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RESUMO 

 

A preocupação com o meio ambiente, tão observado atualmente, é resultado de um 

consumismo desenfreado e da falta de percepção de muitos agentes da população. 

Por isso é notório o crescimento de cursos em nível superior e pós-graduações em 

áreas ambientais, uma vez que a educação ambiental faz parte desse processo de 

aplicação e acessibilidade de conceitos relacionados ao meio ambiente. Contudo, 

diversas instituições de ensino superior estão encontrando soluções possíveis de 

serem realizadas, de forma prática e eficiente dentro do campus, para se aplicar a 

gestão ambiental, transformando em modelos a serem seguidos e numa forma de se 

projetar externamente, como por exemplo, o uso de programas para facilitar o 

trabalho, mudar os hábitos da comunidade acadêmica e ainda ser sustentável, como 

é o caso do gerenciamento de resíduos por meio de programas voltados à Gestão 

Ambiental. Assim, o trabalho visa compreender o grau de conhecimento acerca dos 

instrumentos de gestão ambiental e demonstrar metodologicamente, baseado em 

experiência de instituições que empregaram algumas destas técnicas nos mais 

variados setores da instituição, como alcançaram melhorias em seu processo 

produtivo e conseguiram, dentre outros benefícios, reduzir seus resíduos e se 

adequar quanto às normas de proteção e respeito ao meio ambiente. A pesquisa 

também se baseou em resultados obtidos através de um questionário aplicado em 

alguns setores do instituto, sendo uma fase inicial para implementação destes 

programas no IFMT – campus Bela Vista, Cuiabá/MT para trazer maior eficiência 

nas atividades desenvolvidas na instituição, em seus diversos setores.  

 

Palavras-chave : Instituições de Ensino Superior, Educação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Concern for the environment, as seen today is a result of rampant consumerism and 

lack of awareness of the population of many agents. So notorious is the growth in 

higher level courses and postgraduate courses in environmental areas, since 

environmental education is part of this application process and accessibility of 

concepts related to the environment. However, many higher education institutions 

are finding possible solutions to perform, in a practical and efficient campus, to apply 

environmental management, transforming into models to follow and a way of 

projecting externally, for example, the use of programs to facilitate the work, change 

the habits of the academic community and still be sustainable, as is the case of 

waste management through programs focused on Environmental Management. 

Thus, the work seeks to understand the level of knowledge about environmental 

management tools and demonstrate methodologically based on experience of some 

institutions that employ these techniques in various sectors of the institution, as 

achieved improvements in its production process and could, among other benefits 

reduce their waste and fit as the standards of protection and respect for the 

environment. The research was also based on results obtained through a 

questionnaire applied in some sectors of the institute, with an initial phase for the 

implementation of these programs IFMT - campus Bela Vista, Cuiabá / MT to bring 

greater efficiency in the activities of the institution, in its various sectors. 

 

Keywords : Institutions of Higher Education, Environmental Education. 

 

 

  



viii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 : Com relação àquilo que você não está utilizando mais, você devolve ao 
local de origem, mesmo que isto tome certo tempo?......................................... 28 

Figura 2 : Seu trabalho é prejudicado por algum setor que antecede o seu?....... 29 

Figura 3 : Numa oportunidade em que você buscou por uma ferramenta ou um 
material específico, você teve dificuldades para encontrá-lo?................................. 29 

Figura 4 : Você respeita a codificação de cores usada para coleta seletiva?........ 31 

Figura 5 : Você tem o hábito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o 
tipo ou     natureza: plástico, papel, resíduo ou metal?......................................... 31 

Figura 6 : Você conhece ou já ouviu falar sobre “P+L”?........................................ 32 

Figura 7 : Quando você está com algum material que pode ser descartado 
(jogado fora), você procura um lixo ou local de descarte mais próximo?................ 33 

Figura 8 : Caso você conheça o significado de “P+L”, você adota hábitos 
compatíveis?............................................................................................................. 33 

Figura 9 : Você conhece ou já ouviu falar sobre “5S”?........................................... 34 

Figura 10 : Caso você conheça o significado de “5S”, você adota hábitos 
compatíveis?............................................................................................................. 35 

Figura 11 : Você conhece coleta seletiva?............................................................. 35 

Figura 12 : Você conhece o significado de “Ato inseguro”?.................................... 36 

Figura 13 : Você conhece o significado de “Condição insegura”?.......................... 36 

Figura 14 : Você se preocupa em encontrar soluções para os problemas?........... 37 
Figura 15: Lixeiras devidamente identificadas para coleta seletiva........................ 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 10 

2. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................................. 12 

2.1 GESTÃO AMBIENTAL .................................................................................................................... 12 

2.2 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) ....................................................................... 13 

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ............................................................................................................... 14 

2.4 COLETA SELETIVA ........................................................................................................................ 16 

2.5 RECICLAGEM ................................................................................................................................. 17 

2.6 COMPOSTAGEM ............................................................................................................................ 18 

2.7 PROGRAMA 5S .............................................................................................................................. 19 

2.8 PRODUÇÃO MAIS LIMPA – P+L ................................................................................................... 21 

2.9 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 5S E P+L ............. 23 

3.MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................................... 24 

3.1 ÁREA DE ESTUDO ......................................................................................................................... 24 

3.2 METODOLOGIA .............................................................................................................................. 24 

3.3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO .............................................................................................. 26 

3.4 REVISÃO DOCUMENTAL .............................................................................................................. 27 

3.5 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO ................................................................................................. 27 

3.6 ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO ......................................................................................... 27 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 28 

TABELA 1: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S. ............................................................................... 39 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 43 

6.REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 44 

ANEXO I ................................................................................................................................................ 34 

ANEXO II ............................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É preciso discutir as questões relacionadas ao meio ambiente para que seja 

possível estabelecer planos de viabilidade ambiental e fazer com que aumente a 

mobilização em busca de formas sustentáveis para continuar a usufruir dos recursos 

naturais, uma vez que os impactos negativos, resultado de atos humanos, são cada 

vez mais evidentes. 

Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias de preservação ambiental 

está intimamente ligado ao fato da sociedade civil buscar por órgãos mais 

responsáveis ambientalmente, que estejam envolvidos com os problemas não 

somente relacionados ao meio ambiente, mas com toda forma de se pensar no bem 

estar da população como um todo. 

Assim, diante deste cenário, sendo as empresas pressionadas por este 

“consumidor verde”, estas vêm se adaptando, organizando e melhorando seus 

processos produtivos para atender às reivindicações deste público e associar o 

crescimento à responsabilidade ambiental. Da mesma maneira que as empresas, 

outras instituições estão seguindo este caminho em busca de qualidade de vida, 

melhoria na produção e destaque no mercado. 

Papel de destaque neste meio é o das Instituições de Ensino Superior (IES) 

que possibilita o encontro real de docentes, discentes e meio ambiente através de 

um intenso processo de educação ambiental. 

Devido à importância da gestão ambiental, o presente trabalho pretende 

levantar um questionamento no IFMT - Instituto Federal do Mato Grosso, campus 

Bela Vista, sobre os processos que circundam este tema, uma vez que se trata de 

uma instituição federal que possui cursos voltados às áreas ambientais, logo, 

mostra-se de grande importância a existência de uma visão de como está o 

entendimento a respeito da gestão ambiental para proporcionar aos acadêmicos e 

demais servidores, o contato direto com o que de fato é relevante ao aprendizado de 

boas práticas ambientais. 

 Este trabalho visa avaliar o grau de conhecimento acerca dos instrumentos 

de gestão ambiental e se estes são empregados no campus do IFMT- Bela Vista. 

Assim, surge com o propósito de avaliar a compreensão sobre gestão 

ambiental através de uma proposta metodológica de programas favoráveis ao meio 
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ambiente e de uma possível aplicação para ser realizado no IFMT - campus Bela 

Vista. 

A monografia deseja propor metodologicamente, através da implantação de 

Programas de Qualidade dentro de conceitos de Gestão Ambiental, uma forma de 

dinamizar os processos produtivos no campus. 

O objetivo geral do trabalho consiste em avaliar o grau de conhecimento 

acerca dos instrumentos de gestão ambiental e se estes são empregados no 

campus do IFMT- Bela Vista, além de verificar o conhecimento da comunidade 

acadêmica sobre os instrumentos de uma gestão ambientalmente eficaz, saber da 

existência de uma política de gestão direcionada ao meio ambiente e, portanto, 

aplicação de conceitos vivenciados em sala de aula pelos acadêmicos de gestão 

ambiental. Outro ponto importante da pesquisa é observar a visão sobre os 

processos voltados à gestão ambiental nos diversos setores do instituto e 

sensibilizar as pessoas envolvidas para implantação dos programas que irão auxiliar 

no desenvolvimento destes processos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Gestão Ambiental 

 

A sociedade motiva-se quando conhece melhor o meio em que vive, para 

então, realizar trabalhos que valorizem e preservem os recursos naturais, 

desenvolvendo a concepção de ecodesenvolvimento1. Surge assim, a importância 

de se aplicar noções de Gestão Ambiental (GA), que demonstrará a consciência de 

se preservar, a importância de se mudar padrões já existentes e promover uma 

organização entre prefeitura, escolas, empresas e demais órgãos existentes para 

buscar minimizar gastos com desperdício, utilizar a reciclagem, a reutilização de 

materiais e desenvolver tecnologias que auxiliem neste processo de preservação 

ambiental (SELL, 2006). 

A incorporação de valores acerca do desenvolvimento sustentável em uma 

organização social e estabelecidas nas metas de uma empresa e também na 

administração pública são fases entendidas como gestão ambiental. É ainda, a 

integração de práticas, políticas e programas relacionadas ao meio ambiente 

realizada continuamente para se obter melhorias nos processos de gestão, visando 

a eco eficiência na realização de melhores e mais limpas tecnologias, priorizando a 

redução na geração de resíduos, disposição final adequada, a reciclagem e a 

reutilização dos mesmos (MORENO e POL, 1999). 

A gestão ambiental é um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos, 

aplicados adequadamente por um empreendimento com o intuito de controlar 

impactos e também reduzi-los diante do meio ambiental (MORETTI et. al., 2004). 

 

 

 

                                                           
1 Em 1973, o Secretário Geral da Conferência de Estocolmo lançou o conceito de 
ecodesenvolvimento, cujos princípios fundamentais baseavam-se na utilização racional de recursos  
humanos e naturais em escala local e regional, satisfazendo as necessidades humanas básicas e 
conciliando com a capacidade de restauração dos recursos naturais.  (QUEIROZ, Fabio Albergaria 
de. “Meio Ambiente e Comércio Internacional.” Curitiba: Juruá, 2010, pg. 30). 
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Segundo Seiffert (2006), é estabelecido como um pré-requisito de extrema 

importância para as empresas que almejam escoamento de seus produtos neste 

mercado cada vez mais globalizado, a obtenção da certificação de Sistema de 

Gestão Ambiental através da ISO 14000, pois é um fator determinante neste atual 

processo competitivo, e é aplicado às empresas de pequeno ou de médio porte, 

alcançando todos os perfis empresariais. 

Durante a decorrência dos anos, diversos instrumentos têm sido desenvolvidos 

no âmbito da gestão ambiental, visando à conciliação entre proteção ambiental e 

desenvolvimento econômico, sendo que cada um destes instrumentos são 

consequências do contexto social diante do grau de degradação ambiental, do nível 

de sensibilização ambiental e do desenvolvimento tecnológico (SEIFFERT, 2007). 

Contudo, ainda há de se pensar na gestão ambiental em todos os seus 

aspectos, que surja como foco não somente empresarial, mas também seja alvo do 

pensamento que baseia os que serão os empresários de amanhã, as instituições de 

ensino superior, de onde deve nascer a ideia de se estabelecer este vínculo entre 

pessoas, progresso e empresas. 

