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RESUMO 

O gerenciamento de resíduos sólidos (RS) produzidos cotidianamente na Universidade de 
Passo Fundo (UPF) está organizado a partir de processos propostos e implementados pelo 
Setor de Saneamento Ambiental (SSA), em conformidade com diretrizes previstas na 
Licença de Operação (LO) e na Política Ambiental. A equipe do projeto “Fazendo a Lição de 
Casa” do Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais (CCTAM), em parceria com o SSA e 
a coordenação das Jornadas Literárias, articulou ações para a gestão dos RS produzidos, 
visando à segregação, ao transporte e ao destino final adequados. Avaliaram-se as ações 
em relação aos resultados observados no planejamento, na organização e na percepção 
dos participantes no evento em 2013. Os resultados obtidos revelaram a melhoria na 
infraestrutura implantada, quando comparada com a de eventos anteriores, no que concerne  
à padronização e ao aumento de coletores seletivos. A maioria dos participantes percebeu 
que havia coletores diferenciados, porém, foram registrados casos de segregação 
inadequada. Identificou-se pouco compromisso do serviço terceirizado com a coleta e a 
deposição adequada nos contêineres, bem como não foi considerada satisfatória a 
quantidade de RS recicláveis.  Evidencia-se, com isso, que a gestão, nesse evento, constitui 
um desafio ainda maior do que o enfrentado quotidianamente na Instituição e que deve 
merecer atenção diferenciada por suas características de visibilidade para a comunidade 
regional.  
 

 

RESUMEN 

Gestión de residuos sólidos (RS) producida diariamente en la Universidad de Passo Fundo 
(UPF) está organizado de procesos propuestos e implementado por el saneamiento 
ambiental Sector (SSA), siguiendo las directrices establecidas en la licencia de 
funcionamiento (LO) y sobre política ambiental. El equipo de proyecto "haciendo la tarea" de 
Environmental Science and Technology Centre (CCTAM) en asociación con la SSA y 
coordinación de Viajes literarios, acciones articuladas para la gestión de RS producción, 
dirigido a la segregación, transporte y destino final. Las acciones fueron evaluadas en 
relación con los resultados observados en la planificación, organización y la percepción de 
los participantes en el evento en 2013. Los resultados obtenidos fueron la mejora en la 
infraestructura desplegada, en comparación con eventos anteriores, en cuanto a las 
estandarización y aumento selectivos coleccionistas. Mayoría de los participantes, se dio 
cuenta que había distinguidos coleccionistas, se registraron casos de segregación sin 
embargo insuficientes. Identificados poco compromiso del servicio contratado con la 
colección y recipientes para la eliminación correcta, no se consideró satisfactoria la cantidad 
de RS reciclable. Demostrando que la administración, en este caso, constituye un reto aún 



mayor que la vida diaria de la institución y que merece distinguido atención por sus 
características de visibilidad de la comunidad regional.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os eventos ligados à extensão, no âmbito de uma universidade comunitária 

(instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, ou seja, cuja existência e atuação nã 

são alicerçadas nos interesses do capital), são frequentes. Nesse sentido, a Universidade 

de Passo Fundo (UPF) deve ser diferenciada da sociedade empresária (FRANTZ; SILVA, 

2002; FRANTZ, 2006).  Assim, são realizados vários eventos que, nesse contexto, 

constituem-se num conjunto de ações e atividades organizadas com a finalidade de 

aproximar a universidade da comunidade. Entre outros, são comuns congressos, 

jornadas, feiras, mostras, semanas acadêmicas, dentre outros. Tais eventos diferem dos 

projetos de extensão contínuos, eis que apresenta características como a realização de 

atividades concentradas e variadas que correm num espaço de tempo menor, 

concentrando públicos muito diversos, com grande circulação de pessoas.  

