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RESUMO 
 
 
A gestão de resíduos sólidos em instituições de ensino superior é uma 
preocupação crescente devido ao reconhecimento da sua colaboração para o 
sistema de gestão integrada municipal e para os mecanismos de preservação 
de acidentes e impactos ambientais. Neste sentido, o presente estudo objetiva 
analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos na Universidade Estadual de 
Maringá/PR – UEM por meio da averiguação da presença de falhas e 
potencialidades e propor correções que se mostrarem necessárias. Esta 
pesquisa realizou-se por meio de um diagnóstico ambiental que permitiu a 
determinação de indicadores quantitativos e qualitativos sobre a situação atual 
da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Foram analisadas diversas informações 
que permitiram caracterizar o sistema de gestão dos resíduos sólidos. Foram 
identificadas diversas falhas de gestão, gerenciamento e operação dos serviços, 
e para esses casos foram sugeridas melhorias. Foram elaboradas propostas que 
poderão serem integradas ao sistema de gestão de resíduos sólidos à ser 
implementado pela universidade. As propostas abordaram tanto aspectos 
administrativos e legais como fatores estruturais e relacionados à treinamentos 
e educação ambiental. O primeiro passo para o melhoramento da gestão dos 
resíduos na UEM é a efetivação do já existente Sistema Integrado de Gestão, 
elemento de responsabilidade da Assessoria de Planejamento e em seguida a 
instituição do SEGER. Conclui-se que a implementação integral das propostas 
desse trabalho permitirá à Universidade atuar como agente positivo, 
transformador da sociedade, gerando então, economia de recursos, melhoria da 
relação com a comunidade, prevenção de acidentes, etc. 
  
PALAVRAS CHAVE: Gestão de Resíduos Sólidos. Instituições de Ensino 
Superior. Impactos ambientais. Universidade Estadual de Maringá.  
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ABSTRACT 
 
 

The management of solid waste in higher education institutions is a growing 
concern due to the recognition of this with collaboration for the municipal 
integrated management system and for the mechanisms of preservation of 
accidents and environmental impacts. In this sense, the present study aims to 
analyze the management of solid urban waste at the State University of Maringá 
/ PR - UEM by investigating the presence of failures and potentialities and 
propose corrections that may prove necessary. This research was carried out 
through an environmental diagnosis that allowed the determination of quantitative 
and qualitative indicators on the current situation of solid urban waste 
management. Several information was analyzed to characterize the solid waste 
management system. Several management and operation failures of the services 
were identified, and for these cases improvements were suggested. Proposals 
were prepared that could be integrated into the solid waste management system 
to be implemented by the university. The proposals addressed both 
administrative and legal aspects as well as structural factors related to training 
and environmental education. The first step in the improvement of waste 
management in UEM is the implementation of the existing Integrated 
Management System, an element of responsibility of the Assessoria de 
Planejamento and then the institution of SEGER. It is concluded that the full 
implementation of the proposals of this work will allow the University to act as a 
positive agent, transforming society, generating resources savings, improving the 
relationship with the community, prevention of accidents, etc. 
 
KEYWORDS: Solid waste management. High Education Institutions. 
Environmental impacts. State University of Maringá. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e a consequente intensificação da 

urbanização têm contribuído para o aumento do volume de resíduos sólidos 

gerados. Esta realidade agrava os problemas ambientais, sobretudo os 

relacionados à saúde pública no ambiente urbano. Os resíduos que apresentam 

maior volume são os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, chamados assim 

quando gerados nos ambientes das cidades. 

Os resíduos sólidos urbanos quando não gerenciados de forma correta 

podem causar impactos à saúde humana e à qualidade ambiental. Para garantir 

a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos Resíduos 

Sólidos - RS, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

PNRS, conforme Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). 

A PNRS possibilitou um avanço na busca de soluções em que a gestão 

de resíduos se encontrava, a falta de regulamentação e instrução. Segundo a 

PNRS, a gestão e gerenciamento de RS deve seguir a ordem de prioridade de 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e o tratamento dos resíduos. 

Para que isso aconteça de forma eficiente, as instituições e 

estabelecimentos devem atuar de forma integrada. Essa interligação se 

manifesta na forma de cooperação técnica e financeira entre os setores público 

e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, 

processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de 

resíduos e novos meios para a destinação final ambientalmente adequada de 

rejeitos. 

A correta gestão dos resíduos sólidos tem se mostrado um desafio para o 

poder público e para as instituições. Por uma questão social, as Instituições de 

Ensino – IE’s carregam um papel essencial no que diz respeito às práticas de 

sustentabilidade e educação ambiental, surgindo como agentes protagonistas de 

ações que busquem a prevenção da degradação e dos problemas ambientais.  

Apesar de ser um aspecto relativamente recente, a gestão de RSU em 

instituições de ensino superior no Brasil mostra-se como um conjunto de 

ferramentas, instrumentos de gestão e processos, sistematizados por meio de 

um Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos – SGRS e definidos em um Plano 

de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A urbanização dos espaços de forma intensa e desordenada acarreta, 

além de outros impactos, a degradação da qualidade ambiental que em parte é 

causada pela falta ou ineficiência dos serviços de saneamento básico. Nos dias 

atuais, as cidades deparam-se com um grande problema: o aumento de 

poluentes dispostos no ambiente (PASSOS et al., 2013). Os resíduos sólidos 

gerados nas cidades brasileiras e em locais de diferentes países ainda são um 

problema, pois a efetivação das propostas para solucionar esse problema não é 

suficiente para resolução do mesmo (BERSCH, 2004). 

A gestão dos RSU realizada de forma inadequada pelas instituições pode 

resultar em riscos indesejáveis às comunidades, constituindo-se ao mesmo 

tempo em problema de saúde pública e fator de degradação ambiental, além dos 

aspectos estéticos, econômicos, administrativos e sociais envolvidos (SMA, 

1998b). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que se gasta, 

aproximadamente, US$ 2,5 bilhões por ano no combate a doenças relacionadas 

à água contaminada justamente pela persistência de milhares de casos de 

resíduos lançados de forma irregular em cursos d’água e dispostos em solo sem 

nenhum tipo de tratamento (WORLD HEALT ORGANIZATION, 2017).  

As instituições de ensino superior perpassam por um processo de 

aumento das expectativas morais e éticas sobre ações de responsabilidade em 

relação ao meio ambiente. Elas devem ser líderes do movimento pela proteção 

ambiental e incorporação do desenvolvimento sustentável; assim, seria de se 

esperar que as instituições de ensino superior orientassem os esforços para uma 

gestão responsável dos resíduos sólidos (DE VEGA et al., 2008; TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006). Além das questões éticas, para De Vega et al. (2008) a gestão 

adequada dos resíduos traz benefícios para a instituição, como a economia de 

recursos para a disposição final de resíduos além do que melhora a imagem da 

instituição perante os alunos e a comunidade. 

A Universidade Estadual de Maringá - UEM é uma instituição pública de 

ensino mantida pelo governo do Paraná e com recursos federais diretos e 

indiretos (UEM, 2017). O Decreto Federal Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 

instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta.  
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O Decreto Estadual nº 4.167 de 2009 estabelece e regulamenta a 

obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados 

pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, 

compreendendo autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de 

economia mista e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis. A separação dos resíduos é uma das etapas que os 

PGRS contemplam, sendo que sua instalação necessita, consequentemente, de 

implementação de novas infraestruturas e práticas de gestão. 

Uma vez que equiparadas a núcleos urbanos, por Taunchen e Brandli 

(2006), os estudos realizados em instituições de ensino permitem simular, 

mesmo que de forma limitada, a aplicação de cenários semelhantes em um 

ambiente urbano de maior dimensão, possibilitando a criação de modelos que 

considerem variáveis econômicas, administrativas, ambientais, estruturais etc. 

A Universidade Estadual de Maringá possui uma relação direta com as 

dinâmicas sociais do município de Maringá e sua região metropolitana. Portanto, 

os estudos realizados na UEM, que tem características de um município de 

pequeno porte, podem contribuir de forma positiva para a gestão e o 

gerenciamento de resíduos na Região Metropolitana de Maringá. 

Sabendo dos crescentes impactos relacionados à inadequada gestão de 

resíduos, as obrigações legais, as melhorias ocasionadas pela implantação de 

um PGRS e do crescente apelo aos pressupostos do desenvolvimento 

sustentável, Juliatto (2011) mostra que as instituições de ensino superior devem 

buscar incorporar em suas unidades/campis, os PGRS e manter esforços para 

que as iniciativas existentes se afirmem e mantenham-se com o tempo.  

Taunchen e Brandli (2006) afirmam que a efetivação dos PGRS e das 

práticas de gerenciamento criam um ambiente favorável à sensibilização 

ambiental dos colaboradores e alunos, que passam a tornar como rotineira, 

normal a gestão dos resíduos, devendo então as instituições buscar implantarem 

e manter seus planos revisados e atualizados. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos da Universidade Estadual 

de Maringá/PR. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a gestão atual de resíduos sólidos urbanos na UEM; 

• Analisar qualitativa e quantitativamente os resíduos gerados nesta 

instituição; 

• Inventariar os instrumentos de gestão e infraestrutura disponível para 

o gerenciamento dos RSU; 

• Averiguar a existência de falhas de gestão ou melhorias aplicáveis; e 

• Propor sugestões de correções ou melhorias na gestão de resíduos 

sólidos da Universidade Estadual de Maringá. 

 

1.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
Para atingir os objetivos propostos, a metodologia foi estruturada em três 

macro etapas, sendo elas: Diagnóstico, Análise e proposição, conforme ilustra a 

Figura 1. 

Figura 1 - Síntese do fluxo metodológico 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Na primeira etapa (diagnóstico), a gestão de resíduos na UEM foi 

caracterizada. Foram levantados dados que permitiram ilustrar os recursos 

disponíveis e inventariar dados operacionais e sobre a geração dos resíduos 

sólidos urbanos. 

• Caracterizar a 
Instituição

• Levantamento do 
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• Levantamento dos 
recursos disponíveis 

• Comparação de dados

• Avaliação dos 
indicadores

• Aplicação do método 
de verificação de 
falhas ou melhorias

• Definição das 
propostas

• Definição do método 
de correção 

• Elaboração de
sugestões para a 
gestão dos RSU

Diagnóstico Análise Proposição
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Na segunda fase (análise) os dados obtidos foram analisados segundo o 

método de verificação de falhas e correções. Na última etapa (proposição) os 

indicadores resultantes foram utilizados como critério de seleção e/ou adaptação 

de melhorias ou correções de falhas para as propostas elaboradas. 

Os elementos textuais do trabalho estão divididos em sete capítulos, o 

capítulo inicial apresenta os componentes introdutórios essenciais para a 

contextualização do tema, exibindo a justificativa de realização do trabalho e os 

objetivos pretendidos com a pesquisa de mestrado. 

O segundo capítulo aborda a revisão da literatura intrínseca e disponível 

sobre o tema. Sequencialmente são apresentados os principais conceitos e 

definições relacionados com a temática e o estado da arte sobre o tema “gestão 

de resíduos sólidos urbanos em instituições de ensino superior”. 

O capítulo três centra-se em caracterizar a área de estudo, no caso, a 

Universidade Estadual de Maringá. O quarto capítulo aborda os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa e sua respectiva justificativa de 

seleção, além de organizar a estrutura dos resultados. 

O quinto capítulo descreve, ilustra e discute os resultados obtidos. Esse 

capítulo se relaciona diretamente com o capítulo seis que aborda propostas de 

correção e/ou melhoramento de elementos da universidade. O sexto capítulo 

engloba a concepção dos objetivos propostos e relacionados a ações de 

delineamento de instrumentos de gestão e métodos de aplicação dos aspectos 

exibidos no capítulo 5. 

O último capítulo (Cap. 7) é composto pela conclusão sobre a pesquisa 

executada e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ao longo da história da humanidade, a ideia de crescimento se confunde 

com um crescente domínio e transformação da natureza. Nesse paradigma, os 

recursos naturais são vistos como ilimitados (RIBEIRO, 2009). O aumento das 

tensões ambientais vivenciado no mundo nos últimos anos, tem se constituído 

em um dos maiores desafios da humanidade. O avanço da contaminação, 

poluição ambiental e a utilização inconsequente dos recursos naturais têm 

acelerado o aquecimento global causado pelos gases do efeito estufa, 

desmatamento das florestas nativas e contaminação dos rios. Contudo, segundo 

Marchi (2015), a problemática não se resume ao contexto ecológico, mas 

também permeia o contexto social, sendo que as dificuldades de natureza social 

e ecológica são indissociáveis, apesar de muitas vezes serem tratadas de forma 

isolada. 

Nesse contexto amplo, as práticas inadequadas de saneamento básico 

fomentam a deterioração ambiental e mobilizam o Estado a implantar novas 

tecnologias, além de enfatizar ações educativas, visando reduzir o desequilíbrio 

existente no meio ambiente e criar facilidades à incorporação de novas práticas, 

que proporcionem maior qualidade de vida e preservação do meio ambiente 

ecológico e urbano (MARCHI, 2015). Nas duas últimas décadas, os padrões de 

comportamento social e institucional vêm se modificando devido às mudanças 

culturais e suas interações no cotidiano social e ambiental. Essas mudanças 

acarretam na necessidade de novos investimentos e iniciativas em saneamento 

básico, notadamente aquelas destinadas à gestão dos RSU. 

A gestão dos resíduos é, antes de tudo, uma questão estratégica de 

sobrevivência humana, tanto para a sustentabilidade do meio ambiente quanto 

das instituições e organizações que o cercam, até mesmo aquelas que interagem 

de forma indireta. Para Lara et al. (2017) causa um efeito positivo, uma vez que 

faz com que a variável ambiental esteja cada vez mais presente no planejamento 

das organizações. A ocorrência disso deve-se ao fato de oportunizar redução de 

custos, já que os acidentes ambientais e a poluição significam o desperdício de 

matéria-prima e insumos, além de afastamento de novos investimentos e custos 

com reparação de danos. 
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Algumas destas variáveis ambientais estão relacionadas com os resíduos 

sólidos, uma vez que, segundo o MMA (2018), estes devem ser vistos como 

bens passíveis de reciclagem e com valor econômico, devendo passar a gestão 

e a coleta seletiva a serem vistas como instrumentos para a promoção da 

transformação social da vida de catadores e recicladores. 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os resíduos são compostos gerados em diversas localidades e atividades 

humanas, de origem doméstica, industrial ou de serviços públicos. De acordo 

com a Figura 2, os resíduos são materiais inerentes ao processo de produção e 

à realização de alguns serviços. 

 

Figura 2 - Processo básico de geração de resíduos (sistemas input e output) 

Matéria-Prima

Energia

Recursos

Processo de produção
- 

Transformação da 
matéria

Resíduos

Produtos

Emissões

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Em um processo produtivo simples em que se tem a transformação da 

matéria para a produção de materiais, são necessários recursos, matéria-prima 

e energia para a modificação dos compostos. Esse processo básico produz 

bens, produtos primários, secundários e gera também emissões gasosas e 

resíduos que podem, em diversos casos, serem considerados subprodutos. 

Os resíduos podem apresentar-se no estado sólido, semissólido, sólidos 

em suspensão atmosférica, emissões atmosféricas e quando em estado líquido, 

são conhecidas como águas residuais ou efluentes líquidos. Este trabalho 

aborda os resíduos sólidos cuja definição é dada segundo a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:   
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Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que 
resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, 
doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Consideram-se também resíduos sólidos os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou exijam 
para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível (ABNT NBR 10.004, 2004, p.1). 

 

O principal instrumento legal que aborda a gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

estabelecida por meio da Lei Federal nº 12.305 de 2010. Essa Lei contém 

instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos dispõe sobre a prevenção e a redução na geração de resíduos, 

tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 

de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 

resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 

reaproveitado) e a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que 

não pode ser reciclado ou reutilizado) (MMA, 2018). 

A PNRS estabelece princípios, objetivos, instrumentos – inclusive 

instrumentos econômicos aplicáveis - e diretrizes para a gestão integrada e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos 

geradores, do poder público e dos consumidores. Define ainda, princípios 

importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da 

ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, 

do direito à informação e ao controle social, entre outros (MMA, 2012). 

Além disso, segundo MMA (2018), a PNRS institui a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 

RSU na logística reversa dos resíduos e embalagens pré consumo e pós 

consumo, além de impor que os particulares elaborem seus PGRS. 

Os resíduos, sobretudo os sólidos, são materiais passíveis de 

tratamentos, sendo estes a reciclagem, o reaproveitamento, a utilização para a 
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produção de energia etc. Muitos resíduos que são descartados podem ser 

reciclados, ou seja, seus componentes podem ser reaproveitados depois de 

separados, transformados e recuperados, envolvendo economia de matérias-

primas e energia, combate ao desperdício, redução da poluição ambiental e 

valorização dos resíduos, com mudança de concepção em relação aos mesmos 

(PNUD, 1998). Uma grande aliada para a reciclagem dos resíduos sólidos 

urbanos é a coleta seletiva realizada pelas prefeituras. Essa centra-se na coleta 

e encaminhamento dos RSU para tratamento, por estes serem responsabilidade 

do órgão executivo municipal. 

A pesquisa direta realizada pela ABRELPE (2016) permitiu projetar que 

3.878 municípios apresentam alguma iniciativa de coleta seletiva; cabe ressaltar, 

para o correto entendimento das informações, que em muitos municípios as 

atividades de coleta seletiva não abrangem a totalidade de sua área urbana. 

A maioria dos municípios brasileiros dispõe seus resíduos domiciliares 

sem controle algum. Uma prática de graves consequências que vem acarretando 

múltiplos problemas como: contaminação do ar, do solo, de águas superficiais e 

subterrâneas, entre outras.  

A seleção da melhor alternativa para o tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como a tecnologia ou processo utilizado, é algo inerente ao tipo de resíduo, 

sendo essencial a sua classificação e segregação conforme a caracterização. 

 

2.1.1 Caracterização e Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

Existem alguns instrumentos legais para separar em categorias os 

resíduos sólidos de acordo com critérios específicos, de natureza química, física 

e relacionados à condição em que o mesmo se encontra, origem, periculosidade 

etc. 

A caracterização de resíduos sólidos é uma ferramenta de trabalho que 
permite recolher informação relevante no estudo e aplicação de 
modelos de gestão adequados e eficientes, nomeadamente em 
matéria de recolha, transporte, valorização e tratamento dos resíduos 
produzidos [...] (FIRMEZA; MAIA, 2008, p.74). 

 
O principal instrumento para a classificação dos resíduos sólidos é a 

norma brasileira da ABNT, NBR 10.004 de 2004 – Resíduos Sólidos: 

Classificação. Essa Norma classifica os resíduos de acordo com sua 
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periculosidade, características de inércia e características de reação, como a 

possibilidade de biodegradação e solubilização. A norma brasileira ABNT NBR 

10.004/2004 detalha o processo para a caracterização e classificação dos 

resíduos sólidos. Como apresentado na Figura 3, o processo para classificação 

dos resíduos sólidos baseia-se na caracterização do resíduo para posterior 

enquadramento do mesmo nas categorias dispostas pela Norma. 

 

Figura 3 - Processo para a caracterização e classificação de resíduos sólidos 

 
Fonte: ABNT – NBR 10.004 (2004) 
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A classificação disposta pela NBR 10.004 de 2004 divide os resíduos em 

Classe I – Perigosos e Classe II - Não Perigosos, sendo a Classe II subdividida 

em Classe II A – Não Inertes e Classe II B – Inertes. 

São resíduos Classe I aqueles que oferecem periculosidade, podendo 

apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Os resíduos classificados 

como Classe I apresentam as seguintes características de periculosidade: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (ABNT 

NBR 10.004, 2004). 

São considerados resíduos Classe II aqueles que não apresentarem 

características de periculosidade da Classe I. Estes são considerados Não 

Perigosos. Os resíduos Classe II são divididos ainda em Classe II A e Classe II 

B. Os resíduos Classe II A são aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos Classe I - Perigosos ou de resíduos Classe II B - Inertes. Os resíduos 

Classe II A – Não Inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água (ABNT NBR 10.004, 2004). 

Podem ser classificados como resíduos Classe II B quaisquer resíduos 

que quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 

10.007 de 2004, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 

destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006 

de 2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (ABNT NBR 10.004, 2004). 

Segundo a ABNT (2004), a classificação pode ser baseada 

exclusivamente na identificação do processo produtivo ou no enquadramento do 

resíduo nas listagens dos anexos da Norma. Em casos que não há a certeza 

quanto ao enquadramento da classe, deve-se elaborar, então, o laudo de 

classificação. Deve constar no laudo de classificação a indicação da origem do 

resíduo, descrição do processo de segregação e descrição do critério adotado 

na escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de 

análises laboratoriais. Os laudos devem ser elaborados por responsáveis 

técnicos habilitados. 

O processo de classificação dos resíduos deve ser considerado como 

parte inicial para a administração dos resíduos sólidos pois para a ABNT NBR 

10.007 (2004, p.5):  
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"A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do 
processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 
características, e a comparação destes constituintes com listagens de 
resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é 
conhecido”. 
 

A Figura 4 ilustra a classificação que a ABNT NBR 10.004/2004 dispõe 

sobre os resíduos sólidos bem como suas características para subclassificações. 

 
Figura 4 - Classificação dos Resíduos Sólidos de acordo com a NBR 10.004/2004 

Resíduos 
Sólidos

Classe I
Perigosos

Classe II
Não Perigosos

Corrosivo

Inflamável

Tóxico

Patogênico

Reativo

Classe II A
Não Inertes

Classe II B
Inertes

Biodegradabilidade

Combustibilidade

Solubilidade

 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 10.004 (2004). 

 

Além da classificação dada pela ABNT, existe também a classificação 

segundo a PNRS, que em seu artigo 13, classifica os resíduos de acordo com 

sua origem em (BRASIL, 2010, p.3): 

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação:  
I - Quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 
os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, 
“e”, “g”, “h” e “j”;  



 
 

13 
 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do SISNAMA e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 
resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios [...] 
 

Esta classificação dada pela PNRS, qualifica os resíduos por sua origem, 

e dispõe que os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU são o grupo composto por 

resíduos domiciliares sendo aqueles originários de atividades domésticas em 

residências urbanas e os resíduos de limpeza urbana que são os originários da 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

pública urbana. 

 

2.1.2 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os RSU são os resíduos sólidos que apresentam maior volume de 

geração nas cidades e são gerenciados pela prefeitura que deve, 

obrigatoriamente, dispor de mecanismos para sua gestão, conciliando os 

aspectos do desenvolvimento sustentável bem como a sanidade ambiental e a 

promoção à saúde pública. 

Bandara et al. (2007) afirmam que alguns fatores socioeconômicos como 

tamanho da família, renda, educação, ocupação, dentre outros, podem 

influenciar na composição e no aumento da taxa de geração de RSU. Portanto, 

na maioria das cidades dos países pobres e aqueles em desenvolvimento, a 

gestão dos RSU é um dos principais desafios ambientais, sendo que a gestão 

inadequada de resíduos sólidos proporciona riscos para a população e ao meio 

ambiente (KHAN et al., 2016). 

A geração dos RSU no Brasil diminuiu em 2% no ano de 2016 em 

comparação ao ano de 2015. De acordo com a estimativa da composição 
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gravimétrica apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

(2012), no Brasil, os RSU são constituídos por 51,4% de matéria orgânica; 31,9% 

de material reciclável e 16,7% de outros materiais. Entretanto, este dado 

apresenta a composição dos RSU, e deve-se entender que parte dos resíduos 

recicláveis as vezes passam por gerenciamento excepcional (coletado por 

recicladores, vendido a terceiros etc) e não chegam a ser encaminhados a 

aterros. Isto possibilita que o dado informado pelo IPEA apresente variabilidade 

estatística. 

Segundo a ABRELPE (2016), os 1.191 municípios da região Sul geraram, 

em 2016, a quantidade de 22.581 toneladas/dia de RSU, das quais 95% foram 

coletadas. Dos resíduos coletados na região, 29,4%, correspondentes a 6.163 

toneladas diárias, foram encaminhados para lixões e aterros controlados. 

Os municípios da região Sul aplicaram em 2016, uma média mensal de 

R$ 7,84 por pessoa na coleta de RSU e demais serviços de limpeza urbana. O 

mercado de serviços de limpeza urbana da região movimentou pouco mais de 

R$ 3,2 bilhões, registrando queda de 0,8% em relação a 2015. 

Os efeitos da crise econômica iniciada no final de 2014, atingiram diversos 

setores essenciais da economia, entre ele os dos serviços urbanos (BARBOSA 

FILHO, 2017). Essa conjuntura de estagnação econômica diminuiu os recursos 

investidos nos serviços de coleta de RSU, o que ocasionou desde 2015 a 

diminuição progressiva no percentual de resíduos coletados e encaminhados a 

destinações ambientalmente adequadas. 

 Em comparação com o ano anterior, em 2016 a região Sul gerou 2,7% a 

menos de resíduos sólidos urbanos. A Região apresentou em 2016, 1.070 

iniciativas de coleta seletiva, sendo que o Município de Maringá, possui 4 

iniciativas mantidas por cooperativas de reciclagem (MARINGÁ, 2018). 

O principal instrumento para a preservação do meio ambiente, no que se 

relaciona com os RSU, é a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – GIRS. 

Segundo Marchi (2015), gestão integrada de resíduos sólidos urbanos é a 

coparticipação de diversos atores no sistema de limpeza urbana 

(acondicionamento, coleta, triagem e reciclagem, transporte, tratamento e 

destinação final dos rejeitos). Esta engloba diferentes órgãos da administração 

pública, das organizações e da sociedade civil, buscando promoção da sadia 
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qualidade de vida da população e o estabelecimento do desenvolvimento 

sustentável. 