 

 

2.2 As Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

A aplicação da gestão ambiental nas instituições de ensino superior ainda não 

apresenta uma boa estrutura no país. Para Careto (2003), dentre as bibliografias 

que tratam do assunto nestas instituições, o que se percebe é que os programas 

apresentados se retém ao uso racional da água, da energia, visando reduzir custos, 

conscientizar e sensibilizar os discentes para a importância da questão ambiental. 

O que expressa maior preocupação é que tais tentativas parecem não ser 

suficientemente importantes para esclarecer os fatos de que o meio ambiente 

deveria ser uma disciplina comum, sendo adaptada para atingir a formação de todas 

as profissões que estão diretamente ligadas à indústria, seja esta uma instrução 

vinda de nível médio ou superior, uma vez que se nota que em cada indústria os 

profissionais ingressantes têm a mentalidade de que os problemas relacionados às 

questões ambientais são meramente assunto do setor de meio ambiente, não 
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percebendo que está presente na rotina de atividades de cada indivíduo (MOREIRA, 

2006). 

Contudo, diante do que está sendo proposto atualmente no que se refere às 

boas práticas e aplicação da conscientização em tudo que está relacionado ao meio 

ambiente, torna-se claro e evidente que a população deve estar alicerçada em bases 

sólidas, que pode ser compreendido através dos conceitos propostos pela educação 

ambiental, onde é possível esclarecer e sensibilizar cada indivíduo. 

 

 

2.3 Educação Ambiental  

 

Para Mayor (1998), o que nos levará a um desenvolvimento autossuficiente e 

sustentável é a educação, uma vez que deve ser ofertada a toda população, 

igualando as chances de cada indivíduo na busca por instrução. 

Reigota (1998) relaciona a educação ambiental como proposta pedagógica 

para conscientizar, mudar o comportamento, capacitar pessoas e desenvolver 

competências a todos os envolvidos no processo educativo. 

Assim, em meio à disponibilidade tecnológica cada vez mais crescente em 

relação a tudo que seja informação, a educação quando foca a cidadania visa 

sensibilizar, educar e motivar o cidadão, transformando a visão de sua atuação 

social. Logo, cabe ressaltar a educação ambiental como fonte de transformação, 

com o intuito de desenvolver em cada indivíduo o ideal de um desenvolvimento 

compatível com a sustentabilidade.   

Na visão de Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental é fonte de 

conhecimento, meio de aperfeiçoar as habilidades e mudar os valores, sendo 

responsável pelo estímulo na harmonização e integração de cada pessoa com o 

meio ambiente.  

Desta forma, a educação ambiental é uma das partes importantes que 

compõem este processo de sustentabilidade, levando em consideração o 

aprendizado da relação entre a humanidade e o ambiente que nos rodeia, colocando 

em prática a ética ambiental e o que deve se estabelecer entre a qualidade de vida, 

o ambiente ecológico devidamente equilibrado, fazendo com que cada componente 

da sociedade sinta-se inserido e participante na projeção, elaboração e construção 
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de sua cidadania, sendo estes membros sociais cada vez mais organizados 

(ZITZKE, 2002). 

Segundo Tamaio (2000), a educação ambiental, embora não seja suficiente, é 

importante na mudança relacionada ao crescimento da degradação socioambiental, 

pois, conforme o autor trata-se de uma ferramenta de mediação necessária entre 

culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a 

construção das transformações desejadas. 

Os problemas acerca da sustentabilidade é o eixo que centraliza a reflexão a 

respeito do desenvolvimento social e econômico, surgindo atualmente como uma 

arma para enfrentar a crise no meio ecológico, visualizando a relação exercida pelos 

impactos causados pelos seres humanos no meio ambiente em que vive e em tudo 

que possa estabelecer qualquer tipo de contato. Logo, este tema deve sugerir que, 

como sendo elo integrador, zele pela ética, bem como suas responsabilidades, 

interligando fatores como a qualidade de vida, a expressão de cada participante da 

sociedade com a conscientização do que realmente deverá ser estabelecido como 

fator de importância socioambiental, com a aplicação de recurso de sensibilização 

nesta nova prática de desenvolvimento. 

Sendo assim, Jacobi et. al. (1998) afirma que a noção que cada um deve ter 

quanto à sustentabilidade deve relacionar não somente as práticas ambientais que 

levam à qualidade de vida, mas também a uma justiça social, equilíbrio no meio 

ambiente e o rompimento com o atual modelo de desenvolvimento capitalista, de 

exploração dos recursos naturais e aumento da produção e, consequentemente, do 

consumo exacerbado, utilizado como padrão. 

A educação ambiental, sem dúvida, é o primeiro passo para se iniciar uma 

sensibilização. Porém, outros conceitos também auxiliam, como a prática da coleta 

seletiva, que irá favorecer, por exemplo, a gestão dos resíduos existentes, sua 

devida segregação e posterior processo de coleta, cada qual devidamente 

designado, favorecendo a destinação correta. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2.4 Coleta Seletiva 

 

O crescente consumismo instalado na atual vida moderna e o anseio por 

adquirir um maior número de bens invade a vida cotidiana. Assim, uma nova prática 

vem crescendo, esta, além de possibilitar uma destinação correta aos resíduos 

sólidos, pode ser uma fonte de geração de renda às pessoas dispostas a se 

encarregar no auxilio deste processo, logo, a coleta seletiva é uma maneira de 

estabelecer contato racional entre tudo que descartamos, mas que ainda pode ser 

reutilizado por outras pessoas. 

A coleta seletiva visa segregar materiais recicláveis como plásticos, papéis, 

vidros e metais para, enfim, destinar às empresas responsáveis por sua efetiva 

reciclagem e então, capazes de transformá-las em novos produtos, que irão atingir 

um novo tipo de mercado e, também, um novo estilo de consumo, para estes 

consumidores, preocupados com o meio ambiente e engajados em exigir das 

empresas uma responsabilidade ambiental. 

O que expressa avanço no processo de coleta seletiva é a população adquirir 

consciência e participar desta atividade, também é importante o trabalho realizado 

pelos catadores, que possibilitam a inserção destes resíduos nas empresas que 

reciclam estes materiais. Desta forma, é visível que a coleta seletiva propõe: ligação 

entre as empresas, os catadores, as escolas, os sucateiros, as associações 

ecológicas, etc.; diminuição do volume de resíduos gerados nos diversos setores da 

sociedade; estimula a participação da população e ainda proporciona a melhoria na 

qualidade dos produtos recuperados e coletados (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

A qualidade de vida das pessoas deve ser levada em consideração quando 

tratamos de assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável, para não se 

colocar em risco o meio ambiente, para não poluir a água, o ar e o solo, ou ainda, 

elevar a disposição de resíduos nos lixões, há de se repensar a ideia de melhor 

destinar todo e qualquer tipo de resíduo.  

Para Mota (2000), algumas melhorias podem ser vistas através da coleta 

seletiva: a realização de parcerias e estabelecimento da boa qualidade dos materiais 

recuperados, a redução do volume de resíduos que iriam para os aterros; a 

promoção da cidadania. Mas o autor ainda destaca algumas desvantagens como o 

elevado custo e a necessidade de centros de triagem. 
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Lima (2001) destaca que a vantagem da coleta seletiva está na prática eficaz 

da cidadania: a natureza receber de volta tudo que lhe foi retirado; a preservação 

dos bens naturais; o papel da educação ambiental desenvolvida junto aos jovens/ 

adolescentes, com o público infantil e ainda ressalta a importância de se avaliar os 

problemas dos resíduos gerados pelas pessoas a nível mundial, além de ser 

importante por estabelecer o aumento da vida útil de aterros controlados e 

sanitários. 

A responsabilidade por coletar o lixo no Brasil é municipal, assim, o processo 

de coleta seletiva é realizado por iniciativas da própria comunidade ou do poder 

público. Por mais que se trate de responsabilidade do município, os resíduos sólidos 

são também preocupação federal, o que viabilizou a criação da resolução do 

CONAMA Nº 275 de 25 de abril de 2001 a qual estabelece o código de cores que 

devem ser adotadas para identificar transportadores e coletores e as campanhas 

que informam a respeito da coleta seletiva. 

Um método bastante utilizado para minimizar os danos causados pelo 

crescente número de resíduos é a reciclagem, uma forma de colocar em prática tudo 

que é feito no ato de segregar os mesmos, de se destinar corretamente o que é 

separado na coleta seletiva, por isso é de grande importância neste processo. 

 

 

2.5 Reciclagem 

 

Devido o excesso de resíduos oriundos do consumismo exacerbado, cresceu 

também a utilização de recursos naturais não renováveis. Diante disso, é necessário 

saber que existem dois tipos de recursos naturais: os recursos naturais 

renováveis , que são aqueles que se renovam de acordo com o horizonte de vida do 

homem e os não renováveis , que se renovam apenas em eras geológicas, visto 

que é o tempo necessário para sua formação (ENRÍQUEZ, 2010). Logo, o 

gerenciamento, tratamento e disposição destes resíduos se tornou algo complexo e 

de alto custo para a administração pública.  

Assim, talvez um meio de se minimizar a disposição destes resíduos no meio 

ambiente seja a reciclagem. 
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Monteiro (2001) estabelece a reciclagem como um processo de separação de 

materiais do lixo domiciliar como plásticos, papéis, metais e vidros para que haja a 

possibilidade de voltar a serem beneficiados pela indústria, sendo transformados em 

produtos comercializados no mercado. Assim, o processo de reciclagem oferece 

vantagens como a geração de emprego e renda, a conscientização da população 

quanto às questões ambientais, a economia de energia, a preservação de recursos 

naturais, a economia de transporte (devido à redução de material que demanda o 

aterro). 

O ideal de uma reciclagem é aquela que vem da população através da 

separação do que é reciclável em suas residências, depositando apenas o material 

orgânico no lixo, uma vez que, se misturados aos que podem ser reaproveitados, o 

contamina, dificultando seu beneficiamento. 

Um processo muito interessante para reaproveitar determinados tipos de 

materiais tão importantes como a matéria orgânica, que também podem ter seu uso 

potencializado, é a compostagem, que poderá destinar adequadamente todo esse 

material comumente desperdiçado. 

 

 

2.6 Compostagem 

 

Segundo Kiehl (2002), é um processo onde há decomposição da matéria 

orgânica, resultado da decomposição de restos de animais e vegetais, onde os 

mesmos são colocados em monte, depois revolvidos e irrigados, produzindo adubo 

orgânico. 

A compostagem apresenta vantagens como: economia de aterro, uma vez 

que 50% destes resíduos terão outra destinação; redução da necessidade de se 

tratar efluentes; aproveitamento da matéria orgânica; processo seguro do ponto de 

vista ambiental; eliminação de patógenos e reciclagem de nutrientes que irão para o 

solo (MARTINHO; GONÇALVES, 2000). 

Entende-se por compostagem o processo biológico de decomposição da 

matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Este processo tem 

como resultado final um produto que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas 

características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente (D’Almeida; Vilhena, 2000). 
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Alguns fatores que influenciam na compostagem podem ser observados no 

lixo domiciliar, por exemplo, que possui os microrganismos suficientes para 

decompor a matéria orgânica. Controlando a aeração e a umidade, estes se 

proliferam rapidamente por toda a massa, de maneira homogênea (MONTEIRO et. 

al., 2001). 

Outros conceitos surgiram para auxiliar na prática de atitudes ambientalmente 

saudáveis dentro de uma instituição, como é o caso do programa 5S e a Produção 

Mais Limpa (P+L). 

 

 

2.7 Programa 5S 

 

Com o objetivo de causar transformação ao ambiente da organização onde 

está sendo implantado e promover a mudança de hábitos dos colaboradores, 

chegando a refletir na qualidade de vida destas pessoas, redução de desperdícios, 

redução de custos e aumento da produtividade, surgiu o conceito de Programa 5S. 

