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Resumo

A importância da articulação entre a Universidade-Empresa-Estado (U-E-E) é um
tema que vem sendo bastante discutido, especificamente no que se refere às criações
de inovações tecnológicas que culminem em desenvolvimento para o país. Ao
mesmo tempo, um dos grandes problemas enfrentados pelos governos e população é
o crescente acúmulo de resíduos sólidos urbanos – RSU´s trazendo, caso não recebam
o devido direcionamento, inúmeras conseqüências para a sociedade, tais quais,
aquecimento global, emissão descontrolada de gases oriundos da decomposição da
matéria orgânica, riscos de explosões, proliferação de doenças, dentre outros. Nesta
perspectiva, este artigo visa analisar a gestão dos RSU´s do município de Feira de
Santana, buscando entender como os atores U-E-E tem tratado esta questão e se os
mesmos agem de forma articulada no que se refere à gestão de RSU. A metodologia
utilizada baseou-se em revisão de literatura sobre o tema, visitas técnicas ao Aterro
Sanitário do município, à Cooperativa de Badameiros de Feira de Santana (COOBAFS)
e à Equipe de Estudo e Educação Ambiental (EEA) da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), seguida de realização de entrevista com os responsáveis por cada uma
dessas instituições e com o Diretor Presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora
dos Serviços Municipais Concedidos de Feira de Santana. A partir da análise dos dados,
foi possível identificar quais são os aspectos e os entraves que desafiam a promoção
da articulação entre U-E-E e como essa aliança pode contribuir para a minimização dos
problemas relacionados a gestão dos resíduos sólidos urbanos.
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