Para Nunesmaia (2002), a gestão integrada traduz a necessidade de 

harmonizar políticas públicas, de definir normas comuns, de lutar contra medidas 

discriminatórias, de suprimir disparidades existentes, de estabelecer hierarquia 

dos princípios da gestão de RSU, de conceber várias linhas tecnológicas de 

valoração e de eliminação dos resíduos sólidos. Estas estratégias devem buscar 

fortalecer cooperações intermunicipais, de financiar os serviços, de proporcionar 

forte participação da população na definição de prioridades no modelo de gestão, 

no controle e no acompanhamento e de integrar os RSU às preocupações 

relativas às atividades econômicas, ao emprego, à autonomia e ao 

desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, a crescente geração de resíduos sólidos que acompanha 

o desenvolvimento do país, exige uma busca constante de soluções 

ambientalmente adequadas para a gestão destes resíduos. 

 

2.2  GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, foi discutida desde 1991 pelo Congresso Nacional e 

aprovada no ano de 2010. Esse regulamento impõe obrigações aos 

empresários, ao poder público e aos cidadãos no gerenciamento e gestão dos 

resíduos sólidos. 

Marchi (2015) afirma que esse marco regulatório busca reforçar e 

incentivar o consumo consciente e o combate ao desperdício. Estimula a 

pesquisa, as tecnologias sustentáveis e o controle social. Reconhece também a 

ação dos catadores de materiais recicláveis como a força motriz da coleta 

seletiva, seja ela de caráter formal ou não. 

Segundo a PNRS, Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos – 

GIRSU, pode ser definida como:  

O conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010, p.5). 
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A GIRSU é uma responsabilidade das prefeituras, porém, após a sanção 

da PNRS em 2010, os geradores de resíduos especiais e aqueles que gerarem 

grandes volumes de resíduos passaram a ser obrigados a realizar a gestão dos 

resíduos que geram. Nesta perspectiva, realizar uma gestão eficiente diz 

respeito a conciliar diversos fatores. 

A gestão de resíduos sólidos é uma atividade referente à tomada de 

decisões aos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, financeiros 

e ambientais, ou seja, uma organização do setor para esse fim, envolvendo 

políticas, instrumentos e meios (NAGASHIMA et al., 2011). 

A gestão dos RSU por meio de um SGRS permite realizar uma estratégia 

conjunta que, segundo Nagashima et al. (2011), representa um conjunto 

articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que 

a administração desenvolve apoiada em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos, para as atividades de coleta, tratamento e disposição dos resíduos. 

A GIRSU compreende um conjunto de processos dispostos em um sistema, 

o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos – SGRS, que Coutinho (2006) define 

como: 

Os SGRS são sistemas que associam o uso de práticas administrativas 
de resíduos, com manejo seguro e efetivo e o mínimo de impacto sobre 
a saúde pública daqueles diretamente afetados e o meio ambiente 
(COUTINHO, 2006 p.23). 

 
Mesquita et al. (2012, p.38) afirma que o processo para a elaboração um 

SGRS deve abordar, no mínimo, os seguintes itens: 

a) Identificação dos resíduos produzidos e seus efeitos na saúde e 
no ambiente; 
b) Levantamento sobre o sistema, a destinação e disposição final 
para os resíduos; 
c) Estabelecimento de uma classificação dos resíduos segundo 
uma tipologia clara, que seja conhecida por todos; 
d) Estabelecimento de normas e responsabilidades na gestão e 
eliminação dos resíduos; 
e) Estudo de formas de redução dos resíduos produzidos; e 
f) Utilização, de forma efetiva, dos meios de tratamento disponíveis. 
 

Um dos principais aspectos que diferencia o gerenciamento da gestão de 

RSU é o nível de aprofundamento dos mecanismos. Enquanto a gestão aborda 

o aspecto mais amplo, considerando fatores como a utilização de ferramentas e 

instrumentos de gestão para conciliar os diversos aspectos que permeiam o 
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tema, o gerenciamento diz respeito aos mecanismos e processos para o 

manuseio operacional dos resíduos. 

A gestão é realizada, na maior parte dos casos, pelas instituições 

geradoras de grandes volumes de resíduos e aquelas que geram resíduos 

especiais. Apesar do gerenciamento ser algo obrigatório, as empresas podem 

optar por implementar técnicas administrativas mais amplas para a gestão dos 

resíduos, uma vez que estas apresentam caráter amplo e pró ativo.  

Existem PGRS em diversas esferas, podendo ser Planos Estaduais, 

Municipais, Distritais ou Regionais, todos interligados e concernentes ao Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente no 

ano de 2010. Apesar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos não ter sido 

efetivamente aprovado, o mesmo serve como instrutor para a elaboração dos 

planos em outras esferas. 

A gestão realizada pelas prefeituras é denominada Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos – GIRSU. Essa é disposta por meio de um Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, sendo este o principal 

instrumento específico para a gestão dos RSU em nível municipal. 

Os planos são as principais ferramentas para a gestão dos RSU. No 

entanto, existem diversos instrumentos legais normativos, orientadores etc. que 

auxiliam de forma direta e indireta o processo de gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. 

 

2.2.1 Instrumentos Legais para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Vários são os esforços do estado e das instituições com o objetivo de 

solucionar o problema dos impactos ambientais causados pelos resíduos mal 

gerenciados, sendo os principais os instrumentos legais de gestão. Essas 

ferramentas consistem no termo usado para o conjunto de ações legalmente 

possibilitadas para intervir nos processos urbanos regulamentando, controlando 

ou direcionando-o (FERREIRA, 2009). 

Viegas et al. (2016) apontam que os instrumentos legais, sobretudo os 

Instrumentos de Gestão – IG, em sua gênese, abordam aspectos que se 

conciliam com o desenvolvimento sustentável e são divididos entre: 
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Instrumentos ambientais, Instrumentos econômicos, instrumentos 

orientadores/instrutores e instrumentos punitivos. 

Os IG estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e das 

empresas, uma vez que nas últimas décadas, inúmeros foram elaborados pelo 

poder público e pelas instituições. Essa situação evidencia o notável avanço nas 

políticas públicas voltadas à responsabilidade ecológica bem como à 

disseminação dos pressupostos da sustentabilidade, que afeta na consciência 

ambiental tanto dos órgãos públicos quanto por parte da sociedade e 

organizações (governamentais, não governamentais e privadas). 

Os IG podem ser encontrados de diversas formas, seja de caráter 

regulamentador, como as leis, resoluções, normas etc. ou de caráter instrucional 

como os manuais, termos de referência etc. As diretrizes são de cumprimento 

obrigatório dos agentes públicos e privados com atuação na área, portanto, há 

na legislação instrumentos instrucionais para auxiliarem os municípios na gestão 

dos RSU. 

 A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007) que dispõe sobre 

a Política Nacional de Saneamento Básico - PNSB orienta a participação do 

governo federal junto aos órgãos pertinentes para o desenvolvimento das ações 

de abastecimento de água esgotamento sanitário. Esta Lei orienta também sobre 

a drenagem urbana e resíduos sólidos, sendo considerada, antes da PNRS 

como um dos maiores instrumentos para a gestão dos RSU.  

Esse marco legal vem trazendo novas perspectivas à população que sofre 

da falta ou ineficiência dos serviços de saneamento básico. O Capítulo VIII trata 

da Participação de Órgãos Colegiados no Controle Social e afirma que as 

diversas esferas de governo, o setor privado e organizações não 

governamentais podem promover ações e programas de urbanização, de 

habitação, de saneamento básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e 

desenvolvimento, proporcionando um caminho para o enfrentamento desse 

grande desafio, que é a justa distribuição dos serviços públicos de saneamento 

básico a toda população das cidades brasileiras (MARCHI, 2015). 

As ações propostas pela PNSB dispõem, em parte, sobre os princípios 

que norteiam a engenharia urbana no que diz respeito ao planejamento para a 

urbanização, habitação, saneamento, mobilidade e transporte e 

desenvolvimento das cidades (MASCARÓ, 2005).  Além das outras vertentes, a 
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PNSB enfatiza as diretrizes para limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, que apresentam, de certa forma, um quadro diferenciado dos serviços 

públicos de água e esgoto, no que tange à relação que mantém a sociedade civil 

com as operadoras desses serviços e os órgãos municipais gestores e empresas 

operadoras da limpeza urbana. 

Existem outros instrumentos que em seu foco não tratam especificamente 

da gestão dos RSU, porém os campos de sua aplicação permeiam diretamente 

a questão da dificuldade em oferecer uma gestão eficaz dos resíduos sólidos. 

Um exemplo desses, são os instrumentos urbanísticos, que são mecanismos de 

controle do uso, parcelamento e ocupação do solo e das áreas urbanas diversas. 

Estes mecanismos apresentam e abordam questões de caráter ambiental, social 

e econômica, sendo importantes no que tange a adaptação dos modelos de 

gestão existentes.  

Existem ainda os instrumentos educacionais, que se relacionam 

diretamente com a geração de resíduos, uma vez que Ojeda-benitez et al. (2003) 

afirmam que a educação ambiental é um fator que se destaca quando se pensa 

em redução da geração de resíduos. Com os procedimentos educacionais que 

os instrumentos possuem, a população poderá participar mais efetivamente dos 

serviços públicos urbanos por meio de iniciativas individuais como a diminuição 

da geração de resíduos. Embora o gerenciamento dos RSU de uma 

municipalidade seja de responsabilidade da administração direta municipal, 

ficando geralmente os serviços sob a responsabilidade de variados órgãos da 

prefeitura, é necessário que se oriente e delimitem atores responsáveis 

especificamente pela gestão dos RSU (MARCHI, 2015). 

Neste aspecto, o disposto por Marchi (2015) enfatiza que o 

compartilhamento de responsabilidades deve ser visto como uma estratégia para 

a melhoria contínua, devendo as instituições atentarem-se de modo a evitar a 

falta de especificação nas responsabilidades. Para Mendes (2017), em um 

sistema de gestão, a responsabilidade compartilhada deve abordar o escopo das 

responsabilidades individuais de forma nítida e específica. 

Para Marchi (2015), em certos municípios, o poder público não consegue 

acompanhar com eficiência o aumento da geração de resíduos sólidos nos 

centros urbanos, tornando-se deficitário em agilidade em sanar problemas 
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técnicos e operacionais. Em muitos casos, resta terceirizar serviços que seriam 

da competência da administração direta. 

No entanto, os estudos de Mendes (2017) apontam que diferente do que 

a literatura microeconômica neoclássica propõe, no caso dos resíduos sólidos, 

nas capitais brasileiras a existência do setor privado na operação dos serviços 

tende a trazer pressões de aumento dos custos dos serviços oferecidos, e não 

ao contrário. Costuma-se atribuir a maior eficiência do setor privado sobre o setor 

público, em termos de produtividade e eficiência na realização de serviços. 

Neste sentido, consequentemente a falta de cultura da gestão dos RSU, 

a incipiente estrutura da administração pública municipal, a baixa arrecadação 

das receitas tributárias próprias e, por fim, a falta de instrumentos específicos 

que respaldem o exercício de atividades gerenciais e processuais na esfera 

municipal agravam o controle dos serviços realizados por terceiros (MARCHI, 

2015). 

Porém, os instrumentos legais de caráter econômico trabalham 

exatamente com essa dificuldade, fazendo com que os municípios busquem 

utilizar-se destas ferramentas para diminuir os impactos da baixa quantidade de 

recursos financeiros. O instrumento legal mais amplo (por considerar diversas 

dimensões) para a gestão dos RSU é a PNRS. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, disposta pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), vem apoiar o caminho a 

ser trilhado para a universalização dos serviços públicos de limpeza urbana no 

Brasil. Este é um instrumento que se encaixa em todos os caráteres 

apresentados por Viegas et al. (2016), pois preconiza que a responsabilidade 

pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos seja 

compartilhada entre poder público, empresas e consumidores. 

No Capítulo IV, relativo ao fluxo dos resíduos sólidos, esta lei (PNRS) 

dispõe que os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados em produtos na 

forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Neste 

contexto cabe ao consumidor, ao titular dos serviços públicos, ao fabricante e 

aos comerciantes o comprometimento no exercício das suas funções para obter 

sucesso na sua aplicação (BRASIL, 2010). 

A PNRS possui instruções para outros instrumentos específicos como a 

logística reversa e os instrumentos próprios da PNRS (BRASIL, 2010, p.13) que 

são dispostos no Artigo 8º: 
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I - Os planos de resíduos sólidos;  
II - Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  
III - A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
IV - O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e  
VI - A cooperação técnica e financeira entre os setores público e 
privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, 
métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 
tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada 
de rejeitos;  
VIII - A educação ambiental;  
XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente, entre eles: 
a) os padrões de qualidade ambiental;  
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;  
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental;  
d) a avaliação de impactos ambientais;  
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA);  
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras. 
 

Apesar do grande arcabouço de instrumentos, Marchi (2015) e Bovea et 

al. (2010) afirmam que a solução para a gestão dos resíduos não é unicamente 

se investir em serviços públicos com tecnologias apropriadas e em mecanismos 

inovadores, mas é necessário dotar os gestores de canais e ferramentas que 

tragam novas práticas e posturas criando, dessa forma, uma nova cultura para 

a gestão dos serviços de gestão de RSU e limpeza urbana.  

 

2.2.2 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos diz respeito aos processos para o 

manuseio dos resíduos de seu local de geração até o local de disposição final. 

Estes processos são orientados pelos instrumentos de gestão que dispõem 

sobre as técnicas para a elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. Segundo o CONAMA, tem-se a seguinte definição: 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: documento integrante 
do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da 
não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, 
que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, 
tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e 
ao meio ambiente (CONAMA, 2005, p.2).  
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aborda o tema sobre os 

resíduos desde a sua geração até a destinação final. Antes da proposição de 

novos métodos para o correto gerenciamento dos resíduos é necessário realizar 

um diagnóstico para conhecer a situação atual a qual os resíduos se encontram. 

O diagnóstico para implantação do Plano deve ser amplo e tratar das fontes de 

geração, classificação dos resíduos, coleta e acondicionamento, transporte, 

armazenamento, tratamento, destinação final e ações de caráter administrativo 

(SILVA, 2012). 

O PGRS é elaborado segundo as legislações vigentes e as competências 

das esferas de poder. Consideram-se diversos instrumentos legais nacionais, 

estaduais e municipais para a elaboração do mesmo. Apesar de que o 

gerenciamento é um aspecto da gestão, nem todo instrumento de gestão aborda 

o gerenciamento, o que provoca deficiência na integração dos processos 

(BOVEA et al., 2010). 

Ainda que os PGRS sejam os principais instrumentos para o gerenciamento 

dos RSU, existem normas específicas em várias dimensões que detalham e 

orientam partes individuais do processo de gerenciamento, como destaca o 

Quadro 1, que apresenta os instrumentos legais nacionais para a gestão, e/ou 

gerenciamento de RSU. 

As Leis que estabelecem a PNSB e a Política Nacional de Educação 

Ambiental - PNEA, apesar de anteriores à PNRS, são marcos para a questão 

dos resíduos sólidos. A gestão dos resíduos sólidos é uma vertente do 

saneamento e só poderá ser efetivada quando obtida por meio da educação e 

conscientização ambientais (PASSOS et al., 2013). 

Ainda de acordo com o apresentado no Quadro 1, existem as normas da 

ABNT que tratam das fases específicas do gerenciamento dos resíduos. São 

elas ABNT NBR 11.174/1990 e ABNT NBR 12.235/1992 que abordam o 

armazenamento de resíduos Classe II – Não Perigosos e Classe I – Perigosos. 

A norma NBR 7.500 da ABNT foi atualizada em 2017 e auxilia no processo de 

gerenciamento ao orientar sobre o transporte de resíduos considerados 

perigosos. Estes resíduos (perigosos) possuem normas específicas devido ao 

seu potencial poluidor e capacidade de causar doenças, sendo agentes 

sensíveis que podem degradar o meio ambiente e afetar a saúde pública. 
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo 

possui duas resoluções que tratam especificamente dos resíduos, sendo elas a 

Resolução nº 420 de 2009 que trata do gerenciamento ambiental e a Resolução 

nº 275 de 2001, conhecida por estabelecer o código de cores para os coletores 

de resíduos. 

 

Quadro 1 - Instrumentos legais de amplitude nacional para o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos 

INSTRUMENTO TIPO FASE QUE ABORDA 

Norma 11.174 de 1990 da ABNT – 

Armazenamento de resíduos Classe II 

Norma 

Técnica 
Armazenamento 

Norma 12.235 de 1992 da ABNT - 

Armazenamento de resíduos Classe I 

Norma 

Técnica 
Armazenamento 

Lei nº 9.795, de abril de 1999– Política 

Nacional de Educação Ambiental 
Lei Federal 

Minimização na fonte e 

educação ambiental 

Resolução nº 275, de abril de 2001 do 

CONAMA – Código de cores para coletores 

Resolução 

Federal 

Armazenamento, coleta e 

segregação 

Norma 10.004 de 2004 da ABNT – 

Resíduos sólidos: Classificação 

Norma 

Técnica 
Classificação 

Norma 10.007 de 2004 da ABNT – 

Resíduos sólidos: Amostragem 

Norma 

técnica 
Amostragem 

Lei 11.445 de 2007 – Política Nacional de 

Saneamento Básico 
Lei Federal Todas 

Norma 9.191 de 2008 da ABNT – Sacos 

Plásticos Para Acondicionamento De Lixo – 

Requisitos e Métodos De Ensaio 

Norma 

técnica 
Armazenamento 

Resolução nº 420, de dezembro de 2009 

do CONAMA – Gerenciamento ambiental 

Resolução 

Federal 

Recuperação de áreas 

contaminadas por resíduos 

Lei 12.305 de 2010 - Política Nacional de 

Resíduos sólidos 
Lei Federal Todas 

Decreto nº 7.404, de dezembro de 2010 – 

Regulamentação da PNRS 

Decreto 

Federal 
Todas 

Decreto 4.705 de dezembro de 2010 – 

Programa Pró-Catador 

Decreto 

Federal 
Coleta seletiva e Reciclagem 

Norma 7.500 de 2018 da ABNT – 

Transporte de resíduos perigosos 

Norma 

Técnica 
Transporte 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Como demonstrado, os instrumentos em nível nacional são aqueles mais 

abrangentes, o que é natural ao se levar em consideração a hierarquia das 

esferas da Lei. Apesar do caráter geral, os instrumentos que auxiliam o 

gerenciamento em nível nacional devem ser prioritariamente considerados, 

mesmo que sua edição não tenha sido feita levando em consideração as 

especificidades locais. 

Os principais aspectos legais referentes ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos aplicáveis no estado do Paraná são as políticas estaduais que 

regulamentam as políticas nacionais. A mais recente é a Política Estadual de 

Educação Ambiental, sancionada em 2013 (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Instrumentos legais de amplitude estadual para o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos 

INSTRUMENTO TIPO FASE QUE ABORDA 

Lei Estadual nº 12.493 de 1999 – Lei de 

Resíduos Sólidos 
Lei Estadual Todas 

Lei Estadual nº 5.430 de 1999 – Política 

Estadual de Resíduos Sólidos 
Lei Estadual Todas 

Decreto Estadual nº 4.167 de 2009 - 

Obrigatoriedade da separação seletiva de 

resíduos sólidos 

Decreto 

Estadual 
Todas 

Resolução SESA nº 29 de 2011 – Prevenção 

a proliferação do Mosquito da Dengue 

Resolução 

Estadual 

Armazenamento e 

Disposição final 

Lei Estadual nº 17.505 de 2013 - Política 

Estadual de Educação Ambiental 
Lei Estadual 

Educação ambiental e 

Minimização 

Lei Estadual nº 19.261 de 2017 - Programa 

Estadual de Resíduos Sólidos 
Lei Estadual Todas 

   

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Uma ocorrência interessante a se ressaltar é a Lei nº 12.493/1999 que 

aborda em nível estadual o gerenciamento de resíduos sólidos além de outros 

objetos, delibera sobre o transporte de resíduos intraestadual e a importação de 

resíduos de outros estados. 

Além das legislações anteriores, também pode ser considerada como 

instrumento pertinente a Resolução nº 29 de 2011 da Secretaria Estadual de 

Saúde - SESA que aborda a prevenção da proliferação do mosquito da dengue 

(Aedes Aegypti). Tendo em vista que os resíduos, se mal acondicionados, 



 
 

25 
 

podem reter água e tornarem-se locais para que a fêmea da espécie coloque 

seus ovos durante o período chuvoso, é importante que hajam esforços 

conjuntos para eliminar essas condições de desenvolvimento do mosquito. 

No âmbito municipal existem três instrumentos que são referência para o 

gerenciamento dos RSU em Maringá, apresentados no Quadro 3. 

 
 

Quadro 3 - Instrumentos legais de amplitude municipal para o gerenciamento de resíduos 
sólidos urbanos 

INSTRUMENTO TIPO FASE QUE ABORDA 

Lei Municipal nº 758 de 2009 – Politica 

Municipal de Meio Ambiente 
Lei Municipal Todas 

Decreto Municipal nº 2.000 de 2011 – PGR 

Online 
Decreto Municipal Todas 

Lei nº 10.154 de 2017 - Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos (2017) 

Lei Municipal Todas 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

A Lei municipal 758 de 2009 estabelece a Política Municipal de Meio 

Ambiente. Assim como as políticas estaduais, busca adaptar as deliberações 

nacionais às realidades locais de seu escopo, no caso, à Maringá. 

Maringá possui um recurso inovador que é o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Online – PGR Online. Nele, a população e as empresas podem 

encontrar materiais normativos e instrucionais sobre a gestão dos resíduos 

sólidos no município (MARINGÁ, 2017).  

No município de Maringá, a estratégia mais recente na questão dos 

resíduos sólidos foi a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS em julho 2017. Em nível local, o PMGIRS é a 

principal ferramenta para a gestão dos resíduos sólidos de forma direta. Para a 

gestão de resíduos, o PMGIRS mostra-se como um documento que apresenta 

objetivos, metas e processos para o cumprimento das intenções em dado espaço 

de tempo. É indispensável sua leitura antes de qualquer ação voltada para o 

gerenciamento de resíduos sólidos na cidade de Maringá (MARINGÁ, 2017). 

Os instrumentos legais fornecem instruções técnicas que objetivam a 

prevenção de impactos ambientais negativos, uma vez que afetam de forma 

direta a qualidade de vida da população e na sanidade do meio ambiente urbano. 
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2.2.3 Impactos Ambientais Causados pelas Falhas na Gestão dos 

Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Uma gestão ineficiente causa diversos transtornos à administração 

pública e para a população, podendo levar ao aparecimento de impactos 

ambientais, econômicos e sociais. Essa ineficiência, para Mucelin e Bellini 

(2008), dificulta para o morador urbano, pois independentemente de classe 

social, este anseia viver em um ambiente saudável que apresente as melhores 

condições para vida, ou seja, que favoreça a qualidade de vida: ar puro 

desprovido de poluição e água pura em abundância entre outras características 

tidas como essenciais. 

No entanto, observar os espaços urbanos implica em perceber que o uso, 

as crenças, hábitos e percepções do morador urbano têm promovido alterações 

ambientais e impactos significativos nos ecossistemas urbanos. Essa situação é 

compreendida como uma crise e sugere uma reforma ecológica, ou um processo 

de minimização das dificuldades que estes impactos originam. 

Por meio da Resolução 01 de 1986 do CONAMA, considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

• A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

• As atividades sociais e econômicas; 

• A biota; 

• As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 

• A qualidade dos recursos ambientais. 

 

Moraes e Borja (2009) apontam os seguintes determinantes para a 

inadequada gestão dos RSU que causam impactos negativos na maioria dos 

municípios brasileiros:  

• Limitações de ordem financeira, como orçamentos inadequados, 

fluxo de caixas desequilibrados, taxas desatualizadas, quando existe, 

arrecadação insuficiente e inexistência de linha de crédito específica; 
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• Pouca capacidade institucional; 

• Deficiência na capacitação técnica e profissional do gari ao 

engenheiro-chefe; 

• Descontinuidade política e administrativa; 

• Uso de tecnologias inadequadas às realidades institucional e 

operacional, à disponibilidade de recursos humanos e financeiros e aos 

aspectos de ordem sociocultural; 

• Falta de programas de educação ambiental; 

• Pouco envolvimento da sociedade com a problemática da 

dificuldade de gestão dos resíduos sólidos; e 

• Ausência de controle ambiental. 

 

Mucelin e Bellini (2008) enfatizam que no contexto urbano os aspectos 

apresentados pelo ambiente são influenciados, entre outros fatores, pela 

percepção de seus moradores, que estimulam e engendram a imagem ambiental 

determinando a formação das crenças e hábitos que conformam o uso. 

Localizados no ambiente urbano, e causados principalmente pelas falhas 

de gestão, Bovea et al. (2010) apontam que os principais impactos são oriundos 

de: 

• O combustível consumido durante a coleta, transporte e disposição 

dos resíduos que contribuem para o impacto em todas as fases da gestão, 

uma vez que não há qualquer carga ambiental evitável atribuível a esses 

processos; 

• A falta de equipamentos em condições de utilização mínima; 

• A não utilização das novas tecnologias para a gestão dos RSU; 

• A falta de planejamento quanto ao local de disposição; e 

• Aspectos econômicos relacionados à aquisição de recursos 

humanos e tecnológicos. 