Desenvolvido no Japão pós-guerra em 1950, por Kaoru Ishikawa, com o desejo 

de organizar o país. Sendo este um programa que possibilitou um melhor 

ordenamento no processo produtivo – através de um processo participativo - 

elevando os índices de produção, com uma combinação harmônica entre as 

matérias-primas e o capital humano, foi rapidamente adotado pelo País.  Passou a 

ser aplicado em diversas empresas a nível mundial, apresentando grande eficácia 

(CARVALHO, 2011). 

Sua implantação estabelece o uso de ações relacionadas ao bom-senso de 

quem pretende ter qualidade no trabalho. Este programa possui algumas etapas que 

representam os 5S’s propostos pelo programa: 

 

Senso de Utilização ou Descarte (SEIRI):  identificar materiais, equipamentos, 

utensílios, descartando o que não é necessário, destinando de forma correta o que 

não é utilizado (LAPA et. al., 2006). 

Este é o primeiro passo para implantação do programa por estabelecer a 

limpeza, organização, utilização, classificação e descarte do que não é necessário 

para executar uma tarefa. 
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Algumas vantagens de sua implantação podem ser vistas, pois reduz a 

necessidade de estoque, de espaço físico e gasto com sistema de armazenamento, 

facilita o controle de produção, o arranjo físico e a execução do trabalho no tempo 

estabelecido, reduz o desperdício de material e também os custos e acidentes 

(REBELLO, 2005). 

 

Senso de Ordenação/Arrumação (SEITON):  definir locais apropriados além 

de critérios para dispor materiais, guardar ou estocar equipamentos, ferramentas, 

utensílios, dados e informações que facilitem o manuseio e uso, facilitando a 

procura, a guarda e a localização de qualquer item (LAPA et. al., 2006). 

Visa determinar os locais apropriados para ferramenta, equipamentos, 

documentos e materiais para que possam ser facilmente localizados. 

As vantagens aqui destacadas são o aproveitamento dos espaços existentes, a 

facilidade na busca de itens com maior rapidez, a redução dos custos, evita-se      os 

desperdícios, racionaliza o trabalho, aumenta a produtividade além de motivar as 

pessoas e deixar o ambiente de trabalho funcional e mais agradável (REBELLO, 

2005). 

 

Senso de limpeza (SEISO):  eliminar a sujeira ou objetos estranhos, mantendo 

os ambientes limpos (teto, paredes, piso, armários, estantes e gavetas) e também, 

dados e informações, garantindo a tomada de decisões mais acertadas (LAPA et. 

al., 2006). 

Para Rebello (2005) as vantagens estão em aumentar a autoestima e 

disposição da equipe para gerar maior produtividade, no estabelecimento de bom-

humor na equipe, a amizade e o companheirismo, traz eficiência e satisfação das 

pessoas, evita danos à saúde e gastos com doenças das pessoas que integram as 

equipes, além de evitar também as perdas com materiais, ajuda a melhorar a 

imagem, tanto interna quanto externa da empresa e reduz as condições inseguras. 

 

Senso de asseio ou higiene (SEIKETSU):  estabelecer condições favoráveis à 

saúde mental e física, num ambiente livre de agentes poluentes, mantendo as 

devidas condições sanitárias em áreas comuns. Pretende-se também cuidar da 
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higiene pessoal, tratando para que comunicados e informações sejam de fácil 

compreensão (LAPA et. al., 2006). 

É responsável por analisar fatores higiênicos que possam causar riscos e 

descobrir maneiras que minimizem ou eliminem seus impactos. 

São vantagens deste senso a melhoria contínua do ambiente de trabalho, a 

racionalização do tempo, o incentivo à criatividade dos envolvidos, melhora a 

produtividade e serve de base para a Qualidade Total (REBELLO, 2005). 

 

Senso de auto-disciplina (SHITSUKE):  desenvolver o hábito de se observar, 

de seguir normas e especificações, sejam informais ou mesmo escritas. É o 

resultado do exercício moral, físico e mental (LAPA et. al., 2006). 

Caracteriza o mais importante dos sensos no Programa 5S, pois se não houver 

harmonia neste, por meio de repetições e práticas do que foi desenvolvido durante a 

implantação do processo, todo o programa perde sua eficiência. 

É a base harmônica do que estava previsto nos 4Ss anteriores. Trata-se de 

uma ação conscientemente voluntária em prol de praticar tudo que foi determinado 

anteriormente nos processos estabelecidos.  

É responsável pela qualidade de seu trabalho e de sua vida, buscando 

melhoria sempre, ao cumprir rigorosamente os padrões técnicos, éticos e morais, 

normas e tudo o que for estabelecido pela organização onde trabalha. É o pacto da 

qualidade onde todos assumem o compromisso de manter as normas, prazos e 

acordos estabelecidos nas fases anteriores, a fim de aperfeiçoar e dar continuidade 

ao Programa. Faz parte do comportamento ético respeitar o acordo estabelecido e 

cumprir todos os compromissos para não desapontar o cliente (REBELLO, 2005). 

 

 

2.8 Produção Mais Limpa – P+L 

 

Este conceito foi proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), em 1989, sendo uma ação estratégica ambiental de prevenção 

associada aos processos, serviços e produtos a fim de elevar a eficiência e, 

consequentemente a eficácia na produção, reduzindo riscos ao meio ambiente e aos 

seres vivos. 
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O setor industrial, através de sua crescente produção realizada em larga 

escala, teve por muitos anos este processo produtivo realizado sem qualquer 

preocupação com o meio ambiente e seus possíveis impactos. 

Diante do crescimento econômico estabelecido pela produção elevada, fazia 

com que se estabelecesse a relação de crescimento com a melhoria de vida à 

sociedade que, então, iria desfrutar dos bens produzidos, mas, segundo Lemos 

(1998), este crescimento econômico ocorrendo de forma desordenada, acarreta 

grandes danos ao meio ambiente e seus ecossistemas que, a certo prazo, tornaria 

estes conjuntos ecossistêmicos impossíveis de habitação pelos seres humanos. 

Diante desta problemática, Figueiredo (2004) relata que a sociedade passou a 

exigir das indústrias outra postura em relação à adoção de técnicas que 

possibilitasse atender às normas de padrões ambientais, atendendo assim a toda a 

população, e não somente uma minoria. 

Logo, tornou-se cada vez mais constante a busca por práticas mais 

responsáveis tanto pelo lado social quanto ambiental, juntamente com técnicas 

utilizadas tradicionalmente pelo setor de gestão e produção das indústrias, visando 

alcançar aqueles consumidores que estão engajados na busca por produtos livres 

de desperdícios ou ainda, daqueles que causam danos ambientais.  

Assim, a quantidade de dejetos e resíduos é minimizada nos processos de 

produção de um bem e/ou serviço, além de reduzir desperdícios, aumenta a eficácia 

e é menos agressivo com o meio ambiente, traz materiais que facilitam o manuseio e 

que não apresentam perigo ambiental e à vida humana. 

Diversas práticas são consideradas P+L, como melhorias no armazenamento, 

na administração e no acondicionamento e seleção dos resíduos sólidos, a 

eliminação do que é obsoleto, como máquinas e materiais, a manutenção realizada 

de maneira periódica das máquinas utilizadas no processo de produção, a adoção 

de um sistema de coleta seletiva e incentivo à sensibilização ambiental. 

São etapas e passos para implantação da Produção Mais Limpa segundo a 

“Apostila de Capacitação em P+L – SEBRAE Nacional, terceira fase do programa 

P+L, 2006”: a etapa 1  compreende o planejamento e organização (obter 

comprometimento e envolvimento da gerência, definir as equipes do projeto e 

evidenciar possíveis barreiras); a etapa 2  é o diagnóstico (identificar como a 

empresa está organizada, desenvolver os fluxos dos processos e selecionar as 
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oportunidades de P+L); a etapa 3  seria a realização das medições e definição de 

indicadores (realizar uma análise quantitativa de entradas e saídas e criar 

indicadores e efetuar a avaliação das causas); a etapa 4  fica a cargo do estudo de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental (efetuar a avaliação técnica além da 

avaliação econômica e ambiental) e a etapa 5  que surge com a implementação e 

plano de continuidade que visa criar o plano de implementação, monitorar, 

acompanhar  e sustentar atividades de P+L (BARBIERI, 2006). 

 

 

2.9 Processo de Implantação do Programa de Qualidad e Total 5S e P+L 

 

O processo de implantação do Programa 5S e P+L é dividido em fases que 

compreendem a preparação, a implantação e a manutenção. Estas fases estão 

associadas ao ciclo de melhoria contínua, o PDCA (Plan, Do, Check e Action) 

utilizada no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Este ciclo compreende etapas 

como: planejar (plan) que estabelece objetivos e processos que levarão aos 

resultados almejados, seguindo a política ambiental da empresa; executar (do) é a 

implementação dos processos previamente estabelecidos para alcançar os 

resultados; verificar (check) que é a fase de monitoramento e também a medição 

dos processos conforme a política ambiental, requisitos legais, metas, objetivos e 

relato dos resultados e agir (action) sendo a fase de execução de ações de 

melhoramento contínuo do que está sendo realizado no sistema de gestão 

ambiental. 

O PDCA ajuda na implantação do programa, pois define atitudes e ações a 

cada etapa do ciclo, seja na fase de coleta de dados ou na definição de metas e nas 

auditorias. 

Contudo, diante de todas estas sugestões, entende-se que fazem parte de uma 

proposta de realização de um plano de gestão ambiental dentro do campus, que irá 

contribuir para a visão socioambiental da instituição.  
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3.MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

 

O IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

foi inaugurado em 13 de Setembro de 2006, seu funcionamento foi autorizado pela 

Portaria Ministerial nº 1.586, de 15 de setembro de 2006, nesta época era chamado 

de Unidade de Ensino Descentralizada Bela Vista – UNED- Bela Vista, sendo uma 

extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-

MT). A instituição é ligada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 

SETEC, do Ministério da Educação. 

Seu objetivo é promover educação de excelência através do ensino, pesquisa e 

extensão, visando à formação do cidadão crítico, autônomo e empreendedor, 

comprometido com o desenvolvimento social, científico e tecnológico, especialmente 

de abrangência local e regional. 

Sua estrutura atende aos cursos de educação Profissional e Tecnológica no 

nível médio: Técnico nível Médio Integrado em Meio Ambiente, Técnico nível Médio 

Integrado em Química; Técnico subseqüente em Química, Técnico subseqüente em 

Alimentos; no nível superior: Tecnologia em Gestão Ambiental e Bacharelado em 

Engenharia de Alimentos. 

 

 

3.2 Metodologia 

 

O desenvolvimento da metodologia aqui empregada propiciará estabelecer 

uma proposta aplicável de políticas e práticas sustentáveis dentro desta Instituição 

de Ensino, além de direcionar esforços para esclarecer a comunidade do campus 

sobre as técnicas voltadas para a gestão ambiental dentro do IFMT – Bela Vista. 

Com o desenvolvimento e finalização da pesquisa, pretende-se sensibilizar as 

pessoas envolvidas no processo quanto à importância da aplicação de tecnologias 

limpas, adaptando aos programas de Qualidade Total, uma vez que o questionário 

pôde demonstrar o grau de conhecimento da comunidade acadêmica nas diversas 

atividades do campus a respeito dos processos e instrumentos de gestão ambiental, 
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sendo que alguns processos como a coleta seletiva, seu código de cores e o 

entendimento acerca do que este processo representa é bem entendido pela maioria 

dos entrevistados, já os programas 5S e P+L já não apresentaram o mesmo 

desempenho, uma vez que a grande parte ainda não ouviu falar sobre Produção 

Mais Limpa e, portanto, não adotam medidas compatíveis ao método estabelecido 

neste programa. 

Espera-se que os dados apresentados, possibilitem a aplicação do Programa 

5S e P+L, bem como outras formas de se buscar melhorar os processos de Gestão 

Ambiental, além de mostrar, através das experiências de outras instituições de 

ensino superior, que os colaboradores do campus podem alcançar melhorias em seu 

processo produtivo, uma vez que o programa 5S atua na mudança de hábitos e o 

P+L almeja um processo de produção mais eficaz, com redução na geração de 

resíduos e maior eficiência nas atividades realizadas. 

