que atuam, 93% dos informantes 

disseram considerar inadequado, e 7% que inexistia local para esse fim e que esses resíduos 

eram dispostos nos corredores, pátios e no próprio ambiente de trabalho, assim permanecendo 

até que se autorizasse o recolhimento ao galpão da DMP, cuja logística de captação, segundo 

eles, depende de fatores externos, como espaço no galpão, motorista e veículo, o que implica 

demora no recolhimento. Observou-se que tanto as condições do local onde os REE 

encontravam-se dispostos, quanto o próprio arranjo dos resíduos nesses espaços 

apresentavam-se inapropriados, comprometendo a circulação e a segurança dos indivíduos.  

 No caso específico de notebooks e tablets, 86% dos informantes citaram que, por 

segurança, acondicionavam-nos em armários. Entretanto definiram a forma de disposição nos 

armários como inadequada em razão do pouco espaço, visto que nesse local também são 

arquivados documentos e material de expediente. 

04 

 
05 

 



75 

 

 Procurando avaliar a temporalidade do recolhimento/acondicionamento interno dos 

REE, os servidores foram questionados sobre a frequência com que os resíduos eram retirados 

do setor onde se encontravam para a unidade interna que providencia o recolhimento. Alguns 

informantes afirmaram que dependia da demanda (50%); outros, que costumavam fazê-lo 

semestralmente (21%). Observou-se que, em razão da falta de espaço, mesmo nas unidades 

que possuem o setor de patrimônio interno, os REE permaneciam dividindo espaço com os 

servidores e demais membros da comunidade acadêmica, nas salas, nos pátios e corredores. 

 Conforme os informantes, devido às lacunas quanto a um espaço destinado ao 

acondicionamento e disposição dos REE, a frequência do manejo interno desses resíduos    

dá-se no momento em que se agenda a coleta externa para o galpão da DMP, cujo processo, 

depende de fatores como: existência de REE para recolhimento, motorista, veículo e 

disponibilização, por parte da DMP, de espaço no único galpão existente. Constatou-se que 

tais lacunas refletem-se na permanência dos resíduos nos ambientes de trabalho e circulação, 

inibindo a eficácia do seu gerenciamento. 

 Para Soto e Arica (2005), a circulação de pessoas torna os campi um ambiente público, 

razão pela qual os resíduos gerados e descartados precisam de gerenciamento. Segundo os 

servidores, para não deixar os REE acumularem-se no local de trabalho, nos corredores da 

unidade, ou nos pátios, obstando a circulação, eles procuram recolher e dar baixa no 

patrimônio logo haja disponibilidade de veículo, motorista e espaço no galpão da DMP. 

Todavia, quando o galpão encontra-se lotado ou aguardando a finalização de processo 

licitatório, são obrigados a adiar o recolhimento desses resíduos.  

 Nesse contexto, de acordo com representante da DMP, a impossibilidade momentânea 

de recolhimento dos REE das unidades dá-se em razão de os resíduos eletrônicos já dispostos 

no galpão terem passado por processo de conferência pelas empresas participantes do certame 

licitatório, não podendo ter a sua quantidade alterada pela retirada de componentes ou entrada 

de novos resíduos, devendo permanecer inalterada até a sua recolha pelo ganhador da 

licitação. 

 

5.2 Processo de recolhimento dos REE das unidades amostrais para a Divisão de Material e 

Patrimônio (DMP) 

 

 A Administração Pública, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2013c), necessita 

ser exemplo de práticas sustentáveis, devendo assumir a responsabilidade de gerenciar e 

monitorar os resíduos sólidos que gera, promovendo condições adequadas para a sua coleta, o 
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seu transporte e armazenamento, identificando facilitadores e entraves para reformular 

estratégias, quando necessário. Nesse sentido, consoante a PNRS, em seu art. 8
o
, III, a coleta 

seletiva, assim como a logística reversa, consiste em instrumento intrínseco à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010a). Portanto  

mesmo que as pessoas físicas e jurídicas terceirizem os serviços de coleta, armazenamento, 

transporte, destinação final dos resíduos sólidos, ou disposição final dos rejeitos, elas não 

estão insentas da responsabilidade pelos danos decorrentes de gerenciamento inadequado 

desses resíduos/rejeitos (PNRS, art. 27, § 1º).  

 Desse modo, procurou-se observar o processo de recolhimento e transporte dos REE 

das unidades amostrais para a DMP a fim de indentificar se esse processo consiste em 

facilidades ou difilculdades para os demais elos da cadeia reversa. 

 Conforme Soto e Arica (2005), a coleta e o transporte deficitários configuram-se grave 

problema para o reaproveitamento de produtos reutilizáveis, entrave a logística de captação 

que tende a onerar a reutilização dos REE. Segundo eles, nesse sentido, um sistema de 

recolhimento correto facilita a forma de disponibilizá-los para os elos seguintes na cadeia 

reversa, tanto para recuperação com fins de reutilização, como para reciclagem
34

. Para isso, 

faz-se necessário planejar eficazmente as atividades de coleta/transporte a fim de não 

prejudicar o aproveitamento dos resíduos coletados, que podem ser reutilizados nos setores da 

própria universidade, como matéria-prima para os projetos de pesquisa, ou mediante 

empréstimo por organizações sociais para inclussão digital e socioeconômica. 

 Diante do exposto, considerando o que preconiza o programa A3P e a PNRS, 

objetivando identificar o processo de logística reversa inerente ao recolhimento dos REE das 

unidades amostrais para o galpão da DMP, com vista a sua alienação/reciclagem, os 

informantes foram solicitados a expor as etapas desse processo. Assim, descreveram 

processos similares para o recolhimento dos REE, que consistem em: (a) separar os bens; (b) 

listar os tombamentos para processar a sua baixa por meio do sistema eletrônico de uso da 

Instituição – Sipac; (c) gerar guia de recolhimento e termo de responsabilidade; (d) agendar o 

dia do translado e a reserva do veículo para o transporte dos REE; e (e) providenciar o 

motorista e a pessoa ou equipe que irá manejar os REE da unidade em que se encontra para o 

galpão da DMP.  

                                                           
34

 “A organização deve assegurar que os resíduos eletroeletrônicos que são destinados a reciclagem sejam 

processados em instalações licenciadas ou autorizadas que utilizem tecnologias que promovam a máxima 

recuperação de materiais antes da disposição final” (ABNT, 2012, p.20). 
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 Nesse sentido, constatou-se que, em algumas unidades, a secretaria de cada 

departamento ou coordenação é responsável por gerar suas guias e seus termos de 

responsabilidade no momento do recolhimento dos REE, consequentemente, gerando 

inúmeros documentos, aumentando o consumo de papel. Em outras unidades, observou-se 

que, no momento do recolhimento, os bens eram transferidos das unidades (coordenações 

/departamentos) para o setor responsável pelo patrimônio do centro como um todo. A esse 

setor competia providenciar uma única guia de recolhimento e um único termo de 

responsabilidade para o envio de todos os bens inservíveis daquele centro ao galpão da DMP. 

Este procedimento é visivelmente mais eficaz tanto em razão da redução no consumo de 

papel, quanto pela centralização do controle patrimonial do Centro.  

 Importa destacar que a maioria dos informantes demonstrou interesse em enviar o 

equipamento para recuperação antes do seu recolhimento para alienação/reciclagem, ainda 

que a recuperação se restringisse a pequenos reparos e instalação de programas. Segundo eles, 

as limitações decorriam da insuficiência de espaço físico, pessoal, ferramentas, componentes 

e de uma sólida política de incentivo à recuperação e reutilização dos REE, eles 

acrescentaram que o design fechado dos equipamentos e os preços das peças de reposição 

representam entrave à recuperação dos REE e endosso ao consumo por novos equipamentos.  

 Nesse sentido, acredita-se que após o fechamento do acordo setorial dos 

eletroeletrônicos, o problema com o design será minimizado, posto que os fabricantes
35

 terão 

que investir em tecnologias limpas e produzir equipamentos que permitam a implantação da 

política dos 3Rs – Recuperação, Reutilização e Reciclagem, preconizada na A3P e na PNRS. 

