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1 INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL 

Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380 - Londrina (PR) - CEP: 86.055-900 

CNPJ: 78.640.489/0001-53 

Responsável Legal pela IES: Reitor Prof.Dr.Wilmar Sachetin Marçal 

 

1.1 Responsável Técnico pela Elaboração e Implementação do PGIRS 

 

Nome: Cleuber Moraes Brito 

Docente do Departamento de Geociências e Assessor Especial – Meio Ambiente 

Formação: Graduação em Geologia 

Mestrado em Geofísica 

Consultor em Mineração e Meio Ambiente 

Email: moraes@uel.br 

Telefone/fax: (43) 3371-4234/3371-4246 

ART: 20100854194 

Registro Profissional: CREA 26.007-D BA 

 

1.2 Colaboradores 

 
Este PGIRS teve a colaboração de profissionais e estagiários, que 

voluntariamente deram sua contribuição e doação em homenagem a UEL, que um dia 

estudaram, estudam e que aprenderam a amar. Muito obrigados a todos eles. 

 
Nome Formação E-mail 

Edilene Sarge Figueiredo 
Bacharel Química

MBA Gestão de Produção 
edilene@cmbconsultoria.com.br 

Vânia Moraes Brito Designer vaniamoraes@cmbconsultoria.com.br 

Eriton Diones Dalbó Estagiário/Geografia eriton_diones@hotmail.com 

Rafael B. O. G e Freitas Estagiário/Geografia rafaelborges1985@hotmail.com 

 

Além disto, os dados utilizados para a caracterização da UEL foram 

disponibilizados pela equipe técnica da PROPLAN. Outras informações e contribuições 
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foram dadas pelas Pró-Reitorias, Centros, Departamentos e Órgãos Suplementares, e de 

toda a comunidade universitária. 

 

1.3 Perfil da Instituição de Ensino Superior (IES) 

 

Histórico 

A Universidade Estadual de Londrina foi criada pelo Decreto nº 18.110, de 28 

de janeiro de 1970, com a junção de cinco Faculdades. O projeto inicial agregou em 

Departamentos, os vários professores e disciplinas dos Cursos, ofertados à época, 

congregando áreas afins, dentro do sistema de créditos, então vigente, e os 

Departamentos afins, por sua vez, foram reunidos em Centros de Estudos. Iniciou suas 

atividades com um total de 13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras Anglo - 

Portuguesas e Letras Franco - Portuguesas, Pedagogia, Ciências (1º Grau), Direito, 

Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências Econômicas e 

Administração. 

 

A pós-graduação também se iniciou na Instituição na década de 1970 com o 

retorno dos docentes que se encontravam em capacitação, sendo implantado, em 1972, o 

Curso de Especialização em Odontopediatria, seguido, no ano de 1973, pela implantação 

de 6 áreas de Residência Médica e pelos Mestrados em Ciências de Alimentos (1975) e em 

Direito (1978) e tem se desenvolvido de forma expressiva, quali e quantitativamente. 

 

Enquanto Fundação Estadual contou com recursos provenientes da 

contribuição do alunado e do Governo do Estado. Em 1987 foi implantado o ensino gratuito 

no nível de graduação, sendo transformada em Autarquia pela Lei Estadual 9.663, de 

16/07/91. 

 

Possui autonomia didática - científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial, mas é dependente financeiramente do Governo Estadual, de onde se origina 

a maior parte dos recursos que asseguram sua operação e manutenção. 

 

Em 2005, adotou o sistema de cotas para estudantes negros e os oriundos de 

escolas públicas em seu vestibular. 
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Está localizada no estado do Paraná, em Londrina, uma das maiores cidades 

do Sul do país, com aproximadamente 500.000 habitantes, reconhecida como 

potencializadora econômica e com influência direta e indireta aos municípios localizados 

no norte do Estado do Paraná, Sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em um Estado que 

conta com 193 Instituições de Ensino Superior (2 federais, 17 estaduais, 3 municipais, e 171 

particulares - dados da SETI), a UEL é reconhecida como uma das melhores universidades 

do País, desempenhando um papel decisivo no dinâmico desenvolvimento da cidade e 

região, com destaque na prestação de excelentes serviços de saúde, na pesquisa e 

extensão à sociedade e no ensino de qualidade para a formação de profissionais, em 

diferentes áreas de conhecimento. 

 

Finalidade 

Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de 

qualidade e eqüidade; formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valorizar 

o ser humano, a vida, a cultura e o saber; promover o desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade; conservar e difundir os 

valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia; estimular a solidariedade humana 

na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho; educar para a 

cidadania, estimulando a atuação coletiva; propiciar condições para a transformação da 

realidade, visando justiça e eqüidade social; estimular o conhecimento e a busca de 

soluções de problemas contemporâneos; estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, em particular, os nacionais e regionais; prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 

 

A Instituição Hoje 

A UEL é hierarquicamente organizada de modo a regular as funções e 

atribuições de cada unidade, assegurando a eficiência das atividades com vistas a 

realização de sua finalidade. Tal constituição objetiva, primordialmente, a qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão.  