É importante relacionar os casos estudados para demonstrar, através da 

experiência destas instituições de ensino, o que foi implantado e todas as suas 

impressões e resultados obtidos e, através da aplicação do questionário, avaliar 

fatores importantes como ponto de partida para aplicação das técnicas aqui 

levantadas. 

Para a implantação do programa 5S solicitou-se o uso da metodologia do ciclo 

PDCA de controle de processo, que fora descrito por Carvalho (2011), e engloba o 

Planejamento, a Execução, a Verificação e a Atuação corretiva. Em caráter inicial, 

fora feita uma avaliação do cenário, para então, um planejamento em cima das 

informações colhidas. Nesse sentido, foi distribuído entre os docentes, técnicos 

administrativos e discentes o mesmo questionário (anexo) que continha as seguintes 

perguntas: 

• Você conhece ou já ouviu falar sobre “5S”?   

• Caso você conheça o significado de “5S”, você adota hábitos compatíveis? 

• Você se preocupa em encontrar soluções para os problemas? 

• Seu trabalho é prejudicado por algum setor que antecede o seu? 

• Com relação àquilo que você não está utilizando mais, você devolve ao local 

de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 

• Numa oportunidade em que você buscou por uma ferramenta ou um material 

específico, você teve dificuldades para encontrá-lo? 
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• Quando você está com algum material que pode ser descartado (jogado fora), 

você procura um lixo ou local de descarte mais próximo? 

• Você conhece coleta seletiva? 

• Você respeita a codificação de cores usada para coleta seletiva? 

• Você tem o hábito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o tipo 

ou     natureza: plástico, papel, resíduo ou metal? 

• Você conhece o significado de “Ato inseguro”? 

• Você conhece o significado de “Condição insegura”? 

• Você conhece ou já ouviu falar sobre “P+L”? 

• Caso você conheça o significado de “P+L”, você adota hábitos compatíveis? 

 

As referidas perguntas buscavam respostas objetivas, em marcação de “x”, 

para uma situação de “sim”, “não” e “não sei responder” (sendo que esta pergunta 

visava avaliar o grau de incerteza do entrevistado). Os docentes e discentes foram 

escolhidos de forma aleatória, com relação aos técnicos administrativos, os 

questionários foram entregues em cada setor.  

No programa 5S (LAPA et. al., 2006) foi abordado as 5 fases, conforme já 

discutido. Desta forma, o questionário aplicado aborda de forma geral aspectos 

quanto às fases do programa. 

 

 

3.3 Levantamento Bibliográfico 

 

A revisão bibliográfica foi realizada através de literaturas específicas e em 

normas técnicas publicadas, levantamento de dados, estes, diante da realização de 

um questionário (anexo). Apesar das diferenças regionais e até mesmo culturais, as 

instituições em todo o país possuem metodologias semelhantes de trabalho, desta 

forma apresenta-se o que está sendo aplicado em algumas Instituições de Ensino 

Superior (anexo II) existentes no Brasil, esperando assim, que as informações e 

experiências vividas, possam trazer uma visão do que pode ser implantado de modo 

positivo no campus. As práticas de gestão ambiental compreendem processos de 

coleta seletiva, utilização de tecnologias mais limpas e toda forma de estruturar a 

instituição.  
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A observação do que é realizado nestas Instituições de Ensino Superior trata-

se de um modelo proposto para a gestão ambiental diante das normas NBR ISO 

14001 e NBR ISO 14004 (ABNT, 1997ª; 1997b) e, também, o ciclo PDCA. 

 

 

3.4 Revisão Documental 

 

O levantamento de dados e também o referencial bibliográfico baseou-se em 

dissertações, artigos, periódicos e livros técnicos bem como da consulta nos mais 

variados sítios eletrônicos, disponíveis na rede mundial de computadores. 

 

 

3.5 Aplicação de Questionário 

  

A aplicação do questionário visa identificar a real situação, para intervenções 

futuras. O referido questionário segue um modelo baseado em perguntas elaboradas 

por outros pesquisadores (SILVA, 2003) e identificará, entre outros, os 

conhecimentos e ações atuais dos agentes humanos envolvidos no instituto. Logo, a 

etapa em que se encontra esta referida instituição é a de preparação, para 

posteriormente serem implantados técnicas e processos de gestão ambiental, como 

o programa 5S e Produção Mais Limpa (P+L). 

 

 

3.6 Acompanhamento Fotográfico 

 

Foi realizado durante uma semana inteira, um acompanhamento fotográfico 

visando identificar um processo já iniciado no campus que é a coleta seletiva. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A primeira fase, Seiri, “Utilização, arrumação, organização, seleção, 

classificação. Ter senso de utilização é identificar materiais, equipamentos, 

ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, 

descartando ou dando a devida destinação àquilo considerado desnecessário ao 

exercício das atividades”. O resultado obtido entre os setores é visto na figura 1, 

mostrada abaixo: 
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Com relação àquilo que você não está utilizando mais, você devolve ao
                local de origem, mesmo que isto tome certo tempo?

 

 

 

 

Observa-se na figura 1 que os docentes apresentaram o maior índice de 

conseguir qualificar o que é de fato útil a sua atividade com mais de 80%, porque 

compreendem o processo na qual estão envolvidos, entendem como podem otimizar 

seu tempo, uma vez que a carga horária de aulas os levam à maior praticidade, 

logo, conseguem condicionar em lugares corretos os materiais de trabalho. Uma 

situação preocupante e que exige atenção é o setor administrativo, pois 40% não 

colocam seus materiais no local de origem, o que pode levar a um desgaste em seu 

processo produtivo e demora em encontrá-los. 

Figura 1: Com relação àquilo que você não está 
utilizando mais, você devolve ao local de origem, 
mesmo que isto tome certo tempo? 
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A segunda fase Seiton. “ Ordenação, sistematização, classificação. Ter senso 

de ordenação é definir locais apropriados e critérios para estocar, guardar ou dispor 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados de modo a 

facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localização e guarda de qualquer 

item, ou seja, “cada coisa no seu devido lugar”. O resultado obtido pode ser 

visualizado nas figuras 2 e 3: 
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Numa oportunidade em que você buscou por uma ferramenta ou um 
        material específico, você teve dificuldades para encontrá-lo?

 
 

Figura 2: Seu trabalho é 
prejudicado por algum setor que 
antecede o seu? 

Figura 3: Numa oportunidade em que você buscou 
por uma ferramenta ou um material específico, você 
teve dificuldades para encontrá-lo? 
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 As pessoas envolvidas nestes setores percebem a respeito dos locais 

apropriados dos materiais bem como a ordenação, verificou-se que os docentes são 

os que mais percebem a influência das atividades de outros setores no seu trabalho 

atingindo mais de 60% e também lideram a pesquisa quando o assunto remete à 

dificuldade para encontrar um determinado material que lhe seria necessário utilizar, 

o que sugere estabelecer um processo eficaz de organização dentro deste setor a 

fim de diminuir o tempo de busca por materiais. É notória a importância de se 

estabelecer metas para auxiliar este setor. 

A terceira fase Seiso. “Limpeza, zelo. Ter senso de limpeza é eliminar a sujeira 

ou objetos estranhos para manter limpo o ambiente bem como manter dados e 

informações atualizadas para garantir a correta tomada de decisões. O mais 

importante neste conceito não é o ato de limpar, mas o ato de “não sujar”. Isto 

significa que além de limpar é preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas 

causas, de modo a podermos evitar que isto ocorra (bloqueio das causas). O 

resultado pode ser observado nas figuras 4, 5 e 6: 
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Você respeita a codificação de cores usada para coleta seletiva?
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Você tem o hábito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme 
            o tipo ou natureza: plástico, papel, resíduo ou metal?

 

Figura 4: Você respeita a codificação de cores 
usada para coleta seletiva? 

Figura 5: Você tem o hábito de separar os rejeitos 
(lixos) de sua casa conforme o tipo ou natureza: 
plástico, papel, resíduo ou metal? 
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Você conhece ou já ouviu falar sobre “P+L”?

 

 

  

O setor administrativo e os discentes são os que mais respeitam a codificação 

de cores para a coleta seletiva, representando mais de 70%, pois os últimos têm 

grande contato com o assunto, tão abordado em sala de aula, já o setor 

administrativo o faz por melhorar a limpeza em seu local de trabalho. Os discentes 

são os que obtêm maior conhecimento sobre “P+L”, chegando a mais de 20%, isto 

pode ser resultado alcançado em sala de aula, uma vez que se trata de alunos de 

Gestão Ambiental.  

A quarta fase Seiketsu. “Asseio, higiene, saúde, integridade, padronização. Ter 

senso de asseio significa criar condições favoráveis à saúde física e mental, garantir 

ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições 

sanitárias nas áreas comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as 

informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e compreensão. Mais 

importante do que alcançar um nível de excelência, é a padronização deste nível”. O 

resultado pode ser visto nas figuras 7 e 8: 

 

Figura 6: Você conhece ou já ouviu falar 
sobre “P+L”? 
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Quando você está com algum material que pode ser descartado (jogado fora), 
                você procura um lixo ou local de descarte mais próximo?
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Caso você conheça o significado de “P+L”, você adota hábitos compatíveis?

 

 

 

Observa-se que os docentes alcançaram o máximo de 100% quanto ao 

descarte correto de resíduos, demonstrando preocupação em manter a higiene do 

local e também estão à frente no que se refere ao conhecimento e hábitos acerca de 

P+L, assumindo quase 40% da pesquisa, até mesmo porque a maioria é docente de 

cursos voltados ao meio ambiente, então, tratam deste assunto nas disciplinas 

dadas.  

Figura 7: Quando você está com algum material que 
pode ser descartado (jogado fora), você procura um lixo 
ou local de descarte mais próximo? 

Figura 8: Caso você conheça o significado de “P+L”, 
você adota hábitos compatíveis? 
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A quinta fase Shitsuke. “Autodisciplina, educação, cortesia, compromisso, 

formação de hábitos. Ter senso de autodisciplina é desenvolver o hábito de observar 

e seguir normas, regras, procedimentos, atender especificações, sejam elas escritas 

ou informais. Este hábito é o resultado do exercício da força mental, moral e física. 

Asseio significa criar condições favoráveis à saúde física e mental, garantir ambiente 

não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições sanitárias nas 

áreas comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as informações e 

comunicados sejam claros, de fácil leitura e compreensão”. Podemos observar os 

resultados nas figuras de 9 a 14 que se encontram abaixo: 
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Você conhece ou já ouviu falar sobre “5S”?

 

 

 

Figura 9: Você conhece ou já ouviu falar sobre “5S”? 
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Caso você conheça o significado de “5S”, você adota hábitos compatíveis? 
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Você conhece coleta seletiva?

 

 

 

Figura 10: Caso você conheça o significado de “5S”, 
você adota hábitos compatíveis? 

Figura 11: Você conhece coleta seletiva? 
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Você conhece o significado de “Ato inseguro”?
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Você conhece o significado de “Condição insegura”?

 

 

 

Figura 12: Você conhece o significado de “Ato 
inseguro”? 

Figura 13: Você conhece o significado de 
“Condição insegura”? 
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Você se preocupa em encontrar soluções para os problemas?

 

 

 

 

Os docentes atingiram 100% quando perguntados a respeito de seus 

conhecimentos a respeito do programa 5S e também são os que mais adotam 

medidas compatíveis com este critério (50%), pois estão em contato com o tema que 

é abordado em sala e também pelos discentes e demais colegas de trabalho. 