Porém, enquanto não se consolida esse acordo, a Instituição deve fazer uso do seu poder de 

compra para incentivar e acelerar essa mudança. 

 Ao perguntar aos informantes se consideravam o plano de gerenciamento e controle 

dos REE recolhidos eficiente, de modo que permitisse gerar o relatório da vida útil desses 

equipamentos desde a sua aquisição até o recolhimento ao galpão da DMP, eles foram 

unânimes em informar que para gerar a guia de recolhimento e o termo de responsabilidade 

precisavam inserir Sipac o tombamento dos equipamentos a serem recolhidos. Entretanto, 

como alguns não tinham sido cadastrados nesse sistema, quando da mudança do processo 

manual para o informatizado, o tombo desses aparelhos configurava-se como desconhecido. 

Tal fato provocava um hipotético relatório eletrônico de bens recolhidos, tendo em vista que 

                                                           
35

 Os fabricantes de bens eletrônicos devem assumir a responsabilidade por seus produtos, desde a produção até 

o final de suas vidas. Desenvolver e criar produtos limpos com maior expectativa de vida, seguros e fáceis de 

reparar, atualizar e reciclar. (BRIGDEN, K. at al., 2005). 
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mesmo após o recolhimento os equipamentos continuavam constando no sistema como se 

permanecessem fisicamente na unidade. Essa situação obrigava-os a, paralelamente, 

prosseguirem com o controle manual, mesmo dispondo das facilidades de um sistema 

eletrônico, como se pode perceber na fala do informante A:
36

 

 

Não existe um plano de gerenciamento e controle para os equipamentos eletrônicos 

desde a sua aquisição até o seu descarte. O que há é a guia de 

movimentação/recolhimento dos bens e o termo de responsabilidade. Mas, como há 

bens cujo tombamento o sistema não reconhece, mesmo após serem recolhidos, eles 

continuam constando no sistema como se ainda estivessem fisicamente na unidade, 

dando origem a um relatório/inventário de bens fictício; dificultando o processo de 

controle da unidade. 

 

 Possivelmente, em decorrência desse entrave, 71% dos informantes tenham 

respondido negativamente quanto à existência de plano de controle eletrônico eficiente com 

relação ao ciclo de vida dos REE, da entrada no setor até o recolhimento ao galpão da DMP. 

Os 29% que responderam positivamente, disseram que, para o inventário corresponder a real 

situação, precisaria, também, considerar os dados do controle manual. 

 Apreende-se que para o processo ser avaliado como eficiente não deveria gerar 

retrabalho, dado que se subtende que a informatização facilitaria o processo, o que não ocorre 

quando o sistema gera relatórios hipotéticos e refeitos manualmente. Percebe-se a necessidade 

de se aprimorar o controle eletrônico a fim de torná-lo mais dinâmico. 

 Ao serem questionados se os bens eram separados por tipo (REE, equipamentos 

eletrônicos, mobília) no momento do seu manejo para recolha ao galpão da DMP, 64% dos 

informantes responderam que não os fazia, por não ser deles essa responsabilidade e por 

acreditarem que seriam separados, quando da chegada ao referido galpão; apenas 29% 

responderam que costumavam separá-los por tipo. Os demais não souberam informar ou 

disseram que o recolhimento era feito por funcionário terceirizado e não acompanhavam o 

processo, pois consideram que tal procedimento é responsabilidade da DMP, a exemplo do 

que se pode observar, de acordo com o informante B: 

 

Não há espaço suficiente na unidade para separação temporária da mobília e dos 

eletroeletrônicos inservíveis, também não se faz essa separação no momento do 

manejo dos bens a serem recolhidos à DMP. Essa separação é feita pela própria 

DMP. Eles seguem misturados, no veículo da unidade ou, quando necessário, em 

veículo da Coordenadoria de Transportes e Oficinas. 

 

                                                           
36

 Para preservar a identidade dos informantes, foram utilizadas letras do alfabeto em substituição aos seus 

nomes.  
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 Percebeu-se no discurso dos informantes certa recorrência ao uso do chavão “não é 

minha responsabilidade”, o que denota a necessidade de se fomentar a cultura da colaboração, 

para que compreendam que o fluxo do processo de logística reversa encontra-se integrado e 

que ações individuais ou de um grupo podem gerar facilidades ou dificuldades no decorrer da 

cadeia.  

Apreende-se que a separação dos bens por tipo, tanto no momento do 

acondicionamento e disposição na unidade quanto da sua baixa e recolha ao galpão da DMP, 

facilitaria o processo de descarrego, triagem, e disposição. E, por conseguinte, o acesso e a 

avaliação dos REE dispostos no referido espaço, ainda passíveis de recuperação.  

 Constata-se que a atitude de não separar os bens recolhidos é estimulada pelo fato de 

os REE serem dispostos uns sobre os outros, quando depositados no galpão da DMP, 

formando uma montanha. Assim sucedendo, conforme o informante B, por falta de espaço e 

de infraestrutura ambientalmente adequada que possibilite a recepção, triagem, análise e 

disposição organizada desse tipo de resíduo.  

 Esse cenário configura-se obstáculo para o processo de resgate de peças desses 

resíduos que poderiam ser aproveitadas na recuperação de equipamentos similares, tanto pelos 

STIs como por docentes e discentes que atuam em projetos de extensão. Por essa razão, 

considera-se pertinente que a Instituição promova a reforma do espaço e a implantação de 

uma política efetiva de recuperação de REE. 

 Quando indagados sobre a ferramenta utilizada para o manejo dos REE, 43% 

assinalaram duas opções: carrinho e trabalho braçal, explicando que a escolha dependia da 

quantidade e do porte dos bens transportados, 29% dos informantes disseram que utilizavam 

apenas o carrinho aberto, e os demais apenas trabalho braçal (Figuras 06 e 07). 

 

Figura 06 – Carrinho plataforma, Centro de 

Biociências (CB/UFRN) 

 Figura 07 – Carrinho manual, Centro de Ciências 

Exatas e da Terra (CCET/UFRN) 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico da mestranda Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa, 18 mar. 2014. 

 

06 
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 Observou-se que as unidades que utilizavam apenas trabalho braçal faziam-no por não 

possuir carrinho para o translado dos equipamentos. Isso torna a tarefa árdua, cansativa, e 

arriscada, sobretudo, quando a quantidade transportada demanda vários deslocamentos até o 

veículo.  

 Os servidores foram ainda questionados se o responsável pelo manejo dos REE, no 

momento da coleta, pertenciam ao quadro de servidores da Instituição ou à empresa 

terceirizada, e se haviam recebido treinamento para proceder ao correto manuseio dos 

resíduos, com vistas a não danificá-los, uma vez que suas peças poderiam vir a ser 

reaproveitadas. Para 79% dos informantes, os responsáveis pelo manejo dos equipamentos, 

tanto por acondicioná-los no setor quanto por enviá-los ao DMP, pertenciam à firma 

prestadora de serviço; 21% informaram que esse procedimento tanto era realizado por 

servidores pertencentes ao quadro da Instituição, quanto por terceirizados. 

Em relação aos responsáveis pelo manejo (carga/descarga) dos REE terem recebido 

treinamento, a maioria dos informantes (87%) citou que nenhuma das pessoas havia sido 

treinada; 7% não souberam informar e os demais acreditavam que somente algumas pessoas 

receberam treinamento.  

Esse contexto evidência a necessidade de se implantar programas de Educação 

Ambiental (EA), com enfoque nos riscos decorrentes do manejo e acondicionamento 

inadequados dos REE, que esclareçam que o manuseio correto contribui para o maior 

aproveitamento dos componentes eletrônicos passíveis de reutilização em equipamentos 

similares e que os oriente a não dispô-los em pátios abertos, expostos às intempéries da 

natureza, ou nos corredores dos setores de aula a fim de impedir que os elementos tóxicos que 

fazem parte da sua composição penetrem no solo, e, ainda, evitar a obstrução do fluxo de 

pessoas no âmbito da unidade. 