 

Em seu aspecto deliberativo, se estrutura através do Conselho Universitário, 

instância máxima, composto pelas Câmaras de Legislação e Recursos, e de Finanças e 

Orçamento; do Conselho de Administração; e, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

composto pelas Câmaras de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa, e de Extensão. 
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Em 2003, foi criado, através da Resolução CU nº 18/2003, foi criado, o 

Conselho de Interação Universidade – Sociedade, órgão consultivo e propositivo, 

constituindo-se um espaço privilegiado de interlocução da Universidade com os vários 

setores da sociedade. 

 

Os órgãos de execução da Administração Superior congregam funções 

burocráticas e administrativas da Universidade e todos os órgãos estão agregados, direta 

ou indiretamente, à Reitoria. São eles: Órgãos Executivos da Reitoria: Gabinete da 

Reitoria; Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados Superiores; Assessoria de Auditoria 

Interna; Assessoria de Relações Internacionais; Procuradoria Jurídica; seis (06) Pró-

Reitorias: de Graduação; de Pesquisa e Pós-Graduação; de Extensão; de Administração e 

Finanças; de Recursos Humanos; e de Planejamento; além da Prefeitura do Campus 

Universitário; Coordenadoria de Processos Seletivos e Coordenadoria de Comunicação 

Social. 

 

Os noves (09) Centros de Estudos e os cinqüenta e sete (57) Departamentos 

constituem as Unidades de ensino, pesquisa e extensão da UEL, sendo responsáveis pela 

organização dos cursos de graduação e de pós-graduação e dos projetos de pesquisa em 

ensino, de pesquisa, de extensão e integrados e dos Programas de Atendimento à 

Sociedade. 

 

Conta ainda com dez (10) Órgãos Suplementares com finalidade social, 

científica, cultural, técnica e esportiva, subordinados administrativamente à Reitoria e 

vinculados academicamente aos Centros de Estudos, para fins de integração de suas 

atividades com a comunidade interna e com a sociedade. São eles: Museu Histórico de 

Londrina Padre Carlos Weiss; Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos; Hospital 

Universitário; Laboratório de Produção de Medicamentos; Clínica Odontológica 

Universitária; Casa de Cultura; Escritório de Aplicação de Assuntos Sócio-Econômicos; 

Colégio de Estadual Prof. José Aloísio Aragão; Hospital Veterinário; e Fazenda Escola. Além 

destes, possui sete (07) Órgãos de Apoio: Agência de Inovação Tecnológica da UEL, 

Assessoria de Tecnologia de Informação; Biblioteca Central; Laboratório de Tecnologia 

Educacional; Serviço de Bem Estar a Comunidade; Editora; e Sistema de Arquivos da UEL, 

com a finalidade de atender à comunidade da UEL e à sociedade, constituindo campo de 

estágio para estudantes de graduação e de pós-graduação.  

Graduação  
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O vestibular é realizado pela COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos), 

obedecendo aos os dispositivos fixados, anualmente, pelo CEPE (Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão), e divulgado amplamente no site da UEL e em Jornais de Londrina e 

região. 

Atualmente, oferta 3050 vagas no vestibular, distribuídas nos 43 cursos de 

graduação que, conforme os critérios determinados pelo Ministério da Educação / Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP, estão assim 

distribuídos: 11 Cursos na área de Ciências Biológicas e da Saúde, 8 na área de Ciências 

Exatas e Tecnológica e 24 na área de Humanidades. No ano de 2008 estavam matriculados 

14.056 estudantes nos cursos de graduação. (março/2008)  

 

Pós-Graduação 

No ano de 2008 foram ofertados 11 cursos de doutorado com 312 

estudantes, 30 mestrados com 1.041 estudantes, 103 especializações com 1.577 estudantes 

e 30 residências médicas com 160 estudantes, 04 residências em medicina veterinária 

com 32 estudantes e 04 residências em fisioterapia com 15 estudantes, 05 residências em 

Enfermagem com 36 estudantes e 02 residências em odontologia com 10 estudantes, 01 

residência multiprofissional com 42 estudantes, totalizando 3.225 estudantes matriculados 

nos diferentes cursos de pós-graduação lato e strictu-sensu. 

 

Projetos e Programas 

A UEL conta com 67 projetos de pesquisa em ensino e 18 programas de 

formação complementar, 1.082 projetos de pesquisa, 141 projetos de extensão e 05 

programas de extensão, em andamento em 2008. 