 

Em seu trabalho, Bovea et al. (2010) ainda apontam que: 

1. A reciclagem permite que a carga de poluição seja evitada para 

todas as categorias de impacto, uma vez que evita o consumo de matérias 

primas em uma taxa de substituição de aproximadamente 1: 1; e 
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2. A contribuição direta feita pelo aterro sanitário depende se é 

realizada ou não a transformação dos resíduos para a geração de energia 

como em países europeus. Considerando a questão do aquecimento 

global e das emissões de gases do efeito estufa, pode-se ver como a 

incorporação da recuperação de energia no aterro permite uma redução 

de 50% em relação ao impacto causado pelos aterros comuns e lixões, 

uma vez que passa a deixar de emitir compostos atmosféricos lesivos à 

saúde humana. O aproveitamento dos gases gerados no aterro sanitário 

para a geração de energia dá-se por meio da queima destes em 

geradores. 

 

No que diz respeito à gestão dos RSU, segundo Angelis Neto (1999), os 

principais impactos ambientais causados pelas falhas de gestão se concentram 

em três fases: Coleta, Transporte e Disposição final. 

Na fase de coleta, o acondicionamento irregular e as falhas na frequência 

de coleta podem causar: 

• Acidentes com materiais perfuro cortantes; 

• Poluição visual; 

• Poluição olfativa; 

• Acúmulo de resíduos em logradouros; 

• Espalhamento de resíduos; e 

• Proliferação de insetos e animais indesejáveis. 
 

Como mostrado por esse autor, os principais impactos causados nessa 

fase (coleta e acondicionamento), são de natureza visual/estética urbana e 

problemas que dificultam a coleta para posterior transporte. Também há o risco 

de acidentes com materiais perfuro cortantes que, se contaminados, apresentam 

riscos à saúde humana, podendo transmitir vírus e bactérias. Há também a 

possibilidade da criação de vetores de doenças, no caso, por meio do acúmulo 

de insetos e acesso por pragas urbanas. 

Na fase de transporte, os principais problemas de gestão apontados por 

Angelis Neto (1999) são a utilização de veículos impróprios para o transporte e 

a escolha errada do itinerário de coleta. Essas escolhas inadequadas podem 

causar: 
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• Poluição olfativa; 

• Poluição sonora; 

• Poluição visual; 

• Vazamento de líquidos e perda de materiais coletados; 

• Transtornos viários; e 

• Congestionamentos. 

 
Como apontado por este (ANGELIS NETO, 1999), além dos aspectos 

ambientais que podem causar contaminação do solo quando há o vazamento de 

líquidos, os transtornos viários e modificações no fluxo normal de veículos 

também são impactos causados nessa fase. 

Na fase de disposição final ambientalmente inadequada (lixão a céu 

aberto), Angelis Neto (1999) destaca diversas falhas de gestão, dentre elas, a 

ausência de cobertura com material inerte, ausência de sistema de tratamento 

de gases, ausência de sistema de impermeabilização, ausência de estudo 

criterioso para escolha de local para a disposição etc. 

Percebe-se que a maioria das falhas nessa fase são causadas pela 

ausência de sistemas que busquem eliminar e prevenir impactos ambientais e 

sociais. As falhas citadas por Angelis Neto (1999) na fase de disposição final 

causam, em grande maioria, impactos ambientais severos como a contaminação 

do solo, das águas subterrâneas, superficiais e impactos sociais, como a 

desvalorização das áreas ao entorno dos lixões e da falta de inclusão dos 

catadores. 

Para Mucelin e Bellini (2008), os principais impactos e falhas causadas 

pelos resíduos no ambiente urbano são oriundas muitas vezes da falta de 

consciência ambiental e de capacitação dos profissionais que atuam na gestão 

dos RSU. Durante a fase de armazenamento e segregação os RS podem, 

quando não gerenciados de forma adequada, serem comprometidos, perdendo 

seu potencial de reciclagem por estarem misturados ou em condições que 

dificultem sua transformação. 

Muitos desses impactos, além do aspecto ambiental, causam perdas 

econômicas e desencadeiam falhas administrativas, sendo o planejamento 

estratégico a principal ferramenta para a prevenção dos mesmos. 
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2.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO 

 

As instituições de Ensino Superior - IE's e as questões ambientais têm 

uma longa história compartilhada quando analisada em patamar internacional. A 

academia e o movimento ambiental trabalham juntos fornecendo o foco para 

uma grande quantidade de estudos com conclusões diversas e muitas vezes 

difusas (VIEGAS et al., 2016). 

Para Lara et al. (2017) uma clara controvérsia diz respeito à 

conceitualização da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento 

sustentável, que geralmente são usados indistintamente e sem esclarecimentos 

sobre o seu significado dentro de seus contextos. A necessidade de 

sustentabilidade é um fator que emerge sobre a dinâmica entre ecologistas e 

todas as outras dimensões da vida humana e uma característica central do 

termo, é a impossibilidade de dissociar os aspectos ecológicos e 

socioeconômicos (FOSTER, 2001; KHALILI et al., 2015). 

O papel de destaque assumido pelas Instituições de Ensino - IE’s no 

processo de desenvolvimento tecnológico, tem sido cada vez mais utilizado para 

o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Para que isso se 

efetive, no entanto, torna-se imprescindível que essas organizações comecem a 

incorporar os princípios e práticas sustentáveis. Estas ações devem iniciar um 

processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo docentes e 

demais colaboradores, além de alunos, seja para tomar decisões fundamentais 

sobre planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns em suas 

áreas físicas (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

Segundo o MMA, Ministério do Meio Ambiente (2018) o correto 

gerenciamento dos resíduos perpassa pelo conceito da responsabilidade 

compartilhada, sendo o gerador o principal responsável pelo manuseio do 

resíduo até que possa ser tratado ou levado à sua destinação final. Portanto, as 

IE’s devem procurar maneiras de reduzir a geração de resíduos, acomoda-los e 

transporta-los de forma correta. 
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2.3.1 Instituições de Ensino 

 

De acordo com o Ministério da Educação, as Instituições de Ensino 

Superior – IE’s fazem parte do sistema brasileiro de educação de ensino superior 

que é formado pela associação das universidades, faculdades, faculdades 

integradas, centros e institutos isolados. Tais instituições citadas podem ser 

públicas ou particulares ou ainda, quanto à sua forma de administração, 

classificadas como federais, estaduais ou regionais. 

De acordo com o portal do Ministério da Educação (MEC), há no Brasil o 

total de 2.642 IE’s credenciadas (BRASIL, 2017). Desse conjunto, 2.267 são 

faculdades, 194 são universidades, 141 são centros universitários e 40 

representam a soma de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IF) e de Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), conforme 

demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número e percentual de Instituições de Ensino Superior por organização acadêmica. 

Total Geral Organização acadêmica 

Total % Universidades % 
Centros 

Universitários 
% Faculdades % 

IF e 
CEFET 

% 

2.642 100 194 7,34 141 5,34 2.267 85,81 40 1,51 

Fonte: Brasil (2017) 

 

No Paraná, segundo registros do E-MEC (BRASIL, 2017), existem 183 

instituições de ensino superior, sendo elas divididas em algumas classificações 

(Universidades, Centros Universitários, Faculdades e IF/CEFET). De acordo 

com Dlouhá (2016), as IE’s vêm passando por um processo de mudança no que 

diz respeito em seu posicionamento na sociedade.  Segundo Tauchen e Brandli 

(2006), as instituições têm buscado se manter mais ativa no processo de 

transformação da sociedade por meio do conhecimento acadêmico. Instituições 

nacionais e internacionais têm auxiliado esses esforços com objetivo de 

potencializar as iniciativas existentes. 

A Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

(DEDS) foi inaugurada com grandes expectativas em 2004, com o objetivo de 

contribuir para que os cidadãos pudessem enfrentar os desafios das gerações 
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atuais e futuras e para que os líderes pudessem tomar decisões relevantes para 

um mundo viável (UNESCO, 2005). 

Pretendia fazer isso através da aquisição de várias habilidades para 

participar ativamente e contribuir para a vida da sociedade, tornando-se 

respeitoso em relação à Terra e da vida em toda a sua diversidade e 

comprometer-se a promover a democracia numa sociedade sem exclusão e 

onde prevaleceria a paz (UNESCO, 2005). Parte destas habilidades diz respeito 

a questões administrativas e de gestão, como as ligadas a gestão dos resíduos 

sólidos gerados nas instituições de ensino superior. 

 

2.3.2 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Instituições de 

Ensino Superior 

 

Incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável tem sido um 

desafio para as universidades. Segundo Khalili et al. (2015), a principal 

dificuldade está relacionada aos aspectos ambientais, estando os mais 

significativos relacionados com a utilização de recursos/energia e a geração de 

resíduos. 

Os programas de gestão de resíduos em instituições de ensino superior 

nos países industrializados começaram há mais de 20 anos e compreendem 

esforços parcialmente voluntários e locais para a elaboração de programas 

institucionais (DE VEGA et al., 2008). Algumas das iniciativas oriundas de 

instituições de ensino têm sido muito bem-sucedidas, criando assim exemplos 

de modelos de implantação (DE VEGA et al., 2008). 

Para Khalili et al. (2015), os estudos sobre a geração de resíduos nas IE’s 

já são uma realidade, porém as instituições carecem de maior participação na 

gestão dos RSU de modo a incorporar de verdade os princípios da 

sustentabilidade e uso racional dos recursos. 

Nos EUA, 80% das faculdades e universidades institucionalizaram 

programas de gestão de resíduos (ALLEN, 1999). Esses programas são 

organizados na forma de planos de gestão de resíduos sólidos e são baseados 

em estudos de caracterização de resíduos realizados por meio de diagnósticos 

diretos. Um estudo de caracterização realizado por Adeniran et al. (2017), na 
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Universidade de Lagos, Nigéria, revelou que 53% dos resíduos gerados naquela 

instituição eram recicláveis.  

Um estudo semelhante realizado na Brown University, apontou que 45% 

dos resíduos gerados poderiam ser reciclados. A Brown University possui um 

programa de gestão de resíduos sólidos desde 1972 e recicla aproximadamente 

31% de seus resíduos (BROWN UNIVERSITY, 2004). 

Apesar de no Brasil os PGRS não serem programas obrigatórios em todas 

as situações (obrigatório somente para instituições classificadas como grandes 

geradoras), muitas Instituições de ensino têm recebido propostas de 

implantação, têm procurado implanta-las ou já possuem PGRS implantado em 

suas unidades, como por exemplo: 

 

a) Universidade Comunitária de Chapecó - SC (PASSOS et al., 2013); 

b) Universidade Federal da Paraíba - Campus João Pessoa 

(COUTINHO, 2006) 

c) Universidade Federal do Pará - Campus Belém (UFPA, 2008); 

d) Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Francisco 

Beltrão - (GONÇALVES et al., 2010);  

e) Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato 

Branco – (GONÇALVES et al., 2010); 

f) Universidade Federal de Lavras - MG (OLIVEIRA JÚNIOR, 2012); 

g) Fundação Mineira de Educação e Cultura - MG (MESQUITA et al., 

2012) 

h) Centro Universitário de Maringá - PR (PAIXÃO et al., 2012) 

i) Universidade Federal de Goiás - Campus Goiânia (CRUZ, 2008) 

j) Universidade Estadual de Campinas - (UNICAMP, 2008) 

k) Universidade Federal do Triângulo Mineiro - (UFTM, 2015) 

l) Universidade Federal de Viçosa - (CRUZ, 2008) 

m) Universidade de Brasília - (CRUZ, 2008) 

n) Universidade Federal do Rio Grande do Sul - (CRUZ, 2008) 

o) Universidade Federal do Paraná - (CUNHA, 2001) 

p) Universidade Federal de Feira de Santana - (CRUZ, 2008) 

q) Universidade Federal de São Paulo - (CRUZ, 2008) 
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r)  Universidade Federal de Santa Catarina - (JULIATTO, 2011) 

 

Outro tipo de ação de gestão ambiental, apontada por Taunchen e Brandli 

(2006), é a implantação de um SGA. A partir dos dispostos na NBR 14.001 de 

2015 pode-se afirmar que todas as instituições que possuem um SGA ISO 

14.001 também possuem um PGRS. Os trabalhos de Vaz (2010) trazem 

algumas instituições no Brasil que possuem o SGA e PGRS como:  

a) IQ/USP - Instituto de Química da Universidade de São Paulo; 

b) IQSC/USP - Instituto de Química da Universidade de São Paulo do 

Campus São Carlos; 

c) CENA/USP - Centro de Energia Nuclear na Agricultura da 

Universidade de São Paulo;  

d) UNICAMP - Universidade de Campinas;  

e) IQ/UERJ - Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro;  

f) DQ/UFPR - Departamento de Química da Universidade Federal do 

Paraná; 

g) IQ/UFRGS - Instituto de Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; 

h) UCB - Universidade Católica de Brasília; 

i) UFSCar - Universidade Federal de São Carlos; 

j) FURB - Universidade Regional de Blumenau; 

k) URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões; 

l) UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e,  

m) UNIVATES - Centro Universitário Univates. 

 

O fato destas instituições de ensino terem adotado práticas sustentáveis 

e eco desenvolvimentistas reflete a preocupação ambiental e o elucidamento dos 

colaboradores, sobretudo os administradores destas unidades de educação. 

O documento geral da AGENDA 21 (NOVAES, 2000, p.7) afirma que:  

É responsabilidade das instituições de ensino buscar o compromisso 
real da educação sustentável, incorporando uma perspectiva ambiental 
em seu trabalho junto à comunidade acadêmica, estabelecendo 
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programas ambientais e buscando, por meio da investigação e do 
desenvolvimento de novas metodologias, soluções para os problemas 
ligados aos resíduos, considerando, para isso, ações de Gestão 
Ambiental baseadas nos 5 R’s: reduzir, reutilizar, recuperar, 
reaproveitar e reprojetar [...]. 

 

O estudo de Kalynka et al. (2015) aponta o patamar das IE’s no Brasil. Em 

seu estudo eles quantificam e classificam as IE’s existentes no Brasil e apontam 

suas principais características utilizadas para classificação, bem como o modo 

que essa classificação interfere na gestão dos sistemas, entre eles os de 

resíduos sólidos. As Universidades, por terem mais autonomia em relação aos 

demais tipos de IE’s, possuem mais recursos e maior capacidade de implantar 

planos mais amplos. 

Tauchen e Brandli (2006) afirmam que as instituições de ensino superior 

podem ser comparadas com pequenos núcleos urbanos, uma vez que 

desenvolvem diversas atividades de pesquisa, ensino, extensão e atividades 

administrativas referentes à sua operação e estrutura básica diária, como 

restaurantes, auditórios e locais de convivência. A consequência destas 

atividades é a geração de resíduos sólidos geralmente em grande volume, 

diversidade e frequência.  

Há também um problema para as IE’s no que diz respeito a gestão de 

seus resíduos, pois a geração de resíduo é frequente e diversificada. Alguns 

resíduos são classificados como industriais e como resíduos de serviços de 

saúde, gerando uma dificuldade em definir a classificação do gerador, uma vez 

que a definição do gerador permite presumir por meio de inventários já 

consolidados, os resíduos gerados na Instituição. 

Os estudos de De Vega et al. (2008) abordam a geração de resíduos 

sólidos em instituições de ensino e o potencial de reciclagem dos mesmos. O 

estudo utiliza-se de métodos para a caracterização dos resíduos sólidos gerados 

em uma Instituição de Ensino Superior no México e conclui que na instituição 

estudada, 88% dos resíduos gerados são recicláveis. 

Já Adeniran et al. (2017) realizaram uma caracterização qualitativa e 

quantitativa dos RSU gerados em um campus universitário da Universidade de 

Lagos, na Nigéria, e apontaram que 75% dos RSU são recicláveis e afirmam que 

a maior parte (53%) dos resíduos gerados na IE estudada são reciclados. 
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Há de se ressaltar a responsabilidade das universidades no correto 

gerenciamento de seus resíduos, tendo em vista que a diminuição dos impactos 

no meio ambiente e na saúde pública passa pela sensibilização dos docentes, 

discentes e colaboradores envolvidos diretamente na geração desses resíduos, 

e de seus diversos setores administrativos e de operação que podem ter relação 

com a questão (FURIAM; GÜNTHER, 2006; GONÇALVES et al., 2010). 

Um grande aliado da gestão dos RSU em Instituições é a análise do ciclo 

de vida dos resíduos, que para Bovea (2010), apresenta grande potencial no que 

diz respeito à adaptação de modelos de gestão existentes de forma a equilibrar 

e considerar os diversos atores envolvidos na equação dos resíduos sólidos 

urbanos. Esta análise possibilita às instituições compartilharem com os 

fabricantes e comerciantes os processos de logística reversa por meio da 

verificação de quanto tempo os resíduos ficam retidos em certos pontos do fluxo. 

Muitas IE’s encontram dificuldades em implantar políticas para a GRSU. 

Em seu estudo realizado nas IE’s da região central dos países europeus, Dlouhá 

et al. (2016) elencaram os principais fatores críticos para a implantação e 

incorporação dos princípios do desenvolvimento sustentável nos sistemas de 

gestão das universidades. Eles concluíram que um dos mais difíceis são as 

adaptações dos processos de gerenciamento de resíduos sólidos, tanto pela 

questão da infraestrutura quanto pelo treinamento e capacitação dos 

colaboradores. 

Adeniran et al. (2017) afirmam que as principais dificuldades estão 

relacionadas a fatores educacionais e administrativos, como a dificuldade de 

alteração de rotinas e criação de novas competências profissionais. Mesmo 

existindo diversos instrumentos que auxiliam a gestão, pouco é perceptível no 

que diz respeito ao uso dos mesmos devido à falta de orientação para a 

implantação das disposições e requisitos (DE VEGA et al., 2008).  

Nos trabalhos de Adeniran et al. (2017) e de De Vega et al. (2008) 

percebe-se a existência de alguns aspectos (gestão mais participativa, revisões 

regulares, capacitação dos profissionais etc.) que podem ser potencializados 

pelas instituições, alguns deles relacionados ao cumprimento dos IG e a critérios 

pró ativos como a certificações das IE’s. Todas as instituições que possuem 

SGRS podem, por meio de auditorias internas e revisões, trabalhar para a 

melhoria contínua dos processos existentes. 
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Neste sentido, no Brasil algumas das universidades possuem ações 

mesmo que informais voltadas à gestão dos resíduos sólidos. Algumas possuem 

agentes internos especificamente voltados para atuar no manejo dos resíduos e 

na solução das dificuldades apresentadas. A seguir são apresentados estudos 

que detalham a situação de quatro universidades brasileiras em relação aos 

resíduos sólidos e as principais dificuldades encontradas na gestão e no 

gerenciamento dos RS. As universidades foram selecionadas por estarem 

geograficamente próximas a UEM. 

 

2.3.2.1 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na 

Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC/MG 

 

No seu estudo realizado no campus Belo Horizonte da FUMEC, Mesquita 

et al. (2012) apresenta as características da universidade em relação à gestão 

dos RSU. De acordo com Mesquita et al. (2012), houve em 2003 um projeto de 

pesquisa que buscou preparar a universidade para a obtenção do Licenciamento 

Ambiental, mas que se encontra parado. 

Além disso, o sistema de coleta dos resíduos é realizado sem a devida 

separação por tipos. Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos e seus 

coletores não são próprios para acondicionar resíduos sólidos. Os órgãos 

envolvidos no sistema são as administrações prediais das unidades, as 

lanchonetes e a prefeitura e as áreas de influência são restritas às áreas de cada 

unidade, à área da cantina e áreas comuns do Campus. A responsabilidade 

sobre a administração se mostra difusa e espalhada, não havendo agentes que 

atuem especificamente na gestão dos RSU. 

De acordo com Sartori (2003) e Mesquita et al. (2012), os tipos de 

resíduos gerados na FUMEC são metais, papéis, plásticos, vidros, orgânicos e 

ainda outros tipos específicos de resíduos oriundos de laboratórios ou não, como 

entulho, papelão, madeira, lâmpadas fluorescentes, tintas, resinas, entre outros. 

Resíduos como toners e cartucho de tinta têm recolhimento específico que 

acontece de forma paralela. 

Não há cálculo de quantidade de cada tipo de resíduo que é gerado, nem 

índice de geração per capita do Campus. A coleta dos RSU é feita pelo Serviço 

de Limpeza Urbana – SLU de Belo Horizonte. A varrição é feita diariamente e 
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dependendo da área, várias vezes ao dia. O responsável pela Prefeitura do 

Campus informou que boa parte dos serviços de gestão ambiental é realizada 

corretivamente, sendo difícil a mudança de cultura para uma manutenção 

preventiva devido à necessidade de alteração nos instrumentos internos 

(MESQUITA et al., 2012). 

De acordo com Mesquita et al. (2012), não é realizada coleta seletiva no 

Campus nem campanha de esclarecimento ou conscientização sobre isso. É 

executada a coleta de entulhos e bens móveis inservíveis entre 7 a 15 dias, e 

não existe estação de transferência nem há cálculo da quantidade de resíduos 

transferidos. Não é feito o controle da quantidade de resíduos nem o peso 

específico dos resíduos, importante para o dimensionamento dos contêineres e 

caçambas estacionárias. Também não é levada em consideração a 

compressibilidade dos resíduos, importante para dimensão dos veículos 

coletores, estações de transferência com compactação e caçambas 

compactadoras estacionárias. 

 

2.3.2.2 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na Universidade 

Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO/PR 

 

O estudo de Da Silva (2014) abordou a questão dos resíduos sólidos 

urbanos no campus de Irati da UNICENTRO. Neste estudo a autora afirma que 

são gerados na instituição resíduos sólidos urbanos, resíduos dos serviços de 

saúde, resíduos químicos e demais resíduos de poda e varrição etc. 

Desde 2001, a UNICENTRO adotou o sistema de coleta seletiva de 

resíduos. O projeto tinha como objetivo inicial desenvolver trabalhos de 

educação ambiental visando à incorporação de mudanças de hábitos e atitudes 

ambientais dos alunos, funcionários e professores que frequentam o Campus 

(DA SILVA, 2014).  Ainda segundo Da Silva (2014), a instituição apresenta falhas 

na segregação dos resíduos em relação a utilização dos coletores. A autora 

afirma que devido à falta de material instrucional os usuários não separam os 

resíduos de forma correta, ou seja, dispõem resíduos não recicláveis em 

coletores para recicláveis e vice-versa.  

A falta de recursos humanos, infraestrutura e treinamento foi um fator 

limitante ao projeto de coleta seletiva na UNICENTRO e os colaboradores não 
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são capacitados para executarem as atividades. Além disso, Da Silva (2014) 

observa que os colaboradores não faziam uso de equipamentos de proteção 

individual mesmo manejando resíduos dos serviços de saúde gerados nas 

instalações da universidade. 

O trabalho de Da Silva (2014) também afirma que a UNICENTRO 

apresentava falhas de infraestrutura relacionadas ao local de transbordo e 

armazenamento dos resíduos. Estes locais eram subdimensionados e não 

possuíam proteção contra intempéries e controle de acesso. Além disso, RCC’s 

e resíduos eletrônicos eram dispostos no solo em local inadequado. 

Apesar disto, a UNICENTRO em 2014 iniciou um conjunto de palestras 

voltadas à comunidade externa, buscando apresentar orientações sobre 

reciclagem e coleta seletiva de resíduos sólidos (DA SILVA, 2014). 

 

2.3.2.3 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC/SC 

 

O estudo de Juliatto (2011) aborda as condições da gestão de resíduos 

sólidos no campus João David Ferreira Lima, situado no bairro Trindade, 

perímetro urbano da cidade de Florianópolis/SC. A coleta e tratamento de 

resíduos orgânicos na UFSC começou em 1995, a partir do Projeto 

“Compostagem de Resíduos Urbanos”, após o diagnóstico dos resíduos gerados 

no campus, identificando os resíduos orgânicos como 50% do total gerado no 

campus da UFSC. O método de compostagem utilizado no Campus da UFSC é 

a compostagem termofílica (JULIATTO, 2011). 

De acordo com Juliatto (2011), a instituição possui diversos instrumentos 

de gestão voltados para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Para firmar 

contrato com a UFSC, os bares e restaurantes devem adquirir e manter 

bombonas de plástico com capacidade de 60 litros para o armazenamento dos 

resíduos orgânicos, conforme cláusula prevista em contrato. A atitude descrita 

busca integrar os estabelecimentos aos programas de reciclagem e 

compostagem. 

Uma das principais dificuldades encontradas no gerenciamento de 

resíduos sólidos na UFSC é relacionada à diversidade de tipos de resíduos, uma 

vez que cada tipo de resíduos necessita de processos de gerenciamento 
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próprios e contratos individuais para a prestação de serviços de coleta e 

disposição final. Apesar de haver iniciativas para a compostagem dos resíduos 

orgânicos, não há coleta seletiva para os resíduos sólidos recicláveis. Todos os 

RSU recicláveis são encaminhados para o aterro sanitário (JULIATTO, 2011). 

Dentre as principais dificuldades para implantação de uma gestão 

integrada de resíduos sólidos na UFSC destacam-se a falta de cultura ambiental 

na comunidade acadêmica, o desconhecimento da política ambiental pela 

comunidade universitária, a dificuldade de integração entre os órgãos 

administrativos e a deficiência de infraestrutura, além da falta de interesse dos 

integrantes da universidade (JULIATTO, 2011). 

Apesar disto, por ser comparável com uma cidade de médio porte, a 

UFSC possui um Núcleo de Processamento de Resíduos. Este núcleo é 

composto por docentes e discentes de diversos cursos, além de servidores e 

colaboradores de diversas funções. O Núcleo é dividido em dois grupos de 

trabalho. O primeiro deles para tratar das questões operacionais do 

gerenciamento de resíduos e o outro para atuar na área de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação de tecnologias para a reutilização dos materiais 

(JULIATTO, 2011). 