 Pode-se perceber que o espaço de tempo habitual de recolha dos REE da unidade onde 

se encontravam ao galpão da DMP, equiparava-se ao espaço de tempo do recolhimento 

interno. Os maiores percentuais 50%, 21% e 14% corresponderam, respectivamente, as 

alternativas “de acordo com a demanda”, “semestralmente” e “mensalmente”. Percebe-se 

certa dependência de fatores externos como a demanda de cada unidade, a disponibilidade de 

motorista e de carro para o translado dos REE e, principalmente, de espaço no galpão da 

DMP, conforme discurso do informante C: 
 

Depende da necessidade, quando são equipamentos de pequeno porte, como os 

equipamentos eletrônicos, cada departamento providencia o recolhimento, que é 

feito no carro do próprio centro. Antigamente esperávamos juntar todos os setores 

para enviá-los ao DMP, mas às vezes demorávamos a conseguir os veículos maiores. 
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Assim, por falta de espaço no setor optamos por recolhê-los à medida que vão sendo 

gerados e a DMP autoriza o envio desses resíduos.  

 

 Durante as visitas, constatou-se que uma das unidades havia reservado uma pequena 

sala, sem armários ou prateleiras, para guarda temporária dos documentos e dos bens 

inservíveis que aguardavam a recolha (REE, equipamentos elétricos, mobília). Uma segunda 

unidade dispunha de um constrito depósito externo para acondicionar os bens a serem 

recolhidos (REE, equipamentos elétricos e mobília). Porém, quando esses espaços encontram-

se lotados, os REE ficam dispostos nos corredores, no ambiente de trabalho e nos pátios dos 

setores de aula, prejudicando a circulação e a segurança dos indivíduos. Esse quadro revela 

condições de acondicionamento e disposição equiparadas as das unidades que não possuem 

depósito para acondicionar os seus REE. 

  Percebeu-se, que a inexistência de um espaço adequado para os resíduos eletrônicos, 

na ocasião em que são gerados, configura-se um complicador e um obstáculo ao exercício do 

acondicionamento e da disposição ambientalmente adequados preconizados no programa A3P 

e no texto da PNRS.  

 Destaca-se, todavia, que o problema pode ser solucionado por meio de uma política de 

incentivo à criação de um Centro de Triagem e Recuperação de REE, espaço ambientalmente 

adequado à triagem, disposição e recuperação desse tipo de resíduo. Com isso, torna-se 

possível prolongar-lhes a vida útil antes do seu descarte definitivo para alienação e viabiliza o 

reuso pelas unidades e pelos projetos de extensão da Instituição, ou pelo empréstimo a 

instituições sociais para fins de incentivo à inclusão digital e ao desenvolvimento 

socioeconômico das classes menos favorecidas. 

 Em relação aos tipos de veículos habitualmente utilizados para o recolhimento dos 

REE para o galpão da DMP e a qual unidade esses veículos pertenciam, constatou-se que as 

unidades costuma-se fazer uso de dois tipos: (a) veículo de pequeno porte, do próprio setor, e 

(b) caminhão aberto da DMP ou da Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) (Figuras 08 e 

09). Ressalta-se que o fato de os caminhões serem abertos representa sério problema nos dias 

de chuva, conforme se verifica no discurso do informante D: 

 

Costuma-se utilizar o veiculo da DMP ou do CTO, porém, o fato de ser um carro 

aberto é um problema, visto que, certa vez os equipamentos só puderam ser 

recolhidos às 11h30m e quando chegaram a DMP, não havia equipe para descarregá-

los, e não havíamos enviado nosso pessoal, começou a chover e os equipamentos 

tiveram que ficar expostos à chuva até que a equipe da DMP retornasse do almoço 

para providenciar o descarrego. Mas, a chuva não teria representado um problema se 

o veículo fosse fechado. 
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De acordo com o informante E: “O fato dos [sic] caminhões serem abertos  

transforma-se em um entrave nos dias de chuva, interferindo negativamente na possibilidade 

de recuperação dos REE”. 

Esse panorama suscita uma política institucional efetiva que torne eficaz os processos 

de gestão e gerenciamento que permitirão a recuperação e reutilização dos REE; e que 

promova a inclusão de temas ambientalmente educativos como a prática dos 3Rs nos cursos 

de capacitação de servidores. 

 

Figura 08 e 09 – Veículo para coleta de mobília e REE – UFRN 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico da mestranda Dacifran 

Cavalcanti Carvalho, autora deste estudo, fev. 2012. 

 Fonte: Acervo fotográfico da equipe da Diretoria de Meio 

Ambiente – DMA/UFRN, jun. 2014. 

 

 De acordo com os informantes, a opção pelo veículo utilizado depende da quantidade 

de material a ser recolhido. Observou-se que as unidades costumam utilizar o veículo do 

próprio setor para o translado de equipamentos de pequeno porte, e os caminhões abertos para 

o de equipamentos de maior porte, ou quando há grande quantidade de bens a serem 

recolhidos.  

 Em ambas as situações, a condução do veículo é feita pelo motorista do centro que 

solicita o empréstimo, assim como a equipe para carregar/descarregar os bens recolhidos 

geralmente pertence ao centro solicitante. Segundo o informante B, esse procedimento faz-se 

necessário devido à insuficiência na quantidade de funcionários terceirizados para descarregar 

o caminhão.  

 Esse panorama suscita uma política institucional efetiva que não permita que o 

processo de coleta nas unidades amostrais permaneça à mercê de disponibilidade de veículo, 

motorista e espaço no galpão da DMP, que torne eficaz os processos de gestão e 

gerenciamento que permitirão a recuperação e reutilização dos REE; e que promova a 

inclusão de temas ambientalmente educativos como a prática dos 3Rs nos cursos de 

capacitação de servidores. 

 

08 

 
09 
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5.3 Política de incentivo à prática dos 3Rs, de acordo com a ordem de prioridades da A3P e 

PNRS 

 

 As Instituições Educacionais constituem-se, por excelência, espaço comunitário para o 

debate e o incremento de atividades voltadas à educação para o desenvolvimento sustentável, 

o que perpassa pela educação para o consumo consciente e pela adesão a práticas sustentáveis, 

como a deferência às etapas dos 3Rs – Redução, Reutilização e Reciclagem.  

 O programa A3P introduziu mais 2Rs (Repensar e Recusar) à política dos 3Rs, 

objetivando dar maior ênfase nos programas de EA para o processo de redução ao 

consumismo (MMA, 2013d). Destaca-se, no entanto, o foco desse estudo está nos 3Rs, por se 

entender que a redução de aquisições desnecessárias inclui as etapas de repensar necessidades 

e renunciar o desperdício. Assim, contextualizando a política dos 3Rs, procura-se analisar a 

existência de uma política efetiva de incentivo à prática dos processos de Redução, 

Reutilização e Reciclagem dos REE no âmbito do Campus Central da UFRN.  

 Em relação ao processo de redução de novas aquisições de equipamentos eletrônicos, 

detectou-se que, desde 2011, a Superintendência de Informática (SINFO) tem orientado a 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) quanto às exigências técnicas sustentáveis a serem 

inseridas nos editais de licitação para aquisição de equipamentos eletrônicos.
37

 Conforme 

registro a seguir: 

 

[...] o fabricante deve possuir Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com base na 

norma ISO 14001
38

, devidamente comprovado através do respectivo certificado; Os 

equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS
39

 (Restriction of Certain Hazardous Substances) [...]. 

(UFRN, 2013).  

