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BOAS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MANEJO DOS 

RESÍDUOS DO INSTITUTO BUTANTAN 

RESUMO  

 

O Instituto Butantan (IBu), Instituição Pública vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, 

responsável por desenvolver pesquisa e produção vacinas e soros do Brasil. Em 2012 foi 

estabelecido o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRIB) com finalidade de 

gerenciamento dos resíduos gerados em suas atividades. Como resultado, foi estabelecido um 

convênio com uma cooperativa de matérias recicláveis, com finalidade de doação dos materiais 

recicláveis gerados na Instituição. Somente nesse ano foram destinados mais de 48 toneladas 

de materiais recicláveis, viabilizando o retorno desses materiais na cadeia produtiva além de 

proporcionar o desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Butantan (IBu) está localizado na cidade de São Paulo, Brasil e é um dos maiores 

centros de pesquisa biomédica do mundo e responsável por mais de 93% dos soros e vacinas 

produzidas no Brasil, distribuídos gratuitamente à população pelo Ministério da Saúde. No 

desenvolvimento de suas atividades gera resíduos que, mediante gerenciamento adequado, 

são passíveis de retorno a cadeia produtiva, promovendo inclusão social e renda. Diante deste 

cenário, em 2012 a Diretoria do Instituto Butantan, comprometida com as questões 

socioambientais e atendimento legal, implantou o Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRIB). O PGRIB segue as diretrizes instituídas pela Lei Federal 12.305 de 2010, que 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos-PNRS e tem por finalidade gerenciar 

adequadamente os resíduos resultantes das diversas atividades desenvolvidas no IBu, desde 

sua geração até sua destinação ou disposição final. Além disso, o PGRIB torna-se uma 

eficiente ferramenta de controle e divulgação das boas práticas de responsabilidade 

socioambientais adotadas pelo Instituto Butantan. 

A gestão adequada dos resíduos recicláveis ocupa posição de destaque dentre as prioridades 

das ações realizadas no âmbito da gestão ambiental da Instituição, desenvolvendo novas 

estratégias para melhor segregação e gerenciamento dos recicláveis, visando o retorno da 

matéria prima para produção de novos produtos. Assim, o IBu busca promover a inclusão 

socioeconômica de populações de baixa renda, por meio da parceria com uma cooperativa de 

materiais recicláveis, e desenvolver uma forma de gestão ética e transparente, fundamentada 

nos princípios da responsabilidade social empresarial, Morcerf (2005).  

Conforme Demajorovic, (2006) as parcerias entre o poder público e as cooperativas para 

gestão compartilhada dos resíduos sólidos geram benefícios socioambientais por meio da 

valorização do catador, promovendo o resgaste da cidadania, inclusão social e geração de 

renda, além de desviar uma parcela de resíduos dos aterros sanitários para reciclagem. 
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2. OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a contribuição do estabelecimento de um 

convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) com interveniência do IBu e uma 

cooperativa de materiais recicláveis, como instrumento para realização de ações de 

responsabilidade socioambiental. 

 

3. MÉTODOS  

 

A metodologia utilizada para atingir os objetivos desse trabalho baseou-se no modelo de 

gestão de responsabilidade compartilhada e participativa, proposto por SANTOS (2013), onde 

a responsabilidade sobre o correto manejo e descarte dos resíduos recaem sobre todos os 

envolvidos, desde o diretor da Intuição até empresas ou parceiros que prestam serviço de 

coleta de disposição dos resíduos gerados no IBu. 

 Os procedimentos para elaboração deste trabalho foram divididos em etapas, a primeira 

contou com um amplo levantamento bibliográfico das principais regulamentações legais 

referente à gestão dos resíduos, com base na Lei Federal nº 12.305/2010, que institui Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; no Decreto Estadual n°40.722/1996, que dispõe sobre a 

exigência de autorização do Governo do Estado previamente à celebração de convênios; na 

Lei Estadual nº 12.300/2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 

princípios e diretrizes e na Lei Estadual nº 14.470/2011, que dispõe sobre a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual.  

Após essa etapa foram estabelecidos os requisitos técnicos para seleção da cooperativa, 

contemplando pesquisa documental, tais como Termo de Convênio da Prefeitura do Município 

de São Paulo; Estatuto Social; Regimento Interno da Cooperativa; Ata da Assembleia Geral, 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; SINTEGRA/ICMS e Certificado de Dispensa de Licença 

emitido pela CETESB. Em seguida, foi realizada visita técnica (imagem 1) e a elaboração do 

plano de trabalho e execução de projeto piloto. Por fim, foi elaborada redação dos termos do 

convênio, com a participação de uma equipe multidisciplinar e multisetorial, envolvendo pelo 

IBu o Departamento de Gestão Ambiental, a Diretoria Técnica  e o Departamento Jurídico e 

pela Secretaria Estadual de Saúde o Departamento Jurídico.  