 A implantação do programa 5S deve ser acompanhada por equipe que 

entenda o processo como um todo. O acompanhamento é feito segundo Carvalho 

(2011), por auditorias. Para se ter um estado inicial, isto é, saber a situação inicial, 

para futuramente ver os avanços, fora feito uma avaliação, conforme tabela 1 que 

pode ser observada abaixo: 

 

Figura 14: Você se preocupa em encontrar 
soluções para os problemas? 
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nº Itens verificados Sim Não 
1º senso: Descarte 

1 Existem excessos de materiais na área?  X  
2º Senso: Organização 

2 Existe algum objeto de uso estritamente pessoal 
fora dos armários e mesas? 

X  

3 As gavetas das mesas de utilização para o trabalho 
estão organizadas? 

X  

4 A organização matém os quadros de aviso sob 
controle? 

 X 

3º Senso: Higiene 

5 
Os funcionários da organização estão devidamente 
identificados? Os crahás utilizados estão em bom 
estado de conservação? 

X  

6 Foram constatadas condições inseguras na área?  X 

7 A organização fornecem uniformes aos seus 
funicionários? 

 X 

8 Os EPI's são utilizados corretamente e são 
mantidos em boas condições de uso? 

X  

9 
A organização matém comunicados que enfatizam 
a questão da segurança no trabalho a seus 
funcionários e visitantes? 

 X 

10 
O equipamento de proteção coletiva (extintor) é 
mantido sob controle? Está desobstruído, com fácil 
acesso e com manutenção correta? 

X  

4º Senso: Limpeza 

11 Os móveis e equipamentos de trabalho estão 
devidamente limpos?  

X  

12 A limpeza de pisos, janelas, portas, e paredes é 
feita regularmente? 

X  

13 

Os computadores de uso na área estão com 
etiquetas e adesivos? Existem a manutenção 
destes? Não contém poeira, ligações incorretas, 
fios irregularmente dispostos? 

X  

14 As maquinas e equipamentos são mantidas em 
bons estados de conservação? 

X  

15 Como está a limpeza da cozinha ou copa? X  

16 
Como está a limpeza dos banheiros e vestiários? 
Eles estão preparados para acesso de portadores 
de necessidades especiais? 

X  

5º Senso: Disciplina 

17 O atendimento telefônico é executado 
corretamente, conforme normas vigentes? 

 X 
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18 
Os armários e arquivos estão organizados e 
identificados? X  

19 
Existem materiais ou objetos fora do lugar 
previamente determinado? São constatados 
objetos empilhados, em cima, do lado ou embaixo 
de armários, mesas, beirais ou janelas? 

X  

20 As áreas de circulação estão permanentemente 
livres, desobstruídas? 

X  

21 
As mesas, armários e bancadas de trabalho estão 
devidamente organizados, sem excesso de 
materiais? 

 X 

22 Os coletores de materiais recicláveis estão sendo 
utilizados de forma adequada? 

 X 

23 Existem locais para os fumantes? Existem cinzeiros 
dispostos em locais estratégicos? 

 X 

      
     Tabela 1 : Implantação do programa 5S. 

 

Traçando um panorama geral relacionado aos sensos, pode-se observar que 

em relação ao senso de utilização, o setor que mais preocupa é o administrativo 

devido a 40% não devolver o material que não está utilizando ao seu local de 

origem, o que pode dificultar a execução ou retardo na realização de algumas 

tarefas. Quanto ao senso de ordenação, o ponto em maior desequilíbrio está na 

dificuldade em encontrar rapidamente um material quando lhe é solicitado, 

demonstrando que, para este senso, há falhas em sua operação, uma vez que este 

trata justamento de se manter o ambiente de trabalho ordenado de forma a facilitar o 

acesso aos materiais necessários. O senso de limpeza ou zelo há uma 

homogeneidade quanto ao processo, pois existe um conhecimento sobre coleta 

seletiva e separação de rejeitos, logo, é um dos sensos com maior índice de 

aceitação e conhecimento por parte das pessoas envolvidas nestas áreas.  

O senso de asseio ou higiene trouxe bons resultados, pois há uma 

preocupação, de forma geral, com o ato de descartar corretamente os resíduos, não 

o fazendo em locais desapropriados.  

O último item, o senso de autodisciplina também apresenta bom desempenho 

por boa parte dos envolvidos, pois há um conhecimento razoável do programa 5S e 

até, em alguns setores, da adoção de medidas compatíveis, conhecimento também 

sobre a realização de coleta seletiva (a qual podemos observar, dentro do campus, a 

existência de lixeiras devidamente reservadas para este fim, com coloração e 
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etiquetas adequadas, conforme mostram as fotos aqui já ilustradas) e a busca por 

solução dos problemas gerados. Enfim, ainda existem pontos que apresentam 

deficiências, onde é necessário estratégias de enquadramento e esclarecimento, 

mas já demonstra um começo para a realização e posterior implantação do 

programa 5S na instituição. 

Diante do que foi aplicado na pesquisa em si, abordando o programa 5S, 

destacou-se positivamente para o primeiro senso (utilização) o desempenho dos 

docentes por conseguir qualificar o que é de fato útil a sua atividade, e então 

consegue condicionar em lugares corretos os materiais de trabalho e também atingiu 

maior aproveitamento para o segundo senso (ordenação). O terceiro senso 

(limpeza) trouxe dados interessantes, pois a respeito quanto à codificação de cores 

para coleta seletiva o melhor desempenho foi alcançado pelo setor administrativo e 

também pelos discentes, o que mostra que muitos seguem as propostas vistas em 

sala de aula, mas em contrapartida, as fotos também demonstraram que, apesar 

deste conhecimento, muitos não o colocam em prática, uma vez que observamos 

que muitos resíduos estão sendo depositados erroneamente nas lixeiras destinadas 

à coleta seletiva.  

As fotos foram realizadas, como pode ser observado abaixo na figura 15, para 

identificar o processo de coleta seletiva. Observa-se que, apesar de conhecer o 

processo, este ainda não é colocado em prática pela maioria das pessoas. 
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Figura 15 - (A) Lixeiras devidamente identificadas para coleta seletiva; (B) Lixeira para     
resíduos de vidro, contendo metal e plástico; (C) Lixeira para resíduos de papel mas com 
materiais de plástico; (D) Lixeira para resíduos de metal mas pode- se observar materiais de 
plástico e papelão; (E) Lixeira para resíduos de plástico contendo os resíduos esperados, 
demonstrando eficácia na destinação destes materiais. 

 

 

Outro ponto de destaque ficou a cargo da separação de rejeitos, realizado em 

maioria pelo setor administrativo, com 40%. Já o conhecimento sobre P+L foi maior 

entre os docentes, com mais de 20 % dos entrevistados, mas, mesmo sendo o maior 

número, ainda é pouco diante do esclarecimento que se pretende ter para alcançar a 

implantação desta técnica, pois demonstrou ser muito grande o número de 

discentes, docentes e do setor administrativo que responderam que não conhecem o 

A B 

C D 

E 
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método. O quarto senso (asseio/higiene) quem mais se preocupa com o descarte 

correto de resíduos são os docentes (100%), que também demonstraram o maior 

conhecimento e adoção de hábitos relacionados à P+L. No quinto senso 

(autodisciplina), os docentes atingiram o grau máximo quanto ao conhecimento 

sobre o programa 5S e à adoção de hábitos compatíveis, porém, um dado 

preocupante revelado nesta fase é que os discentes, que possuem maior contato 

com o tema abordado, justamente por serem acadêmicos do curso voltados de 

Gestão Ambiental, são os que representam menor desempenho neste quesito.  

Quanto ao processo de P+L (Produção Mais Limpa) ainda há resistência e até 

mesmo, falta de conhecimento por parte de muitos envolvidos, conforme a pesquisa 

realizada, mais de 60% do setor administrativo não ouviu falar a respeito e 

consequentemente, não adota medidas compatíveis (também mais de 60%), o 

desconhecimento da técnica está acima de 70% dos docentes e atinge mais de 50% 

dos discentes. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral, quanto à pesquisa relacionada ao programa 5S e P+L, os 

docentes foram os que mais apresentaram resultados satisfatórios na maioria das 

perguntas que lhe foram propostas. O setor administrativo ainda necessita de 

maiores esclarecimentos a respeito das técnicas. Um dado preocupante 

apresentado foi a respeito dos discentes, acadêmicos de Gestão Ambiental que, 

apesar de conhecer o programa 5S e saber de suas vantagens, são os que menos 

adotam medidas compatíveis.  

Assim, após abordagem do que foi coletado através desta pesquisa realizada 

no IFMT, pode-se estabelecer algumas ações que ajudariam neste processo de 

implantação do programa 5S e P+L como: traçar um plano eficiente de educação 

ambiental em todos os setores, através de palestras, material informativo (jornal, 

revista e panfletos) e até mesmo, mostra de vídeos explicativos, para que todos 

conheçam, enfim, as técnicas que se almeja implantar; estabelecer contato com os 

diversos setores a fim de verificar o nível de aceitação e comprometimento do 

pessoal envolvido nas atividades destes; levar ao conhecimento dos mesmos o 

assunto aqui abordado e as vantagens da implantação destas técnicas e identificar, 

para cada setor, a melhor estratégia para inserção destas tecnologias, de modo que 

todos sintam-se parte do que está sendo proposto e que as realizem de forma 

disciplinada e contínua. 

O campus Bela Vista do Instituto Federal do Mato Grosso, inicia-se este 

processo, muitas etapas ainda devem ser cumpridas, mas de forma inicial pode-se 

avaliar como satisfatório a recepção para a execução desta proposta. 
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ANEXO I 

 

 

QUESTIONÁRIO 

TÍTULO DO TRABALHO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONHECIMENTO ACERCA DOS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL NO IFMT - campus BELA VISTA, CUIABÁ/MT 
 
  

PERGUNTAS SIM NÃO NÃO SEI 
RESPONDER 

Você conhece ou já ouviu falar sobre “5S”?    

Caso você conheça o significado de “5S”, você adota hábitos 
compatíveis?  

   

Você se preocupa em encontrar soluções para os problemas?    

Seu trabalho é prejudicado por algum setor que antecede o seu?    

Com relação àquilo que você não está utilizando mais, você devolve ao 
local de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 

   

Numa oportunidade em que você buscou por uma ferramenta ou um 
material específico, você teve dificuldades para encontrá-lo? 

   

Quando você está com algum material que pode ser descartado 
(jogado fora), você procura um lixo ou local de descarte mais próximo? 

   

Você conhece coleta seletiva?    

Você respeita a codificação de cores usada para coleta seletiva?    

Você tem o hábito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o 
tipo ou natureza: plástico, papel, resíduo ou metal? 

   

Você conhece o significado de “Ato inseguro”?    

Você conhece o significado de “Condição insegura”?    

Você conhece ou já ouviu falar sobre “P+L”?    

Caso você conheça o significado de “P+L”, você adota hábitos 
compatíveis? 

   

    
Obs: Marque as colunas com "X". 

   

    
Setor:                                                                                                  
Turno:    

 



 

 

ANEXO II 

 

Analisando as IES Utilizadas como Referência 

 

Foram analisadas algumas instituições de ensino superior, sendo elas: 

Universidade De São Paulo – Instituto de Física de São Carlos; uma Instituição de 

Ensino Federal de Natal/RN; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 

Estas instituições foram utilizadas como base de referência no intuito de 

nortear as futuras atitudes de gestão ambiental a serem realizadas no IFMT – 

Campus Bela Vista. Contudo, são elas: 

 

IES 1: Universidade de São Paulo – Instituto de Física de São Carlos : 

 

Através da leitura do Projeto para Implantação do Programa 5S, da 

Universidade de São Paulo – Instituto de Física de São Carlos (ARAÚJO et. al., 

2007), segundo as descrições do mesmo abaixo, é possível visualizar a proposta 

para implantação do “5S” na instituição. 