No caso das Jornadas Literárias, doravante mencionadas, neste artigo, como JL, 

que são o maior evento da Universidade de Passo Fundo, sua oferta é bianual, com 

atividade em três turnos, destinadas a crianças, a adolescentes e a adultos. No ano de 

2013, a UPF sediou a 15ª Jornada Nacional da Literatura e a 7ª Jornadinha Nacional da 

Literatura, para as quais houve aproximadamente 28 mil inscritos, junto aos quais 

circularam, nos espaços abertos ao público, outros 20 mil visitantes, o que significa que 

um público de 48 mil pessoas esteve no evento. Para melhor compreender a relevância 

desse número, registra-se que ele supera em mais de três vezes o número de alunos do 

campus central da Universidade, que hoje se aproxima de 15 mil acadêmicos 

regularmente matriculados.  

Considerando esse cenário, a legislação ambiental (BRASIL, 2010) e a 

preocupação com a produção pontual de resíduos sólidos (RS), a equipe do projeto 

“Fazendo a Lição de Casa” do Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais, em parceria 

com o Setor de Saneamento Ambiental e a coordenação das JL, articulou ações para 

melhorar e controlar a gestão dos resíduos produzidos durante os eventos, com o intuito 

de organizar uma infraestrutura específica para esses momentos, contemplando a 

segregação, a coleta, o transporte e o destino final. Tudo isso, por sua vez, teve por 

escopo valorizar a coleta seletiva no campus, destinando o resíduo reciclável a 

cooperativas e a associações de seletores, e cumprir com a missão da UPF em promover 

ações para o adequado gerenciamento dos resíduos, em consonância com o 

estabelecido em sua política ambiental e nas condicionantes de sua licença de operação.  



Nesse sentido, foram avaliadas as ações e os resultados observados na 

organização da infraestrutura do evento, bem como a percepção dos participantes e os 

responsáveis pela sua organização. Os objetivos deste trabalho foram sensibilizar o 

público inscrito e os visitantes para a problemática dos resíduos sólidos, orientar para 

adequada separação em resíduos recicláveis e não recicláveis e avaliar as ações de 

organização da infraestrutura do evento quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

em especial da coleta seletiva.  

 

METODOLOGIA 

 

As questões concernentes aos RS produzidos na UPF constituem uma das 

preocupações da atual gestão, justificada pelo comprometimento com a sua política 

ambiental e pela atenção às condicionantes na licença de operação (LO 14/2012-DL) da 

instituição. A UPF desenvolve processos de gestão que buscam garantir a segregação, a 

coleta e o destino adequados para RS produzidos cotidianamente, contando com a 

contribuição de seus colaboradores, principalmente funcionários.  

As JL ocorrem na UPF há 30 anos, com incremento de público a cada edição. Em 

2011, foi desenvolvido um conjunto de ações que teve por objetivo sensibilizar os 

participantes do evento para questões ambientais, dentre as quais inserem-se os RS. 

Todos os dias foram realizados momentos de orientação no que concerne à segregação 

desses resíduos, ocorridos no palco do evento e com os meios de comunicação e mídia 

presentes. Como resultado, ao final do evento, foi coletado 1930 kg de resíduos 

recicláveis, os quais foram destinados a associações de seletores de Passo Fundo, 

previamente contatadas por meio de um projeto denominado “Transformação”. Tal 

projeto é conduzido e organizado por um conjunto de instituições da comunidade regional 

e tem por finalidade apoiar associações de recicladores em suas atividades de coleta, 

seleção e comercialização de materiais recicláveis. Além disso, presta assessoria em 

áreas como organização produtiva, autogestão, organização interna, relação com a 

sociedade e com o poder público. 

Assim, por ocasião da organização das Jornadas na edição de 2013, os RS 

voltaram à pauta. Foi realizado um planejamento, almejando melhorar o processo, que 

contou com um conjunto de reuniões e tratativas envolvendo diversos atores, tais como a 

coordenação das Jornadas e representantes do projeto “Fazendo a Lição de 

Casa/CCTAM, SSA”, do projeto “Transformação” (representando cooperativas de 

seletores), da empresa terceirizada para atuar nas JL (responsável pela limpeza, coleta e 

deposição dos resíduos separados em contêineres) e da empresa municipal que trata da 

coleta e dos transportes dos RS no município.  