O principal objetivo do Núcleo é a implantação da coleta seletiva solidária, 

obrigatória para todas as instituições federais desde 2006 por meio do Decreto 

Federal No. 5.940/2006. Por meio da Lei Estadual 15.112/2010, desde 2010 o 

despejo de resíduos recicláveis em lixões e aterros sanitários em Santa Catarina 

é proibido e passível de sanções, que vão desde a advertências até à interdição 

definitiva. 

 

2.3.2.4 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR/PR 

 

Segundo Tuchlinowicz et al. (2016) o campus Francisco Beltrão da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui o projeto de pesquisa 

"Desenvolvimento e Implementação de um Programa de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos do Campus Francisco Beltrão". Essa iniciativa é vinculada ao 

curso de engenharia ambiental e busca criar a proposta de PGRS, realizar 

análises gravimétricas, ministrar palestras sobre educação ambiental e mapear 
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aspectos e respectivos impactos ambientais relacionados com os resíduos 

sólidos. 

Desde que o projeto começou, o campus regularizou a situação de todas 

as lixeiras. Foram adquiridas novas lixeiras, e as já existentes foram reutilizadas 

e padronizadas com adesivos instrutivos com o objetivo de melhorar a 

informação sobre o descarte. De acordo com Tuchlinowicz et al. (2016) após 

isso, percebeu-se a diminuição dos resíduos jogados nas vias e o descarte 

irregular. 

Por meio das análises da composição gravimétrica realizada, constatou-

se que apenas 16,3% dos RSU gerados na UTFPR são Classe II B - Não 

Perigosos - Inertes (Mais facilmente reciclável) e 83,7% Classe II A - Não 

Perigosos - Não Inertes. Os Classe II A apresentaram também menor 

diversidade, sendo compostos em grande parcela por resíduos orgânicos e 

rejeitos. 

Ainda sobre a classificação, destaca-se que 18,27% do total foram 

classificados como resíduos orgânicos, totalizando em média, 9,54 kg por dia. 

Este valor pode ser explicado devido à presença do Restaurante Universitário no 

campus e o grande número de usuários desse serviço na comunidade 

acadêmica, pois o campus encontra-se no interior do município, dificultando a 

saída do campus no horário do almoço (TUCHLINOWICZ et al., 2016). 

Como parte integrante do grupo consta a prática de educação ambiental. 

Durante o ano são realizados diversos eventos que se relacionam direta ou 

indiretamente com a gestão dos RSU do campus. São realizados congressos, 

workshops e simpósios, além de palestras para calouros durante as semanas 

acadêmicas e semana do meio ambiente. 

O campus possui uma composteira e tem capacidade para decomposição 

de 4m3 de resíduo orgânico. O descarte dos RS orgânicos acontece diariamente 

e há o controle de acesso e pesagens antes de cada disposição no local 

(TUCHLINOWICZ et al., 2016). 

Em 2016 o campus Francisco Beltrão iniciou a campanha "Brigada das 

Esponjas" em parceria com uma empresa de São Paulo. De acordo com 

Tuchlinowicz et al. (2016) a instituição possui uma plataforma na internet que 

facilita a coleta de esponjas e em parceria com a comunidade acadêmica 

encaminha de volta para a indústria esses resíduos. posteriormente esse 
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material será transformado em resina industrial, que é utilizada como matéria-

prima para a fabricação de lixeiras, bancos e pás. 

Além das atividades mencionadas, o grupo mantém uma página em uma 

rede social. Nela são postados materiais sobre as atividades do cotidiano do 

grupo, curiosidades e respostas para perguntas recorrentes sobre a temática. O 

grupo organiza periodicamente mutirões para recolha de resíduos especiais 

como pilhas, baterias e lâmpadas (TUCHLINOWICZ et al., 2016).  

As dificuldades e potencialidades carregam características que são 

inerentes aos atributos e condições de cada instituição de modo que, apesar de 

ser possível inventariá-las, não se pode prevê-las somente por um processo de 

categorização das instituições. Neste sentido, é necessário que para se elaborar 

políticas e planos de gestão de resíduos sólidos eficientes e específicos, seja 

necessária a realização de um diagnóstico prévio detalhado e minucioso, 

considerando as normas vigentes e a possibilidade de melhorias aplicáveis. 
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3 ÁREA DE ESTUDO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, 

CAMPUS MARINGÁ/ PR 

 

Maringá é um município brasileiro localizado no noroeste do estado do 

Paraná, sendo uma cidade planejada, de urbanização recente e a terceira maior 

do estado. Segundo o IBGE (2017), Maringá é a sétima cidade mais populosa 

da região sul do Brasil. Destaca-se pela qualidade de vida oferecida a seus 

moradores e por ser um importante entroncamento rodoviário regional. É 

considerada uma das cidades mais arborizadas e limpas do país. 

De acordo com o IBGE, sua Região Metropolitana conta com 754.570 

habitantes e Maringá possui uma população de 406.043 habitantes (IBGE, 

2017). Segundo estimativas de Marostica (2003), a população flutuante 

aproximada em Maringá é de cerca de 50.000 pessoas, sendo a maior parte do 

fluxo, causado pelo movimento de estudantes e trabalhadores dos setores de 

comércio e indústria. 

Planejada pela Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, Maringá 

foi uma vila e depois distrito do município de Mandaguari, sendo elevada à 

categoria de município pela Lei nº 790, de 14 de fevereiro de 1951, 

desmembrando-se daquele município em 10 de maio de 1947 (DIÁRIO, 2017). 

O município tem origem com a colonização do norte do Paraná, que teve 

início no fim do século XIX. A região, que era predominantemente ocupada por 

florestas de mata atlântica, atraiu a atenção de produtores rurais paulistas e 

mineiros devido à presença da "terra roxa" – do italiano, terra rossa (vermelha) - 

originada da decomposição do basalto e extremamente fértil. 

O principal interesse dos fazendeiros era aumentar a área de produção 

de café. Para solucionar os problemas de logística da região, um grupo de 

fazendeiros da região, liderados pelo paulista Antonio Barbosa Ferraz, promoveu 

a construção de uma estrada de ferro ligando a cidade paranaense Cambará, no 

“norte velho”, a Ourinhos, no interior de São Paulo (DIÁRIO, 2017). 

Sendo a maior Instituição Pública de Ensino de Maringá, a Universidade 

Estadual de Maringá - UEM (Campus sede) possui mais de 1 milhão de metros 

quadrados, e está localizada em Maringá (Figura 5), no noroeste do Paraná. As 

instalações do campus sede compreendem um complexo de edificações 
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pertencentes aos centros de ensino, administração, laboratórios e instalações de 

apoio. 

 

Figura 5 - Campus sede da Universidade Estadual de Maringá 

 

Fonte: UEM (2019) 

 

A UEM possui características regionais e polariza mais de 130 municípios 

com população estimada em 2,5 milhões de habitantes. Com uma comunidade 

universitária formada por mais de 25 mil pessoas, entre alunos, professores e 

técnicos e orçamento anual de mais de R$ 550 milhões, a UEM pode ser 

comparada a uma cidade de médio porte (UEM, 2017). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Na década de 1960, mais precisamente em 1969, foi criada a UEM - 

Universidade Estadual de Maringá, a partir da união de três instituições estaduais 

de ensino superior: Faculdade Estadual de Ciências Econômicas (criada em 

1959), Faculdade Estadual de Direito (criada em 1966) e Fundação Faculdade 
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de Filosofia, Ciências e Letras (criada em 1966). Inicialmente o campus sede da 

UEM contava com instalações básicas e desde então tem crescido e se 

modernizado. A Figura 6 exibe uma das primeiras instalações da reitoria da 

Universidade. 

 

Figura 6 - Primeiras Instalações da reitoria da Universidade Estadual de Maringá 

 

Fonte: Diário (2017) 

 

A Lei nº 6.034, que autorizou a criação da UEM, é de 6 de novembro de 

1969. Para a construção do campus da universidade, o governo desapropriou o 

sítio Mariá, terras pertencentes a Aristides Souza Mello, o ex-diretor da 

Companhia de Terras Norte do Paraná que fora responsável pelo “planejamento” 

do Maringá Velho e que na época morava em Londrina.  

Segundo o historiador João Laércio Lopes Leal, do Patrimônio Histórico 

de Maringá, embora tivesse propriedades em Maringá, Aristides Souza Mello 

nunca residiu na cidade. A 11 de maio de 1976, a UEM finalmente é reconhecida 

como Universidade pelo Decreto Federal 77.583/76 (DIÁRIO, 2017). 

Atualmente, além do campus sede, a instituição possui campus regionais 

em Cianorte, Goioerê, Cidade Gaúcha (Campus do Arenito), Diamante do Norte, 

Umuarama e Ivaiporã, além de uma Fazenda Experimental em Iguatemi (distrito 

de Maringá), do Centro de Pesquisa em Agricultura em Floriano (também distrito 

maringaense) e do Centro de Pesquisa em Porto Rico (Nupélia). As propriedades 

da Universidade Estadual de Maringá, juntas, ocupam uma área total de 

6.344.212,17 m² (UEM, 2017; DIÁRIO, 2017). 
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Foi considerada a 24ª melhor universidade do Brasil – e a melhor do 

Paraná - de acordo com o IGC (Índice Geral de Cursos) divulgado pelo MEC 

(Ministério da Educação) e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais) em 2017. Atualmente, são ofertados 61 cursos de graduação 

presenciais, 8 cursos de graduação à distância, 70 cursos de pós-graduação 

stricto sensu (44 em nível de mestrado e 26 de doutorado) e 56 cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização). 

A UEM é uma das maiores universidades do Paraná em aspectos 

quantitativos e qualitativos. Estudos realizados nesta instituição podem afetar 

diretamente questões em nível local, municipal e metropolitano. A Universidade 

Estadual de Maringá exerce influência direta nas dinâmicas urbanas de Maringá, 

portando elaborar soluções de gestão ambiental para a Universidade é colaborar 

também com questões municipais e regionais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Por meio do inventário dos métodos utilizados em outros estudos 

semelhantes (JULIATTO, 2011; MESQUITA et al., 2012; DA SILVA, 2014), 

optou-se por dividir este estudo em três etapas, sendo elas: o diagnóstico, a 

análise e a proposição, conforme apresenta a Figura 7. 

 

Figura 7 - Grupos de etapas metodológicas 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Conforme exibido na Figura 7, as etapas descritas apresentam um 

processo contínuo e gradual que abordam: 

• Diagnóstico: buscou-se caracterizar a gestão dos RSU na UEM 

por meio do levantamento de indicadores quantitativos e 

qualitativos obtidos por meio de dados primários e pesagens. 

 

• Análise: Organização dos dados obtidos durante o diagnóstico e 

análise dos resultados sistematizados de modo a comparar a 

situação da UEM com a de outras universidades e a alocação de 

soluções caso sejam observados problemas. 

Diagnóstico

• Levantamento de dados históricos;
• Levantamento do volume e frequência da geração de resíduos;
• Levantamento dos processos de coleta, segregação e acondicionamento;

• Levantamento dos processos de transporte, armazenamento e transbordo;
• Levantamento das iniciativas de tratamento e processos para destinação final;
• Criação do fluxograma e ilustração do sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos;
• Criação do inventário dos resíduos gerados, bem como suas classificações e especificidades caso 

existam.

Análise

• Comparação dos indicadores quantitativos e qualitativos com outras instituições;
• Levantamento dos instrumentos disponíveis para a gestão dos RSU aplicáveis ao caso;

• Verificação da existência de falhas e potencialidades nas etapas da gestão dos resíduos;

• Verificação se os instrumentos apresentam soluções para as falhas encontradas;

• Verificação se os instrumentos apresentam otimizações para as potencialidades;

• Comparação das alternativas de otimização e correção disponível aplicáveis ao caso com 
alternativas aplicadas por outros autores em outras instituições.

• Seleção das melhores alternativas de acordo com sua aplicabilidade ao caso;

Proposição

• Definição do método de aplicação/implantação das correções ou otimizações;
• Organização das propostas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
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A listagem dos processos de correção e potencialização da 

situação encontrada foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica em periódicos, instrumentos legais e demais 

documentos de caráter informativo. 

 

• Proposição: Seleção das soluções aplicáveis com base nos 

resultados apontados na literatura e disposições nos instrumentos 

de gestão. Os resultados foram alocados de forma a estar 

preparados para serem incorporados em um PGRS. 

 

Todos os procedimentos metodológicos foram alocados de acordo com a 

literatura técnica específica referente, pesquisada previamente (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Referências prévias dos processos metodológicos pretendidos 

Item Processo Referencia Título 

1 Diagnóstico ambiental 
Lei Federal nº 
12.305 de 2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

2 
Pesagem e amostragem de 
resíduos 

ABNT NBR 
10.007 de 2004 

Procedimentos para amostragem de resíduos 
sólidos 

3 
Classificação dos resíduos 
sólidos 

ABNT NBR 
10.004 de 2004 

Resíduos sólidos – Classificação 

4 
Análise do sistema de 
gestão 

Adaptação de 
Angelis Neto 
(1999) 

As deficiências nos instrumentos de gestão e 
os impactos ambientais causados por resíduos 
sólidos urbanos: o caso de Maringá/PR. 5 

6 
Indicação das soluções 
para segregação, controle e 
acondicionamento 

ANBT NBR 
10.004 de 2004 

Resíduos sólidos – Classificação 

CONAMA 
Resolução 306 
de 2004 

Código de cores para lixeiras 

Oliveira Júnior 
(2012) 

Implantação do programa de gerenciamento de 
Resíduos: Caso da Universidade Federal de 
Lavras/MG 

7 
Indicações das soluções 
para o armazenamento 
 

ABNT NBR 
9191 de 2008 

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo 
- Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 
11.174 de 1990 

Condições mínimas necessárias ao 
armazenamento de Resíduos Classe II 

ABNT NBR 
12.235 de 1992 

Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

8 
Indicações para o 
transporte 

Lei Federal nº 
12.305 de 2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei Estadual 
5.430 de 1999 

Política Estadual de Resíduos Sólidos 

ABNT NBR 
7.500 de 2017 

Identificação para o transporte terrestre, 
manuseio, movimentação e armazenamento de 
produtos e resíduos 

9 
Indicações para tratamento 
e disposição final 

Lei Federal nº 
12.305 de 2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Seguindo as instruções sobre a realização de diagnóstico dos resíduos 

dispostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e os meios de aplicação já 
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utilizados por Gasques (2015) e Mesquita et al. (2012), foi realizado o diagnóstico 

sobre a situação atual dos resíduos sólidos urbanos gerados na Universidade 

Estadual de Maringá. Gasques (2015) e Mesquita et al. (2012) realizaram o 

diagnóstico elencando dados que possibilitassem ilustrar, por meio de tabulação 

gráfica, as dinâmicas no volume de resíduos sólidos gerados.  

Por meio de dados primários obtidos juntos aos setores relacionados com 

a gestão e o gerenciamento, foram levantados dados que demonstram 

indicadores sobre a geração de resíduos na UEM. Esses indicadores são: 

geração total anual, geração mensal e geração per capita. Após a obtenção 

destes indicadores, os dados obtidos nesta pesquisa foram comparados aos 

dados obtidos em outros estudos selecionados. 

Para o cálculo da geração média mensal final (Gmf), as informações foram 

tratadas de acordo com a equação desenvolvida a partir da adaptação dos 

procedimentos utilizados por Gonçalves et al. (2010), e pode ser ilustrado a partir 

do seguinte cálculo:  

 

Equação 1 - Cálculo da geração mensal 

  

Na qual: 
 
Na = Número de dias em funcionamento 

GD = Geração Média Diária 
Gm = Geração Média Mensal 

Gmf =Geração Média Final 

Gp = Geração média por período 
P = Períodos em funcionamento 

*A Gm pode ser calculada de duas formas. Gm1 é a primeira e Gm2 a segunda forma 

 

Utilizando a norma ABNT NBR 10.007 de 2004 foi realizada a pesagem 

dos resíduos buscando definir indicadores sobre a composição gravimétrica. 

Estes indicadores são: porcentagem de cada tipo de resíduos e classificação de 

cada tipo de resíduos sólidos obtido por meio da ABNT NBR 10.004 de 2004. 

A ABNT NBR 10.004 classifica os resíduos de acordo com suas 

características. O processo de classificação foi realizado de acordo com o 

𝐺𝑚1 = 𝑁𝑎 ∙ 𝐺𝐷 

𝐺𝑚2 = 𝐺𝑝 ∙ 𝑃 

𝐺𝑚𝑓 =
𝐺𝑚1 + 𝐺𝑚2

2
 

(1) 

(2) 

(3) 
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método apresentado na Figura 3 - Processo para a caracterização e 

classificação de resíduos sólidos. 

 

4.1 MÉTODO PARA A ANÁLISE DE FALHAS E MELHORIAS 

 

Junto aos setores internos relacionados com a gestão e gerenciamento 

dos resíduos foram obtidos dados sobre o fluxo dos resíduos e seus respectivos 

processos de gerenciamento. Por meio de revisão analítica foram levantados os 

instrumentos de gestão internos que se relacionam com os aspectos observados 

no diagnóstico. Após a caracterização da gestão, os indicadores e processos 

obtidos foram comparados com aqueles dispostos nos instrumentos de gestão 

por meio da aplicação do método para análise de falhas e melhorias (Figura 8). 

Nos casos em que foram verificados a presença de falhas, foram selecionadas 

as correções aplicáveis ao evento, considerando as indicações nos IG e/ou as 

estratégias apontadas por outros autores para a solução da falha. 

Nos casos em que não foram encontradas falhas de gestão, foram 

realizadas consultas nos IG e nos trabalhos selecionados buscando 

possibilidades de melhorias e otimizações do processo. 

Para cada falha ou melhoria aplicável encontrada, foram pesquisadas 

soluções apresentadas por outros autores. Para seleção das alternativas 

apontadas pelos autores, foi dada prioridade aos trabalhos realizados em 

instituições brasileiras, por estes já considerarem os aspectos legais nacionais. 

Nos casos necessários (quando o IG não apresentar solução ou melhoria), a 

alternativa presente em uma instituição não brasileira foi apresentada como 

melhoria caso seja aplicável às condições da UEM. 

O método de diagnóstico da presença de falhas baseia-se na metodologia 

utilizada por Angelis Neto (1999), posteriormente atualizada parcialmente por 

Gasques (2015). Neste trabalho optou-se pela adaptação do método, 

considerando como referência os instrumentos internos e os instrumentos 

externos aplicáveis já considerados na seção 2.1.1 Instrumentos Legais para a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, presente na página 17, nas esferas 

federal, estadual, municipal. 

A método de seleção de melhorias foi adaptada seguindo o diagrama 

criado para a seleção de correções de falhas ou melhorias aplicáveis (Figura 8). 
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Figura 8 - Fluxograma do método de análise de falhas e melhorias 
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Apresenta 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 

O método de Angelis Neto (1999) baseia-se na caracterização da 

gestão/gerenciamento, e posterior divisão do processo de acordo com a fase 

que ele aborda. Após isso, é verificada a existência de falhas e caso seja 

encontrada, é indicado o IG que aborda o processo e se o instrumento de gestão 

aborda meios de correção das falhas encontradas no processo para a cidade de 

Maringá/PR. 

No presente estudo, além de considerar os IG, buscou-se levar em 

consideração os trabalhos realizados por outros autores em outras instituições 
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de ensino. Complementarmente foi adicionada uma etapa de verificação da 

aplicabilidade da solução ou melhoria estudada, considerando as condições de 

recursos e infraestrutura a serem caracterizadas durante a fase de diagnóstico.  

As etapas metodológicas para a análise da gestão buscam cumprir o 

objetivo geral e os objetivos específicos dispostos de modo que cada processo 

possa criar uma condição para a realização do objetivo, como apresenta o 

Quadro 5. 
 

Quadro 5 - Objetivos específicos e métodos de execução 

 
Objetivo Geral: Analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos da Universidade Estadual de 

Maringá/PR. 
 

Item Objetivo específico Ações metodológicas Possibilitou levantar dados sobre 

1 
Caracterizar a gestão 
atual de resíduos sólidos 
urbanos na UEM 

- Obtenção de dados 
primários 
- Observações in-loco 

Histórico da GIRSU na Instituição 

Instrumentos internos para a GIRSU 

Iniciativas de Minimização, Coleta e 
segregação 

Processos de Transporte interno 

Processos de Acondicionamento, 
Armazenamento e Tratamento 

Destinação e/ou Disposição final interna 
e externa 

2 

Analisar qualitativa e 
quantitativamente os 
resíduos gerados nesta 
instituição 

- Amostragem e 
pesagem segundo a 
NBR 10.007/2004 
- Classificação segundo 
a NBR 10.004/2004 

Quantidade de resíduos gerados 
(volume e frequência) 

Tipos de resíduos gerados: 
Possibilidade de Classe I e Classe II A e 
II B 

3 
Averiguar a existência 
de falhas de gestão ou 
melhorias aplicáveis 

- Levantamento 
documental 
- Aplicação do método 
de análise de falhas e 
melhorias 

Deficiências de gestão na Instituição 

Potencialidades para a gestão na 
Instituição 

4 
Averiguar a existência 
de falhas nos 
instrumentos disponíveis 

Aspecto que causa a deficiência ou o 
não atendimento da potencialidade 

Gestão de RSU em outras universidades 
(Quais indicadores encontrados, 
impactos e potencialidades, processos 
desenvolvidos para evitar impactos, 
corrigir as falhas de gestão e otimizar os 
processos) 

Relação entre o aspecto que causa a 
falha e o Instrumento que dispõe sobre 
sua prevenção/correção 

5 

Propor um Plano de 
Gestão de Resíduos 
Sólidos para a 
Universidade Estadual 
de Maringá 

Orientações dispostas em instrumentos 
legais que busquem evitar ou corrigir a 
falha 

Ferramentas mais adequadas para a 
aplicação na instituição 

Método de aplicação das soluções 

Sistematização das propostas como um 
PGRS 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O método total foi sistematizado no fluxograma exibido na Figura 9.  



 
 

53 
 

Figura 9 - Ordenamento do método 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados parciais obtidos bem como os 

aspectos da gestão de resíduos que se relacionam ou pertencem. 

 

5.1 GERAÇÃO 

 

A caracterização dos resíduos gerados é usualmente a parte inicial dos 

estudos que abordam a gestão de alguma localidade. Foram levantados os 

dados quantitativos relacionados à geração dos RSU no campus sede da 

Universidade Estadual de Maringá, apresentados na Figura 10.  

O gráfico apresentado na Figura 10 é a representação ilustrativa das 

informações tratadas/processadas a partir dos dados informados pelo Parque 

Ecológico no ano de 2017 até setembro de 2018. Os resíduos descritos como 

“UEM SEDE” são aqueles gerenciados pelo Parque Ecológico, compostos pelos 

RSU gerados nas instalações do Campus Sede e coletados, transportados e 

dispostos por empresa terceirizada. 

 

Figura 10 - Geração de Resíduos Sólidos Urbanos na UEM (kg) 

 
Fonte: Adaptado de PQE (2019) 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
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A Figura 10 confirma que a UEM pode ser considerada uma grande 

geradora, uma vez que o campus sede gerou em 2017 em média 25.619 kg de 

resíduos sólidos por mês. Em todo o período estudado, a geração total (SEDE + 

RU) média foi de 25.694 kg de RSU. Os dados obtidos apontam para o mês de 

maio de 2017 como o mês de maior geração e fevereiro de 2018 como o mês de 

menor volume gerado (série: SEDE + RU). Este fator é explicado pela 

sazonalidade e alterações na população da universidade já previstas no 

calendário acadêmico, coincidindo com os períodos de férias e o retorno integral 

dos alunos para a universidade.  

No período estudado, os RSU gerados no Campus Sede representaram 

em média, 50,98% do montante total somado a geração do Hospital Universitário 

de Maringá - HUM. O dispositivo legal que orientou a contratação da empresa 

delimita o escopo de atuação da empresa terceirizada e define que os resíduos 

sólidos urbanos a serem coletados, transportados e dispostos em solo foram 

aqueles gerados no Campus Sede e HUM. Neste trabalho não foram 

considerados os RS gerados no HUM. 

No intervalo entre o mês de fevereiro e março de 2017, a alteração entre 

o montante de resíduos coletados no campus é baixa (+697 kg), mostrando-se 

estável. A partir do mês de março de 2017, iniciaram-se as atividades 

acadêmicas da maioria dos cursos da universidade, aumentando a população 

geradora, o que ocasiona o aumento da geração total de RSU. Em abril de 2017 

o RU que estava em recesso volta às suas atividades, colaborando para o 

aumento da geração de resíduos, sobretudo os orgânicos. No mês de abril de 

2017, devido ao aumento da população, há um aumento na série “SEDE + RU” 

de aproximadamente 6,6 t de resíduos em relação ao mês anterior. 

Neste período (a partir do dia três de abril) do ano de 2017, iniciou-se o 

ano letivo. A população no Campus sede da UEM (excluso a população do HUM 

que não foi considerado na pesquisa) no ano supracitado era de 24.262 pessoas. 

Desde o início do ano letivo há um incremento gradual no índice populacional da 

Universidade. Este aumento continua até atingir seu ápice no mês de maio, onde 

a geração total de resíduos, atinge 33.214 kg, devido ao retorno integral dos 

alunos para a universidade.  