 

Implantação do Programa na Universidade de São Paulo 

 

Segundo Rebello (2005), a implantação do programa 5S no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo – SBDC-HU/USP começou em setembro 

de 1996, quando se identificou melhorias que poderiam ser realizadas ao se 

observar a situação em que se encontrava a biblioteca no início para então 

identificar os problemas principais, sendo assim, o autor afirma que “a implantação 

do Programa no Serviço de Biblioteca e Documentação Científica do SBDC-HU/USP 

levou a uma reorganização na biblioteca, promovendo a auto-estima e motivação do 

pessoal, deixando ambientes mais limpos e organizados, o desperdício foi 

combatido, flexibilidade entre chefe e equipe envolvida, espírito de equipe e um 

maior comprometimento com a instituição de trabalho.” 

A metodologia do Programa 5S foi implantada em todos os setores do Hospital 

Universitário de São Paulo (HU/USP) em 2000, com o intuito de obter o Selo de 



 

 

Acreditação Hospitalar junto do Ministério da Saúde (MS), reorganizar a instituição, 

mudar o comportamento das pessoas e aumentar o comprometimento da 

organização. 

A DIBD (Divisão de Biblioteca e Documentação) da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), teve o início da implantação do Sistema de 

Gestão em 1998 através da aplicação do Programa 5S, instituindo-se o Dia da 

Bermuda, onde a cada 12 meses a melhoria do ambiente de trabalho era reavaliada. 

O DT/SIBi (Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas) da 

USP, auxiliado pela Comissão para Gestão da Qualidade e Produtividade na USP, 

no início do segundo semestre de 2004 coordena a implantação do Sistema de 

Gestão em quinze bibliotecas, incluindo o Serviço de Biblioteca e Informação – SBI 

do IFSC, onde foi adotado o sistema Dia da Diagrama Consultoria em Qualidade 

Ltda. Com base no programa anteriormente implementado na Biblioteca da ESALQ 

em 1998, sendo que a primeira técnica aplicada no Bibliotecas foi a do 5S. 

Em dezembro de 2004 a Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP) 

passou a adotar uma nova filosofia de trabalho através do Programa 5S. 

 

Aplicação no Instituto de Física de São Carlos 

 

O programa sob coordenação do DT/SIBi para implantação do Programa de 

Gestão nas bibliotecas do Sistema foi aderido pelo Serviço de Biblioteca e 

Informação do instituto, com início em 2004, definindo as Unidades Gerenciais 

Básicas (UGBs), conforme as atividades específicas com autonomia para realizar 

gerenciamento da rotina, com metas, objetivos e procedimentos bem definidos e 

específicos. 

Foi implantada primeiramente a técnica do 5S, adotando a seguinte versão 

para os Sensos: 

Seiri – Senso de Organização: a arte de colocar fora as coisas sem uso; 

Seiton – Senso de Arrumação: a arte de cada coisa no seu lugar para pronto 

uso; 

Seiso – Senso de Limpeza: a arte de tirar o pó; 

Seiketsu – Senso de Padronização: a arte de manter o estado de limpeza; 

Shitsuke – Senso de Disciplina: a arte de fazer coisas certas naturalmente. 



 

 

O monitoramento da técnica implantada foi feito pelas equipes de verificadores 

e auditores internos através de “Folhas de Verificação”, sendo realizadas 

semanalmente e mensalmente, com auditorias internas onde eram registradas em 

planilhas Excel, com notas para cada item da Lista de Verificação, com gráficos e 

média mensal. 

 

Objetivos do programa 

 

São objetivos do Programa 5S no instituto: promover melhoria contínua dos 

processos; estabelecer participação em todos os níveis bem como a interação e a 

colaboração entre os mesmos; dar incentivo à criatividade; desenvolver equipes e 

lideranças; aprender a lidar com as mudanças; promover mudança de hábitos; 

melhorar o ambiente de trabalho; dar estímulo para motivação pessoal; estimular a 

conservação de energia; reduzir a ausência temporária do trabalho por motivo de 

doença; aprimorar a segurança; melhorar a qualidade de vida; promover o preparo 

do ambiente para a qualidade total; combate efetivo dos desperdícios e estimular a 

otimização dos recursos.  

 

Metodologia 

 

A segunda fase do QUALIFSC (Programa de Qualidade e Produtividade do 

Instituto de Física de São Carlos) visou empregar ferramentas e conceitos 

apresentados no curso de Formação de Multiplicadores da Qualidade e capacitar ao 

menos uma pessoa em cada área/setor de Gestão de Implantação da Ferramenta 

5S, originando o Programa 5S , iniciando em 04 de agosto de 2006, durante o 7º 

encontro dos multiplicadores, onde os primeiros conceitos dos 5s’s foram 

apresentados. 

O curso foi realizado em seis encontros quinzenais de seis horas e concluiu ao 

final de seu treinamento, que os colaboradores estavam capacitados para entender 

a importância e o significado do Programa 5S no instituto e a importância de seu 

próprio papel neste processo, entender como o 5S pode melhorar o seu próprio 

trabalho, os resultados como um todo dentro do instituo de física de São Carlos e 

quais os possíveis desafios à frente, participar e liderar as atividades do 5S não 



 

 

somente no Instituto como em qualquer outra instituição, entender o estado atual 

deste programa no Instituto, envolver e também multiplicar estes conceitos nas 

Áreas de Gestão, Unidades Gerenciais de Área e Unidades Gerenciais Básicas, 

ajudar a criar um ambiente que seja favorável para atividades de melhoria contínua, 

capacidade de identificar os desperdícios com rapidez e desenvolver o Projeto do 

Programa 5S. 

Ficou a cargo da Comissão de Gestão da Qualidade e Produtividade a 

coordenação da concepção do projeto e da execução das atividades previstas. 

Formaram-se quatro grupos (5 a 6 pessoas) para elaborar um projeto para 

“Implantação da Ferramenta 5S no instituto” com as pessoas do campus 

comprometidas com a sociedade em participar, com a pesquisa e ensino, da 

produção de ciência e tecnologia, formando profissionais competentes e com 

responsabilidade por meio de adoção de práticas de gerência, uma vez que passam 

a ter interesse na construção de um futuro social. 

São etapas do Programa: 

Sensibilização : elaborar e promover procedimentos de sensibilização para 

alcançar pessoas nesta mudança organizacional que estava planejada no Programa 

5S; 

Utilização : as Áreas de Gestão (AG) e suas Unidades Gerenciais de Área 

(UGA) e Unidades Gerenciais Básicas (UGB) irão aplicar o Senso de Utilização em 

suas áreas físicas, observando o acolhimento de materiais 

descartados/disponibilizados para redirecionamento de descarte; 

Ordenação : as UGAs (Unidades Gerenciais de Área) e UGBs (Unidades 

Gerenciais Básicas) irão consolidar o Senso de Utilização e então, aplicar o Senso 

de Ordenação em suas áreas físicas; 

Avaliação das Etapas de Utilização e Ordenação : efetuada sob coordenação 

do Comitê 5S, para quantificar e avaliar os resultados obtidos, quando necessário 

pode também, corrigir o que está sendo realizado para que o desempenho seja 

satisfatório bem como a implantação do senso de Utilização e de Ordenação; 

Limpeza : as UGAs (Unidades Gerenciais de Área) e as UGBs (Unidades 

Gerenciais Básicas) farão a consolidação dos Sensos anteriores e irão aplicar o 

Senso de Limpeza em suas áreas físicas; 



 

 

Saúde : as UGAs (Unidades Gerenciais de Área) e as UGBs (Unidades 

Gerenciais Básicas) irão consolidar os Sensos anteriores e irão aplicar o Senso de 

Saúde em suas áreas físicas; 

Avaliação das Etapas de Limpeza e Saúde : realizada pelo Comitê 5S com o 

intuito de quantificar e avaliar os resultados obtidos que serão subsídios na tomada 

de medidas corretivas, para que se obtenha desempenho satisfatório e, logo, o 

sucesso da implantação do Programa 5S ; 

Autodisciplina : irá garantir a manutenção e o aprimoramento dos resultados 

obtidos em todas as etapas anteriores, fazendo estímulo ao hábito consciente e 

voluntário das práticas aprendidas, onde serão estabelecidos os procedimentos 

operacionais “Ordem Mantida”, as folhas de auditoria e de verificação, as equipes de 

auditores e de verificadores e por fim a periodicidade nas auditorias e nas 

verificações. 

 

O Comitê 5S irá sinalizar as AGs (Área de Gestão), as UGAs (Unidades 

Gerenciais de Área) e as UGBs (Unidades Gerenciais Básicas) quanto aos S’s que 

estão sendo implantados. Os multiplicadores fizeram a opção por integrar um dos 

três Sub-Projetos, sendo eles: de Sensibilização  (ações para sensibilizar a 

comunidade do instituto – funcionários, alunos e docentes - para implantação do 

5S); de Comunicação (elaboração do marketing do Programa 5S  juntamente com o 

Sub-Projeto de Sensibilização); e de Infra-estrutura  (encarregado de oferecer 

suporte operacional para as equipes dos demais Sub-Projetos atingindo as metas 

estabelecidas, viabilizando assim a execução das atividades e ações previstas num 

determinado tempo).  

Foi realizada inicialmente uma Avaliação Pré 5S pra se obter previamente um 

diagnóstico a fim de subsidiar a elaboração do Projeto do Programa 5S e evitar que 

surpresas desagradáveis fossem encontradas em sua fase de implantação. 

Cada multiplicador utilizou uma Planilha Excel para preenchê-la, dentro das 

áreas em que ficaram responsáveis por avaliar: salas, laboratórios, áreas comuns e 

demais áreas físicas. 

Mesmo que atingido nível de excelência na implantação do Programa 5S, as 

Áreas de Gestão também devem preencher as planilhas. 



 

 

O preenchimento destas fica a cargo dos próprios usuários, com a devida 

coordenação do Multiplicador. Cada planilha possuía dezesseis aspectos que 

visavam diagnosticar e nortear a elaboração do projeto a ser implantado no 

Programa 5S , como: utilização dos recursos materiais disponíveis; otimização de 

recursos e materiais existentes; locais apropriados para guarda de recursos de 

materiais; objetos de uso pessoal com padrão/rotina ou guarda definido; 

identificação sistemática de materiais e recursos; facilidade de acesso - organização; 

sistema de sinalização do ambiente; Lay-out; nível de limpeza – recursos; nível de 

limpeza – ambientes; fontes de sujeira; meio ambiente; realização de eventos e 

reuniões voltadas para a saúde; condições de segurança; área para fumantes; 

saúde do trabalho. 

Para nota inferior a 4,0 (sendo aplicadas notas de zero a 4 para cada item),  foi 

especificado o senso aplicável e as oportunidades de melhorias, sendo elaborada 

pelos usuários, ao final de cada planilha, o Plano de Ação de Melhoria. As planilhas 

viabilizaram o que cada Área de Gestão pudesse identificar na Avaliação Pré 5S, os 

bens (materiais permanentes) que serão disponibilizados para utilização ou baixa e 

quais os materiais de consumo serão disponibilizados para o Programa, durante o 

processo de implantação.  

 

Avaliação da Implantação do Programa 5S 

 

A presença dos multiplicadores nos cursos, das agendas memória dos 

repasses destes para a equipe de suas áreas/setores de gestão foi controlada pela 

Comissão de Gestão da Qualidade e Produtividade. Este conteúdo de repasses 

referia-se a conteúdo e dinâmicas recebidas no decorrer dos cursos, sendo o 

controle auxiliado por organogramas funcionais definidos durante o Projeto 

Preliminar do Programa de Qualidade e Produtividade do instituto (QUALIFSC) que 

possibilitaram detectar a necessidade de ações corretivas para que fosse garantido 

o repasse total aos funcionários. 

Após a implantação será possível à utilização de dados do Sistema Patrimônio 

e a Planilha de Avaliação Pré-5S e Pós-5S a fim de calcular a otimização de 

recursos (bens e materiais) para cada área envolvida e também de espaço por Área 

de Gestão e do instituto de física de São Carlos, as áreas abrangidas, calcular os 



 

 

resultados financeiros, o total de servidores e de multiplicadores envolvidos bem 

como a melhoria da qualidade de vida e reconhecimento dos servidores. 