 

 A Sinfo também vem restringindo a compra de novos equipamentos, por meio do 

sistema eletrônico SIPAC. De acordo com o informante F, as novas aquisições, em sua 

maioria, ficam condicionadas à autorização técnica pela Sinfo e à justificativa da real 

                                                           
37

 Segundo De Toni (2013), empresas que adquirem produtos ecologicamente corretos como estratégia 

inovadora, desenvolvem de modo efetivo a redução do desperdício e beneficiam o meio ambiente. 
38

 A norma NBR ISO 14001 estabelece requisitos para prover a organização com um sistema de de gestão 

ambiental (SGAs) eficaz. (ABNT,2004). 
39

 A Diretiva RoHs ou Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, 

relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, 

atualiza a Diretiva 2002/95/CE e reforça as regras em vigor aplicáveis ao uso de substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrônicos com vista a proteger a saúde humana e a garantir uma valorização e uma 

eliminação ecologicamente corretas dos resíduos. Alargando a proteção contra substâncias químicas perigosas, 

como o chumbo, o mercúrio e o cádmio, a um número maior de aparelhos. A proibição é agora aplicável a todos 

os equipamentos elétricos e eletrônicos, incluindo os cabos e as peças sobressalentes. (UNIÃO EUROPEIA, 

2011). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32011L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32002L0095
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necessidade por parte do demandante. Essa exigência induziu o usuário a aproveitar melhor os 

equipamentos já instalados e reduziu significativamente o consumo de novos. 

 Os informantes foram indagados se possuíam conhecimento de um local na instituição 

para o qual poderiam enviar os REE para fins de recuperação antes do seu recolhimento 

definitivo ao galpão da DMP. A maioria deles (93%) afirmou ter conhecimento da existência 

de um suporte técnico de informática (STI), no próprio setor e na instituição, para onde 

costumam enviar os REE passíveis de restauração, como CPUs, notebooks e impressoras. 

 Verificou-se que quando há um STI na unidade, costuma-se enviar o equipamento 

para esse suporte. Quando não há, o equipamento é encaminhado para o STI da Sinfo. 

Também enviam os REE à Sinfo, quando o suporte da unidade não consegue recuperá-lo, em 

razão de limitações de ferramentas, pessoal especializado e falta de peças; ou por estar mais 

focado na manutenção e limpeza dos equipamentos, apoio aos docentes e discentes para 

instalação de programas, e pequenas restaurações. Segundo o informante G: “Quando o 

equipamento é passível de recuperação, é enviado ao suporte de informática do setor [...], 

outras vezes, segue para a Sinfo”. 

 Importa evidenciar que mesmo sem alcançar a relevância da dimensão ambiental das 

suas ações, os membros dos STIs, de forma proativa, costumam retirar as peças funcionais 

dos equipamentos inservíveis, ou resgatá-las junto à DMP, organizando um pequeno estoque, 

com vistas a viabilizar a recuperação de outros equipamentos, como CPUs e notebooks, antes 

da sua destinação para alienação. No caso específico do STI da Sinfo, além da iniciativa de se 

recuperar notebooks também se procura recuperar impressoras, prolongando-lhes a vida útil 

(Figuras 10 a 13).  

 

 
Figura 10 – REE – Suporte Técnico de Informática 

do Centro de Ciências Exatas e da Terra 

 Figura 11 – REE – Suporte Técnico de Informática 

do Setor  de aula IV do Centro de Tecnologia 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico de Dacifran Cavalcanti 

Carvalho, autora desta pesquisa (7 mar. 2014). 

 Fonte: acervo fotográfico de Dacifran Cavalcanti 

Carvalho, autora desta pesquisa (14 fev. 2014). 

 

10 

 
11 

 



85 

 

 

Figura 12 – REE, Suporte Técnico de Informática da 

Superintendência de Informática (SINFO) 

 Figura 13 – REE, Suporte Técnico de Informática 

do Laboratório de Informática do Centro de 

Biociências (LABINFO/CB) 

 

 

 

Fonte: acervo fotográfico de Dacifran Cavalcanti 

Carvalho, autora desta pesquisa (17 fev. 2014). 

 Fonte: acervo fotográfico de Dacifran Cavalcanti 

Carvalho, autora desta pesquisa (18 mar. 2014). 

 

  

 Segundo os informantes dos STIs, o reduzido espaço físico e a necessidade de 

ferramentas e de um maior número de pessoas especializadas impossibilitam o acolhimento 

pleno da demanda para recuperação dos REE. No caso do STI da Sinfo, reflete o motivo pelo 

qual não se costuma divulgar tais serviços. Porém, na medida do possível, atendem os 

setores/unidades que os procuram. 

 Conforme o informante F, há atualmente uma lacuna na política institucional de 

recuperação dos equipamentos eletrônicos que inibe a sistematização e operacionalização de 

sua reutilização. Processo, segundo ele, de vital importância para maximizar o ciclo de vida 

do produto, reduzir as novas aquisições e o descarte prematuro dos REE e, consequentemente, 

os danos ambientais de uma destinação inadequada.  

 Segundo os membros dos STIs, soma-se aos problemas que travam a recuperação dos 

STIs, o design fechado
40

 dos equipamentos eletrônicos, principalmente os mais antigos. 

Contudo, acredita-se que esse entrave possa ser amenizado ao se licitar com fornecedores 

ambientalmente certificados, cujas empresas garantam a possibilidade de recuperação e 

reutilização dos seus produtos por meio de um design sustentável e de uma infraestrutura de 

logística reversa estrategicamente distribuída para viabilizar o processo de reciclagem. 

 Atualmente, a produção de equipamentos com baixo grau de padronização e as 

dificuldades técnicas encontradas no momento do desmonte desses equipamentos, em razão 

do design fechado, impossibilitam o reaproveitamento de algumas peças, dificultando o 

processo de reutilização, remanufatura, reciclagem e, por conseguinte, a construção da 

sustentabilidade. Entretanto com a aplicação efetiva da PNRS devem ocorrer alterações na 

conduta dos fabricantes que serão incentivados a produzir equipamentos sustentáveis, que 

                                                           
40

 Quando o projeto não permite o desmonte sem que muitas vezes as partes e peças sejam danificadas, 

reduzindo a possibilidade de recuperação e reciclagem e potencializando a poluição ambiental. 

12 

 
13 
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possibilitem a prática dos processos citados, incluso à logística reversa (PAIVA; SERRA, 

2014). 

 Diante dos entraves existentes (design fechado dos equipamentos; infraestrutura 

inadequada; inexistência de um centro de triagem e recuperação de REE, carência de 

ferramentas adequadas, e insuficiência de pessoal capacitado para a eficácia do processo de 

reutilização), verifica-se uma lacuna na política de incentivo aos processos de recuperação dos 

REE na ordem preconizada pela A3P e PNRS. Infere-se que, apesar das iniciativas pontuais 

dos membros dos STIs, parte desses REE segue para o galpão da DMP, sendo alienados como 

sucata por meio de processo licitatório na modalidade Carta Convite, quando ainda passíveis 

de recuperação. Esse feito que vai de encontro à ordem de prioridade preconizada na A3P e na 

PNRS, tendo em vista a possibilidade de reduzir novas aquisições por meio da sua 

recuperação para reuso na própria instituição ou de empréstimo a instituições externas como 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e repartições públicas, permitindo o 

prolongamento da sua vida útil e o arrefecimento da degradação ambiental. 

 

5.4  Forma de acondicionamento e disposição final na Divisão de Material e Patrimônio dos  

REE a serem alienados  

 

 O gerenciamento dos resíduos gerados deve primar não apenas por espaços adequados 

no cerne da organização para a disposição desses resíduos, mas também por ações que 

retardem a destinação final. Nesse sentido, ao examinar a forma de acondicionamento e 

disposição final dos REE no galpão da DMP, buscou-se observar se as condições de 

acondicionamento e disposição encontravam-se ambientalmente adequadas, de acordo com o 

preconizado pela A3P e PNRS.  

 Os entrevistados B e C reconheceram que, atualmente, as condições de 

acondicionamento e disposição dos REE, amontoados uns sobre os outros, apresentam-se 

inadequadas e inviabilizam o aproveitamento dos seus componentes em outros equipamentos 

passíveis de recuperação e reutilização. 