Ao se observar a forma do gráfico, percebe-se uma variação dinâmica na 

geração de resíduos devido a modificação na população da universidade. Ao 
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iniciar o período de férias (dezembro) a geração diminui, com o retorno dos 

alunos às aulas (geralmente no segundo bimestre de cada ano). 

Ao se comparar o mês de maio de 2017, que é o mês de maior geração, 

com o mês de fevereiro de 2018, de menor geração total, há uma diferença direta 

de quase 19 t (18.952 kg). Os dados do ano de 2017 apontam para um desvio 

padrão anual de 3.070 kg. 

Os dados apresentados como sendo o montante total (SEDE + RU) são 

compostos pelo volume de resíduos gerenciados pelo Parque Ecológico (PQE) 

somados ao volume de resíduos gerados pelo Restaurante Universitário (RU 

TOTAL), que tem gerenciamento próprio e constância anual (Figura 11). 

Em sua maior parte, os resíduos gerados no Restaurante Universitário - 

RU são compostos por resíduos orgânicos (sobras e resíduos gerados no 

preparo) e inorgânicos (copos descartáveis e guardanapos). A geração mensal 

média de resíduos orgânicos no restaurante universitário em 2017 foi de 4.666 

kg (Figura 11). 

A geração mensal média (em 2017) de resíduos inorgânicos no RU, que 

em sua maioria são compostos por copos descartáveis é de 137,8 kg. Em 2017, 

o Restaurante Universitário gerou em média 4.804 kg/mês-1 de RSU de acordo 

com os dados obtidos.  

 

Figura 11 - Geração de resíduos sólidos no Restaurante Universitário da UEM 

 
Fonte: Adaptado de RU (2019) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Orgânicos 3220 1734 0 5697 6193 5945 5462 4780 4552 5235 4552 2048 0 0 3186 5918 3869 4552 4324 4324 4097

Inorgânicos 91 49 0 162 176 169 161 141 134 155 134 60 0 0 125,5 233 152,4 179,3 170,3 170,3 161,3

0

50

100

150

200

250

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Mês

R
es

íd
u

o
s 

in
o

rg
ân

ic
o

s 
 (

kg
)

Orgânicos Inorgânicos

2018 2017 
R

es
íd

u
o

s 
o

rg
ân

ic
o

s 
(k

g)
 



 
 

57 
 

O gráfico apresentado na Figura 11 é a representação das informações 

tratadas/processadas a partir dos dados informados pelo RU acerca dos meses 

de junho, julho e agosto de 2017. Para a simulação da geração média dos outros 

meses (Gmf), as informações foram tratadas segundo a Equação 1 - Cálculo da 

geração mensal.  

A relação entre o volume de resíduos orgânicos e de inorgânicos gerados 

no RU é estável e proporcional em quase todos os meses, e segue a dinâmica 

de geração da UEM, exceto entre o intervalo correspondente ao mês de junho e 

julho de 2017 onde houve uma variação na relação proporcional. Enquanto os 

resíduos inorgânicos têm um decréscimo em seu volume de 0,25%, no mesmo 

período, a geração de resíduos orgânicos decai 4,13%, o que representa uma 

diferença de aproximadamente 16,5 vezes maior de flutuação na geração de 

resíduos compostos por sobras. 

Neste sentido, por meio dos dados obtidos, explica-se a menor taxa de 

redução na geração de resíduos inorgânicos pela campanha de educação 

ambiental realizada no RU no período citado. Essa campanha objetivou reduzir 

o desperdício de alimentos per capita no RU, portando não sendo objeto de 

trabalho a redução do descarte de copos descartáveis e sim de resíduos e 

sobras. 

Para analisar a relação entre a geração e os hábitos da população, foram 

analisados os dados per capita da UEM.  

Conforme a Equação 1 - Cálculo da geração mensal, o valor per capita 

diário (GMP) é calculado por meio da divisão do volume de resíduos gerados no 

mês (GMM) pela população fixa informada do campus (PI). Após a definição 

desses, o valor é dividido pelo número de dias em que as amostras para o cálculo 

de GMM foram obtidas (dias). Neste sentido qualquer alteração de valores em 

um dos elementos (dividendo ou divisores) pode afetar o valor final.  

O Quadro 6 apresenta parte dos dados quantitativos obtidos nesta 

pesquisa e exibe, também, os dados apontados em estudos realizados em 

outras localidades. Os dados de geração de resíduos dos outros estudos foram 

selecionados apenas para fins de comparação e discussão. 
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Quadro 6 - Geração de resíduos sólidos urbanos em universidades 

Localização Bibliografia GMM (kg) PI Dias GMP(g) 

Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó | 
Chapecó - SC. 

(PASSOS et al., 
2013) 

1.291 9.807 30 438 

Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná | 
Francisco Beltrão – PR 

(GONÇALVES et 
al., 2010) 

578 398 30 484 

Município de Maringá | 
PR  

(MARINGÁ, 2017) 310.000 405.043 26 294 

Centro Universitário de 
Maringá | Maringá - PR. 

(PAIXÃO et al., 2012) 14.612 12.222 30 398 

Universidade Estadual de 
Maringá | Maringá - PR 

(Autoria própria, 
2019) 

25.619 21.136 24 505 

GMM - Geração Mensal Média 
GMP - Geração Mensal per capita por dia 
PI - População Informada no trabalho   
 

Fonte: Autoria própria, 2019 
 

É importante salientar que os dados expostos no Quadro 6 foram obtidos 

por meio de pesquisa bibliográfica nos artigos citados e corroborados em outras 

fontes como documentos oficiais e notícias remetentes à época dos estudos. 

A pesquisa realizada na UEM aponta uma geração diária per capita de 

505 g. Essa geração está 211 g acima da geração per capita do município. A 

geração de resíduos sólidos por habitante na UEM está também acima da 

geração no campus de Maringá da UNICESUMAR. Isto pode se explicar pela 

diferença entre o valor dos elementos envolvidos no cálculo como população ou 

o número de dias analisados, ou pela rotina de trabalho e tempo de permanência 

diferente nas IE’s. 

A geração per capita na UEM se mostra inferior à geração da instituição 

estudada por Gonçalves et al. (2010), localizada em Francisco Beltrão, também 

no Paraná. A variação na geração de resíduos é algo diretamente ligado a 

diversos fatores de aspecto social e econômico. Sissino et al. (2011) elenca 

estes fatores como sendo o nível de escolaridade, nível de capacidade 

econômica, hábitos sociais, “nível de educação ambiental” e disponibilidade de 

infraestrutura para segregação. 

Na Nigéria, o estudo de Adeniran et al. (2017) mostra que a geração per 

capita diária na Universidade de Lagos é de aproximadamente 0,599kg. A 

universidade citada é uma das maiores da região em que se encontra, e o estudo 

aponta que a geração na localidade é maior devido a quantidade e aos hábitos 

da população. Na Universidade de Lagos, existem dormitórios para os 
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habitantes, o que aumenta a população fixa da localidade, uma vez que o tempo 

de permanência é maior, diferente do que acontece na UEM e nas outras 

instituições estudadas. 

Passos et al. (2013) afirmam que o tempo médio de estadia de estudantes 

na universidade em Chapecó é de 4 horas. Não foi possível definir com acurácia 

o tempo médio de estadia da população na UEM, porém, segundo dados obtidos 

durante a pesquisa, o tempo médio dos servidores na UEM é de 

aproximadamente 8 horas e dos alunos é de 5 horas por dia. 

Os dados obtidos permitirão a elaboração de estratégias de gestão 

voltadas para a população da universidade, possibilitando a criação do perfil do 

usuário da instituição e inventariar os resíduos gerados. 

 

5.1.1 Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados na 

Universidade Estadual de Maringá 

 

A partir das etapas de amostragem e pesagem do estudo de gravimetria, 

foi possível definir a composição da geração mensal de resíduos sólidos 

urbanos. Os resultados demonstram a predominância dos resíduos de papel 

conforme apresenta a Figura 12. 

 

Figura 12 – Composição gravimétrica do volume de resíduos gerados na Universidade 

Estadual de Maringá (%) 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Foram realizadas 20 amostragens aleatórias, resultando em um total de 

aproximadamente 181 kg de resíduos mensurados.  Do volume total pesado, 

quase 30% era composto por papel. Os demais resíduos foram divididos entre 

plástico, orgânico, metal, vidro, resíduos mistos e demais materiais que não se 

enquadram nas categorias anteriores.  

Biluca et al. (2014) em seu trabalho que buscou diagnosticar os RSU do 

campus de Francisco Beltrão da UTFPR apontou que na instituição estudada, o 

tipo de resíduo mais encontrado durante a pesquisa foi “orgânico” (41,870 Kg). 

Na UEM, os dados da pesquisa apontam que o tipo de resíduo mais gerado é o 

papel, porém, os resíduos orgânicos gerados no RU (local com maior geração 

de resíduos orgânicos) têm gestão e destinação própria que os encaminha 

diariamente para a compostagem. Por terem segregação na fonte e não serem 

encaminhados ao ponto de transbordo (local onde foram realizadas as 

pesagens) o volume de resíduos orgânicos observado não se apresentaram 

como sendo o tipo majoritário. 

Na Universidade Estadual de Maringá, foram observadas 5 principais 

atividades geradoras de resíduos (Quadro 7). Três atividades são relacionadas 

ao trânsito e permanência de pessoas na UEM que em suas atividades 

necessárias (alimentação e higiene), geram resíduos que são classificados como 

domiciliares. 

 

Quadro 7 - Principais atividades geradoras de resíduos na Universidade Estadual de Maringá 

Atividade Principais resíduos gerados 

Alimentação 
Resíduos orgânicos e embalagens de papel e plástico 

descartáveis 

Varrição e limpeza Resíduos orgânicos, de poda e mistos 

Impressão em papéis Papel sulfite e toners 

Limpeza de banheiros Papel Higiênico e lenços de papel 

Armazenamento e descarte de 

embalagens 
Embalagens plásticas e papelão 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As atividades expostas no Quadro 7 foram consideradas como principais, 

por estas serem funções executadas diariamente e necessárias ao pleno 

funcionamento da instituição. Além disso, as atividades descritas como principais 

são as responsáveis pelo volume de resíduos mais gerados na instituição, 
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conforme apresenta a Figura 13 - Residuos gerados na Universidade Estadual 

de Maringá. 

A necessidade de manutenção, organização e higienização dos 

ambientes gera no processo de varrição e limpeza, resíduos orgânicos, de poda 

e “mistos” que são classificados desta forma por apresentarem alta diversidade 

e variação em sua composição. 

O fato de a instituição ser uma universidade faz com que a atividade de 

impressão em papel seja intensa, gerado vários resíduos de papel, sendo o 

principal neste caso, o papel sulfite A4. 

No estudo conduzido por Coutinho (2006) a análise da composição 

gravimétrica realizada na universidade da Paraíba apontou que os resíduos mais 

gerados na instituição pesquisada foram orgânicos e papéis respectivamente. 

No estudo de Campos (2016), os orgânicos também foram os que apresentaram 

maior representatividade nas pesagens realizadas, e os papéis os segundo mais 

gerados. Ambas instituições, a estudada por Coutinho e por Campos (Instituto 

Federal do Pará) não segregam os resíduos orgânicos da maior fonte 

(geralmente cantina, restaurante ou refeitório) e os encaminham para 

compostagem, como acontece na UEM. 

Essa observação permite afirmar parcialmente que a gestão dos resíduos 

orgânicos do RU é eficaz no que diz respeito a sua abrangência, uma vez que o 

motivo para os resíduos orgânicos não serem maioria como nos outros estudos 

é a existência da iniciativa de gestão do Restaurante Universitário. Além dos 

orgânicos, o RU segrega os resíduos inorgânicos gerados em suas instalações, 

sendo compostos em maior parte por copos descartáveis e lenços de papel 

(ambos com alto potencial de reciclagem), porém, estes, apesar de já estarem 

separados, tem fluxo semelhantes aos demais RSU não recicláveis gerados na 

Universidade. 

Apesar de o maior grupo de resíduos gerados serem os papéis (Figura 

12), individualmente os resíduos mais gerados são restos de alimentos (Figura 

13). Esses resíduos orgânicos são gerados nas copas dos departamentos e no 

descarte realizado nas lixeiras espalhadas pelo campus. 

O segundo tipo de resíduo mais gerado são os papéis higiênicos e os 

lenços de papel. O descarte de papeis higiênicos ocorre nos banheiros e o 
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descarte de lenços de papel, nos banheiros, nas copas e no Restaurante 

Universitário.  

Conforme exibe a Figura 13, o terceiro tipo de resíduo mais gerado são 

as embalagens descartáveis compostas por plástico.  

 

Figura 13 - Residuos gerados na Universidade Estadual de Maringá (amostra de 

aproximadamente 180kg) 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As embalagens descartáveis compostas por plástico são geradas nas 

copas e nos ambientes onde se realizam eventos que dispõem de momentos 

para a alimentação no local.  

Durante as pesagens, registrou-se a geração de resíduos compostos por 

MDF (Medium Density Fiberboard). Geralmente, o MDF é usado para decoração 

de ambientes. Não é possível apontar a origem do material, porém, em 3 das 20 

amostras havia a presença deste resíduo. O processo de amostragem segundo 

a ABNT NBR 10.007 de 2004 é realizado por quarteamento e por 
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heterogenização das macro amostras. O fato de o material ter sido observado 

em três amostras, evidencia a possibilidade de origem múltipla para o resíduo. 

Foram observados também, os aspectos relacionados com a reciclagem 

dos resíduos. Conforme apresenta a Figura 14, quase 53% dos resíduos sólidos 

urbanos gerados na UEM são recicláveis, porém estavam misturados com os 

materiais não recicláveis. 

 

Figura 14 - Potencial de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos da Universidade Estadual de 
Maringá 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Os resíduos estudados foram separados em três grupos: Os de Alto 

Potencial de Reciclagem, os com Baixo Potencial de Reciclagem e os Não 

Recicláveis. Essa classificação foi realizada de acordo com o estado da arte 

sobre o mercado de resíduos de Maringá e com dados primários obtidos junto à 

cooperativa que realiza a coleta dos materiais recicláveis na UEM.  

Foram considerados resíduos com alto potencial de reciclagem: Papel 

sulfite; Papelão; Embalagens plásticas descartáveis (copos, pratos e talheres); 

Garrafas PET; Embalagens de materiais de limpeza; Garrafa de refrigerante de 

vidro; Lata de metal; Embalagens Tetra Pak e Isopor. 
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Esses resíduos são mais comercializados por demandarem menos 

transformação físico-química para sua reutilização na indústria. Além disso, são 

os que apresentam maior valor de mercado e adesão no mercado de matrizes 

recicladas. 

Foram considerados resíduos com baixo potencial de reciclagem: Papeis 

diversos; Embalagens de alimentos; Plásticos diversos; Vidros diversos; Metais 

diversos e Borracha. Esses materiais foram considerados de difícil reciclagem 

devido a alta variedade na sua composição e dificuldade de segregação por se 

encaixarem em mais de uma classificação segundo a ABNT NBR 10.004 de 

2004. 

Os resíduos não recicláveis observados: Galhos de poda e jardinagem; 

Restos de alimentos; Orgânicos diversos; Papel higiênico e lenços de papel; 

Resíduos mistos; MDF e "Outros resíduos". Os resíduos alocados nessa 

categoria, são aqueles que não podem ser reciclados, porém, no caso dos 

orgânicos, é possível realizar a compostagem. 

O papel higiênico e os materiais tratados como “resíduos mistos” e “outros 

resíduos” não são recicláveis devido a sua composição ou à fatores relacionados 

a periculosidade de acordo com a ANBT NBR 10.004 de 2004. 

 

5.1.2 Classificação dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados na UEM 
 

O processo de amostragem realizado de acordo com a ABNT NBR 10.007 

de 2004 possibilitou a obtenção de macro amostras que após quarteamento 

foram separadas em amostras menores que passaram por pesagem. 

Complementarmente, durante o processo de obtenção das macro amostras, 

foram registrados todos os materiais observados nos locais de disposição e 

transbordo. 

Essas informações permitiram elaborar o Inventário de Resíduos Sólidos 

Urbanos gerados no Campus Maringá da Universidade Estadual de Maringá. Os 

61 tipos de resíduos sólidos identificados estão exibidos no Quadro 8 que além 

disso, apresenta a classificação desses materiais segundo a ABNT NBR 10.004 

de 2004. 
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Quadro 8 – Composição e Classificação dos resíduos identificados nas amostras 

Tipo Resíduo Classificação NBR 10.004/2004 
O

rg
â

n
ic

o
 Resto de Alimento Classe II A 

Resíduo de poda e jardinagem Classe II A 

Utensílio de madeira Classe II B 

Goma de mascar Classe II B 

Filtro com borra de café Classe II A 

P
a

p
e

l 

Papelão Classe II A 

Papel toalha Classe II A 

Guardanapo de papel Classe II A 

Papel sulfite Classe II A 

Papel Higiênico Classe I 

Lenço de papel Classe II A 

Embalagem de produtos alimentícios Classe II A 

Papel engordurado Classe II A 

Papel liso Classe II A 

Papel termo sensível Classe I 

Embalagem de medicamentos Classe II A 

P
lá

s
ti
c
o
 

Embalagem plástica de produto alimentício Classe II B 

Embalagem de material de limpeza Classe I 

Pincel usado Classe II B 

Descarte de toner Classe II B 

Copo descartável Classe II B 

Objeto de PVC Classe II B 

Embalagem de produto alimentício Classe II B 

Cadeira/Carteira quebradas Classe II B 

Garrafa PET Classe II B 

Sacola plástica Classe II B 

Canudo Classe II B 

Utensilio laboratorial Classe I 

Luva plástica Classe II B 

Caneta Classe II B 

Prato descartável Classe II B 

Talher descartável Classe II B 

lacre e contenção de caixas Classe II B 

V
id

ro
 Embalagem de bebida (refrigerante e cerveja) Classe II B 

Lâmina laboratorial Classe I 

Placas de vidro quebrada; vitrô Classe II B 

M
e

ta
l 

Lata de refrigerante Classe II B 

Bisturi Classe I 

Embalagem de produto alimentício Classe II B 

Clipes e Grampo de papel Classe II B 

Ferramenta/Fio de metal cozido Classe II B 

Adereços decorativos Classe II B 

Cadeira/Carteira quebrada Classe II B 

M
is

to
 Equipamento eletrônico com defeito Classe I 

Pilha e bateria Classe I 

o
u

tr
o
s
 

Tecidos comuns (Seda, Lã, Algodão) Classe II B 

Tecidos sintéticos (EVA/Celofane/Poliéster) Classe II B 

Isopor Classe II B 

Tecido TNT Classe II B 

Varrição - 

Luva de borracha Classe II B 

Haste flexível com algodão na ponta Classe I 

MDF - Medium Density Fiberboard Classe II A 

Embalagem longa vida (Tetrapak) Classe II B 

Produto de higiene pessoal (fio dental, sabonete e escova de 
dente) 

Classe I 

Tinta para tecido Classe I 

Tinta guache Classe II A 

Tinta acrílica Classe I 
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Tipo Resíduo Classificação NBR 10.004/2004 

Condimentos Classe II A 

Absorvente Classe I 

Objetos utilizados para auxílio de limpeza e higienização 
(esponja, escova para vaso sanitário e desentupidor) 

Classe I 

Medicamento (Azitromicina: Antibiótico) Classe I 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A maior parte dos resíduos inventariados são classificados como Classe 

II – Não perigosos, sendo 14 Classe II A – Não Inertes e 32 Classe II B – Inertes. 

Os dados de classificação, corroboram as informações sobre os RSU recicláveis 

apresentadas na Figura 14 - Potencial de reciclagem dos resíduos sólidos 

urbanos da Universidade Estadual de Maringá. Os RSU Classe II B têm maior 

potencial de serem reciclados devido as atuais condições do mercado de 

materiais reciclados em Maringá. 

Foram identificados 15 resíduos Classe I – Perigosos. Alguns desses RSU 

perigosos podem ser classificados como Resíduos Laboratoriais, os demais 

resíduos são perigosos devido à composição de seus constituintes ou à 

exposição à materiais perigosos, principalmente os que foram atribuídos 

“patogenicidade” como periculosidade. O Quadro 9 apresenta os resíduos 

perigosos e suas respectivas periculosidades de acordo com a ABNT NBR 

10.004 de 2004. 

 

Quadro 9 – Resíduos Classe I - Perigosos 

Resíduo Periculosidade atribuída 

Papel higiênico Patogenicidade 

Papel termo sensível Toxicidade 

Embalagem de material de limpeza Toxicidade 

Utensilio laboratorial Toxicidade / Patogenicidade 

Lâmina laboratorial Toxicidade / Patogenicidade 

Bisturi Toxicidade / Patogenicidade 

Equipamento eletrônico com defeito Toxicidade 

Pilha e bateria Toxicidade 

Haste flexível com algodão na ponta Toxicidade / Patogenicidade 

Produto de higiene pessoal (fio dental, sabonete e escova de dente) Patogenicidade 

Tinta para tecido Toxicidade / Combustibilidade 

Tinta acrílica Toxicidade 

Absorvente Patogenicidade 

Objetos utilizados para auxílio de limpeza e higienização (esponja, 

escova para vaso sanitário e desentupidor) 

Toxicidade / Patogenicidade 

Medicamento (Azitromicina: Antibiótico) Toxicidade 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Alguns resíduos possuem mais de um tipo de periculosidade, no presente 

estudo, os resíduos que apresentaram tal condição foram os resíduos gerados 

em ambientes laboratoriais, como por exemplo as Lâminas laboratoriais ( 

Figura 15). 

Esses são classificados como perigosos por terem sido manipulados em 

ambiente perigoso, possibilitando a contaminação por exposição à material 

biológico ou químico. Além desses, os resíduos de produtos de higiene pessoal 

e limpeza de ambientes também são considerados perigosos pela mesma razão. 

 

Figura 15 - Caixa contendo lâminas laboratoriais usadas 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Além das lâminas, foram classificados como tóxicos e patogênicos os 

utensílios laboratoriais cuja procedência é desconhecida, como por exemplo o 

utensílio apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 - Utensílio laboratorial 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

O papel termo sensível é o material utilizado para impressão de 

documentos em caixas eletrônicos. Na UEM, eles são gerados na agência da 

Caixa Econômica Federal e são encaminhados juntos aos demais resíduos 

gerados no local. Segundo Melzer et al. (2011) este tipo de papel apresenta em 

sua composição o bisfenol-A, ou BPA, que é potencialmente nocivo à saúde. O 

bisfenol pode alterar a ação dos hormônios da tireoide, a liberação de insulina 

pelo pâncreas, bem como propiciar a proliferação das células de gordura. Além 

disso, o BPA é altamente nocivo ao meio ambiente e aos organismos aquáticos 

(MELZER et al., 2011). 

De maneira geral, Biedermann (2010) afirma que o BPA desequilibra o 

sistema endócrino, modificando o sistema hormonal. O efeito do BPA no 

organismo pode causar aborto, anomalias e tumores do trato reprodutivo, câncer 

de mama e de próstata, déficit de atenção, de memória visual e motor, diabetes, 

diminuição da qualidade e quantidade de esperma em adultos, endometriose, 

fibromas uterinos, gestação ectópica (fora da cavidade uterina), hiperatividade, 

infertilidade, modificações do desenvolvimento de órgãos sexuais internos, 

obesidade, precocidade sexual, retardo mental e síndrome dos ovários 

policísticos. 

Geralmente, a contaminação se dá pela ingestão. O BPA se desprende 

dos recipientes plásticos e acaba contaminando o alimento. Porém, em uma 



 
 

69 
 

pesquisa publicada pela Analytical and Bioanalytical Chemistry, mostrou que, no 

caso dos papéis termo sensíveis, a contaminação pode ocorrer facilmente pelo 

contato com a pele, devendo-se evitar a sua reciclagem ou exposição 

prolongada (BIEDERMANN, 2010). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO 

 

Os dados obtidos possibilitaram caracterizar a gestão e o gerenciamento 

de resíduos na UEM. A gestão de resíduos sólidos aborda além dos aspectos 

operacionais, os aspectos de planejamento, eficiência dos serviços e melhoria 

contínua. Para atingir esses objetivos, tem-se a necessidade de implantação de 

métodos regulamentados por instrumentos de gestão internos. Considerando 

isso, a seguir serão apresentadas as iniciativas de gestão e os instrumentos 

internos disponíveis na Universidade Estadual de Maringá para a gestão de 

resíduos sólidos. Em seguida, será abordada a organização das 

responsabilidades sobre a GRS e as etapas operacionais do gerenciamento 

interno.  

 

5.2.1 Instrumentos Internos para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os instrumentos de gestão ou recursos de gestão são ferramentas que 

buscam orientar a gestão ou os processos de gerenciamento de uma instituição. 

Usualmente, em universidades de grande porte, estes instrumentos estão 

dispostos na forma de objetos legais (Portaria, Resolução, Edital etc.), recursos 

educacionais como os programas de educação ambiental ou ferramentas de 

infraestrutura sanitária, como por exemplo lixeiras com separação dos tipos de 

resíduos. 