 

Resultados esperados do Programa 5S 

 

Diante de tudo que foi proposto em sua elaboração, espera-se que o Programa 

5S seja um instrumento de grande valia para o marketing do QALIFSC, uma vez que 

seu principal objetivo é justamente criar um conceito na mentalidade organizacional 

da instituição, identificando o compromisso do mesmo com a Qualidade. Tem a 

expectativa de atender não somente os objetivos como também as metas 

estabelecidas, além de manter a mentalidade 5S junto aos funcionários com a 

participação dos usuários e comunidade do instituto. 

 

IES 2: Instituição de Ensino Federal de Natal/RN : 

 

Baseado no artigo “Diagnóstico do Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

uma Instituição de Ensino Federal do Rio Grande do Norte” (MACEDO; PIMENTA, 

2010) foi possível observar o que foi realizado no referido local. 

A pesquisa para realização deste estudo em Natal/RN foi baseado em revisão 

de literatura e trabalho de campo, através de visitas periódicas aos setores 

geradores de resíduos sólidos e às respectivas áreas de armazenamento na 

Unidade de Ensino, além de questionário aplicado ao responsável pelos funcionários 

da limpeza e também ao responsável pelo laboratório de análises clínicas. 

A Instituição de Ensino, alvo deste estudo, possui 875 funcionários e 5244 

alunos, desenvolvendo cursos na área de Gestão, Tecnologia da Informação, 

Indústria, Recursos Naturais, Construção Civil e Formação de Professores, em três 

níveis de ensino: técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação.  

Os resíduos sólidos gerenciados nesta instituição foram diagnosticados do 

ponto de vista Operacional e Organizacional: 

Operacional: caracterização dos resíduos (composição gravimétrica) e 

elementos como: acondicionamento, sistema de coleta, armazenamento, transporte 

externo e destinação final. 



 

 

Organizacional: buscou neste item a análise de indicadores como geração per 

capita, ações de educação ambiental dentre outros. 

 

Caracterização dos resíduos na instituição 

 

Os resíduos foram caracterizados pela composição gravimétrica, determinada 

através do método de quarteamento (COSTA, 2004), consistindo na amostragem 

dos mesmos, onde a quantidade final seja representativa do volume inicial (que 

reproduza as mesmas características encontradas no início da massa de resíduo).  

Sendo assim, foram retirados sacos contendo resíduos aleatoriamente, do local 

destinado ao armazenamento temporário. Os sacos foram recolhidos em número 

necessário para que o volume do balde fosse cheio em quatro vezes, resultando em 

400 litros de resíduos sólidos, sendo estes compostos por materiais recicláveis, 

orgânicos, rejeitos e outros.  

Os materiais utilizados foram: lona e sacos plásticos, pás, balde com volume 

de 100 litros, balança com capacidade de 200 Kg e material de segurança como 

luvas, máscara, álcool e bata.  

Assim os resíduos foram retirados dos sacos, depositados sob a lona estendida 

no chão e homogeneizados e logo submetido ao quartemaneto da amostra (divisão 

do total de 400 litros de resíduos em quatro partes), sendo que duas partes do 

quarteamento foram descartadas de forma aleatória. 

Logo após, o mesmo procedimento foi repetido, sobrando uma amostra de 100 

litros a qual será analisada. Então, a partir desta amostra final, realizou-se 

separação dos resíduos por classe: orgânicos, plásticos, metais etc., e fez-se a 

pesagem destas classes. Por fim determinou-se o percentual de cada tipo de 

resíduo relacionado ao peso total da amostra analisada. 

 

Análise do gerenciamento de resíduos sólidos 

 

Esta análise foi realizada com base em aspectos operacionais e gerenciais, 

considerando desde a fonte de geração até a destinação final dos materiais 

analisados, incluindo atividades gerenciais como o uso de indicadores de 

gerenciamento de resíduos e ações de educação ambiental. 



 

 

Houve verificação in loco a respeito do sistema de coleta, a forma de 

acondicionamento dos resíduos sólidos e tais observações foram baseadas em 

entrevistas com os responsáveis por manter o programa de gerenciamento de 

resíduos da instituição. 

Pela consulta ao histórico escolar e por meio de entrevistas com os 

responsáveis, foi então avaliado o programa de coleta seletiva. A educação 

ambiental foi avaliada por observação da existência ou não de métodos que possam 

conscientizar não somente alunos como também os funcionários e ainda verificando 

se eram praticadas as ações do programa de coleta seletiva. 

A destinação final dos resíduos sólidos foi avaliada por meio da quantificação 

dos resíduos que eram destinados a tratamento e da quantificação dos que eram 

destinados ao aterro sanitário. Os que eram destinados à reciclagem foram 

avaliados por meio de recibos das vendas realizadas pelo programa de coleta 

seletiva. Somente os resíduos de serviços de saúde que foram destinados à 

incineração não foram quantificados pela falta de recibos fiscais dos dois anos, pois 

não foram apresentados pelo responsável pelo laboratório de análises clínicas na 

época da realização deste trabalho. 

A quantidade de resíduos gerados, em quilogramas/dia no Instituto Federal, foi 

determinada pela pesagem dos mesmos produzidos em um dia, com auxílio da 

balança utilizada na instituição, mesmo assim, não possui representatividade e 

significância estatística, devido o processo ser realizado apenas no período de 

estudo e feita uma média entre os valores obtidos. Com este resultado obteve a 

produção per capta, dividindo o peso total gerado na instituição pelo número de 

alunos e funcionários. 

Para se obter o volume dos resíduos gerados na instituição, o volume do balde 

era de 100 litros (0,1 m³), onde os recebia sem compactação, e era preenchido 

completamente todos os dias até verificação de todos os resíduos gerados durante o 

dia. Assim, o número de vezes que o balde encontrava-se cheio, foi multiplicado por 

seu volume. 

Foram analisados o transporte externo e a coleta mediante verificação de 

frequências e horários da coleta realizada pela empresa responsável pela 

destinação final destes resíduos, além da aplicação, juntamente ao responsável pelo 

programa de gerenciamento, de questionamentos acerca do assunto. 



 

 

 

Resultados e discussões do trabalho realizado 

 

Num período de 17 meses, foi realizado estudo sobre a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos produzidos, sob análise da caracterização física, 

realizada bimestralmente, sendo que este estudo foi realizado no bosque da 

instituição, na área destinada ao armazenamento comum dos resíduos que iriam ser 

encaminhados ao aterro sanitário. Em uma tabela (mostrada abaixo), caracterizou-

se fisicamente os resíduos, entre os anos de 1996 e 2006, que eram destinados ao 

aterro sanitário, mostrando a progressão da caracterização física dos resíduos da 

instituição analisada. 

 

                 Anos – Percentual (massa do material gerado) 

Materiais  1996* 1998* 2000* 2002* 2004* 2005 2006 

Papel 8,60 16,0 50,40 18,70 7,13 3,79 2,91 

Metal 2,50 1,90 1,60 5,60 0,87 0,00 0,51 

Vidro 0,60 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 

Plástico 5,50 1,60 1,60 16,20 6,83 5,45 3,31 

Varrição 10,40 15,70 12,20 7,10 28,38 14,93 14,88 

Orgânico 43,70 39,00 28,60 37,40 24,22 45,73 40,42 

Rejeito 28,70 25,40 5,60 15,00 32,57 30,01 37,56 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

(*) Dados institucionais 
Tabela 1:  Caracterização física dos resíduos gerados. 

 

Esta tabela mostra os valores encontrados para tal caracterização a cada ano 

diante do que foi registrado pelo programa de coleta seletiva. Houve a inclusão dos 

anos de 2005 e 2006, somando oito caracterizações num período de 17 meses, 

levando a uma média aproximada de uma caracterização a cada dois meses.  

Os valores representados são referentes aos resíduos armazenados no 

depósito do bosque, que eram coletados pela empresa pública e então, levados ao 

aterro sanitário, sua diminuição significa que resíduos como os de serviço de saúde 

e os recicláveis recebiam outras formas de tratamento, mostrando a eficiência na 

destinação destes resíduos a outras formas de tratamento a que foram submetidos. 



 

 

 Quanto aos materiais destinados à reciclagem destaca-se o papel (em relação 

à quantidade destinada ao aterro), que em 2005 alcançou a porcentagem de 3,79% 

e em 2006 já apresentava redução na massa total de resíduos, sendo seu 

percentual diminuído a 2,91%, demonstrando que neste ano a coleta seletiva de 

papel teve melhor funcionamento. 

Destaca-se que dentre os materiais recicláveis era constituído basicamente de 

latas de refrigerantes, copos descartáveis, papel branco, plásticos de alimentos e 

sacolas plásticas. 

Relacionado ao peso total, o que apresentou percentagem significativa foi a 

matéria orgânica com porcentagem de aproximadamente 43%, representados pelos 

restos de refeições da cantina, refeitório e restaurante, logo, a grande quantidade 

que era enviada ao aterro representou que estes não estavam sendo reaproveitados 

como forma de adubo. 

Os rejeitos também apresentaram grande porcentagem devido a alguns 

materiais não ser considerados passíveis de reciclagem (algumas embalagens de 

alimentos, papéis carbono, plásticos metalizados, papéis plastificados, papéis toalha 

etc.), além de conter também os que não poderiam ser aproveitados devido 

armazenamento inapropriado, perdendo sua qualidade para a reciclagem (papéis 

molhados ou sujos de café). 

Analisando o gerenciamento de Resíduos Sólidos observa-se: 

 

Acondicionamento 

 

Quanto ao acondicionamento, materiais como metais, plásticos, papéis 

(recicláveis) que eram gerados no bosque, pátio e corredores eram colocados em 

depósitos azuis, os resíduos comuns como papel toalha e papel higiênico, restos de 

alimentos dentre outros iam para os coletores laranja (para resíduos orgânicos) e 

coletor cinza (para rejeitos). Os depósitos possuíam abertura frontal e eram feitos de 

fibra de vidro.  

Onde há grande produção de papel, como nos setores administrativos, foram 

colocados caixas coletoras de cor azul, fabricadas pelo programa de coleta seletiva, 

para que os papéis fossem coletados adequadamente e como forma de evitar o 

descarte incorreto e o desperdício, mas nas salas de aula, onde também é 



 

 

encontrado grande volume de papéis, não havia este tipo de coletor, logo, este tipo 

de material era enviado ao aterro por ser depositado com os outros resíduos. Na 

sala dos servidores e na entrada do prédio da unidade de ensino foram colocadas 

tambores, também na cor azul, para receber doações de papéis. 

Resíduos comuns gerados em áreas como atendimento odontológico, médico e 

laboratório de análises clínicas eram depositados em sacos plásticos, os resíduos 

infectantes eram acondicionados em sacos plásticos devidamente identificados. 

Novos depósitos foram adquiridos pela administração da instituição no final de 

2006 com o propósito de melhor acondicionar os resíduos, modificando cores e 

nomenclatura, ou seja, acondicionadores próprios para cada tipo de resíduo (papel, 

plástico, metal, vidro e rejeito) com as respectivas cores: azul, vermelho, amarelo, 

verde e cinza, seguindo a Resolução CONAMA nº 275/01. 

Outros resíduos como poda de árvores e folhagens eram colocados em sacos 

plásticos e levados ao armazenamento temporário, mas para evitar o envio ao 

aterro, no bosque da instituição havia a vala de maturação para que ocorresse sua 

decomposição. 

 

Coleta interna 

 

A coleta interna era realizada em coletores móveis do tipo basculante com 

volume de 240 litros e cores diferentes para cada tipo de resíduo, e a frequência de 

coleta também dependia do tipo do mesmo e do volume gerado.  

Desta forma os recicláveis eram coletados duas vezes por semana (coletores 

azuis); os resíduos do serviço de saúde cinco vezes por semana (coletados nos 

próprios sacos); o demais resíduos (rejeitos, orgânicos, de varrição etc.) tinham 

coleta cinco vezes por semana (coletores laranja) e os resíduos da carpintaria uma 

vez por semana (coletados nos próprios sacos). 