 

Eventos e Cursos 

Realizou em 2008, 296 eventos com 448.737 participantes e 150 cursos com 

4.411 participantes. E cumprindo programação do calendário de atividades da extensão, 

foram realizados: 1) II Salão de Extensão da UEL, realizado no período de 11 a 13/06/2008, 

com 174 trabalhos apresentados, sendo 99 na sessão de comunicação oral, 70 na sessão de 

pôsteres, 05 na sessão de áudio-visual e aproximadamente 200 inscritos na qualidade de 

ouvintes; 2) 2ª. Edição do projeto Universidade Cidadã-Paraná em Ação, realizado nos dias 

17, 18 e 19/10/2008, sendo realizados 51.912 atendimentos gerais, casamento coletivo 

reunindo 260 casais e visitação do projeto por um público de 13.172 pessoas. 
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Recursos humanos 

O corpo docente da UEL soma 1.653 professores (1.382 efetivos e 271 

temporários) destes, 55 são graduados, 146 especialistas, 587 mestres, 847 doutores, 16 

Pós-Doutores e 02 Livre-Docência. O corpo técnico administrativo é composto de 3.529 

servidores, destes 1.514 são do Hospital Universitário e 204 no Hospital de Clínicas (dados 

de setembro 2008). 

 

Área Física da IES 

 

Descrição Área (m2) 

Campus 2.355.731,81 

Área Construída  182.305,33 

Área Locada  7.439,25 

Área em Construção 12.339,91 

 

 

 No ANEXO B – LOCALIZAÇÃO pode ser vista a localização e distribuição das 

Unidades da Universidade Estadual de Londrina no município de Londrina. 

 

 No ANEXO C – PLANTA DO CAMPUS estão apresentadas todas os Centros, 

Reitoria, HC, RU e demais órgãos no campus universitário. 
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ESTRUTURA 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS DA REITORIA 

Descrição Sigla Localização  

Gabinete do Reitor GR Campus Universitário 

Pró-Reitoria de Planejamento PROPLAN Campus Universitário 

Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD Campus Universitário 

Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação PROPPG Campus Universitário 

Pró-Reitoria de Extensão PROEX Campus Universitário 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos PRORH Campus Universitário 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças PROAF Campus Universitário 

Procuradoria Jurídica PJU Campus Universitário 

Coordenadoria de Processos Seletivos COPS Campus Universitário 

Prefeitura do Campus Universitário PCU Campus Universitário 

Coordenadoria de Comunicação Social COM Campus Universitário 

Assessoria de Auditoria Interna AAI Campus Universitário 

Assessoria de Relações Internacionais 

- Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa 

- Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos 

ARI Campus Universitário 
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ÓRGÃOS DE APOIO 

Descrição Sigla Localização 

Assessoria de Tecnologia de Informação ATI Campus Universitário 

Biblioteca Central BC Campus Universitário 

Laboratório de Tecnologia Educacional LABTEC Campus Universitário 

Editora EDUEL Campus Universitário 

Serviços de Bem Estar à Comunidade SEBEC Campus Universitário 

Sistema de Arquivos  SAUEL Campus Universitário 

Agência de Inovação Tecnológica AINTEC Campus Universitário 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

Descrição Sigla Localização  

Hospital Universitário HU Av. Robert Koch, 60 – Cx. P 791 

Núcleo Hospitalar de Epidemologia NHE Vila Operária Londrina (PR) 

Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss MUSEU R. Benjamin Constant, 900 Centro – Londrina (PR) 

Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos EAAJ Rua Brasil, 742 Centro – Londrina (PR) 

Escritório de Aplicação de Assuntos Sócio Econômicos EAASE Campus Universitário 

Clínica Odontológica Universitária COU R. Pernambuco, 540 Cx. P 6001 Centro – Londrina (PR) 

Colégio Estadual Prof. José Aloísio Aragão CAPL R. Piauí, 720 Centro – Londrina (PR) 

Hospital Veterinário HV Campus Universitário 

Fazenda Escola  FAZESC Campus Universitário 

Laboratório de Produção de Medicamentos LPM Av. Tiradentes, 6565 Pq. Cidadela – Londrina (PR) 

Casa de Cultura CC R. Mato Grosso, 537 Centro – Londrina (PR) 
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CENTROS DE ESTUDOS – CURSOS, DEPARTAMENTOS E NÚCLEOS VINCULADOS 

Descrição Sigla Cursos Departamentos Núcleos vinculados 

Centro de Ciências 

Agrárias 
CCA 

Agronomia 

Medicina Veterinária 

Agronomia 

Clínicas Veterinárias  

Medicina Veterinária Preventiva 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Zootecnia 

 

