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RESUMO  

A preocupação com o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados tem 

aumentado nos últimos tempos assim como as várias tecnologias relacionadas ao 

seu tratamento , porém não é evidente a aplicação da ecoeficiência. 

A ecoeficiência visa aumentar a reciclagem de material, maximizar o uso de fontes 

renováveis e aumentar a durabilidade de produtos (SISINNO, 2011). 

Para que um programa de gerenciamento de resíduos seja bem sucedido alguns 

passos devem ser seguidos com rigor: deve ser elaborado pelo gerador dos 

resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 

sanitária e meio ambiente. Deve descrever as ações relativas ao manejo dos 

resíduos sólidos, observada suas características, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final. 

O presente trabalho pretende elaborar e implantar um programa de gerenciamento 

de resíduos sólidos baseados na ecoeficiência. 

INTRODUÇÃO 

A preocupação com o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados tem 

aumentado nos últimos tempos, assim como as várias tecnologias relacionadas ao 

seu tratamento, porém não é evidente a aplicação da ecoeficiência. 

A ecoeficiência visa aumentar a reciclagem de material, maximizar o uso de fontes 

renováveis e aumentar a durabilidade de produtos (SISINNO, 2011). 

Nas instituições de ensino superior são inúmeros os resíduos gerados, mas a 

aplicação da ecoeficiência é imperceptível no cotidiano dos alunos e colaboradores 

das instituições.  

Em uma instituição de ensino superior de grande porte são inúmeros os resíduos 

sólidos produzidos nos diversos setores.  Os principais geradores de resíduos 

sólidos são as salas de aulas, apoio docente, coordenação de cursos, secretaria, 

espaço FIES, departamento pessoal, reitoria, laboratórios, cantinas e restaurante. 



Definem-se resíduos sólidos como o conjunto dos produtos não aproveitados das 

atividades humanas (domésticas, comerciais, industriais, de serviços de saúde) ou 

aqueles gerados pela natureza, como folhas, galhos, terra, areia, que são retirados 

das  ruas e logradouros pela operação de varrição e enviados para os locais de 

destinação  ou tratamento(CONAMA, 2008). 

Na Lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010,  instituiu a Política  Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), na qual a ecoeficiência  aparece no Art. 6º (item V) como um dos 

princípios da PNRS e pela demanda – em todas as esferas – do estabelecimento de 

metas de redução (BRASIL, 2010). 

A redução de resíduos sólidos é imprescindível para as organizações que almejam 

manter-se alinhadas com seu campo institucional. 

Para que um programa de gerenciamento de resíduos seja bem sucedido alguns 

passos devem ser seguidos com rigor: deve ser elaborado pelo gerador dos 

resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 

sanitária e meio ambiente. Deve descrever as ações relativas ao manejo dos 

resíduos sólidos, observada suas características, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final. 

A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade que 

pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e 

ambientais. 

OBJETIVOS  

Desenvolver Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Reduzir volume de resíduos através da reciclagem. Capacitação e treinamento dos 

setores produtores de resíduos. 

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo exploratório de natureza quantitativa. O objetivo de um 

estudo exploratório é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco 

explorado. Pretende-se mapear os setores que produzem resíduos sólidos, 



identificar o tipo de resíduo produzido e pontuar o volume produzido por setor. Após 

o levantamento de dados o plano de gerenciamento será elaborado. 

DESENVOLVIMENTO  

O trabalho será desenvolvido no campus da Universidade. Atualmente está em fase 

de elaboração um instrumento para classificação dos resíduos, quantidade 

produzida no campus por setor, armazenamento e destinação. Após a elaboração o 

instrumento será testado, aprovado o instrumento o grupo de pesquisa irá levantar 

volume, armazenamento e destinação para elaboração de plano de ação e 

desenvolvimento de gerenciamento de resíduos sólidos. O grupo de pesquisa 

desenvolverá curso de capacitação para os setores produtores de resíduos sólidos. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto está em fase de desenvolvimento, atualmente o grupo de pesquisa discute 

a elaboração de instrumento para coleta de dados e investigação dos setores 

produtores de resíduos sólidos.  
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