Para transporte interno de resíduo perigoso dos laboratórios, os funcionários 

usavam EPI’s (luvas, batas e máscaras cirúrgicas), o que não era observado na 

empresa terceirizada que realizava coletas, nem mesmo quando os resíduos eram 

coletados nas clínicas médicas e odontológicas da instituição, sendo que, segundo 

os responsáveis, estes funcionários não os utilizavam por opção própria, já que os 

EPI’s eram fornecidos. 



 

 

Um fato que merece destaque diante da preocupação com os resíduos são os 

provenientes dos laboratórios de físico-química ou microbiologia devido à exposição 

de risco para o trabalhador que o manuseia, pois se observou que estes materiais 

não tinham coleta diferenciada e tinham a mesma destinação final, enquanto 

deveriam ser diferenciados em sua coleta e destino. 

A coleta e o transporte interno na entidade eram realizados segundo rotas 

aleatórias conforme a necessidade identificada pelos funcionários, sendo que a 

função de coletar era do funcionário responsável pela limpeza. A coleta do papel 

seguia determinado percurso que visava os locais de produção do mesmo e 

acabava no local destinado para armazenar os recicláveis, onde ocorria a triagem. 

 

Armazenamento interno temporário 

 

Obedecia cada tipo de resíduo diante de suas características, logo, os 

recicláveis (depósito de recicláveis); os resíduos orgânicos (depósito de resíduos 

comuns); rejeito (depósito de resíduos comuns); as folhagens (depósito de resíduos 

comuns ou vala de maturação); os resíduos provenientes de serviço de saúde 

(depósito próprio para resíduos perigosos) e os entulhos de construção (caçamba da 

empresa Disk-entulhos). 

Em relação às pilhas, lâmpadas e baterias, o município de Natal, conforme Lei 

nº 5.371 de 07 de junho de 2002, dispõe que os estabelecimentos que os 

comercializam são responsáveis por aceitar sua devolução para destinação final 

correta. 

 

Tratamento, Reciclagem Externa e Destinação Final 

 

Um dos processos de tratamento utilizados foi o da compostagem (resíduos 

orgânicos – restos de comida e folhagens), visando à transformação destes em 

adubo. Sua comercialização era esporádica e informal, somente a partir de 2005 os 

alunos passaram a avaliar e elaborar cartilhas com os conceitos básicos para 

elaborar o processo.  

Os resíduos de serviço de saúde eram incinerados. Quando realizada a coleta 

por funcionários contratados (não sendo os mesmos responsáveis pelo setor), eram 



 

 

misturados dentro das bombonas aos resíduos comuns que eram destinados ao 

aterro, acabavam encarecendo o processo (cerca de quarenta e dois reais por 

recipiente), logo surgiu à necessidade de colocar cadeados nestes recipientes. 

A reciclagem externa era por seleção de sucateiros, responsáveis pela 

comercialização deste material. A quantidade gerada e então destinada à reciclagem 

foi de 18.816,5 Kg entre 2005 e 2006. Assim, podemos observar algumas vantagens 

do processo devido à economia trazida pela reciclagem na instituição: 

 

Material Massa (Kg)  Economia* 

Papel 7842 156,84 árvores poupadas 

Plástico 515,5 Milhares de litros de petróleo 

poupados 

Metal 2250 11.250 Kg de minérios extraídos 

poupados 

*Fonte : Adaptado de APARAS, 2006. 
Tabela 2 : Vantagens do processo de reciclagem para a instituição. 

 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos na instituição demonstra a 

necessidade de estudo frequente quanto às etapas deste processo além de avaliar a 

forma como a educação ambiental é aplicada no local. 

Teve a preocupação neste trabalho de destacar a importância da avaliação dos 

aspectos operacionais e gerenciais dos resíduos, sendo realizada constantemente a 

análise dos indicadores de gerenciamento, uma vez que ajudam a identificar 

possíveis mudanças de hábitos devido ao programa de educação ambiental, além 

de contribuir para as demais áreas estudadas neste foco de se gerenciar os 

resíduos gerados. 

Assim, diante de todos os dados já citados, podem ser observadas as etapas 

de um gerenciamento bem como as vantagens econômicas que estes processos 

podem trazer. 

 

IES 3: Universidade Federal de Santa Catarina: 

 

Abaixo segue a descrição da experiência realizada na UFS, com base no 

estudo de caso da Implantação do Núcleo de Processamento de Resíduos na 



 

 

Universidade Federal de Santa Catarina, onde, com a leitura do artigo: Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para Instituições Públicas de Ensino Superior 

(JULIATTO et. al., 2011) observou-se o que foi realizado nesta busca por soluções 

que vão de encontro à legalidade e que estejam dentro das possibilidades 

financeiras, físicas e humanas do local de estudo. 

A experiência aqui apresentada refere-se à Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, composta por quatro campi distribuídos pelo Estado, sendo o 

objeto de estudo neste trabalho o campus de João David Ferreira Lima, situado no 

bairro Trindade, perímetro urbano de Florianópolis, que buscou soluções que 

pudessem atender aos requisitos legais, que fossem exequíveis segundo as 

condições humanas, físicas e financeiras da instituição. 

 

Resíduos orgânicos 

 

O tratamento e a coleta de resíduos orgânicos na instituição teve início em 

1995 com o Projeto “Compostagem de Resíduos Urbanos” após ser diagnosticado 

que 50% dos resíduos totais gerados na UFSC eram orgânicos. Neste projeto havia 

bolsa para oito estudantes de graduação que eram responsáveis pelo recolhimento 

e reciclagem destes através de compostagem termofílica (processo controlado de 

decomposição aeróbia de resíduos orgânicos, realizada por microorganismos, 

principalmente fungos e bactérias – PITSCH, 2011). 

 

Resíduos sólidos secos 

 

Este é o processo com mais problemas na UFSC atualmente e seu 

recolhimento traz crescente ônus financeiro, o que mostra a necessidade de 

mudanças. A instituição possui diversos contratos de serviços para remoção destes, 

devido atividades de pesquisa e extensão, ensino e por ocupar grande extensão 

territorial. 

Diversos problemas no campus são acarretados devido à ausência de um 

programa de coleta seletiva, pois os resíduos são misturados em contêineres, assim, 

o que poderia ser reaproveitado e trazer renda é destinado, juntamente com outros 

materiais, ao aterro sanitário do município de Biguaçu. 



 

 

Os materiais com maior destaque é o papel (gerado nas salas de aula e setor 

administrativo) e o plástico (proveniente, em maior parte, dos restaurantes e 

lanchonetes do campus). O papel é apropriado pelas equipes de limpeza que fazem 

sua comercialização, uma vez que é mais fácil seu manuseio, mesmo assim é feito 

de maneira desorganizada, sendo separado e armazenado de forma inapropriada, 

depois cada um vende a sua parte. Assim, acabam descartando os outros tipos de 

materiais. 

A falta de uma cultura voltada ao meio ambiente entre os acadêmicos, a falta 

de conhecimento da política ambiental, a dificuldade em se integrar os órgãos 

administrativos, a falta de interesse dos integrantes da instituição e falta de 

infraestrutura são os desafios encontrados no campus para a implantação de uma 

gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

O Núcleo de Processamento de Resíduos (NPR) 

 

Teve início no primeiro semestre de 2011, sendo formado por alunos, 

professores, funcionário e servidores da universidade, sendo dividido em dois 

grupos: um trata das questões operacionais do gerenciamento dos resíduos e o 

outro para atuar na área de pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias 

para reutilizar materiais. 

Tem alguns propósitos a ser seguidos como objetivos principais, como a 

realização de coleta seletiva, a educação ambiental, a constituição de cooperativa 

de reciclagem, a realização de processo de compostagem de resíduos orgânicos, a 

pesquisa e extensão, estabelecer legislação e fiscalização além da divulgação e 

informação do que é realizado. 

Assim, seguindo os passos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa 

a não geração dos mesmos, houve a proposta de estratégias para envolver a 

comunidade acadêmica de maneira a participar do planejamento e gestão, através 

de atos para compartilhar a responsabilidade pelo resíduo. 

Diante dos inúmeros benefícios que podem ser alcançados com a gestão 

integrada de resíduos sólidos, é interessante que isso seja idealizado no campus 

uma vez que trará economia pela redução no consumo de água, energia e materiais 



 

 

de expediente, conformidade com a legislação ambiental, melhoria na imagem da 

instituição e fazer da pesquisa um passo para novas oportunidades. 

O trabalho ainda ressalta a importância de abordar, de maneira interdisciplinar, 

o enfrentamento dos problemas, levando a uma gestão de resíduos sólidos em 

campus universitários por valorização de experiências, melhorando as atividades 

para alcançar melhores resultados, trazendo reflexão do que merece destaque no 

processo pra trazer maiores benefícios. 

 

IES 4: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS): 

 

A análise da realização de programas voltados à Gestão Ambiental desta 

renomada universidade foi realizada com base na consulta a pagina eletrônica da 

instituição e, também, da leitura do artigo A Gestão Ambiental em Instituições de 

Ensino Superior: Modelo para Implantação em Campus Universitário (TAUCHEN e 

BRANDLI, 2006).  

Assim, é relatado que um grupo de funcionários da instituição se reuniu, em 

1996, para analisar algumas ações operacionais para as questões voltadas ao meio 

ambiente, discutir a coleta do lixo, as áreas verdes, a questão do consumo de água 

etc., sendo que, com tudo que era exposto, percebeu-se a relevância de se ter uma 

equipe técnica formada por professores e pesquisadores para contribuição com as 

análises e, assim, em 1997 foi aprovado o projeto Verde Campus. 

O primeiro projeto que se iniciou na instituição foi o da coleta seletiva de papel. 

Com o trabalho junto a Diretoria do Campus, com o Verde Campus prestando 

consultoria às suas ações, em pouco tempo, as atividades da equipe envolveram 

praticamente todas as rotinas de gestão realizada nesta instituição de ensino. 

Os objetivos eram: direcionar ações ambientais na UNISINOS visando à 

melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental; assegurar condições 

de segurança do trabalho, de desenvolvimento socioeconômico, proteção da vida e 

qualidade ambiental; operacionalizar tarefas técnicas referentes ao meio ambiente 

sob o enfoque da sustentabilidade; implantar o Sistema de Gestão Ambiental no 

campus. 

Seu resultado mais importante foi a criação, em 2005, do curso de Gestão 

Ambiental, o que possibilitou a criação de laboratórios de estudos ambientais, 



 

 

pesquisas básicas e aplicadas bem como ferramentas de geoprocessamento além 

de recursos humanos e também técnicos na busca de melhorias necessárias à 

formação dos acadêmicos (VERDE CAMPUS, 1997). 

Em 2002 uma nova etapa se iniciava com a aprovação do projeto de busca de 

certificação, sendo a assinatura da portaria e da resolução pela reitoria do projeto 

ISO 14001 no ano posterior, o começo da implantação do SGA (Sistema de Gestão 

Ambiental) na instituição. 

No Brasil, este é o exemplo mais importante de uma universidade que tenha 

implantado um Sistema de Gestão Ambiental, realizado por meio do projeto Verde 

Campus, sendo a primeira universidade da América Latina a receber a certificação 

ISO 14001, que aconteceu em dezembro de 2004, no qual atesta que a UNISINOS 

cumpre todas as normas para reduzir suas atividades sobre o meio ambiente. 

Em 2005, na auditoria de manutenção, a instituição mostrava-se apta a atender 

à ISO 14001:2004, logo, desde esta data, a manutenção dos requisitos da ISO 

14001 é observada diariamente. 

Quando a instituição recebe investimento em um sistema de ensino que 

englobe uma a educação ambiental transdiciplinar, de modo sistêmico é algo 

essencial para que haja eficiência no sistema de gestão ambiental, o que irá 

proporcionar a real compreensão de desenvolvimento com sustentabilidade 

(SEIFFERT, 2007). 

 

 