 Observou-se, na pesquisa de campo, que, enquanto aguardava a finalização das etapas 

do processo de alienação, os REE dividiam o espaço com a mobília recém-adquirida, no único 

galpão existente na DMP; sobrepostos formavam uma pilha de resíduos sólidos perigosos 

(Figuras 14a e 14b). 
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Figuras 14a e 14b – Galpão da Divisão de Material e Patrimônio (DMP)  

com REE empilhados aguardando alienação 

 

 

 
Fonte: acervo fotográfico de Dacifran Cavalcanti Carvalho, autora desta pesquisa (05 jun. 2014). 

 

 Segundo os informantes, a inviabilidade de análise, triagem, desmonte, tratamento e 

acondicionamento de acordo com o tipo de componente dos REE, provém de restrições 

decorrentes da infraestrutura do galpão, da falta de ferramentas e mobília apropriadas, de 

limitações no quadro dos terceirizados responsáveis pela descarga desses resíduos e da 

ausência de treinamento para o correto manuseio, acondicionamento e disposição dos REE.  

 Quanto à responsabilidade pelo processo de disposição final, verificou-se que é 

transferida, no momento em que a instituição adjudica o lote de resíduos sólidos com o 

licitante vencedor. Os REE são alienados juntamente com sucatas de equipamentos de 

refrigeração, hospitalar, móveis em geral e equipamentos diversos. Contudo, a alienação em 

lote único obriga o licitante adjudicado a adquirir itens que ele não tem interesse e que 

certamente serão repassados a outros sucateiros, ou terão destinação inadequada – o que 

poderia ser evitado caso os resíduos fossem licitados por tipo de material. De acordo com 

França, Morales e Sales (2010), separar os principais materiais recicláveis, como metais, 

vidros e plásticos, possibilita encaminhar os rejeitos para o descarte correto. 

 

5.5 Certificação de disposição final ambientalmente adequada dos REE 

 

 Procurou-se observar a prática adotada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

e DMP em relação à exigência de apresentação pelo adjudicado de documento que certificasse 

a destinação final ambientalmente adequada dos REE. Esta exigência refletiria a preocupação 

da instituição com o meio ambiente e contribuiria para mitigar os danos decorrentes de uma 

destinação inadequada.  

 O encaminhamento adequado consiste em responsabilidade ambiental compartilhada 

conforme o PNRS (Lei nº 12.305/10, art. 27, § 1º), o qual afirma que a contratação de 

serviços de coleta ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos, 

14a 

 
14b 
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não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem a ser 

provocados pelo gerenciamento inadequado.  

 A fim de avaliar a destinação dos REE no âmbito da Instituição e em razão de a 

destinação e disposição final envolverem o processo de logística reversa, esta análise tomou 

por base os editais de licitação referentes aos pregões eletrônicos de nºs 104/2011, 93/2012, 

122/2013 (UFRN, 2011, 2012a, 2013) e ao modelo de Carta Convite atualmente utilizando 

pela Instituição (UFRN. 2012b).Objetivou-se verificar a existência de cláusula ambiental em 

ambos os documentos, como por exemplo, a reivindicação nos editais de retorno, para os 

fabricantes, dos equipamentos eletrônicos no final da vida útil, como também a exigência pela 

CPL e o controle pela DMP da apresentação de certificação da disposição final 

ambientalmente adequada dos REE, pelos participantes dos certames licitatórios. Neste caso, 

analisou-se o texto da Carta Convite nº 2, de 18 de julho de 2012, dirigida aos licitantes 

(sucateiros). 

 Pode-se, assim, observar a inexistência da exigência de o fornecedor receber os 

produtos no final da vida útil, e que a logística reversa ainda não é um procedimento exigido 

nos editais de licitação da UFRN. O procedimento atualmente adotado para minimizar a 

quantidade de REE no âmbito da instituição tem sido a sua alienação a sucateiros, porém sem 

garantia de uma destinação adequada do lote de resíduos alienados.  

 As únicas exigências constantes da mencionada Carta Convite fazem referência à 

apresentação de alguns documentos, como a cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF-MF) para Pessoas físicas e Contrato Social ou 

instrumento legal que o substituísse (UFRN, 2012). Inexistem cláusulas que requisitem a 

apresentação pelo adjudicado de certificação de destinação final ambientalmente adequada. 

 Segundo o informante H, ainda que a PNRS tenha sido instituída, os acordos setoriais 

concernentes aos eletroeletrônicos ainda não foram firmados, de modo que atualmente 

inexiste um respaldo legal regulamentando que os fornecedores devem recolher os REE. 

Assim, para não correr o risco de licitações desertas, a UFRN vê-se obrigada a não incluir 

determinadas exigências nos editais de licitação. Esse mesmo informante acredita que após o 

fechamento dos acordos ficará mais fácil atender as premissas da A3P e da PNRS quanto às 

licitações sustentáveis e às exigências de destinação correta dos REE. 

 Com vistas a respaldar a constatação dessas informações e identificar a destinação 

final dos REE produzidos pela UFRN, fez-se contato com representante de uma das empresas 

outrora adjudicada. 
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 Conforme o representante da referida empresa, até o momento da entrevista, os órgãos 

públicos com os quais a empresa tem contratado costumam seguir apenas os preceitos da Lei 

de Licitações nº 8.666/93, não exigindo nenhum certificado especial para alienar os seus 

equipamentos eletrônicos inservíveis.  A Empresa em questão atua na cadeia da logística 

reversa com o objetivo de fazer com que os resíduos cheguem à indústria de reciclagem. 

Dessa forma, após coletar, separar, e classificar os REE, esses são enviados para a indústria. 

Por sua vez, as placas e os componentes eletrônicos seguem para empresas exportadoras, em 

razão da impossibilidade de sua reciclagem no Brasil. Em relação ao plástico, para dá-lhe a 

destinação correta, a aludida empresa contrata um técnico de São Paulo especializado na 

classificação desse tipo de material e assim consegue enviá-lo para a indústria de reciclagem e 

evitar a sua destinação ao aterro sanitário.  

 Dessarte, até o andamento da pesquisa, pode-se constatar que, embora a CPL se 

encontrasse aguardando o fechamento dos acordos setoriais dos eletroeletrônicos para inserir 

nos editais e na Carta Convite a exigência da apresentação da Certificação de Destinação 

Ambientalmente Adequada dos rejeitos recolhidos, a empresa referida, antevendo o 

fechamento do acordo citado, apresenta essa consciência e responsabilidade ambiental.  

 Apreende-se que a inexistência da solicitação pela CPL e de controle pela DMP de 

apresentação da certificação de destinação final ambientalmente sustentável dos REE pelos 

licitantes, resulta em conduta que segue na contramão da responsabilidade dos geradores pela 

destinação final dos resíduos, conforme registrado no Art. 27, § 1º da PNRS: 

 

A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, 

não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade 

por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos 

respectivos resíduos ou rejeitos. (BRASIL, 2010a, grifo nosso).  

 

 Entretanto, acredita-se que esse cenário possa ser superado com o auxílio de parcerias 

com instituições como a Universidade de São Paulo (USP), cujo processo de gestão e 

gerenciamento dos REE pode ser adaptado aos padrões da UFRN, mediante a implementação 

de uma política que invista em um fluxo logístico eficaz, na adoção de estratégias e processos 

que visem à redução da degradação ambiental, como a criação de um espaço com 

infraestrutura adequada para a comunidade universitária fazer a entrega dos REE, e de 

programas de EA em que se congregue teoria e prática. 



90 

 

5.6 Educação Ambiental fomentando uma consciência crítica e sustentável 

 

 A Educação Ambiente (EA), segundo Jacobi (2003), propicia a condição necessária 

para o sujeito romper com hábitos desencadeadores do atual quadro de deterioração 

socioambiental. Assim, forma cidadãos capazes de reaprender valores e assumir condutas que, 

de fato, transformem positivamente a sociedade (UNESCO, 2005).  

 Definida durante a Conferência de Tbilisi, em 1977, na Geórgia, como um processo de 

conhecimento permanente que torna o indivíduo apto a agir na solução de problemas 

ambientais (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010), a EA contemporânea pretende instigar a 

reflexão para alcançar respostas satisfatórias às demandas sociais urgentes (OEI, 2010). 