Na Universidade Estadual de Maringá os principais instrumentos são de 

caráter legal. A gestão de resíduos sólidos urbanos na UEM se mostra reativa, 

sendo a criação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Biológicos, 

Químicos e Radioativos - PRORESÍDUOS em 2003, uma das primeiras 

iniciativas para a gestão dos resíduos. O PRÓRESÍDUOS foi a principal iniciativa 

por ser um programa que tratava especificamente e de forma direta do 

gerenciamento de resíduos, sendo constituído de quatro supervisões, sendo 
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elas: 1 - supervisão de resíduos químicos; 2 - supervisão de resíduos biológicos; 

3 – supervisão de tratamento de resíduos comuns; e 4 – supervisão de produtos 

radioativos. Atualmente o programa se encontra desativado. Como apresentado 

no campo “ementa” do Quadro 7, o PRORESÍDUOS foi um programa vinculado 

diretamente à Reitoria, o que lhe permitia mais autonomia hierárquica para a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos na Universidade. O Quadro 10 apresenta 

os principais instrumentos aplicáveis a gestão dos RSU na UEM. 

 

Quadro 10 - Instrumentos legais internos que se relacionam com a gestão ou o gerenciamento 
de resíduos sólidos urbanos 

Instrumento de Gestão Depto. Ementa 

Portaria nº 1.283/2003 GRE 
Criação do Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Biológicos, Químicos e Radioativos - PRORESÍDUOS, 

vinculado a Reitoria. 

Resolução nº 008/2008 COU 
Institui o Estatuto da Universidade Estadual de Maringá 

- UEM. 

Resoluções 021/2008 e 
001/2009 

COU 
Institui o Regimento Geral da Universidade Estadual de 

Maringá 

Edital nº 414/2009 DMP 

Licitação para a aquisição de conjunto com 04 
papeleiras para a coleta de resíduos, contêiner para 

coleta de resíduos nas cores verde, vermelho e azul e 
carro funcional para limpeza. 

Resolução nº 020/2013 COU 
Institui a Política Ambiental da Universidade Estadual 

de Maringá. 

Resolução 005/2015 COU 
Aprova a criação do Comitê Gestor Ambiental vinculado 

à Assessoria de Planejamento e adota outras 
providências. 

Portaria nº 821/2015 GRE 
Institui o Comitê Gestor Ambiental da Universidade 

Estadual de Maringá. 

Resolução 007/2016 COU 
Aprova o Regulamento do Comitê Gestor Ambiental da 

Universidade Estadual de Maringá. 

Edital Nº 06/2017 DMP 
Chamada pública para Coleta seletiva solidária dos 

resíduos sólidos recicláveis. 

Edital nº 021/2017 DMP 
Chamada para contratação de empresa para coleta, 

transporte e destinação final de resíduos da construção 
civil. 

Edital nº 120/2017 DMP 
Chamada para a contratação de empresa para coleta, 

transporte e destinação de resíduos da Classe II-A 
(CAMPUS SEDE, FEI e HUM) 

COU - Conselho Universitário 
Depto – Departamento 
DMP - Diretoria de Material e Patrimônio 
GRE - Gabinete da Reitoria 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

Além do PRÓRESÍDUOS existem na Universidade Estadual de Maringá 

outros instrumentos que tratam da gestão de RSU. No Quadro 10 são 
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apresentados os principais instrumentos internos anteriores e vigentes que se 

relacionam de forma direta e indireta à gestão dos RSU no campus. 

O principal órgão vigente que dispõe administrativamente pela gestão dos 

RSU é o Comitê Gestor Ambiental – CGA, vinculado a ASP, que é responsável 

pela elaboração das estratégias que busquem efetivar a política ambiental da 

UEM. O CGA tem por finalidade nortear e determinar ações de conservação 

ambiental, a melhoria da qualidade de vida da comunidade universitária e a 

formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade (UEM, 2013). 

 Em comparação ao PRORESÍDUOS, segundo o escopo de seu texto 

legal (Portaria nº 821/2015), o CGA possui mais atribuições, sendo um órgão 

que atua na gestão ambiental como um todo, não especificamente com a gestão 

dos RSU. 

Neste aspecto, o disposto por Marchi (2015) enfatiza que o 

compartilhamento de responsabilidades deve ser visto como uma estratégia para 

a melhoria contínua, devendo as instituições atentar-se de modo a evitar a falta 

de especificação nas responsabilidades. A responsabilidade compartilhada deve 

abordar o escopo das responsabilidades individuais de forma direta e nítida. 

Apesar de não especificar em seu regulamento sobre a gestão dos 

resíduos, o CGA busca efetivar a aplicação da política ambiental da UEM, que 

em seu Art. 4º define a gestão dos resíduos como instrumento do Sistema 

Integrado de Gestão Ambiental - SIGA da UEM. 

A   política ambiental da UEM foi estabelecida por meio da Resolução Nº 

020 de 2013 do Conselho Universitário. Essa é a principal e mais ampla iniciativa 

de gestão ambiental da UEM. Um dos objetivos da política segundo o Art. 3º é: 

“IX  prover destinação adequada aos efluentes sanitários, resíduos líquidos e 

sólidos das unidades acadêmicas e administrativas [...].” (UEM, 2013, p.4). 

Desde a criação da política ambiental da UEM, um dos primeiros esforços 

na questão dos resíduos foi, por iniciativa do CGA, a criação do Programa de 

Educação Ambiental “UEM-Recicla”, voltado para a difusão de conteúdo sobre 

a coleta seletiva solidária e reciclagem no campus. 

No mês de agosto de 2017, a universidade, por meio do Processo nº 

10.457/2017- Edital nº 001/2018-DMP, abriu chamada pública para a coleta 

seletiva solidária no campus, iniciando assim os processos para a contratação 

de empresa de coleta seletiva/reciclagem dos resíduos gerados no campus. A 
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cooperativa classificada foi a COOPERCICLA que, portanto, ficou responsável 

pela coleta dos RSU recicláveis gerados na UEM e HUM, iniciando suas 

atividades no Campus Sede em 15/05/2018. 

O Decreto Estadual nº 4.167 de 2009 foi publicado no Diário Oficial Nº 

7.897 de 26/01/2009, e definia em seu Art. 4º que os órgãos da administração 

pública estadual direta e indireta deveriam, no prazo de dez dias, constituir e 

efetivar suas Comissões para Coleta Seletiva Solidária (PARANÁ, 2009). Oito 

anos depois, em 2017 foi instaurada na UEM a Comissão para a Coleta Seletiva 

Solidária. O Decreto anteriormente citado também definia que no prazo máximo 

de 30 dias, todas as instituições da administração pública estadual, direta ou 

indireta deveriam iniciar a separação seletiva dos resíduos sólidos em suas 

unidades. 

Apesar do avanço, no que diz respeito à instituição da política ambiental 

da UEM em 2013, a principal iniciativa para a gestão dos resíduos só pôde ser 

efetivada em 2016 com a aprovação e regulamentação do Comitê Gestor 

Ambiental e colocada em prática em 15/05/2018 com o início da coleta de 

resíduos recicláveis. Por este motivo, e os anteriores citados, a instituição ainda 

pode ser classificada como “passiva”. 

 

5.2.2 Organização das Responsabilidades 

 

A gestão e o gerenciamento dos diversos RSU na UEM são 

compartilhados entre seis setores (Figura 17): 1 – Comitê Gestor Ambiental; 2 – 

Restaurante Universitário; 3 – Diretoria de Serviços e Manutenção; 4 – Diretoria 

de Obras e Projetos; 5 – Diretoria de Serviços Industriais; e 6 – Parque 

Ecológico. A Assessoria de Planejamento - ASP, órgão da Reitoria, é 

responsável pela análise da evolução da universidade e pela proposição, ao 

reitor, de políticas, diretrizes e metas para o desenvolvimento didático, científico 

e administrativo. Além disso, a ASP é o órgão encarregado de auxiliar a reitoria 

no que diz respeito ao planejamento e operação de alguns serviços, dentre eles, 

os ambientais. O Comitê Gestor Ambiental - CGA é hierarquicamente 

subordinado à ASP, que é responsável pelas diretrizes ambientais da UEM. 
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Figura 17 - Organograma da Gestão dos resíduos sólidos urbanos na Universidade Estadual 
de Maringá 

  

Fonte: Autoria Própria (2019) 

Os Resíduos Químicos - RQ gerados na UEM são de responsabilidade da 

Assessoria de Planejamento, sendo que a mesma é encarregada de deliberar e 

criar mecanismos e instrumentos para o gerenciamento e controle dos mesmos. 

Por meio da análise dos dados obtidos, percebe-se que em relação aos 

RSU, os RQ apresentam vantagens em seu gerenciamento, uma vez que 

contam com um número maior de instrumentos internos para a sua correta 

gestão. O primeiro instrumento para a gestão dos resíduos químicos, data de 

2003, mesmo ano de criação do PRORESÍDUOS. 

O Restaurante Universitário – RU realiza os processos de gestão dos 

resíduos sólidos orgânicos gerados em suas instalações. Os demais resíduos 

gerados no Campus Sede são gerenciados pelo Parque Ecológico, que os 

encaminha para empresa terceirizada. O RU armazena e envia os seus resíduos 

orgânicos para a compostagem, que é realizada na Fazenda Universitária da 

UEM.  

A ação de compostagem é uma parceria entre a coordenação do 

Restaurante Universitário e o Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento 

Sustentável – NADS. Além da compostagem realizada na Fazenda Universitária, 

o NADS mantém uma composteira no Campus Sede que atende às demandas 

da comunidade. A população do Campus e a comunidade externa podem 

adquirir composto orgânico nas instalações do NADS. Basta levar os resíduos 

orgânicos e efetuar a troca pelo volume equivalente de composto orgânico.  

A composteira é gerenciada pelo NADS e pode ser conferida na Figura 

18. 
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Figura 18 - Composteira existente no Campus Sede 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A Prefeitura do Campus Universitário - PCU, órgão suplementar da 

universidade e vinculado à Reitoria, tem por finalidade executar e/ou fiscalizar a 

execução de obras, efetuar o planejamento físico, programar e executar os 

trabalhos de preservação, manutenção e operação do Campus Universitário, 

bem como a manutenção de equipamentos e materiais. A PCU é o órgão 

administrativo responsável pelos processos estruturais do campus universitário. 

Sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos, possui quatro diretorias que 

compartilham entre si os processos de coleta e transporte.  

O Parque Ecológico – PQE é o principal setor no que diz respeito ao 

gerenciamento dos RSU. O PQE realiza os processos de coleta, transporte 

interno, armazenamento interno e transbordo dos RSU. Além disso, o PQE 

realiza a disposição final interna dos resíduos de poda e varrição.  Parte dos 

processos de licitação e coordenação dos RSU não perigosos também são 

realizados pelo mesmo.  

A Diretoria de Serviços e Manutenção – DSM coleta os resíduos quando 

estes demonstram volume excessivo, apresentando dificuldades de transporte 

pelos veículos do PQE, como os resíduos da construção civil e alguns materiais 

de poda. A Diretoria de Serviços Industriais – DSI gerencia os resíduos 

industriais gerados na UEM, como por exemplo fios, chapas de metal etc. A 

Diretoria de Obras e Projetos – DOP coleta e transporta para o armazenamento 
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interno as lâmpadas fluorescentes descartadas. Posteriormente, estas são 

encaminhadas para os distribuidores e fabricantes por meio de logística reversa.  

Os processos de disposição final/tratamento e transporte externo são 

realizados por empresa terceirizada. 

 

5.2.3 Etapas do Gerenciamento 

 

Internamente são realizadas cinco fases do gerenciamento dos RSU, 

conforme indicado na Figura 19. Essas etapas abordam os resíduos de seu local 

de descarte e acondicionamento até a disposição final parcial. A disposição final 

parcial refere-se à disposição no solo de parte dos resíduos, neste caso, os de 

poda e varrição. 

 

Figura 19 - Etapas do gerenciamento interno dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

As fases da gestão realizadas na UEM são as mesmas apontadas por 

Espinosa (2008) e Adeniran et al. (2017) em seus trabalhos que analisaram 

sistemas de gestão de RSU em uma universidade mexicana e uma universidade 

nigeriana, respectivamente. Apesar dos trabalhos de Espinosa (2008) e 

Adeniran et al. (2017) terem sido realizados em outros países, percebe-se que 

os métodos/processos abordados, no que concerne às “etapas” se repetem na 

mesma ordem. 

Essas etapas são ordinalmente: acondicionamento, coleta, 

armazenamento e transbordo.  Nos trabalhos dos autores citados anteriormente, 

a etapa aqui denominada como “disposição final parcial” ocorre apenas com 

resíduos orgânicos domiciliares que são decompostos em composteiras na área 

interna da instituição. 

As fases da gestão são diretamente ligadas às obrigatoriedades que cada 

território (país, estado ou município) determina por meio de seus IG. No Brasil, 

a divisão de etapas entre os geradores, transportadores, comerciantes etc. são 

Acondicionamento

Coleta

Armazenamento Transbordo

Disposição Final Parcial
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definidos pela responsabilidade compartilhada instaurada pela PNRS em seu 

artigo 20, que obriga os grandes geradores como a UEM, a gerenciar seus 

resíduos de forma interna e promover de forma ambientalmente segura, a 

disposição final, etapa que neste caso é terceirizada.  

 

5.2.3.1. Acondicionamento e Coleta 

 

A coleta dos resíduos sólidos nas lixeiras é realizada a cada três dias por 

colaboradores vinculados à zeladoria, que é um setor hierarquicamente 

subordinado à DSM. Os colaboradores coletam os resíduos dos coletores 

internos menores (Figura 20 e Figura 21) e os encaminham para as lixeiras 

externas onde serão armazenados até que o veículo o recolha para encaminha-

lo ao ponto de transbordo. Alguns resíduos são encaminhados diretamente do 

ponto de geração para o ponto de transbordo. 

Os coletores onde há a possibilidade de realização de segregação são 

divididos entre aqueles que devem acomodar os resíduos recicláveis e os não 

recicláveis, conforme exibe a Figura 20. 

  

Figura 20 - Coletores onde há segregação 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

  

Além dos coletores onde pode ser realizada a segregação entre 

recicláveis e não recicláveis, existem também os coletores comuns. Nestes são 

acondicionados todos os tipos de resíduos, sem segregação, como mostrado na 

Figura 21.  
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Figura 21 - Coletor externo onde não há segregação 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Os resíduos sólidos urbanos gerados na UEM são dispostos em coletores 

que são revestidos com sacos plásticos próprios para o acondicionamento de 

resíduos sólidos não perigosos. Os coletores são fabricados em plástico e metal, 

sendo que o estudo possibilitou inventariar e demonstrar que existem coletores 

em diversas capacidades de volume, sendo mais frequentes os de 10L, 50L, 

80L, 100L e 120L.  

De acordo com o Decreto Estadual nº 4.167 de 2009, as instituições da 

administração pública estadual devem separar seus resíduos de modo a facilitar 

os processos de coleta seletiva. Na UEM, nos locais onde há segregação, esta 

é feita entre “resíduos recicláveis” e “resíduos não recicláveis” (Figura 20). 

Esta segregação, apesar de possibilitar a divisão dos resíduos, apresenta 

falhas uma vez que permite que resíduos secos e úmidos posam ser 

acondicionados juntos. Resíduos secos como papeis e papelões, perdem seu 

potencial de reciclagem quando contaminados por resíduos úmidos, como os 

orgânicos e resíduos com óleos vegetais (sobras de alimentos). 

Durante a fase de diagnóstico, estava em processo a instalação do 

material audiovisual sobre a correta utilização do coletor e a separação dos 

resíduos. O informativo geralmente é instalado em local próximo aos novos 

coletores, e está exibido na Figura 22. 
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Figura 22 - Informativo sobre o uso dos coletores 

 

Fonte: UEM (2019) 

 

Conforme exibido no informativo (Figura 22) a imagem divide as 

informações em bloco. O bloco verde apresenta informações sobre os coletores 

para material reciclável, o bloco marrom sobre materiais não recicláveis, o laranja 

sobre materiais perigosos e ainda os blocos amarelos e verdes limão. 

Essa divisão em blocos se mostra confusa, por exemplo no que diz 

respeito ao segundo bloco na cor verde. O bloco apresenta informações sobre 

resíduos orgânicos, informando que os mesmos podem ser utilizados para 
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compostagem. Logo ao lado no bloco marrom, é descrito que os resíduos 

orgânicos devem ser encaminhados para os coletores onde os resíduos não 

serão reciclados. Ao analisar ambas informações, pode haver confusão sobre o 

correto local de descarte dos resíduos orgânicos. Deve-se aloca-los no coletor 

para recicláveis (uma vez que é informado que podem ser reciclados e a 

informação aparece em um bloco verde), ou aloca-los no coletor marrom, como 

indicado no informativo? 

Ainda nesse sentido, o informativo separou algumas informações em um 

bloco laranja. O bloco laranja descreve os resíduos perigosos, bem como dá 

exemplos de resíduos dessa categoria. Segundo essas informações, esses 

resíduos não podem ser dispostos no coletor verde, tampouco no marrom, 

porém, não indica para qual local o material deverá ser encaminhado. A única 

informação a respeito é o e-mail da comissão de recicláveis da UEM. 

Sobre as pilhas e baterias, o informativo indica que as mesmas devem ser 

encaminhadas às unidades administrativas mais próximas (secretarias) porém, 

como informado no item 5.2.1 Instrumentos Internos para a Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos, não há nenhum programa de treinamento ou manuseio de 

resíduos perigosos direcionado aos colaboradores dessas unidades 

administrativas, ou infraestrutura específica para manipular e armazenar 

resíduos tóxicos. 

É indicado que os coletores utilizados para acondicionar os resíduos 

devem apresentar tampa que permita o isolamento dos odores dos resíduos 

orgânicos quando estes apresentarem processo de decomposição. Como os 

resíduos são coletados a cada três dias, a probabilidade de desenvolvimento de 

processos de decomposição com geração de odores incômodos é menor, 

porém, ao combinar os tipos de resíduos, as chances destes eventos 

acontecerem pode aumentar.  

Resíduos orgânicos oriundos de alimentos multiprocessados ao serem 

misturados com resíduos orgânicos frescos, aceleram o processo de 

decomposição da matéria por questões relacionadas à incompatibilidade 

química. Neste sentido, é recomendável levar em consideração a frequência de 

coleta e o volume de resíduos orgânicos geralmente descartados. 

A existência de coletores em que não há segregação piora a situação pois 

permite que os resíduos sejam misturados, como o caso exibido na Figura 23. 
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Figura 23 - Coletor com resíduos recicláveis e não recicláveis misturados 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Como há falha no ponto inicial, as fases posteriores são prejudicadas por 

ser dificultada a segregação e a reciclagem depois de misturados e molhados. 

Na UEM, apesar de a coleta ser realizada com frequência, certos 

coletores apresentam inconformidade com o volume de resíduos a serem 

coletados. O subdimensionamento dos coletores aliados a uma frequência 

inadequada de coleta pode promover o espalhamento dos resíduos devido ao 

volume de resíduos descartados ser superior ao volume de resíduos 

acondicionáveis na lixeira. 

Esse espalhamento dificulta a coleta, uma vez que os resíduos deverão 

ser coletados do chão individualmente e permite também a contaminação dos 

resíduos e o descarte em áreas irregulares. Como exibido na Figura 24, esse 

descarte é possível nas condições atuais e pode ocasionar a poluição do solo, 

se prolongado, e o aparecimento de impactos de caráter estético.  
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Figura 24 - Resíduos espalhados 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Oliveira Júnior (2012) enfatiza que os resíduos devem encontrar-se bem 

acondicionados, de tal forma que evitem acidentes durante o transporte. É 

necessário respeitar o limite de 80% do seu volume total de preenchimento do 

coletor, evitando o subdimensionamento das lixeiras e o volume excessivo de 

resíduos. Uma ferramenta que possibilita evitar esse tipo de problema é o estudo 

do volume de resíduos gerados, sua compressibilidade e o planejamento da 

localização dos coletores. 

Os coletores pequenos externos não apresentam tampas, o que 

possibilita o contato dos resíduos com a água da chuva. A falta de tampa também 

possibilita o acesso por vetores como insetos e mamíferos de pequeno porte 

(gambás, ratos ou cachorros). Estes animais podem espalhar os resíduos e 

agirem como transmissores de doenças. 
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5.2.3.2. Transporte, Armazenamento e Transbordo 

 

Diariamente os resíduos são coletados e transportados para o ponto de 

transbordo. Esse transporte é realizado por veículo motorizado devido ao 

volume de resíduos coletados, como ilustra a Figura 25. 

 

Figura 25 – Veículo usado para transportar resíduos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Após a disposição dos resíduos nos contêineres (ponto de transbordo), a 

cada três dias os resíduos são coletados por veículo terceirizado e 

encaminhados à disposição final.  

Os resíduos permanecem no transbordo por um tempo médio de três dias, 

ou, quando o recipiente atingir sua capacidade total de volume. A Figura 26 e 

Figura 27, apresentam os contêineres que são utilizados para armazenar os 

resíduos não recicláveis e o local onde o transbordo é realizado. 
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Figura 26 - Contêineres armazenando resíduos sólidos comuns gerados na Universidade 
Estadual de Maringá (usados até o final de 2017) 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Na primeira imagem (Figura 26) são exibidos os antigos contêineres, 

esses eram propriedade da UEM, na segunda imagem, (Figura 27) os 

contêineres expostos são propriedade da empresa terceirizada, cedidos pela 

UEM por meio do termo firmado no processo licitatório. Ao todo, no ponto de 

transbordo estão presentes 10 contêiner tipo caçamba. 

 

Figura 27 - Novos contêineres usados para armazenamento dos resíduos comuns 

 

Fonte: Autoria própria (2019)  

Os contêineres que armazenam resíduos não possuem proteção contra 

intempéries (apesar de possuírem tampa, o artifício não é usado. Como mostra 

na Figura 27, o modo em que os contêineres são dispostos impede o 
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acionamento da tampa de modo rápido) e não há nenhum sistema de controle 

de acesso aos resíduos.  

O local de transbordo dos resíduos está localizado próximo ao local de 

disposição final dos resíduos de poda e das instalações do PQE, conforme 

apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Posicionamento dos locais de transbordo, disposição final e instalações do Parque 
Ecológico 

 

Fonte: Autoria própria, (2019) 

 

A falta de segurança nos contêineres permite o acesso de vetores aos 

resíduos e possibilita que agentes externos tenham acesso a resíduos 

potencialmente perigosos (pilhas, lâmpadas, resíduos eletrônicos etc.) que por 

motivos de falha de segregação, estejam juntos ou próximos aos resíduos 

comuns. 

O Edital nº 120 de 2017 determinou além da coleta, a terceirização dos 

contêineres utilizados bem como sua manutenção e reparo. A empresa 

selecionada para realizar a coleta e transporte dos resíduos sólidos Classe II-A 

Disposição final dos RCC

Disposição final dos resíduos de poda

Instalações do Parque Ecológico

Armazenamento de lâmpadas e transbordo dos RSU Recicláveis   
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(Não Perigosos – Não Inertes) da UEM é a mesma selecionada para ser 

responsável pelos contêineres. A disposição e oferta de contêineres é realizada 

por demanda, de acordo com a solicitação do órgão interno responsável pelo 

mesmo. 

Os contêineres armazenam os RSU não perigosos (há exceções 

conforme a discussão apresentada no item 5.1.1 Caracterização dos Resíduos 

Sólidos Urbanos gerados na Universidade Estadual de Maringá), e as lâmpadas 

descartadas são armazenadas em caixas de papelão, em local próximo ao ponto 

de transbordo (Figura 29). O armazenamento e transporte das lâmpadas 

descartadas são realizados pela Diretoria de Obras e Projetos – DOP da PCU. 

Figura 29 - Local de armazenamento das lâmpadas descartadas 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Apesar de estarem acondicionadas em caixas de papelão, o que 

possibilita melhor manuseio e segurança, as lâmpadas fluorescentes 

descartadas são armazenadas em locais inadequados. Nem todas estão em 

caixas e algumas encontram-se armazenadas junto aos demais resíduos não 

perigosos e resíduos potencialmente perigosos, como os eletrônicos (Figura 30). 
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Figura 30 - Armazenamento irregular de lâmpadas e resíduos eletrônicos 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

5.2.3.3. Disposição final e Tratamento 

Os resíduos de poda e varrição são dispostos em solo, para que após a 

secagem/desidratação natural, tenham seu volume reduzido (Figura 31). O local 

de disposição final fica atrás do Museu Interdisciplinar da UEM, localizado na 

parte interna da universidade (Figura 31).  

 

Figura 31 - Local de disposição dos resíduos de poda e varrição 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Apesar de mostrar-se proativa em relação à disposição final interna de 

resíduos de poda, o local se mostra inadequado por permitir que os resíduos de 

poda sejam misturados com os da construção civil, também dispostos e 

armazenados no local (Figura 28 e Figura 31). Os demais resíduos são 

encaminhados ao aterro sanitário municipal. O transporte externo é realizado por 

empresa terceirizada. 
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Figura 32 - Resíduos de poda e da construção civil 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Mensalmente, a empresa terceirizada vencedora da licitação envia o 

Certificado de Destinação Final (CDC), na qual garante que os resíduos 

coletados foram dispostos de forma ambientalmente adequada de acordo com a 

legislação vigente. O CDC é emitido pelo tratador, neste caso, o operador do 

aterro. 

As observações apontadas foram de caráter qualitativo e a respeito de 

processos específicos do gerenciamento dos RSU. A seguir, será apresentada 

a análise operacional do gerenciamento de resíduos de modo a observar a 

possibilidade da existência de falhas. 

 

5.2.4 Análise Operacional do Gerenciamento 

 

O diagnóstico das fases do gerenciamento permitiu elaborar de forma 

ilustrativa, o fluxo de movimentação dos resíduos de seu ponto de 

geração/acondicionamento até seu local de disposição final. 

Conforme mostrado na Figura 33, nota-se de forma mais detalhada a 

relação entre a divisão das responsabilidades (Figura 17) e as etapas do 

gerenciamento (Figura 19), porém, há momentos no fluxo onde não são definidas 

responsabilidades sobre o manuseio do tipo específico de resíduo (FALHA F). 