Nesse planejamento, cada parceiro ficou responsável por parte das ações: 

 - a coordenação das Jornadas e o CCTAM realizaram ações de sensibilização sobre os 

resíduos, junto aos participantes e às empresas que estiveram presente nos espaços de 

alimentação;  

- o SSA organizou a infraestrutura de coletores no que concerne à instalação de 

recipientes e contêineres para a coleta e o armazenamento temporário para os resíduos 

recicláveis e não recicláveis; 

- a empresa terceirizada, além dos compromissos já citados, deveria ceder os recipientes 

plásticos de cor verde (resíduo reciclável) e cor preta (resíduo não reciclável) para serem 

acondicionadas nos recipientes coletores; 

- a empresa municipal ficou responsável pelo transporte e destino do resíduo não 

reciclável do local de transbordo para o aterro sanitário, e pelo destino do resíduo 

reciclável para os cooperados vinculados ao projeto “Transformação”. 

Destacamos que a Gestão de Resíduos na Universidade está organizada tendo a 

segregação na origem, com recipientes plásticos de cor diferenciada, bombonas e caixas 

para perfurocortantes. Resíduos recicláveis (recipiente verde) e não recicláveis 

(recipiente preto) são segregados em coletores nas próprias salas de aula, corredores, e 

ambientes abertos. Os resíduos oriundos desses coletores são depositados em 

contêineres de capacidade de mil litros, havendo 31 unidades destinadas aos resíduos 

recicláveis e 25 aos não recicláveis, localizadas em pontos estratégicos, constituindo o 

maior volume de resíduos produzidos na UPF (Campus I). A instituição produz 

aproximadamente, a cada mês, seis toneladas de recicláveis. Outros tipos de resíduos 

(efluentes químicos líquidos e resíduos sólidos, pilhas e baterias, lâmpadas, 

eletroeletrônicos, de serviço de saúde, entre outros) têm descarte específico, em 

conformidade com o estabelecido em ordem de serviço interna (FUPF, 2013).  

O grupo do projeto “Fazendo a Lição de Casa” reuniu-se para elaborar um 

instrumento de avaliação da percepção dos participantes quanto à coleta seletiva durante 

o evento. Durante a Jornada, uma das ações de educação ambiental, elaborada e 

executada por membros do CCTAM, foi a aplicação desse questionário/entrevista, ação 

que também teve o objetivo de discutir e sensibilizar os envolvidos quanto às questões 

relacionadas aos RS. No questionário, foi caracterizada a população amostrada em 

termos de gênero e faixa etária, identificado o município de origem e foi investigada a 

percepção da coleta seletiva, indagando se o participante havia observado que foram 

disponibilizados espaços diferenciados para separar seu resíduo. O processo foi 

conduzido durante a Jornada em diferentes turnos, e teve a colaboração de  estudantes 

dos cursos de Ciências Biológicas (4), Pedagogia (3), Engenharia Ambiental (2) e 

Química (4). Houve também a participação de professores dos cursos de Pedagogia e 



Química. Além dos registros já mencionados, também se produziram memórias com 

percepções dos entrevistadores e dos funcionários envolvidos, com observações sobre o 

comportamento em relação aos RS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o SSA da UPF, foram instalados 25 coletores para resíduos recicláveis e 

25 para resíduos não recicláveis, visando à segregação no local do evento. Para 

acondicionamento externo até a coleta, foram instalados 12 contêineres para resíduos 

recicláveis e 12 para não recicláveis. Na Figura 1, podem ser visualizadas imagens dos 

coletores instalados e da forma sugerida de segregação. Já na Figura 2, apresentam-se 

imagens dos coletores externos instalados. 