Centro de Ciências 

Biológicas 
CCB 

Biomedicina 

Ciências Biológicas 

Psicologia 

Anatomia 

Biologia Animal e Vegetal 

Biologia Geral 

Ciências Fisiológicas 

Ciências Patológicas 

Fundamentos de Psicologia e Psicanálise 

Histologia 

Microbiologia 

Psicologia Geral e Análise do 

Comportamento 

Psicologia Social e Institucional 

Núcleo de Psicologia Clínicas 
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Descrição Sigla Cursos Departamentos Núcleos vinculados 

Centro de Ciências 

Exatas 
CCE 

Ciência da Computação 

Física 

Geografia 

Matemática 

Química 

Bioquímica 

Computação 

Física 

Geociências 

Matemática 

Departamento de Estatística 

Química 

 

Núcleo de Estudos do Meio 

Ambiente – NEMA 

Laboratório de Pesquisas em 

Moléculas Bioativas 

Centro de Ciências de 

Saúde 
CCS 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Odontologia 

Ciências Farmacêuticas 

Clínica Cirúrgica/Médica 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Ginecologia e Obstetrícia 

Medicina Oral e Odontologia Infantil 

Odontologia Restauradora 

Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas 

Pediatria e Cirurgia Pediátrica 

Saúde Coletiva 

Núcleo de Odontologia para 

bebês 

Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva - NESCO 
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Descrição Sigla Cursos Departamentos Núcleos vinculados 

Centro de Educação, 

Comunicação e Artes 
CECA 

Arquivologia 

Artes Cênicas 

Biblioteconomia 

Com. Social: Jornalismo 

Com. Social: 

Relações Públicas 

Design de Moda 

Design Gráfico 

Educação Artística: Arte 

Visual 

Música 

Pedagogia 

Arte Visual 

Ciência de Informação 

Comunicação 

Design 

Educação 

Música e Teatro 

 

Centro de Educação 

Física e Esporte 
CEFE 

Esporte 

Ed. Física 

Ed. Física 

Ciência do Esporte 

Estudos do Movimento Humano 
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Descrição Sigla Cursos Departamentos Núcleos vinculados 

Centro de Estudos 

Sociais Aplicados - CESA 
 

Administração 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 

Direito 

Secretariado Executivo 

Serviço Social 

Serviço Social 

Administração 

Ciências Contábeis 

Direito Privado 

Direito Público 

Economia 

 

 

Centro de Letras e 

Ciências Humanas 
CCH 

Ciências Sociais 

Filosofia 

História 

Letras: 

Língua Portuguesa e 

Respectivas Literaturas 

Estudos da Linguagem 

Estudos Literários 

Língua Espanhola e 

Respectivas Literaturas 

Língua Inglesa e 

Respectivas Literaturas 

Ciências Sociais 

Filosofia 

História 

Letras Estrangeiras e Modernas 

Letras Vernáculas e Clássicas 
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A descrição dos laboratórios para cada Centro de Estudos encontra-se apresentados no ANEXO D - LABORATÓRIOS.  

Descrição Sigla Cursos Departamentos Núcleos vinculados 

Centro de Tecnologia e 

Urbanismo 
CTU 

Arquitetura e Urbanismo 

Engenharia Civil 

Engenharia Elétrica 

Arquitetura e Urbanismo 

Construção Civil 

Engenharia Elétrica 

Estruturas 

Núcleo de Estudos e Pesquisas 

de Engenharia e Arquitetura – 

NEPEA 

Núcleo de Atividades 

Aeroespaciais - NATA 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A mudança dos padrões de consumo da sociedade contemporânea, marcada 

principalmente pela Revolução Industrial iniciada no Séc.XVII na Inglaterra e expandida 

pelo mundo no Séc.XIX, fez crescer a produção dos resíduos sólidos e marcou de forma 

definitiva os impactos locais e globais. 

 

Estes impactos, mais marcantes no ambiente urbano, representam riscos 

preocupantes da sustentabilidade local e mundial. 

 

 As medidas de minimização – redução na fonte, recuperação (reutilização + 

reciclagem) e tratamento (compostagem, incineração) e disposição adequada (aterro 

sanitário, aterro industrial) se tornam a coluna vertebral de qualquer política que se queira 

implantar. 

 

A Universidade Estadual de Londrina/UEL - uma IES que engloba uma 

população de cerca de 23.000 pessoas - é geradora de resíduos como um município e 

necessita implantar uma política de resíduos sólidos para conhecer, reduzir e gerenciar 

melhor os resíduos produzidos nos campi e unidades. 

 

Há cerca de 3 anos, a UEL iniciou através do Programa Recicla UEL, o seu 

programa de gerenciamento de resíduos, com ações parciais na Instituição.  