Fomenta no sujeito a capacidade de construção de conceitos de modo que ele desenvolva o 

pensamento crítico e a atitude racional para com o meio ambiente (RODRIGUES; DA 

SILVA, 2013).  

 Nesse cenário, o programa A3P, atuando na educação para o consumo sustentável, 

procura estimular o correto gerenciamento e aproveitamento dos resíduos sólidos (MMA, 

2013a). De igual modo, consistindo-se em instrumento da PNRS (Lei nº 12.305/10, art. 8º, 

VIII), a EA para o consumo sustentável visa a aprimorar conhecimentos, valores, e 

comportamentos relacionados à gestão e ao gerenciamento ambientalmente sustentável dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). 

De acordo com Leff (2009) a construção de uma racionalidade ambiental implica a 

capacidade de perceber a relação entre os processos naturais, tecnológicos e sociais, e a 

prática de ações direcionadas ao aproveitamento sustentável dos recursos e à redução dos 

níveis de contaminação ao meio ambiente, melhorando as condições ambientais e a qualidade 

de vida dos indivíduos. 

 Gadotti (2008) fala sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), e diz 

que para tratar acerca dessa temática deve-se, necessariamente, discorrer sobre Educação para 

o Consumo Sustentável. Ele afirma que, ao contribuir com a modificação de hábitos de 

consumo predatórios e reduzir o desperdício a EDS, oportuniza a implantação da EA. 

Segundo esse autor, ainda que a EA por si só não reverta o processo de degradação ambiental, 

certamente contribui para fomentar a consciência coletiva capaz de promover a preservação 

do meio ambiente.  

 Assim, apreende-se que a EA torna-se imprescindível para o planejamento e 

gerenciamento sustentável dos REE. Por meio dela incute-se a preocupação com aquisições 

sustentáveis e o adequado tratamento e disposição final desse tipo de resíduo, classificado 
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pela NBR nº 10.004:2004 como resíduo sólido perigoso classe 1 (ABNT, 2004). Por esta 

razão durante a aplicação do formulário investigou-se quanto à consciência crítica dos 

informantes, no que se refere à observação às características sustentáveis dos equipamentos 

eletrônicos adquiridos, indagando-os se no processo de novas aquisições eles conferiam se os 

fornecedores possuíam certificação ambiental. 

 No universo dos informantes, 86% responderam que não faziam essa verificação. 

Justificaram essa atitude por não considerarem de sua responsabilidade, senão, do setor de 

compras da Instituição. Apenas 14% responderam que, mesmo sem intenção, ao fazer a 

solicitação e conferir as características dos produtos, acabavam detectando que os 

equipamentos provinham de fornecedores certificados. Pode-se constatar que nenhum dos 

informantes (100%) detinha conhecimento de que essa exigência havia sido inserida, desde 

2011, como uma das cláusulas dos editais de licitação, na busca pela sustentabilidade dos 

novos equipamentos eletrônicos adquiridos.  

 Nesse contexto, eles foram solicitados a informar se conheciam programas, projetos, 

treinamentos ou palestras que abordassem o tema “consumo sustentável e descarte correto de 

REE”, e se haviam participado de algum evento sobre tema. Até o momento da pesquisa, 57% 

externaram não ter conhecimento nem ter participado de programas promovidos pela 

Instituição nesse sentido. Apenas 01 servidor respondeu positivamente, porém, acrescentou 

que embora recentemente tivesse tomado conhecimento do tema consumo sustentável e 

descarte correto dos REE, desconhecia como o processo funcionava e nunca havia recebido 

instruções sobre como armazenar e descartar os equipamentos em desuso. Os demais citaram 

não ter conhecimento nem participado de programas promovidos pela Instituição que 

abordassem o tema REE. Entretanto, conheciam os programas de incentivo a qualidade de 

vida e a saúde do servidor, de permuta de mobília entre os setores, reciclagem de papel, e 

redução do uso de copos descartáveis. Demonstraram certo descontentamento pelo fato de as 

informações sobre os programas de capacitação, palestras, feiras e outros eventos não serem 

transmitidas a contento nas suas unidades de trabalho, privando-lhes a participação. 

 Diante do exposto, percebeu-se que um dos desafios da instituição, no que se refere ao 

atual sistema de gestão e gerenciamento dos REE, consiste em reavaliar, por meio dos setores 

competentes, a forma como os programas de EA vêm sendo disponibilizados para a totalidade 

da comunidade universitária, uma vez que atinge com mais eficácia o corpo discente.    

Torna-se necessário reestruturar o formato atual, com vistas a ampliar o leque de indivíduos 

efetivamente contemplados, incluindo os servidores técnicos e docentes, orientando-os onde 

buscar a informação sem que precisem esperar por ela. 
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Nesse sentido, destaca-se que com o advento da Semana do Meio Ambiente, em 05 de 

junho de 2014, em evento promovido pela Diretoria de Meio Ambiente (DMA), em que se 

iniciou a campanha Eletrônicos, Nós Utilizamos, Como Descartamos?!, voltada à reflexão e 

busca de soluções para os REE. Assim, a DMA deu o primeiro passo convocando discentes e 

servidores docentes e técnicos administrativos com interesse no tema para participarem de 

reunião afim de incentivá-los a contribuírem com sugestões para alavancar o processo de 

recuperação e reutilização dos resíduos eletrônicos gerados pela Instituição. 

 Nessa perspectiva, ainda em 2014, houve a implantação do projeto de extensão 

denominado Reutilizar É bem Melhor! Esse projeto, promovido pela DMP e coordenado por 

servidor da UFRN, consiste em trabalho de triagem, catalogação, recuperação, e 

disponibilização para reuso do mobiliário recolhido à DMP (UFRN, 2014b). Demonstra 

conformidade com a A3P e a PNRS e objetiva estimular a reutilização de bens móveis, como 

cadeiras, mesas e armários, dentre outros bens que, embora descartados pela comunidade 

acadêmica, encontram-se passíveis de restauração e reaproveitamento (UFRN, 2014c).  

Entretanto percebeu-se, até o encerramento desta pesquisa, que essa ação não contemplava os 

REE, cuja inserção ao projeto, segundo o coordenador, não se fazia viável em decorrência da 

inexistência de equipe especializada e de espaço adequado para o processo de análise, 

triagem, acondicionamento, e recuperação dos REE. 

 Tomou-se conhecimento, também, do projeto de extensão denominado Resíduos 

Eletroeletrônicos da UFRN e a Inclusão Digital em Assentamentos do Apodi-RN, aprovado 

em 2014 e coordenado por professora da Escola de Ciências e Tecnologia. Esse projeto 

originou-se da consciência ambiental e do desejo de um discente de recuperar os 

equipamentos eletrônicos descartados pelos setores da UFRN, e de implantar dois telecentros 

em assentamentos localizados no Município de Apodi-RN, visando à educação ambiental e à 

promoção de cursos básicos de informática para a inclusão digital e socioeconômica desses 

assentados (UFRN, 2014a).  

 Contudo, segundo a professora,
41

 o sucesso do projeto dependeria de uma mudança no 

atual processo de coleta seletiva e na logística de captação reversa dos REE. Tornando-se 

imprescindível encaminhá-los para a equipe do Projeto antes de enviá-los para alienação, a 

fim de viabilizar a análise e triagem das partes que serão reutilizadas na montagem dos 

equipamentos dos telecentros. Esse processo, segundo ela, faz-se necessário devido à forma 

como tais resíduos são dispostos no galpão da DMP – empilhados uns sobre os outros 

impossibilitando a triagem e acelerando o desgaste das peças. Assim, somente após a análise, 
                                                           
41

 Em discurso proferido durante reunião em 05 jun. de 2014 no auditório da DMA. 
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triagem, separação, e recuperação, os REE efetivamente inservíveis teriam como destinação 

final a alienação. 