A Figura 33 aborda o fluxo operacional dos resíduos dentro do sistema de 

gestão. As etapas foram organizadas considerando a responsabilidade pelos 
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processos durante certa fase do fluxo. No fluxograma exibido não são 

apresentados os agentes que atuam de forma complementar e pontual na gestão 

dos RSU (Diretoria de Serviços Industriais) por estes não serem legalmente 

responsáveis pelo gerenciamento. Os setores citados atuam de forma 

excepcional ou individual em comparação ao PQE e o CGA. 

Foram observadas seis falhas operacionais, que dizem respeito a 

questões gerenciais pontuais que apesar de não comprometer na maior parte a 

logística do processo, enfraquecem o caráter sustentável do sistema.   

 

• FALHA A – Segregação inadequada 

Devido à segregação que não permite separar os resíduos por tipo 

específico, os resíduos recicláveis/secos podem ser misturados com os resíduos 

não recicláveis/úmidos. A falha do mecanismo de informações no local de 

descarte também aumenta a probabilidade de isto acontecer, conforme discutido 

no item 5.2.3.1. Acondicionamento e Coleta sobre o material exibido na Figura 

22 - Informativo sobre o uso dos coletores, e a situação apresentada na Figura 

23. 

Na UEM os resíduos orgânicos predominantemente são segregados nos 

coletores “não recicláveis” enquanto os demais resíduos são encaminhados ao 

coletor dos “recicláveis”. No entanto, o material de orientação informa que os 

resíduos orgânicos são recicláveis, o que pode causar confusão sobre o local 

correto para disposição. 

 Esta falha é relacionada às características e ao uso da infraestrutura 

disponibilizada. A instituição poderia adotar os coletores específicos para a 

segregação e melhorar o material informativo. A necessidade de orientação 

melhor está ligada ao fato de só haverem duas categorias para a separação.  
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Figura 33 - Fluxo dos resíduos sólidos urbanos na Universidade Estadual de Maringá 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
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• FALHA B – Armazenamento e transbordo inadequados 

A Universidade Estadual de Maringá possui infraestrutura para segregar 

os resíduos na fonte de acordo com o tipo de segregação selecionada, o que 

permitiria (caso o gerenciamento fosse eficiente) que os resíduos fossem 

direcionados para as fases posteriores já separados e com condições de serem 

encaminhados ao local de reciclagem ou disposição final. 

No entanto, os resíduos são encaminhados todos juntos ao local de 

armazenamento e transbordo. Nessa fase os resíduos são separados, os 

resíduos recicláveis são encaminhados para a cooperativa de reciclagem e os 

não recicláveis por meio da empresa terceirizada, ao aterro sanitário municipal. 

Nessa fase, os resíduos recicláveis já separados e em condições de 

serem reciclados são misturados com os não recicláveis, o que causa diminuição 

do potencial de reciclagem por estarem “contaminados” ou úmidos. Os resíduos 

que são encaminhados para a reciclagem em maior parte são compostos por 

papel. Este tipo de resíduo é o mais sensível por não ser inerte e sofrer danos 

quando colocado em contato com água. Os materiais de papel encaminhados à 

cooperativa são os que não sofreram danos, representando uma minoria 

conforme o item 5.1.1 Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados 

na Universidade Estadual de Maringá. 

Os resíduos agrupados como não recicláveis encontram-se armazenados 

em condições de transbordo inadequados. Os materiais estão expostos a 

intempéries e há a possibilidade de perda do potencial de reciclagem dos 

mesmos. Essa falha ocorre devido ao fato de os contêineres estarem sempre 

com a tampa aberta (Discutido no item 5.2.3.2). Nessa situação, o recomendado 

seria fechar a tampa ou preparar cobertura para evitar o contato com a água da 

chuva. 

 

• FALHA C – Perda do potencial de reciclagem 

Os resíduos gerados no Restaurante Universitário são separados 

diariamente. Esses materiais são divididos entre: orgânicos (restos de alimentos 

que são encaminhados à compostagem), copos descartáveis e guardanapos de 

papel. Esses materiais já se encontram segregados e prontos para serem 

encaminhados à reciclagem, porém, são encaminhados juntos com os demais 
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resíduos não recicláveis para o aterro sanitário. Mensalmente são gerados 

quase 138 kg de resíduos recicláveis no RU. 

  

• FALHA D – Disposição final inadequada 

Os resíduos de poda são dispostos em uma localidade não própria para 

o mesmo. Apesar de não ser necessária uma grande estrutura para a destinação 

final deste resíduo, deve-se obedecer a um sistema de zoneamento que permita 

que os resíduos possam ser separados dos demais. Na UEM, os mesmos são 

destinados a localidades onde também são destinados outros tipos de resíduos. 

 

• FALHA E – Definição de responsabilidade difusa 

Não há iniciativa clara e direta por meio da administração da UEM de 

processo que objetive capacitar as secretarias (atual responsável) para atuar no 

manuseio e coleta das pilhas e baterias. A informação indicada no material 

instrutivo afirma que os usuários dos coletores devem procurar a secretaria mais 

próxima para que essas recebam o material a ser descartado. 

Existem ainda iniciativas paralelas para o gerenciamento das pilhas e 

baterias. Atualmente esses materiais são encaminhados por meio dos alunos 

para um ponto externo que coleta este tipo de resíduo.  

Alguns alunos de três departamentos, de forma individual, instalaram 

pontos coletores de pilhas e baterias. A falta de delimitação de agente 

responsável por esse tipo de resíduo possibilita o aparecimento de falhas 

durante o fluxo do elemento. As pilhas e baterias descartadas são classificadas 

como resíduos Classe I – Perigosos por apresentarem elementos tóxicos em sua 

composição. 

A instituição pode adotar sistemas de controle e rastreio dos mesmos uma 

vez que a disposição inadequada pode ocasionar riscos ambientais que expõem 

a fragilidade e comprometem a imagem institucional. O operador do ponto 

externo que coleta estes resíduos os leva para uma instituição que separa os 

componentes recicláveis e os encaminha para a reciclagem; os componentes 

não recicláveis são encaminhados para o aterro. Apesar desta dinâmica 

acontecer dentro da universidade, os órgãos ambientais internos não têm 

controle preciso sobre o fluxo dos materiais. 
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• FALHA F – Não definição de responsabilidade 

Os resíduos eletrônicos são considerados perigosos por poderem 

apresentar toxicidade de acordo com a ABNT NBR 10.004 de 2004. A indicação 

exibida no material informativo é que o usuário entre em contato com a comissão 

de recicláveis por meio do e-mail disponibilizado (Figura 22).  

As lâmpadas adquiridas pela UEM são retornadas ao fabricante, porém 

o fabricante não tem responsabilidade sobre as lâmpadas fabricadas por outros 

empreendimentos. Os demais materiais eletrônicos não são recebidos pela 

cooperativa de reciclagem, o que permite apontar que esses resíduos 

eletrônicos serão direcionados ao aterro sanitário. 

É recomendável que os resíduos eletrônicos tenham seus constituintes 

separados antes de serem dispostos em solo. Parte do material que for 

reciclável deverá ser encaminhados para a reciclagem, e os materiais tóxicos ou 

radioativos para o local adequado.  
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6 PROPOSTA DE PLANO DE GESTÂO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

 

Por tratar de um trabalho acadêmico de mestrado, o atendimento ainda 

que parcial não é obrigatório por parte da Universidade Estadual de Maringá. No 

entanto, as soluções descritas nesse trabalho foram planejadas considerando a 

possibilidade de implantação total das propostas e gestão contínua das medidas 

de correção. 

As sugestões apresentadas a seguir foram elaboradas considerando a 

viabilidade técnica de cada atividade/processo por meio da aplicação do método 

descrito no item 4.1 MÉTODO PARA A ANÁLISE DE FALHAS E MELHORIAS, 

e das observações discutidas no item 5.2.4 Análise Operacional do 

Gerenciamento.  

 

6.1 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO 

 

A proposta de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – PGRS 

elaborada apresenta as alternativas viáveis para eliminar ou reduzir os impactos 

decorrentes da gestão inadequada dos resíduos sólidos no Campus da 

Universidade Estadual de Maringá. O plano e o sistema que ele descreve têm 

por objetivo indicar as melhores formas de segregação, controle e a redução dos 

riscos ao ambiente e à comunidade, o correto manuseio e o destino final, que 

priorize a redução da geração na fonte, a reutilização, a reciclagem e a gestão 

eficiente e participativa. Nesse sentido, a implantação de um Sistema de Gestão 

de Resíduos Sólidos – SGRS no Campus Sede objetiva atender aos requisitos 

legais correlacionados, aos instrumentos de gestão, e a ecoeficiência da 

instituição.  

 

6.1.1 Aspectos legais 

 

O primeiro passo para a implantação de melhorias para a Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos - GRSU no campus Sede é a definição da Política de 

Gestão de Resíduos Sólidos da UEM – POGRS e sua área de abrangência 

(Escopo). Esse instrumento deve abordar os princípios e objetivos da política de 
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gestão de resíduos sólidos, seus instrumentos internos de controle e gestão, 

quais as responsabilidades dos setores envolvidos e os mecanismos de 

promoção para sustentabilidade interna. O plano aborda a política e adapta (de 

modo sistemático) os objetivos aos recursos e a aplicação dentro do escopo. A 

relação dos elementos abordados pelo Plano é exibida na Figura 34. 

 

Figura 34 - Aspectos abordados pelo Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

Regimento Interno

Política de Meio Ambiente

Política Gestão de Resíduos Sólidos

Planejamento
Implementação e 

Operação (Gerenciamento)
Monitoramento e ação 

corretiva
Análise crítica pela 

administração

Objetivos Escopo Política Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O Plano é o documento que descreve o conjunto de medidas, recursos e 

infraestruturas organizadas de Modo Sistêmico que buscam efetivar os objetivos 

definidos na política de meio ambiente e política de gestão de resíduos sólidos. 

O Escopo é a definição da área de abrangência do Sistema de Gestão e das 

atividades relacionadas. Ambos devem ser construídos de acordo com os 

objetivos indicados na POGRS e considerando os recursos tecnológicos, 

humanos e infraestrutura indicada. 

O sistema de gestão e a política de resíduos a serem desenvolvidos 

devem ser delineados pela Universidade de modo a assegurar o atendimento 

das disposições presentes no Art. 2º e 3º da Política Ambiental na UEM disposta 

por meio da Resolução 020 de 2013 do Conselho Universitário e do regimento 



 
 

95 
 

Interno. Nesse sentido, considerando as exigências dos instrumentos de gestão 

citados, propõe-se o seguinte escopo e política (exibidos no Quadro 11).  

 

Quadro 11 - Proposta de Escopo do sistema e Política de Gestão de Resíduos Sólidos para a 
Universidade Estadual de Maringá 

ESCOPO 

O escopo do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos da Universidade Estadual de Maringá 
abrange todas as atividades de ensino (em todos os níveis), os programas e projetos de 
pesquisa e extensão, os serviços à comunidade, além de atividades estruturais, de apoio e 
complementares. O SGRS abordará todos os setores da Instituição sendo dividido em uma 
estrutura que priorize a gestão participativa, o monitoramento constante e a boa relação com 
a comunidade interna e externa. 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

A Universidade Estadual de Maringá, Campus Sede, ao promover e defender o ensino e a 
educação de qualidade, mantém o compromisso de agir em prol da sustentabilidade, atender 
à legislação ambiental vigente e outros requisitos aplicáveis, proporcionando, portanto, a 
melhoria contínua do seu Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA junto à sua estrutura 
organizacional e física. Objetivando a promoção da sadia qualidade de vivência em seus 
espaços, a preservação do meio ambiente, a geração de emprego e a economia de recursos, 
a UEM implementará e desenvolverá seu Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos se 
comprometendo a: 

• Atender aos requisitos legais e a outros voltados para a questão dos resíduos sólidos; 

• Prevenir a poluição e contaminação dos recursos naturais; 

• Atuar considerando a responsabilidade compartilhada dos resíduos; 

• Priorizar a utilização de materiais e realização de processos que gerem menos resíduos; 

• Priorizar a realização de contratações com instituições certificadas e com iniciativas de 
gestão de resíduos sólidos comprovadamente eficientes; 

• Reduzir a geração de resíduos por meio de medidas de aplicação dos 5Rs (repensar, 
reduzir, recusar, reutilizar e reciclar) e da A3P (Agenda Ambiental na Administração 
Pública); 

• Promover a capacitação, sensibilização e envolvimento de sua população e comunidade 
ao entorno, desenvolvendo uma estratégia de mudança cultural por meio de uma política 
pedagógica ambiental; 

• Estimular pesquisas que busquem colaborar ou desenvolver novas tecnologias para a 
gestão eficiente dos resíduos, sua reciclagem, reutilização e destinação adequada; 

• Promover a disposição final adequada dos resíduos, considerando sua reutilização e 
reinserção na cadeia produtiva por meio de logística reversa; 

• Avaliar constantemente e monitorar por meio de indicadores os aspectos relacionados 
com a geração e gestão de resíduos, bem como seus possíveis impactos positivos ou 
negativos na esfera social, ambiental, econômica, cultural e/ou política; e 

• Promover a melhoria contínua de seus serviços e processos de gestão e gerenciamento 
dos resíduos sólidos. 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Na elaboração da política, no que se refere à organização das 

responsabilidades, sugere-se que os agentes já envolvidos com a questão dos 

resíduos sólidos sejam incorporados ao novo organograma a ser desenvolvido. 
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A UEM deverá dividir as responsabilidades de modo específico e levando 

em consideração a capacidade de gestão de cada setor, sua infraestrutura 

disponível e recursos humanos aplicáveis em cada situação. 

Para uma melhor organização, à princípio a Universidade deverá definir 

de maneira clara as responsabilidades sobre a implementação da Política de 

Gestão de Resíduos Sólidos. Segundo a Política Ambiental da UEM, em seu Art. 

6º, a responsabilidade sobre as questões ambientais é dividia entre a ASP 

(responsável pela implementação) e a PCU (executora da Política Ambiental). 

Atualmente, como descrito no item 5.2.2 Organização das Responsabilidades, o 

órgão central responsável pela Gestão Ambiental na UEM é o Comitê Gestor 

Ambiental. Não há nenhum órgão que atue direta e exclusivamente com a gestão 

dos resíduos sólidos, sendo essa uma atribuição dividida entre diversos setores 

da Universidade. 

Nesse panorama, sugere-se a centralização do planejamento e gestão de 

resíduos em um setor único. Esse novo órgão seria vinculado à ASP (uma vez 

que o órgão é responsável pela implementação da Política Ambiental da UEM) 

e seria o setor responsável pela execução da POGRS, articulação entre os 

setores internos e externos envolvidos e análise e acompanhamento da 

implementação das medidas definidas no PGRS.  

Nessa proposta, para fins de descrição, o novo setor será chamado de 

Serviço de Gestão de Resíduos - SEGER. O SEGER poderá ser estruturado nos 

moldes do PRÓRESÍDUOS e incorporará as funções de gestão de resíduos 

sólidos Não Perigosos (Classe II) e Perigosos (Classe I). Por não ser objeto de 

estudo, na presente proposta não são abordados os resíduos perigosos. 

O Serviço de Gestão de Resíduos deverá atuar de forma integrada com 

os demais agentes envolvidos com a gestão de resíduos, principalmente com 

aqueles que já desempenham um papel essencial nos processos de 

gerenciamento, como por exemplo as Diretorias vinculadas à PCU, o Parque 

Ecológico e o Restaurante Universitário. 

Na nova estrutura proposta, em relação aos RSU, o SEGER deverá: 

1. Agrupar informações geradas pelos setores e submeter as 

informações ao PGR online da Prefeitura Municipal de Maringá; 

2. Analisar dados de geração e a efetividade de campanhas de 

mobilização para a redução da geração de resíduos; 
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3. Monitorar investimentos e a qualidade dos serviços de 

gerenciamento de resíduos e disposição final; 

4. Propor soluções e melhorias para GRS a serem analisadas pelo 

CGA e a ASP; 

5. Desenvolver campanhas de educação ambiental e coordenação 

entre iniciativas existentes; 

6. Implantar indicadores de qualidade e métodos de 

acompanhamento dos serviços de gerenciamento; 

7. Prestar, periodicamente, informações aos departamentos que 

compõem a estrutura de gestão e gerenciamento; 

8. Prestar, periodicamente, informações ao SESMT sobre as 

condições de realização dos serviços de gerenciamento dos 

resíduos sólidos; 

9. Coordenar ações integradas que busquem efetivar a 

sustentabilidade em matérias relacionadas à GRS; e 

10. Elaborar periodicamente balanços e infográficos com informações 

relacionadas com a gestão de resíduos sólidos. 

 

As atribuições propostas serão possibilitadas dentro da nova organização 

sistemática de responsabilidades. A nova estrutura organizacional está exibida 

na Figura 35. 

 

Figura 35 - Estrutura organizacional do Sistema de Gestão de Resíduos proposto 

Serviço de Gestão de Resíduos - SEGER

Restaurante Universitário - RU

Parque Ecológico - PQE

Comitê Gestor Ambiental - CGA

Diretoria de Serviços e Manutenção - DSM

Supervisão de Resíduos Perigosos

Supervisão de Resíduos Não Perigosos

Assessoria de Planejamento - ASP

Diretoria de Obras e Projeto - DOP

Prefeitura do Campus Universitário - PCU

Reitoria

SESMT e CIPA
 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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O SEGER será o órgão central do Sistema de Gestão de Resíduos 

Sólidos da UEM, sendo responsável por submeter aos níveis hierarquicamente 

superiores, as informações sobre a gestão e gerenciamento. Sua atuação 

deverá ser integrada às ações do Comitê Gestor Ambiental, podendo em casos 

a serem definidos, arremeter dados diretamente à Assessoria de Planejamento. 

Para a efetividade do novo sistema proposto, a UEM deverá instituir por 

meio de Instrumentos de Gestão, as reponsabilidades dos setores. Nesse 

sentido, além das responsabilidades do SEGER já abordadas, sugere-se que as 

demais sejam divididas da seguinte forma: 

 

Quadro 12 - Proposta de divisão de responsabilidades entre os agentes envolvidos 

SETOR RESPONSABILIDADES 

Reitoria Definir a comissão responsável pela elaboração da POGRS e do PGRS 

ASP 
Instituir a área de abrangência e a divisão entre os trabalhos do Serviço de Gestão 
de Resíduos e o Comitê Gestor Ambiental. 

ASP 
Instituir a composição do Serviço de Gestão de Resíduos - SEGER, bem como os 
mecanismos de controle e acompanhamento dos trabalhos do setor. 

CGA 
Incluir em sua estrutura de organização os mecanismos de integração e trabalho 
conjunto com o SEGER. Instituir periodicidade das reuniões e definir os casos de 
reuniões urgentes. 

CGA 
O monitoramento da efetividade de campanhas de sensibilização sobre a questão 
dos resíduos passa a ser do SEGER, devendo a ASP submeter ao setor os dados 
já existentes sobre as iniciativas anteriores e em andamento. 

CGA 
Definir responsabilidade sobre o gerenciamento das pilhas, baterias e demais 
resíduos eletrônicos. 

PQE Monitorar e submeter ao SEGER o volume de resíduos gerados/coletados na UEM. 

PQE 
Submeter ao SEGER os documentos emitidos pela empresa terceirizada 
responsável pelo transporte e disposição final, como por exemplo o Certificado de 
Destinação Final – CDC e os formulários sobre os serviços realizados. 

PQE 
Submeter ao SEGER relatórios sobre a execução do transporte interno e 
armazenamento dos RSU quando solicitado. 

RU 
Monitorar e submeter ao SEGER o volume de resíduos orgânicos gerados, bem 
como sua origem (preparo, armazenamento ou sobras). 

RU 
Monitorar e submeter ao SEGER o volume de resíduos orgânicos encaminhados 
para a compostagem. 

RU 
Submeter ao SEGER os dados sobre iniciativas de gestão e redução de resíduos 
realizadas nos anos anteriores. 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

Todas essas sugestões deverão impactar a estrutura atual e cada 

modificação precisará de tempo específico para sua efetivação. Devendo ser 

planejada também as práticas de continuidade da implementação e adaptação 

progressiva. 
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6.1.2 Ampliação do diagnóstico, Implementação e instrumentos de controle 

 

Para melhor adaptação das iniciativas propostas no presente trabalho, 

sugere-se a realização de um novo diagnóstico sobre a situação da gestão e dos 

resíduos sólidos da Universidade Estadual de Maringá. 

O novo diagnóstico deverá considerar um novo levantamento da 

composição gravimétrica dos resíduos gerados na UEM. Esse novo 

levantamento deverá abordar a composição dos resíduos em um intervalo de 

tempo maior que o desta pesquisa. Isso possibilitará uma análise melhor sobre 

os resíduos gerados ao longo do ano. Além disso, os dados sobre a geração 

deverão ser completados com os dados de classificação, levantamento das 

fontes geradores, principais tipos gerados e principais periculosidades 

apontadas. 

Sugere-se que sejam firmadas parcerias com os departamentos dos 

cursos para que parte dessas atividades do diagnóstico possam ser realizadas 

por meio de projetos de pesquisa com obtenção de certificado de atividades 

complementares. Além de colaborar com as atividades complementares, essas 

parcerias possibilitarão a educação ambiental dos envolvidos. 

Ao mesmo tempo, a Universidade deverá iniciar os processos de correção 

das falhas e implantação de melhorias apresentadas no estudo. 

 

6.2 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A Universidade, por meio do SEGER e demais setores envolvidos, 

deverão implantar medidas de otimização do gerenciamento. Nessa perspectiva, 

sugere-se a adoção de medidas de melhoria em todas as fases do 

gerenciamento. 

As propostas foram organizadas em três fases. As etapas foram dividias 

de acordo com o fluxo abordado na Figura 19 - Etapas do gerenciamento interno 

dos resíduos sólidos. 
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6.2.1 FASE 1 - Acondicionamento, Segregação e Coleta 

 

A maioria das sugestões se concentram nessa fase. Conforme o Quadro 

13, a fase 1 abrange as etapas cujas adaptações necessitarão de maior esforço 

e emprego de recursos. 

 

Quadro 13 - Propostas para a Fase 1 

NUM. FASE SUGESTÃO 

1 A - Atualizar material informativo 

2 A 
- Implantação de locais específicos para o descarte e acondicionamento de 
pilhas e baterias 

3 A - Implantar local para transbordo de pilhas e baterias 

4 A/S/C - Implantar novo método de segregação dos resíduos 

5 A/S/C 
- Analisar a possibilidade de realocação das lixeiras de acordo com o novo 
método de segregação dos resíduos 

6 A/S/C - Analisar a possibilidade de alteração das capacidades dos coletores 

7 C 
- Capacitar os colaboradores responsáveis pelo manuseio dos resíduos 
eletrônicos 

8 A - Implantar um programa sobre as caixas de rascunho 

A = Acondicionamento 
C = Coleta 
S = Segregação 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

A seguir serão apresentadas de modo detalhado as propostas exibidas no 

quadro. 

• Proposta 1 – Atualizar material informativo. 

Sugere-se a modificação do material informativo disposto em local 

próximo às lixeiras. O novo material deverá evitar os problemas discutidos sobre 

a Figura 22 - Informativo sobre o uso dos coletores. O material a ser 

desenvolvido deverá considerar uma melhor organização das informações e a 

adição de mais informações sobre por exemplo: o local para disposição de pilhas 

e baterias, sobre as lixeiras com segregação e sem segregação, sobre as caixas 

de rascunho, etc. 

Caso seja optado por criar uma identidade visual padronizada sobre os 

informativos relacionados a questão dos resíduos, sugere-se como referência a 

Resolução nº 275, de abril de 2001 do CONAMA, que dispõe sobre o código de 

cores para coletores. 

 

• Proposta 2 – Implantação de locais específicos para o descarte e 

acondicionamento de pilhas e baterias. 

Para a solução dos problemas relacionados ao descarte e 

acondicionamento das pilhas e baterias, a Universidade poderá implantar um 
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programa que aborde a instalação de pontos de coleta de pilhas e baterias. 

Devido à baixa geração em relação aos demais resíduos, sugere-se que sejam 

instalados pelo menos um ponto de coleta em cada centro e nos locais onde 

houver grande geração ou concentração de atividades que geram esses 

resíduos. 

No material instrutivo abordado na proposta 1, deverá ser reservado um 

espaço para informar a localização do ponto de descarte de pilhas e baterias 

mais próximos. É positiva a adição de recursos tecnológicos para informar o 

usuário sobre o novo sistema de acondicionamento desses materiais, como por 

exemplo o uso de QR Code (Quick Response Code), conforme exibido na Figura 

36. 

 
Figura 36 - Proposta de informativo sobre o descarte de pilhas e baterias. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

No exemplo exibido, cada cartaz informativo foi desenvolvido 

individualmente considerado a localização do local de instalação do cartaz e o 

local do ponto de descarte. O exemplo apresentado na Figura 36 é de um cartaz 

à ser instalado no Bloco D67,  e indica que o ponto de coleta do CTC se localiza 

no térreo do bloco C67. O QR code exibido redireciona ao sitio online da política 

ambiental da UEM, no entanto, o ideal seria o redirecionamento à uma página 

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Ponto de descarte próximo: C67 - primeiro andar

Você está aqui: Bloco D67

Saiba mais sobre a política de 
gestão de resíduos sólidos da UEM

Bloco onde foi instalado o cartaz 

QR Code 

Trajeto 
até o 

ponto de 
descarte 

Localização do 
ponto de 
descarte 
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da internet que exibisse a lista total de pontos de coleta na UEM e demais 

informações sobre a POGRS. 