 

 
 

     

Figura 1: Imagens dos coletores instalados e forma de segregação 

 

 
 



Figura 2: Contêineres instalados para armazenamento externo dos resíduos 

 

Pode-se observar nas Figuras 1 e 2  que a segregação interna realizada 

apresenta dois tipos de coletores individuais com adesivos de identificação reciclável e 

não reciclável. Apesar da correta segregação, em conformidade com o gerenciamento de 

resíduos na Universidade, observou-se que a cor dos coletores e das sacolas de coleta 

não foram percebidas em todos os recipientes, mesmo que o padrão institucional de cor 

verde para reciclável e de cor preta para não reciclável tenha sido informado com 

antecedência à empresa terceirizada. 

Nessa edição, foram contratadas empresas terceirizadas que dispuseram os 

recipientes coletores de RS para segregação dos RS nos dias do evento, e a UPF 

disponibilizou os contêineres para armazenamento externo. Comparando-se com as 

Jornadas anteriores, em 2011 foram disponibilizados oito contêineres para resíduos 

recicláveis e oito para não recicláveis, o que demonstra um aumento da oferta, triplicando 

o número de contêineres de armazenamento e também de coletores de segregação na 

edição de 2013.  

 

PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Foram abordados e entrevistados 657 participantes. Na Figura 3, apresentam-se 

os resultados da caracterização da população entrevistada, no que se refere ao gênero, à 

faixa etária, ao município de origem e à percepção quanto à segregação dos resíduos. 
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Figura 3: Caracterização do público alvo atingido quanto ao gênero (a), à faixa etária (b), 

ao município de origem (c) e à percepção quanto à coleta seletiva (d) 

 

No gráfico apresentado na Figura 3d, observa-se que mais de  65% dos 

entrevistados apontaram que haviam observado a possibilidade de separação dos 

resíduos em reciclável e não reciclável, por meio das lixeiras identificadas, o que 

demonstra que, de modo geral, a intenção de segregação foi compreendida pelas 

pessoas que responderam o questionário. Além disso, os dados apresentados nos 

gráficos das Figuras 3a, 3b e 3c evidenciam que a formação do público-alvo foi 

composta, em sua maioria, por adultos e jovens do sexo masculino, oriundos do 

município de Passo Fundo. 

Durante os questionamentos, também foram registradas algumas memórias dos 

entrevistados e entrevistadores, bem como foi avaliado o funcionamento do sistema com 

os funcionários que estavam trabalhando no evento. Em geral, a percepção dos 

entrevistados foi de que houve uma melhoria em relação às Jornadas anteriores, em 

relação a maior quantidade de recipientes disponíveis nesta edição. Quanto às crianças 

entrevistadas, observou-se que diversas não conheciam o termo “coleta seletiva”, mas, 

ao mudar a fala para “separação de lixo reciclável e não reciclável”, demonstraram 

conhecimento desse conceito e sua importância. Por outro lado, observou-se que alguns 

dos entrevistados não conheciam ou não se interessavam pelo processo de separação 

dos resíduos, alguns, inclusive, recusando-se a responder ao questionário, usando 

argumentos de falta de tempo, pressa, etc. 

Com relação à infraestrutura no local e ao registro das observações dos 

funcionários responsáveis pela limpeza do evento, estes afirmaram que não havia 

segregação.  Tal manifestação era justificada em razão de que, no local, eram 

observados muitos resíduos no chão e sobre as mesas na área de alimentação, bem 

como resíduos mal segregados, não atendendo a classificação reciclável e não reciclável.  

Os funcionários/empresa, como visto (Fig. 1), também não colaboraram, pois foram 



registrados recipientes plásticos de uma só cor e muitas vezes cobrindo a identificação 

inserida nos coletores. Os pontos mais críticos observados quanto à segregação 

inadequada foram os recipientes coletores localizados na praça de alimentação e nas 

proximidades e os menos problemáticos foram as áreas com menor circulação de 

pessoas, como auditórios e espaços de exposição, onde encontraram-se, principalmente, 

resíduos de papel como material predominante, na maioria das vezes destinados 

adequadamente. 