 Vale destacar, segundo Soto e Arica (2005), que a logística de captação deficitária é 

grave problema para o reaproveitamento de equipamentos. É necessário um sistema adequado 

de recolhimento que facilite a disponibilização aos elos seguintes da cadeia reversa, 

viabilizando primeiramente a sua reutilização e, em último caso, a sua reciclagem. 

 

6  Conclusão 

 

 A pesquisa, ora realizada, possibilitou a observação e a compreensão dos processos 

que envolvem o sistema de gestão e gerenciamento dos REE no âmbito do Campus Central da 

UFRN. Também se configurou campo profícuo para detectar entraves e necessidade de 

adequações em consonância com as diretrizes da A3P e da PNRS em prol do 

desenvolvimento sustentável. Observaram-se, ainda, as práticas já existentes nessa Instituição 

que colaboram positivamente com questões acerca da temática em estudo. 

 Em relação às condições de acondicionamento e disposição dos REE nas unidades, 

constatou-se que ambas não têm sido prática usual no Campus Central da UFRN, devido à 

falta de espaço fisico e de lugar apropriado para o depósito desse tipo de resíduo nas unidades. 

Este fato tem engendrado a disposição dos REE no local de trabalho do servidor e em áreas de 

circulação da comunidade acadêmica e de visitantes, contrapondo-se às boas práticas 

preconizadas na A3P e PNRS. No que se refere à forma desse acondicionamento e da 

disposição final dos REE, em se tratando do espaço inerente ao galpão da DMP, tanto coloca 

em risco os que precisam manejá-los, quanto acelera a depreciação de componentes que 

poderiam ser reaproveitados. Ficaram comprovadas, portanto, limitações na infraestrutura e 

no arranjo dos REE. 

Quanto ao manejo/recolhimento desses resíduos nas unidades amostrais, essa pesquisa 

detectou que há unidades que não dispõem de ferramentas adequadas para tal procedimento, 

fazendo-o de forma manual (trabalho braçal) em detrimento da utilização, por exemplo, de 

carrinho plataforma como já ocorre em algumas unidades. Tal limitação provoca a 

necessidade de que sejam efetuados vários deslocamentos para o carregamento do veículo, 

implicando menor índice de eficiência no desempenho dessas e de outras atividades laborais, 

acarretando, sobretudo, maior risco de acidente, e afetando a segurança e saúde no trabalho – 
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SST.
42

 Além disso, o transporte dos REE geralmente é feito por meio de caminhão aberto, 

originando sério problema, quando ocorrem chuvas repentinas. 

 Quanto ao processo de manejo/recolhimento dos REE das unidades amostrais para o 

galpão da DMP, encontra-se condicionado à disponibilidade de veículo e motorista pela 

unidade e espaço nesse galpão. Logo, foram detectados entraves que acarretam um período 

maior de exposição desses REE nos setores de trabalho e locais de circulação das pessoas, que 

influenciam na logística reversa desses resíduos, como também na necessidade de 

planejamento
43

. 

 Concernente à existência de uma política efetiva de incentivo à prática dos 3Rs – 

Redução/Reutilização/Reciclagem, concluiu-se que encontra-se em desarmonia com a ordem 

de prioridade definida na A3P e PNRS. Nesse sentido observou-se:  

 a) quanto a Reduzir a quantidade de novas aquisições de equipamentos eletrônicos, a 

Sinfo vem restringindo-as desde 2011. Suas compras, na maioria das vezes, ficam sujeitas ao 

fato de o demandante justificar a sua necessidade, e condicionada à autorização técnica pela 

Sinfo. Esse procedimento objetiva induzir o usuário a aproveitar melhor os equipamentos já 

instalados e diminuir o consumo, refletindo na quantidade de resíduos e rejeitos gerados;  

 b) quanto ao processo de recuperação para Reutilizar os REE, embora existam ações 

pontuais visando à recuperação de computadores, alguns equipamentos costumam seguir para 

alienação/reciclagem antes de se proceder a sua análise e recuperação, ferindo a ordem 

preconizada pela A3P e PNRS. Esse fato ocorre em razão das limitações de ferramentas, 

pessoal capacitado e da infraentrutra do galpão que se apresenta inadequada para o 

acondicionamento, a análise, triagem e recuperação dos REE. Inexiste na Instituição Centro 

de Triagem que viabilize esse processo de forma eficaz, fazendo-se premente uma política 

institucional que, de forma efetiva, invista em espaço adequado para que o processo de 

recuperação desses resíduos possa preceder a etapa da reciclagem. Assim sendo, constatam-se 

entraves na recuperação desses resíduos;  

                                                           
42

 O projeto da Norma ABNT 16.156:2013 sobre REE (ABNT/CB-03, 1º PROJETO 03:111.01-009, de outubro 

de 2012), define segurança e saúde no trabalho – SST (inciso 3.31), como: “condições e fatores que afetam o 

bem estar dos empregados, prestadores de serviços autônomos e terceirizados, visitantes e qualquer outra pessoa 

no local de trabalho” (ABNT, 2012, p.13). 
43

 O projeto da Norma ABNT 16.156:2013 sobre REE (ABNT/CB-03, 1º PROJETO 03:111.01-009, de outubro 

de 2012), resalta no tópico Planejamento, inciso Aspectos ambientais e de segurança e saúde no trabalho (4.3, 

4.3.1, a e b), que a organização deve identificar os aspectos ambientais e de SST de suas atividades, produtos e 

serviços; controlar aqueles que ela possa influenciar; determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos 

significativos sobre o meio ambiente e de SST; documentar essas informações e mantê-las atualizadas; e 

assegurar que os aspectos ambientais e de SST sejam levados em consideração no estabelecimento, 

implementação e manutenção de seu sistema de gestão para REEE (ABNT, 2012). 
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 c) quanto ao processo de Reciclar, trata-se de requisito cuja responsabilidade a 

Instituição repassa a terceiros por meio do processo licitatório. Porém, verifica-se que, de 

encontro à ordem determinada na A3P e na PNRS, o processo de reciclagem dos REE é 

priorizado ao invés da sua recuperação. Logo, verificando-se lacuna na política de incentivo 

aos processos de recuperação desses resíduos. 

 Tornou-se possível asseverar que, caso a Instituição não estabeleça uma política 

efetiva de incentivo às condições de recuperação dos REE gerados, ainda que existam ações 

pontuais, alguns desses resíduos continuarão seguindo para alienação (reciclagem) antes que 

se proceda a sua análise e recuperação e, por conseguinte, a redução de novas aquisições e dos 

rejeitos eletrônicos gerados. Diante disso, percebe-se a relevância da implantação de um 

Centro de Triagem e Recuperação de REE, criando-se condições para que o processo de 

recuperação possa preceder a etapa da reciclagem – quando esses resíduos são destinados ao 

galpão da DMP com vistas à alienação e destinação final. 

 Em relação à exigência pela CPL, e ao controle pela DMP, da apresentação de 

certificação da disposição final ambientalmente adequada dos REE pelos participantes dos 

certames licitatórios e fornecedores (logística reversa), pode-se afirmar que a sua não inclusão 

no sistema de gestão ambiental da instituição, reflete um hiato quanto à destinação adequada 

desses resíduos.  

 Diante do cenário revelado, quanto às etapas de logística direta e reversa percebeu-se 

que o sistema de gestão e gerenciamento dos REE no âmbito do Campus Central da UFRN 

compreende (a) a busca por licitações sustentáveis
44

; (b) a redução de aquisições 

desnecessárias; (c) a captação nas unidades e o transporte desses resíduos ao galpão da DMP; 

(d) os casos pontuais de recuperação e reutilização; (e) a destinação final por meio de 

alienação a sucateiros, todavia, sem o controle da sua correta destinação.  