O coletor desses resíduos sólidos deverá estar em lugar visível, de fácil 

acesso e com condições que possibilitem a coleta do material e a limpeza 

periódica do recipiente (uma vez que os materiais tóxicos que compõem esses 

resíduos podem vazar). O recipiente deverá estar identificado como “recipiente 

para coleta de pilhas e baterias”, ser composto por material resistente ao volume, 

ser impermeável e ser da cor indicada na Resolução nº 275, de abril de 2001 do 

CONAMA – Código de cores para coletores. 

O revestimento e manuseio deverá estar de acordo com as normas: 

12.235 de 1992 da ABNT - Armazenamento de resíduos Classe I, Norma 7.500 

de 2017 da ABNT – Transporte de resíduos perigosos e Norma 9.191 de 2008 

da ABNT – Sacos Plásticos Para Acondicionamento De Lixo – Requisitos e 

Métodos De Ensaio. 

 

• Proposta 3 – Implantar local para transbordo de pilhas e baterias. 

Devido a sugestão de instalação dos pontos de coleta, a universidade 

deverá criar um ponto de transbordo para as pilhas e baterias descartadas. Esse 

ponto deverá agrupar todas as pilhas e baterias recebidas e condiciona-las à 

coleta para o encaminhamento ao local de destinação final. A Universidade pode 

firmar parcerias com instituições que já realizam a coleta desse tipo de material 

para o encaminhamento conjunto aos fabricantes. 

 

• Proposta 4, 5 e 6 – Implantar novo método de segregação dos 

resíduos, analisar a possibilidade de realocação alteração das capacidades 

de acondicionamento das lixeiras. 

A principal falha apontada no diagnóstico foi resultado do método de 

segregação adotado pela UEM. O modo mais eficiente de corrigir esse problema 

é realizar modificações no atual modo de separação dos resíduos. Sugere-se 

que esse novo método considere em sua elaboração os seguintes instrumentos 

de gestão: 

• Resolução nº 275, de abril de 2001 do CONAMA – Código de cores para 

coletores; 

• Norma 10.004 de 2004 da ABNT – Resíduos sólidos: Classificação; 
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• Norma 12.235 de 1992 da ABNT - Armazenamento de resíduos Classe I; 

• Norma 11.174 de 1990 da ABNT – Armazenamento de resíduos Classe 

II; 

• Norma 9.191 de 2008 da ABNT – Sacos Plásticos Para Acondicionamento 

De Lixo – Requisitos e Métodos De Ensaio; 

• Norma 7.500 de 2018 da ABNT – Transporte de resíduos perigosos; e 

• Lei Municipal nº 10.154 de 2017 - Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos Urbanos de Maringá. 

 

Considerando as disposições nos requisitos anteriormente citados e a 

correção das falhas apontadas, sugere-se que a Universidade adote a 

segregação de resíduos por coletores específicos para cada tipo de resíduo, 

conforme apresentado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Cores para os coletores com segregação específica 

 

Fonte: Adaptado de CONAMA (2001) 

 

O diagnóstico possibilitou indicar que os coletores localizados próximos 

às passarelas, calçadas ou zonas de intensa circulação são os que mais 

recebem resíduos, necessitando que seja melhor planejado sua capacidade de 

volume para evitar o espalhamento dos resíduos. Nesse caso, devido à alta 

variabilidade na composição dos resíduos descartados nesses locais, e à 

extensão dos percursos, sugere-se a instalação de no mínimo um conjunto de 
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lixeiras específicas no ponto inicial ou final desses trajetos. Ainda nesse sentido, 

sugere-se que caso se mostre necessário, sejam instaladas sinalizações sobre 

o local das lixeiras das passarelas (no final ou no início dependendo do sentido). 

As lixeiras já existentes poderão ser adaptadas para o novo modelo 

sugerido, devendo essas serem pintadas total ou parcial para a sinalização do 

tipo de resíduo a ser descartado, conforme a Figura 38 que apresenta de forma 

ilustrativa. 

 
Figura 38 - Comparação entre o modelo de segregação externa existente e o proposto 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 
Os conjuntos externos deverão, preferencialmente, serem compostos por 

coletores para: papel, plástico, metal, vidro e orgânicos. Em locais onde houver 

a geração resíduos especiais, devem ser instalados coletores específicos, de 

acordo com o tipo, conforme as cores exibidas na Figura 37. 

Devido ao baixo volume gerado e as propriedades inertes destes tipos de 

resíduos, a UEM pode optar por segregar metal e vidro juntos, diminuindo o 

número de coletores de cinco para quatro. 

Sugere-se que, por envolver atividades como soldagem e pintura, essa 

adaptação pode ser realizada pela Diretoria de Serviços Industriais da 

Universidade Estadual de Maringá.  

Nas áreas internas aos blocos, sugere-se a instalação de conjuntos de 

lixeiras com segregação específica por tipo. Os conjuntos poderão ser 

adaptados a partir dos conjuntos já existentes, ou adquiridos novos conforme 

exibido na Figura 39. 

Modelo atual Modelo Sugerido

PAPEL

PLASTICO METAL

VIDRO

ORGÂNICO

RECICLÁVELNÃO RECICLÁVEL

PAPELPLASTICO METALVIDRO

ORGÂNICO
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Figura 39 - Comparação entre o modelo de segregação interna existente e o proposto 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Considerado o volume gerado, frequência de coleta e porcentagem de 

cada tipo resíduo, os coletores poderão apresentar dimensões diferentes para 

tipos diferentes de material descartado. 

Sugere-se também a instalação de coletores específicos para os 

ambientes internos em que a geração de resíduos não é diversificada ou é 

restrita, como por exemplo as copas e salas de aula. Os coletores específicos 

simples poderão ser adaptados a partir das lixeiras existentes, como mostra a 

Figura 40. 

 

Figura 40 - Comparação entre o modelo de segregação interna simples existente e o proposto 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O local de instalação dos coletores deverá ser estabelecido de acordo 

com o estudo da composição gravimétrica realizado no novo diagnóstico 

sugerido. Como mostra a Figura 40, no modelo sugerido, a divisão dos coletores 

se daria em quatro categorias. Os coletores tipo 1, acondicionariam resíduos de 

papel e dependendo do caso (como os papéis de impressões defeituosas), 

poderiam ser substituídos por caixas de rascunhos. 

RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL PAPELPLASTICOMETAL VIDRO ORGÂNICO

Modelo atual Modelo Sugerido

PAPEL PLÁSTICOSEM SEGREGAÇÃO

Modelo atual

VIDRO |  METAL RESÍDUOS ÚMIDOS

1 2 3 4

Modelo Sugerido
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Por não ser permitido a alimentação e consumo de bebidas em salas de 

aulas, não são gerados resíduos orgânicos nesses ambientes. Os coletores tipo 

1 e 2 poderão ser instados nas salas de aula.  

Devido à baixa variabilidade dos resíduos gerados nas copas (maior parte 

composta por copos descartáveis, lenços de papel e sobras de alimentos), 

sugere-se que nesses ambientes, sejam instalados os coletores tipo 1, 2 ou 4. 

Não é recomendável a instalação do coletor tipo 3 em copas devido a provável 

existência dos conjuntos de coletores (Figura 39) em locais próximos. Caso seja 

verificada a impossibilidade de instalação dos conjuntos de coletores devido a 

limitações ambientais e de espaço, sugere-se então a instalação dos coletores 

tipo 3 em local centralizado e de amplo acesso. 

Os resíduos dos banheiros, devido às suas periculosidades, deverão ser 

segregados e manuseados como recomendam as normas correlatas, citadas 

anteriormente. 

 

• Proposta 7 – Capacitar os colaboradores responsáveis pelo 

manuseio dos resíduos eletrônicos. 

Para atender às questões de segurança do trabalho e saúde ocupacional, 

a UEM deverá capacitar os colaboradores da zeladoria que realizarem o 

manuseio e o transporte dos resíduos perigosos. Deverão ser abordadas as 

medidas relacionadas à: 

• EPI para manuseio de resíduos perigosos; 

• Medidas de emergências a serem tomadas em caso de contato com 

material tóxico (no caso de lâmpadas quebradas, pilhas “vazando” etc.); e 

• Higienização dos coletores de materiais perigosos. 

 

• Proposta 8 – Implantar um programa sobre as caixas de rascunho. 

Parte dos resíduos de papel gerados são papel sulfite A4. Esse material 

é gerado nas atividades diárias da UEM e segundo a Figura 13 - Residuos 

gerados na Universidade Estadual de Maringá (amostra de aproximadamente 

180kg) é um dos tipos de resíduos gerados em maior quantidade.  

Quase todas as fontes que geram esses resíduos, os segregam em seu 

local de geração, sendo positiva a instalação de coletores para papel sulfite 

descartado. Esses resíduos posteriormente poderão ser reutilizados após serem 
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transformados em blocos de anotações ou encaminhados às cooperativas para 

reciclagem. 

Salienta-se a importância da divulgação dos locais das caixas de 

rascunho para que o acesso aos materiais seja amplificado. 

 

6.2.2 FASE 2 - Controle, Transporte e Armazenamento interno e Transbordo 

 

A fase 2 aborda os processos de transporte e armazenamento interno, 

transbordo e o controle de movimentação dos resíduos especiais. A partir do 

novo diagnóstico a ser realizado, a Universidade poderá complementar os dados 

discutidos no item 5.2.4 Análise Operacional do Gerenciamento, o que 

possibilitará a ilustração do fluxo de cada tipo de resíduo dentro do sistema de 

gestão. 

O quadro 14 exibe as medidas propostas para essas fases da gestão e 

do gerenciamento. 

 

Quadro 14 - Propostas para a Fase 2 

NUM. FASE SUGESTÃO 

1 C - Desenvolver e implantar sistema de rotulagem para controle 

2 A - Melhorar as condições de armazenamento dos resíduos 

3 T - Planejar itinerário mais eficiente 

4 TB - Melhorar as condições de transbordo 

A = Armazenamento 
C = Controle 
T = Transporte Interno 
TB = Transbordo 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

• Proposta 1 – Desenvolver e implantar sistema de rotulagem para 

controle. 

Apesar de não ser objeto de estudo desta pesquisa, os resíduos perigosos 

compõem parte dos RSU gerados na UEM, conforme dados discutidos no item 

5.1.2 Classificação dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados na UEM. Nesse 

contexto, baseado em experiencias de outras instituições de ensino relatados 

por outros autores (Oliveira Júnior, 2012; Mesquita et al., 2012), sugere-se para 

UEM a elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Químicos - PGRQ ou, Plano 

de Gestão de Resíduos Perigosos. 

O PGRQ contemplará os aspectos relacionados aos resíduos gerados 

nos laboratórios e localidades com onde há a geração de materiais de natureza 
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semelhante. Porém, ainda que sem o PGRQ, sugere-se que a Universidade 

implante ferramentas de controle dos resíduos perigosos. Uma opção são os 

sistemas de rotulagem e classificação dos resíduos, por meio de rótulos 

adesivos. 

O sistema de rotulagem de resíduos pode ser implementado nos locais 

onde a geração de resíduo é diversificada e irregular. Recomenda-se que os 

rótulos abordem informações relacionadas à atividade, processo, responsável 

pela atividade, data e local onde o material foi descartado. 

Os sistemas de rotulagem permitem maior controle e a prevenção de 

acidentes por possibilitar a identificação do material descartado sem a 

necessidade de entrar em contato ou abrir o recipiente que acondiciona o 

resíduo. 

Sugere-se que sejam confeccionados lotes de rótulos adesivos para cada 

bloco, podendo ser usado como referência o modelo proposto na Figura 41.  

 

Figura 41 - Modelo de rótulo adesivo para saco com resíduos perigosos 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira Júnior (2012). 

 

O programa de rotulagem poderá ser desenvolvido de acordo com a 

simbologia de risco adotada pela National Fire Protection Association (NFPA), 

dos EUA, também conhecido como Diagrama de Hommel. Nesse sistema de 

simbologia, cada um dos losangos expressa um tipo de risco, aos quais serão 

atribuídos graus que variam entre 0 e 4. 

Os códigos estabelecidos pela NFPA são utilizados em mais de 100 

países e referem-se às substancias puras (OLIVEIRA JÚNIOR, 2012). Eles 

podem ser encontrados em sites de indústrias químicas, nas fichas técnicas dos 

produtos químicos e até mesmo na maioria dos rótulos de reagentes. 

LABORATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO - LAPAV  BLOCO P02 

DATA:  

____|______|_____
PROCEDÊNCIA:

RESPONSÁVEL: 

LOCAL: CONTEÚDO:

UNIDADE GERADORA

DATA DA GERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE GERADORA

ATIVIDADE GERADORA

RESÍDUO

OBSERVAÇÕES

DIAGRAMA

ORIGEM DO RESÍDUO
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Os colaboradores e usuários dos laboratórios deverão receber 

treinamento quanto ao manuseio desses resíduos e preenchimento dos dados 

do Diagrama de Hommel. Sugere-se que para os colaboradores o treinamento 

seja frequente, como por exemplo há cada 6 meses e para os alunos usuários, 

o treinamento seja feito apenas quando forem executar tarefas que utilizem 

recursos presentes nesses locais. 

Segundo Oliveira Júnior (2012), na rotulagem dos resíduos deverão ser 

utilizados os códigos das substancias com características de: danos à saúde 

(azul), inflamabilidade (vermelho), reatividade (amarelo) e riscos específicos 

(branco). O diagrama de Hommel possui sinais de fácil reconhecimento e 

seguem uma escala de pontuação crescente conforme exibe a Figura 42. 

 

Figura 42 - Códigos do Diagrama de Hommel 

 

Fonte: Adaptado de NFPA (2019). 

 

Para o preenchimento do diagrama pode-se consultar sites de 

universidades internacionais ou livros que contenham as fichas do Material 

Safety Data Sheet - MSDS . 

 

• Proposta 2 – Melhorar as condições de armazenamento dos 

resíduos. 



 
 

110 
 

A maior parte dos materiais descartados na UEM não permanecem 

armazenados por períodos longos. O armazenamento ocorre entre a fase de 

coleta e o encaminhamento ao ponto de transbordo, sendo o principal tipo, os 

resíduos de papel. 

Sugere-se que a partir do novo modelo de segregação dos resíduos, seja 

também desenvolvido condições para evitar que os resíduos sejam misturados 

após a separação na fonte. 

Atualmente os resíduos após a coleta no local de descarte são 

encaminhados para lixeiras externas onde posteriormente serão encaminhados 

ao ponto de transbordo. Sugere-se a implantação de medidas de separação dos 

resíduos entre os que serão encaminhados para tratamento/reciclagem e os que 

serão encaminhados para o aterramento. 

 

• Proposta 3 – Planejar itinerário mais eficiente. 

A mobilidade para automóveis nas áreas internas da UEM apresenta 

limitações devido ao sentido único de movimentação em parte das vias. Essa 

condição ocasiona na necessidade de refazer o trajeto nas ocasiões onde há o 

preenchimento da capacidade dos veículos que realizam o transporte dos 

resíduos. 

Sugere-se a ilustração dos itinerários de coleta, a padronização dos 

trajetos e o estudo dos aspectos relacionados com o transporte dos resíduos 

coletados, como por exemplo: a relação entre a distância percorrida – o volume 

de resíduos coletado até o preenchimento da capacidade dos veículos utilizados. 

Esses estudos permitirão verificar a possibilidade da necessidade de 

alteração das especificações dos veículos utilizados, e da infraestrutura de 

armazenamento e transbordo. Sugere-se também que nesses estudos sejam 

consideradas as metas e planos sobre  

Para a elaboração do novo itinerário, sugere-se como referência a Norma 

7.500 de 2018 da ABNT – Transporte de resíduos perigosos. 

 

• Proposta 4 – Melhorar as condições de transbordo. 

Atualmente a UEM possui pontos para o transbordo dos resíduos que 

serão encaminhados para as duas formas de destinação final: a reciclagem e o 

aterramento. 
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Os resíduos que serão encaminhados para o aterro sanitário são 

armazenados temporariamente em contêineres localizados à céu aberto e sem 

proteção contra intempéries (discutido no item 5.2.3.2. Transporte, 

Armazenamento e Transbordo). 

Os resíduos que serão encaminhados para a cooperativa de reciclagem 

são armazenados temporariamente em uma edificação própria, a mesma 

utilizada para armazenamento das lâmpadas fluorescentes.  

O modelo está exibido de modo simplificado na Figura 43. 

 

Figura 43 - Infraestrutura de Transbordo atual 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O modelo proposto busca ampliar as possibilidades de encaminhamento 

dos materiais recicláveis às operações de reciclagem existentes na região. Para 

tratamento dos resíduos recicláveis, sugere-se a ampliação da cooperação entre 

a Universidade e as cooperativas. 

Uma das principais limitações do modelo atual é relacionado às limitações 

da cooperativa que recebe os materiais. A Cooperativa selecionada pelo 

processo de chamada pública atualmente coleta apenas resíduos compostos por 

papel, como papel sulfite e papelão. 

Conforme o modelo proposto (Figura 44), sugere-se a adaptação das 

estruturas para possibilitar a recolha por cooperativas que coletem outros 

materiais. 

 

CONTÊINER 
PARA 
TRANSBORDO 
DE RSU NÃO 
RECICLÁVEL

ÁREA RSU 
RECICLÁVEL

EDIFICAÇÃO
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Figura 44 - Infraestrutura de Transbordo proposta 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A UEM poderia firmar parcerias com outras cooperativas que coletassem 

resíduos de outros tipos além dos já coletados pela cooperativa selecionada. 

Para isso, seria necessário que houvessem mobiliários no ponto de transbordo 

para a separação dos resíduos de acordo com o tipo e com a cooperativa que o 

coletaria. 

Assim, cada cooperativa coletaria os resíduos que tem capacidade de 

encaminhar para o processo de reciclagem/beneficiamento. Sugere-se como 

referência o Decreto Federal 4.705 de dezembro de 2010 – Programa Pró-

Catador. 

 

6.2.3 FASE 3 - Tratamento, Destinação externa e Disposição interna 

 

Conforme exibido no Quadro 15 as propostas para Fase 3 se relacionam 

diretamente com os processos da Fase 1 e Fase 2, demonstrando portanto o 

caráter conjunto e integrado das propostas apresentadas. 

 

Quadro 15 - Propostas para a Fase 3 

NUM. FASE SUGESTÃO 

1 T - Implantar Pontos de Entrega Voluntária - PEV 

2 T - Implantar alternativas de não-geração e reutilização de materiais  

3 DE/DI - Ampliar as soluções para compostagem de resíduos orgânicos 

T = Tratamento 
DE = Destinação externa 
DI = Disposição interna 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

• Proposta 1 – Implantar Pontos de Entrega Voluntária - PEV. 

CONTÊINER 
PARA 
TRANSBORDO 
DE RSU NÃO 
RECICLÁVEL

ÁREA RSU 
RECICLÁVEIS 
POR TIPO

EDIFICAÇÃO

TRANSBORDO 
RECICLÁVEIS 3

TRANSBORDO
RECICLÁVEIS 2

TRANSBORDO 
RECICLÁVEIS 1
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A Universidade já mantém processos para logística reversa das lâmpadas 

descartadas pela instituição. Em um aspecto pró ativo, a Universidade poderá 

implantar Pontos de Entrega Voluntária – PEV para a coleta de lâmpadas, óleo 

inservível e demais resíduos passíveis de logística reversa. 

Os PEV deverão ser integrados ao sistema de coleta de pilhas e baterias, 

podendo serem interligados no que diz respeito ao planejamento, operação dos 

pontos e mecanismos informativos (Como exemplificado na Figura 36 - Proposta 

de informativo sobre o descarte de pilhas e baterias. 

Algumas instituições vinculadas à industrias realizam parcerias com 

instituições que desejam implantar PEV para a coleta de resíduos que 

posteriormente serão encaminhados por logística reversa para reciclagem e 

beneficiados por esses setores da indústria. Os PEV podem ter diferentes 

especificações, podendo ser do tipo bag (bolsa de material lavável) ou caixas, 

como na Figura 45. 

 

Figura 45 - PEV para coleta de lâmpadas 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 

O PEV exibido na Figura 45 está instalado em um supermercado 

localizado em Maringá e pertence a uma associação vinculada à indústria de 

equipamentos de iluminação. 

Existem ainda iniciativas semelhantes para a coleta de: baterias e pilhas, 

óleo inservível, pneus inservíveis, etc. 
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• Proposta 2 – Implantar alternativas de não-geração e 

reutilização de materiais. 

A universidade poderá implantar processos buscando evitar a geração de 

resíduos por meio de educação ambiental. Sugere-se a diminuição progressiva 

do uso de copos descartáveis. Essa iniciativa só poderá ser efetivada por meio 

do diagnóstico, a indexação de indicadores e estabelecimento de metas 

quantitativas claras. 

Para o atingimento das metas, sugere-se campanhas que incentivem uma 

profunda modificação dos hábitos da comunidade acadêmica. Nesse sentido, 

propõe-se o incentivo ao uso de canecas, copos individuais, squeezes 

(caramanhola) etc. 

Sugere-se como referência a Lei Estadual nº 17.505 de 2013 - Política 

Estadual de Educação Ambiental. 

A UEM poderá firmar parcerias para fabricação e distribuição desses 

materiais. Poderá também, em datas comemorativas, sortear tais recipientes e 

personaliza-los com temática específica. 

Os resíduos coletados nas caixas de rascunho citadas no item 6.2.1 FASE 

1 - Acondicionamento, Segregação e Coleta, caso em condições favoráveis, 

poderão ser transformados em blocos de notas, calendários etc. 

 

• Proposta 3 – Ampliar as soluções para compostagem. 

Atualmente, a UEM realiza compostagem dos resíduos orgânicos gerados 

no RU. No entanto, essa iniciativa só abrange os resíduos do Restaurante 

Universitário. Nesse sentido, recomenda-se que a partir do novo modelo de 

segregação/separação dos materiais descartados, os resíduos orgânicos 

coletados nas lixeiras de todo campus sejam encaminhadas ao local onde é 

realizada a compostagem. 

Para a efetivação dessa proposta, sugere-se a ampliação da 

infraestrutura usada para compostagem. Isso poderá ser feito com a ampliação 

do número de composteiras, inclusive as localizadas no Campus sede.  

Para atendimento das condições específicas do processo de 

compostagem, sugere-se a utilização dos resíduos de poda e varrição na 

composição do composto orgânico fabricado na Fazenda Universitária. 
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Essas propostas necessitarão de modificações no atual processo de 

destinação final dos resíduos de poda e varrição. Sugere-se o zoneamento do 

local onde os resíduos são dispostos, considerando: os resíduos melhor 

incorporados no processo de compostagem, os resíduos que podem ser 

reutilizados (utilização da madeira para fins de marcenaria), os resíduos que 

desidratam em menor tempo (portanto diminuem de volume em períodos mais 

curtos) etc. 

O zoneamento deverá respeitar um sistema de segregação eficiente, 

impedindo a mistura dos resíduos de poda com outros tipos de materiais, como 

os RCC’s, os insumos para construção civil, os resíduos orgânicos etc. 
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7 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa possibilitou caracterizar a gestão de resíduos sólidos urbanos 

na Universidade Estadual de Maringá. Ao analisar os dados do diagnóstico 

realizado, percebe-se um avanço no que diz respeito às questões ambientais, 

porém a universidade ainda apresenta aspectos negativos, chegando a não 

atender ou demorar a atender requisitos legais passiveis de sanções. 

A caracterização permitiu identificar diversas falhas de gestão e operação 

dos serviços. Estas falhas acontecem em todas partes do gerenciamento e estão 

relacionadas a diversos fatores (recursos humanos, práticas administrativas, 

treinamento etc), uma vez que a solução para as mesmas perpassa por alocação 

de recursos, investimentos na infraestrutura e no treinamento dos colaboradores.  

No que diz respeito à atual organização, nota-se que diversas operações 

são conflitantes na questão da responsabilidade sobre quem atua na gestão e 

no gerenciamento, não havendo centralização das operações. A criação da 

Política Ambiental da UEM permitiu diversos avanços em relação à gestão de 

resíduos, porém ainda é necessário a elaboração da Política de Gestão de 

Resíduos Sólidos, da redação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e a 

criação do órgão responsável por executar, coordenar e monitorar as práticas 

corretivas a serem implementadas. 

A gestão de resíduos sólidos é um desafio para o Estado central, estadual 

e para as instituições que o compõem. Por uma questão social, as Instituições 

de ensino carregam um papel essencial no que diz respeito às práticas de 

sustentabilidade e educação ambiental, surgindo nesse contexto como agentes 

protagonistas de ações que busquem a prevenção da degradação e dos 

acidentes ambientais.  

Para isso, sugere-se que a Universidade Estadual de Maringá busque 

incorporar em suas atividades os princípios da sustentabilidade e ecoeficiência. 

Para a questão dos resíduos sólidos, o primeiro passo é a efetivação do já 

existente Sistema Integrado de Gestão, elemento de responsabilidade da 

Assessoria de Planejamento.  

Conclui-se afirmando que implementação integral das propostas desse 

trabalho, permitirão à Universidade atuar como agente positivo, transformador 
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da sociedade, gerando então, economia de recursos, melhoria da relação com a 

comunidade, prevenção de acidentes, etc.  

Por final, destaca-se a necessidade de futuros estudos que abordem o 

processo de implantação e adaptação das medidas propostas, podendo escalar 

análise por indicadores econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais. 
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