 

A elaboração do PGIRS da UEL representa uma nova fase para os trabalhos de 

planejamento, ordenação, padronização de procedimentos para gerenciar os resíduos 

produzidos e cria como diferencial dos modelos conhecidos o Centro Gerenciador, nome 

designado para o conjunto de membros a serem definidos para manter a gestão dos 

resíduos e que poderá levantar centros geradores e resíduos, estudar utilizações racionais 

viáveis, aprovar junto aos órgãos de controles ambientais ou governamentais pertinentes, 

buscar aplicadores e desenvolver processos e procedimentos corretos e finalmente, gerir o 

processo de modo a controlar e garantir a utilização racional e aprovada do resíduo. 

 

As ações serão orientadas pelo Manual de Gerenciamento de Resíduos, 

composto por fichas que identificam a tipologia do resíduo e seu manejo. 
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Portanto, a implantação do PGIRS poderá trazer as bases de uma gestão 

planejada, integrada e que possa trazer a educação da comunidade envolvida. Porém, a 

sua implantação representa o grande desafio, já que depende de investimentos e 

envolvimento da comunidade envolvida. 

 

As recentes obrigações legais do cumprimento do Decreto Estadual n0 

4167/2009 - Reciclagem Solidária que obriga as instituições da administração direta e 

indireta a separar os resíduos solidários e enviar para cooperativas e associações de 

catadores para geração de emprego e renda; e da proibição do envio dos resíduos 

domésticos para o aterro municipal de Londrina – Decreto Municipal n0 769/2009 e Portaria 

IAP n0 11/2009 e alterada pela n017/2010, na condição de Grande Gerador, obrigando o 

pagamento dos volumes gerados para aterros privados, torna a gestão de resíduos da 

Universidade, mais do que uma opção uma necessidade. 
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3 OBJETIVO 

  

O objetivo deste trabalho é apresentar, a partir de avaliações teóricas e de 

campo, o diagnóstico sobre a situação atual dos resíduos sólidos e líquidos gerados nas 

dependências da Universidade Estadual de Londrina - UEL, considerando-se aspectos 

qualitativos, quantitativos e de gerenciamento de forma a reunir dados para elaboração de 

uma estratégia que resulte em um programa para a gestão destes resíduos, a ser delineado 

em consonância com as diretrizes da legislação vigente e com base em uma ferramenta 

denominada Centro Gerenciador. 
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4 METAS 

 

Como todo projeto, há necessidade de se estabelecer metas e os prazos de 

desenvolvimento do trabalho, ou seja, o que se deseja alcançar, como alcançar e o tempo 

necessário para esta empreitada. 

 

4.1  Metas Gerais do PGIRS 

 

O PGIRS prevê como metas anuais: 

 

1° ano: Atendimento a 60% das ações previstas; 

2° ano: Atendimento a 80% das ações previstas; 

3° ano: Atendimento a 100% das ações previstas. 

 

4.2 Metas Específicas de Curto e Médio Prazo 

 

1. Implantação do sistema de separação de úmidos (orgânicos) e secos nos departamentos, 

centros e núcleos da IES; 

2. Implantação do sistema de separação de reciclados pelos responsáveis pela IES; 

3. Criação das Instruções de Serviço para cada tipo de resíduo; 

4. Melhoria da infra-estrutura dos pontos de apoio à coleta de resíduos sólidos; 

5. Adequação dos equipamentos de apoio à coleta de resíduos; 

6. Alteração do sistema de contêineres para reciclados de 2 (dois) para 5 (cinco) tipos – 

plásticos, papel, vidro, metal e compostos orgânicos; 

7. Aquisição de novos contêineres com maiores volumes em áreas de geração de resíduos, 

a serem definidos em projeto específico; 

8. Construção de infra-estrutura adequada na Prefeitura do Campus ou local a ser definido 

para abrigar o trator, as carretas e demais equipamentos empregados na coleta seletiva; 

9. Separação adequada dos Resíduos dos Sistemas de Saúde – RSS e transporte em 

condições de segurança para disposição final; 

10. Iniciar Programa de Educação Ambiental buscando difundir o Manual de Gerenciamento 

de Resíduos. 
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4.3 Metas Específicas de Longo Prazo 

 

1. Padronização das lixeiras do Campus e Áreas Externas para o sistema de secos 

(recicláveis) e úmidos (orgânicos); 

2. Definição e atualização das destinações finais dos resíduos; 
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5 LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS 

 

PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DE CARÁTER GERAL 
 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título III (Da Organização do 

Estado), Capítulo II (Da União) - artigos 23 e 24. 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título IV (Dos Municípios) - 

artigo 30. 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII (Da Ordem 

Social), Capítulo VI (Do Meio Ambiente) - artigo 225. 

 

 Lei no 6.938, de 31.08.1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

 

 Lei no 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais), dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 

 Lei nº 12.493 DE 22.01.99, estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do 

Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de 

seus impactos ambientais e adota outras providências. 