 Evidenciou-se que a eficácia das ações pontuais de recuperação dos REE pelos STIs e 

o sucesso dos projetos de extensão com foco na recuperação desses resíduos, encontram-se 

condicionados às seguintes ações: (a) ajustes no fluxo da logística reversa; (b) colaboração da 

comunidade universitária em acondicionar adequadamente esses resíduos, a fim de    

preservá-los; e, principalmente, (c) comprometimento da alta administração por meio de 

política que viabilize a implantação de um Centro de Triagem e Recuperação de REE, a 

aquisição das ferramentas de trabalho necessárias e a formação e capacitação de equipe 

                                                           
44

 Enquanto não se consolida o fechamento do acordo setorial entre o MMA e a classe empresarial, referente ao 

processo de logística reversa dos REE as Instituições devem fazer uso do seu poder de compra por meio do 

processo licitatório para incentivar a prática da Logística Reversa pelos fabricantes. 
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técnica imprescindível para os processos de análise, triagem, acondicionamento, recuperação 

e o prolongamento do ciclo de vida dos eletrônicos.  

 Como resultado dos pontos analisados, pode-se inferir que na UFRN há lacuna quanto 

a uma política institucional que crie condições de se operacionalizar a reutilização dos REE. 

Portanto, torna-se importante enfrentar o desafio de se implementar uma política de incentivo 

à recuperação dos REE para fins de reutilização. 

 A fim de alicerçar o investimento em um sistema de gestão e gerenciamento 

ambientalmente sustentável dos REE, recomenda-se a implantação de um Centro de depósito, 

triagem e recuperação desses resíduos, nos moldes do case de sucesso do Centro de Descarte 

e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR) da Universidade de São Paulo (USP).  

  Nessa linha de raciocínio, de acordo com a pesquisa desenvolvida, conclui-se que a 

implantação de um Centro, nesses moldes, no âmbito da UFRN, deve contemplar a existência 

de infraestrutura adequada, pessoal capacitado e de ferramentas necessárias ao seu pleno 

funcionamento. Assim, possibilita um acondicionamento e um manejo seguro e eficiente dos 

REE e de seus componentes, que facilite a sua triagem, análise e recuperação, visando a sua 

reutilização por setores da própria Instituição ou, por meio de empréstimos a projetos sociais, 

ONGs, escolas públicas ou assentamentos. Esta ação contribuiria para a inclusão digital, 

social e econômica dos beneficiados. Além disso, o apoio à prática da reutilização cria 

condições favoráveis à redução de rejeitos eletrônicos e, consequentemente, mitigaria a 

degradação do meio ambiente, conforme preconiza a A3P e a PNRS.  

 Faz-se pertinente considerar que a implantação desse Centro pode ser viabilizada por 

meio de parcerias internas entre a Diretoria de Meio Ambiente, Pró-reitorias chave, o Instituto 

Metrópole Digital (IMD), e os coordenadores de projetos de extensão específicos, sob a 

coordenação da Superintendência de Infraestrutura da Instituição, como também, entre a 

UFRN e instituições externas a exemplo da USP/CEDIR.  

 Sugere-se, ainda, diante do cenário estudado, que se estabeleça um processo 

continuado e permanente de educação ambiental (EA) formal e informal, relativo ao tema 

REE, dirigido aos discentes, docentes, técnicos administrativos e funcionários terceirizados – 

incluindo os catadores, parceiros na preservação do meio ambiente. Assim, ao lidar de forma 

eficiente com os REE as instituições universitárias fomentam novos hábitos, comportamentos 

e valores. O envolvimento da comunidade universitária nos projetos desenvolvidos no âmbito 

da Instituição concernentes a esses resíduos adquire um efeito multiplicador, posto que 

convencidos das boas práticas os participantes são instigados a disseminá-las. 
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 Tendo em vista a importância do tema e a contribuição desta pesquisa desenvolvida no 

âmbito da UFRN, faz-se pertinente ressaltar que este trabalho constitui-se via para a 

continuidade e o aprofundamento de estudos futuros sobre a temática analisada que podem ser 

efetivados, por meio de pesquisa-diagnóstico, o que trará ainda mais benefícios em prol da 

gestão e do gerenciamento sustentável dos REE, sobretudo, no campo da Administração 

Pública. 
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Interação entre a A3P e a PNRS: pilares do desenvolvimento sustentável 

 

Instrumento 
Dimensões 

Ambiental Social Econômica 

A3P 

 Incentiva:  

1) a educação ambiental; 

2) o uso racional dos 

recursos naturais e dos bens 

públicos; 

3) as boas práticas de 

consumo e produção 

consciente e sustentável; 

4) a segregação e 

destinação ambientalmente 

sustentável dos resíduos; 

5) a redução dos rejeitos; 

6) o monitoramento dos 

resíduos gerados a fim de 

promover os ajustes 

necessários à eficácia do 

processo de gestão e 

gerenciamento. 

Estimula:  

1) a inserção/ 

participação das 

cooperativas/ 

associações de 

catadores de 

materiais recicláveis 

no processo de coleta 

seletiva solidária e 

logística reversa dos 

resíduos recicláveis 

gerados;  

2) a promoção da 

qualidade de vida 

no ambiente de 

trabalho e a 

sensibilização e 

capacitação dos 

servidores. 

Fomenta: 

1) a prática de licitações /compras 

públicas sustentáveis – que 

considerem a relação custo benefício 

para a conservação do meio ambiente; 

2) a produção/consumo de tecnologias 

ambientalmente sustentáveis, 

produzidas com matéria-prima 

secundária oriunda dos próprios 

equipamentos.  

3) a produção de equipamentos com 

um ciclo de vida mais longo e menor 

consumo de energia; 

3) por meio do fechamento dos acordos 

setoriais e do incentivo a inclusão dos 

catadores de materiais recicláveis 

propiciando, respectivamente, a 

redução dos custos por meio do 

aproveitamento de matéria- prima 

secundária e a melhoria na renda dos 

catadores, por meio da coleta seletiva 

solidária e da venda dos resíduos.  

PNRS 

Incentiva: 

1) padrões de consumo e 

produção ambientalmente 

sustentáveis;  

2) ações educativas 

sustentáveis por meio da 

educação ambiental, como 

incentivo ao aprimoramento 

de conhecimentos, valores, 

comportamentos e estilo de 

vida; 

3) a gestão e o 

gerenciamento sustentável 
dos resíduos sólidos; 

4) a destinação dos 

resíduos e a disposição dos 

rejeitos de modo 

ambientalmente responsável. 

5) o monitoramento e a 

fiscalização das etapas do 

plano de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

gerados como também a 

prevenção para os ajustes 

necessários em atendimento 

às normas legais, evitando 

penalidades financeiras pelo 

descumprimento. 

Estimula:  

1) o valor social dos 

resíduos sólidos, por 

meio da promoção da 

cidadania, da 

inclusão dos 

catadores de 

materiais recicláveis 

nas ações que 

envolvam a 

responsabilidade 

compartilhada pelo 

ciclo de vida dos 

produtos; 

2) a promoção da 

educação ambiental 

como estímulo a 

sensibilização e 

capacitação dos 

indivíduos, inclusive 

os catadores. 

Fomenta: 

1) a priorização de produtos 

ecoeficientes, a redução do volume e 

da periculosidade dos produtos, o uso 

de matéria-prima secundária originária 

dos resíduos recicláveis (manufatura 

reversa);  

2) o valor econômico dos resíduos 

sólidos por meio da geração de 

trabalho e renda para os catadores;  

3) a inserção de critérios que 

fomentem práticas sustentáveis aos 

editais de licitação; 

4) o compartilhamento da 

responsabilidade pelo ciclo de vida 

dos produtos, determinado a 

segregação dos resíduos na fonte, e a 

transferência as 

cooperativas/associações de catadores 

de materiais recicláveis, como 

incentivo à sua criação e ao 

desenvolvimento econômico;  

5) o estímulo à concessão de 

incentivos fiscais, financeiros ou 

creditícios no incentivo ao fechamento 

dos acordos setoriais, à implementação 

das condições estruturais para o 

funcionamento das recicladoras e 

cooperativas de resíduos sólidos.  
Fonte: Quadro elaborado pela mestranda Dacifran Carvalho, autora desta pesquisa (02 jul.2015).  

 