Segundo os funcionários terceirizados contratados para trabalhar no evento, os 

resíduos eram mais “misturados” em horários de maior movimento, o que prejudica a 

segregação em cores diferentes e, consequentemente, os resíduos eram, nos 

contêineres externos, misturados. Além disso, esse grupo afirmou que a segregação “não 

tinha importância”, pois o destino dos resíduos seria o mesmo, o aterro sanitário. Essa 

afirmação demonstrou pouca informação, instrução e a falta de compromisso da 

prestadora de serviços. Também se avaliaram falhas quanto à adequação às normas de 

coleta seletiva existentes no campus I da UPF. 

Estima-se, pelo número de descarregamentos de contêineres, que as JL tenham 

produzido, em 2013, aproximadamente 10 toneladas de resíduos. Segundo a empresa 

municipal, a quantidade de resíduos recicláveis produzidos, entregue à associação de 

catadores/seletores do projeto “Transformação”, foi de 2.430 Kg. Com relação à produção 

de resíduos não recicláveis, não há dados disponíveis, eis que estes não foram pesados. 

A quantidade de resíduos recicláveis apresentada pela empresa municipal foi avaliada 

pelo SSA como inferior à provavelmente produzida. Isso pode ser percebido quando 

verificado os dados fornecidos pelos presidentes das associações de catadores/seletores 

do projeto “Transformação”. Segundo a Associação Amigos do Meio Ambiente (AAMA), 

houve o recebimento de 650 kg e aproveitamento de 400 kg. E, segundo a Associação 

dos Recicladores Esperança da Vitória (AREVI), houve recebimento de 550 kg e 

aproveitamento de 300 kg. Esses dados equivalem à totalidade de resíduos recicláveis 

recebidos durante todo o período da Jornada Literária de 2013. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão dos RS, por sua diversidade e complexidade, constitui um desafio ainda 

maior quando são considerados eventos isolados. Os participantes têm origens e 

vivências diversas, estão num local diferenciado, e com o olhar focado para seu objetivo 

principal, ou seja, participar das atividades relacionadas à Jornada Literária. Assim, 

constitui-se um desafio possibilitar a construção de um olhar que considere o ambiente e 



o cuidado com ele, como parte do evento, nesse caso, tendo a segregação e o destino 

correto dos resíduos como catalisadores para outras discussões das questões 

ambientais.  

Do ponto de vista da infraestrutura e do planejamento, conclui-se serem 

necessárias informações prévias relacionadas às propostas dos eventos, tais como a 

previsão do número de inscrições, a indicação do tipo e da quantidade de resíduos 

produzidos, as atribuições/exigências para os parceiros na gestão dos resíduos e o 

acompanhamento e controle mais efetivo dos processos e das ações de educação 

socioambiental.  

Os dados apresentados pela prefeitura Municipal de Passo Fundo e pelas 

entidades que integram o projeto “Transformação” possibilitaram a percepção de que a 

gestão dos RS em eventos de grande porte deve ser pautada por princípios de educação 

cidadã, emancipatória, ética e de compromisso com as diretrizes que orientam as 

atividades que envolvem as questões ambientais. Isso implica maior controle e 

integração das atividades realizadas, possibilitando a elaboração de relatórios 

interinstitucionais que demonstrem os mesmos resultados do trabalho realizado. 

Nesse sentido, como resultado dessa experiência, foi encaminhado um pedido 

para a Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários para que ocorresse a inclusão 

do item de gestão da geração de RS na formatação de projetos institucionalizados, para 

que se torne um compromisso socioambiental assumido desde o planejamento até a 

execução de todas as atividades/eventos desenvolvidas na Universidade de Passo 

Fundo. 

Além do objetivo de amenizar o impacto ambiental da emissão de gases, com 

base nas reflexões a respeito da produção e segregação de resíduos, o projeto 

possibilitou a geração de trabalho e renda para as famílias de catadores/seletores do 

projeto “Transformação”, bem como promoveu o diálogo entre os diferentes setores da 

Universidade, no sentido de qualificar o trabalho integrado na gestão ambiental. 
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