 

 Decreto no 3.179, de 21.09.1999, dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

 

 RDC ANVISA no 50, de 21.02.2002, dispõe sobre o regulamento técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 
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 Resolução CONAMA N°004, de 09/10/95, proíbe a instalação de atividades 

que se constituam em “foco de atração de pássaros” em Área de Segurança 

Aeroportuária. 

 Resolução CONAMA N°005, DE 05/08/93, define procedimentos mínimos para 

o gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente. 

 

 Resolução CONAMA N°006, DE 15/06/88, determina o controle específico de 

resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais. 

 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

97 

 RDC ANVISA no 305, de 14.11.2002: "Ficam proibidos, em todo o território 

nacional, enquanto persistirem as condições que configurem risco à saúde, o 

ingresso e a comercialização de matéria prima e produtos acabados, 

semielaborados ou a granel para uso em seres humanos, cujo material de 

partida seja obtido a partir de tecidos/fluidos de animais ruminantes, 

relacionados às classes de medicamentos, cosméticos e produtos para a 

saúde, conforme discriminado". 

 

 Instrução Normativa da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança/Ministério da Ciência e Tecnologia CTNBio no 7, de 

06.06.1997. 

 

 Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde SVS/MS 

344, de 12.05.1998, aprova o regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. 

 

 Decreto-lei no 2.657, de 03.07.1998, promulga a Convenção nº 170 da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa à segurança na 

utilização de produtos químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 

25.06.1990 - Presidência da República. 

 

 Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico - 

Ministério da Saúde, 2004. 
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 Resolução CONAMA N°OO6, DE 19/09/91, desobriga a incineração ou 

qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde, postos e aeroportos, ressalvados os casos 

previstos em leis e acordos internacionais. 

 

LEGISLAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS - ESPECÍFICOS POR TEMA 

 

Construção Civil 

 

 Resolução CONAMA no 307, de 05.07.2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando 

as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

 

 Decreto Municipal no 768, de 23.09.2009, institui o Plano Integrado de 

Resíduos da Construção Civil no Município de Londrina-PR, disciplina os 

transportadores de resíduos em geral e dá outras providências. 

 

Pneus 

 

 Resolução no 258, DE 26.08.99, dispõem sobre os pneumáticos inservíveis 

abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, 

que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

 Resolução nº 301, DE 21.03.02, altera dispositivos da Resolução no 258, de 26 

de agosto de 1999, que dispõe sobre Pneumáticos. 

 

Produtos químicos 

 

 Decreto Legislativo no 67, de 04.05.1995, aprova o texto da Convenção no 

170, da Organização Internacional do Trabalho, relativa à segurança na 

utilização de produtos químicos no trabalho, adotada pela 77ª Reunião da 

Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 1990. 

 

 Resolução CONAMA no 23, de 12.12.1996, regulamenta, no território 

brasileiro, a aplicação das disposições da Convenção da Basiléia, definindo 
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os resíduos cuja importação e/ou exportação são permitidas ou proibidas, 

bem como as condições para que estas se realizem. 

 

 Resolução CONAMA no 316, de 29.10.2002, disciplina os processos de 

tratamento térmico de resíduos e cadáveres, estabelecendo procedimentos 

operacionais, limites de emissão e critérios de desempenho, controle, 

tratamento e disposição final de efluentes, de modo a minimizar os 

impactos ao meio ambiente e à saúde pública, resultantes destas atividades. 

 

Materiais radioativos 

 

 Norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear - Norma Nuclear CNEN-NE-

6.05 define critérios gerais e requisitos básicos relativos à gerência de 

rejeitos radioativos em instalações radioativas. 

 

 Norma CNEN-NE-3.05 define os requisitos de radioproteção e segurança para 

serviços de medicina nuclear. 

 

 Norma CNEN-NE-6.01 dispõe sobre os requisitos para o registro de 

profissionais para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas. 

 

 Norma CNEN-NE-6.02 define o processo relativo ao licenciamento de 

instalações radioativas, conforme competência atribuída pela Lei no 6.189, 

de 16 de dezembro de 1974. 

 

 Norma CNEN-NE-3.03 define os requisitos básicos para a certificação da 

qualificação de supervisores de radioproteção. 

 

 Lei no 10.308, de 20.11.2001, dispõe sobre a seleção de locais, a construção, 

o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 

radioativos, e dá outras providências. 

 Norma CNEN-NE-6.09 define critérios de aceitação para deposição de 

rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação. 
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 Norma CNEN-NE-3.01 define as diretrizes básicas de proteção radiológica das 

pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. 

 

Transporte de produtos perigosos 

 

 Decreto-lei no 2.063, de 06.10.1983, dispõe sobre multas a serem aplicadas 

por infrações à regulamentação para a execução do serviço de transporte 

rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá outras providências. 