 

Imagem 1  
Visita técnica na cooperativa em 2012 
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4. RESULTADOS        

 

Em agosto de 2012, foi iniciado um projeto piloto com a Cooperativa de Produção dos 

Trabalhadores em Materiais Recicláveis de São Paulo (COOPERVIVABEM) e estabelecida 

coleta periódica de duas vezes por semana. A partir de então, foram desenvolvidas novas 

estratégias para implantação da coleta seletiva na Instituição, envolvendo desenvolvimento de 

procedimentos operacionais internos e realização de treinamentos com os representantes das 

áreas geradoras e da empresa terceirizada que realiza a limpeza. As atividades de educação 

ambiental contaram com palestras, exposição, visitas e seminários realizados pela presidente 

da Cooperativa, visando à transmissão de informações e esclarecimento de dúvidas, a 

sensibilização de todos envolvidos no manejo dos recicláveis do IBu e a conscientização da 

importância dos trabalhos realizados pelos cooperados. Abaixo imagens das atividades 

realizadas: 

  
Imagem 2  

Exposição na Semana de Meio Ambiente de 2012 

 

Imagem 3 
Mutirão Dia de Cooperado 15 de dezembro de 2012 

 

  
Imagem 4 

Treinamento sobre descarte de recicláveis 28/02/13 

 

Imagem 5 
Exposição da Cooperativa na  

Semana de Meio Ambiente de 2013. 
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Imagem 6 

Visita de funcionários IB na Cooperativa 
Semana de Meio Ambiente de 2013. 

Imagem 7 
Mesa redonda no IB 

Semana de Meio Ambiente de 2013 

 

Após seis meses de acompanhamento do projeto piloto foi estabelecido por intermédio da 

Secretaria de Estado da Saúde – SES, com interveniência do Instituto Butantan, e a 

Cooperativa de produção dos trabalhadores em Materiais Recicláveis de São Paulo – 

Coopervivabem o convênio conforme Processo: 001/0702/000.470/2012, publicado no Diário 

Oficial do Poder Executivo do Estado São Paulo, Seção I, 6 de março de 2013 com o objetivo 

de Realizar a coleta de resíduos recicláveis e descartáveis gerados nas dependências do 

Instituto Butantan. O Convênio não contempla a transferência de recursos públicos entre os 

partícipes, pelo prazo de um ano podendo ser realizada prorrogação.  

  

Imagem 8  
Assinatura do Convênio entre o Instituto Butantan e 

a COOPERVIVABEM 

 

Imagem 9 
 Equipe envolvida na assinatura do Contrato 
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Imagem 10 

 Equipe alinhando ações 27/08/2013 
Imagem 11 

Imagens da cooperativa 

A adesão da comunidade do IBu e o contínuo aumento do volume de recicláveis coletados nas 

áreas geradoras, resultou na definição de um ponto de coleta e armazenagem específico para 

recebimento deste material e na designação de dois funcionários responsáveis pela triagem 

dos recicláveis, pelo acondicionamento em big-bags e acompanhamento das atividades de 

coleta da cooperativa. Dessa forma, garantimos maior eficácia na separação dos recicláveis, 

que somado a estrutura de armazenagem, possibilita estocar maiores quantidades de materiais 

resultando na maior eficiência das coletas. 

  
Imagem 12 

 Acondicionamento dos recicláveis em bags 
Imagem 13 

 Coleta da cooperativa 
 

A partir do primeiro semestre de 2013 foi possível incluir a pesagem dos materiais coletados e 

os dados demonstram que foram destinadas mais de 48 toneladas de materiais recicláveis 

para a cooperativa, conforme apresentado na tabela n° 1.  

  Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 TOTAL 

Plástico 1.670 1.630 2.867 1.392 774 943 9.276 

Papel 2.396 2.339 4.114 414 671 441 10.375 

Sucata 1.355 1.323 2.327 1.030 343 292 6.670 

Papelão 3.188 3.112 5.473 2.938 2.226 2.036 18.974 

Vidro - - - 541 448 1.413 2.402 

Isopor - - - 49 48 22 119 

Cobre - - - 496 140 - 636 

TOTAL 8.610 8.405 14.780 6.859 4.650 5.148 48.452 

Tabela n°1  volume em kg de materiais reciclados destinados para a cooperativa. 
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Desta forma, a promoção de ações socialmente responsáveis na destinação dos resíduos 

recicláveis vem possibilitando a geração de benefícios sociais e ambientais, além de contribuir 

para a redução da carga destinada aos aterros sanitários. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As ações implementadas para celebração do convênio, tiveram o propósito de valorizar os 

princípios de responsabilidade social, incorporando atitudes ambientalmente sustentáveis e 

socialmente responsáveis, além de atender aos objetivos da Lei Federal nº 12.305/2010 

conforme segue:  

Art. 6° VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania;  

Dessa forma, contribuímos para o desenvolvimento de ações de responsabilidade 

socioambiental promovendo a inclusão social; geração de renda para os cooperados; 

promoção da consciência ambiental em todos os envolvidos no manejo dos resíduos do 

Instituto Butantan, desde a geração até a destinação final e expansão da vida útil dos aterros 

sanitários no município de São Paulo. 

Cabe ressaltar que todas as iniciativas do Instituto Butantan fazem parte do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos do IBu e são frutos de uma mudança cultural integrante da nova 

política e da visão estratégica do atual corpo diretivo, podendo tornar-se referência para outros 

estabelecimentos similares. 
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