 
 Resolução do Grupo Mercado Comum GMC 82.02 - Mercosul - que aprova as 

Instruções para a Fiscalização do Transporte Ferroviário de Produtos 

Perigosos no Mercosul. 

 

 Decreto no 96.044, de 18.05.1988, aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

 

 Decreto no 98.973 de 21.02.1990, que aprova o Regulamento do Transporte 

Ferroviário de Produtos Perigosos. 

 

 Decreto no 875, de 19.07.1993, promulga o texto da Convenção sobre o 

Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 

Depósito. 

 
 Decreto no 1.797, de 25.01.1996, dispõe sobre o Acordo de Alcance Parcial 

para Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos no Mercosul. 

 
 Resolução CONAMA no 23, de 12.12.1996, dispõe sobre a movimentação 

transfronteiriça de resíduos perigosos. 

 
 Resolução CONAMA no 01A, de 23.01.1986, estabelece medidas para 

transporte de resíduos perigosos. 

 
 Resolução CONAMA no 002, de 22.08.1991, estabelece que as cargas medidas 

para transporte de resíduos perigosos. 
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GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 Decreto no 2.866, de 07.12.1998, aprova o Regime de Infrações e Sanções 

Aplicáveis ao Transporte Terrestre de Produtos Perigosos no Mercosul. 

 

 Resolução do Conselho Nacional de Trânsito/Ministério da Justiça 

Contran/MJ 91, de 04.05.1999, dispõe sobre os cursos de Treinamento 

Específico e Complementar para Condutores de Veículos Rodoviários 

Transportadores de Produtos Perigosos. 

 

 Decreto no 4.097, de 23.01.2002, altera os art. 7o e 19 dos regulamentos 

para o transporte rodoviário (Decreto no 96.044/88) e ferroviário (Decreto no 

98.973/02) de produtos perigosos. 

 

 Portaria MT no 349, de 10.06.2002, aprova as Instruções para Fiscalização de 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional. 

 

 Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT-MT no 420, 

de 12.02.2004, aprova as Instruções Complementares para Fiscalização de 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional. 

 

 Resolução CONAMA nº 283, DE 12.07.01, dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. 

 

 R.D.C. nº 33 - ANVISA, DE 25.02.03, regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

 

Saúde ocupacional 

 

 NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO – 

Ministério do Trabalho. Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO. 
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 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – Ministério do 

Trabalho. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

 NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde – Ministério do 

Trabalho. Estabelece diretriz básica para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviço de saúde. 

 

Resíduos de pilhas, baterias, lâmpadas 

 

 Resolução CONAMA no 257, de 30.06.1999, dispõe sobre o uso de pilhas e 

baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 

seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de 

aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos 

eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma 

não substituível, e dá outras providências. 

 

Resíduos de estabelecimentos de saúde e barreiras sanitárias 

 

 Resolução CONAMA no 6, de 19.09.1991, desobriga a incineração ou qualquer 

outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos 

previstos em lei e acordos internacionais. 

 

 RDC ANVISA no 342, de 13.12.2002, institui e aprova o termo de referência 

para elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras a serem apresentados a ANVISA para análise e 

aprovação. 

 

 RDC ANVISA no 306, de 25.11.2004, dispõe sobre o regulamento técnico para 

o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
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Resíduos recicláveis 

 

 Resolução CONAMA no 275, de 25.04.2001, Estabelece o código de cores para 

os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva. 

 

Sistema de tratamento 

 

 Resolução CONAMA no 316, de 29.10.2002, dispõe sobre procedimentos e 

critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos. 

 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

Simbologia 

 

 NBR 7500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento 

de material. 

 

 NBR 7501 - Transporte de cargas perigosas. 

 

 NBR 7503 - Ficha de emergência para transporte de cargas perigosas. 

 

 NBR 7504 - Envelope para transporte de cargas perigosas. Características e 

dimensões. 

 

 NBR 8285 - Preenchimento da ficha de emergência. 

 

 NBR 8286 - Emprego da simbologia para o transporte rodoviário de produtos 

perigosos. 
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Acondicionamento 

 

 NBR 9191 - Especificação. Sacos plásticos para acondicionamento. 

 

 NBR 9195 - Métodos de ensaio. Sacos plásticos para acondicionamento. 

 

 NBR 9196 - Determinação de resistência a pressão do ar. 

 

 NBR 9197 - Determinação de resistência ao impacto de esfera. Saco plástico 

para acondicionamento de lixo - determinação de resistência ao impacto de 

esfera. 

 

 NBR 13055 - Determinação da capacidade volumétrica. Saco plástico para 

acondicionamento - determinação da capacidade volumétrica. 

 

 NBR 13056 - Verificação de transparência. Filmes plásticos para sacos para 

acondicionamento - verificação de transparência. 

 

 NBR 13853 - Requisitos e métodos de ensaio para coletores para resíduos de 

serviços de saúde perfurantes ou cortantes. 

 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 NBR 13221 - Especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 

de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. 

 

 NBR 13332 - Define os termos relativos ao coletor-compactador de resíduos 

sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais 

componentes. 

 

 NBR 13463 - Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos 

destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do 

acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo. 
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 NBR 14619 - Estabelece os critérios de incompatibilidade química a serem 

considerados no transporte terrestre de produtos perigosos. 

 

 NBR 12810 - Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa 

dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança. 

 

 NBR 14652 - Estabelece os requisitos mínimos de construção e de inspeção 

dos coletores-transportadores rodoviários de resíduos de serviços de saúde 

do grupo A. 

 

 NBR 15051 - Estabelece as especificações para o gerenciamento dos resíduos 

gerados em laboratório clínico. O seu conteúdo abrange a geração, a 

segregação, o acondicionamento, o tratamento preliminar, o tratamento, o 

transporte e a apresentação à coleta pública dos resíduos gerados em 

laboratório clínico, bem como a orientação sobre os procedimentos a serem 

adotados pelo pessoal do laboratório. 

 

 NBR 14725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - 

FISPQ. 

 

 NBR 12807 - Resíduos de serviço de saúde – Terminologia. 

 

 NBR 12809 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde – Procedimentos. 

 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Classificação 

 

 NBR 10004 - Resíduos sólidos – Classificação. 

 

 NBR 10005 - Lixiviação de resíduos – Procedimento. 

 

 NBR 10006 - Solubilização de resíduos – Procedimento. 
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Coleta e transporte 

 

 NBR 12980 - Define termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento 

de resíduos sólidos urbanos. 

 

 NBR 13221 - Transporte de resíduos – Procedimento. 

 

 NBR 13463 - Coleta de resíduos sólidos – Classificação. 

 

 

Armazenamento 

 

 NBR 11174 - Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III 

(inertes). 

 

 NBR 12235 - Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos 

sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

 

Amostragem dos resíduos 

 

 NBR 10007 - Fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos. 

 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

 NR 25 - Resíduos industriais. 

 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 NBR 8419 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 
sólidos urbanos; 
 

 NBR 8849 – Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos 
sólidos urbanos; 
 

 NBR 15112 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Área de 
transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
 

 NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
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 NBR 15114 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
 

 NBR 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 
Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos. 
 

 NBR 15116 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 
Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – 
Requisitos. 
 

 

RESTRIÇÕES AO USO DO ATERRO MUNICIPAL DE LONDRINA (ANEXO E) 

 

 PORTARIA IAP n0 11/2010, modificada pela PORTARIA IAP n0 17/2010- Proibir 

a destinação final dos resíduos originados em grandes geradores; 

 
 DECRETO MUNICIPAL n0 769/2009 - Regulamenta a gestão dos resíduos 

orgânicos e rejeitos de responsabilidade pública e privada no Município de 

Londrina e dá outras providências. 
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6 PLANO DE GERENCIMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) é o 

documento que aponta e descrevem as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos e 

líquidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de 

proteção à saúde e ao meio ambiente. 

 

O PGIRS deve obedecer a critérios técnicos, legislações sanitárias e 

ambientais, normas locais de coleta e transporte dos serviços de limpeza urbana, 

especialmente os relativos aos resíduos gerados nos serviços de saúde. 

 

Desenvolver e implantar um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) é fundamental para qualquer IES que deseja maximizar as oportunidades e 

reduzir custos e riscos associados à gestão de resíduos sólidos e líquidos. 

 

A IES/UEL – Univ. Estadual de Londrina deverá manter cópia do PGIRS 

disponível para consulta, sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, 

dos funcionários, dos docentes, dos discentes, dos pacientes e clientes e do público em 

geral. Os órgãos de saúde e de meio ambiente poderão, a seu critério, exigir avaliação do 

PGIRS antes de sua implantação. 

 

6.1 Etapas de Implantação 

 

O PGIRS não é só um registro de intenções, mas, vai além, pois aborda as 

condições de implementação e acompanhamento, o que exige diversas providências. Por 

isso, descrevem-se, neste capítulo, quais são essas providências, sob a forma de uma 

seqüência de tarefas, "passo-a-passo". 

 

O "passo-a-passo" é a organização das etapas de trabalho de maneira 

hierárquica, por ordem de prioridade, necessárias para a elaboração e implementação do 

PGIRS. Ele facilita a tomada de decisões e a consulta de todos os interessados. A 

metodologia apresentada no Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde/ANVISA (2006) pode ser aplicada a qualquer estabelecimento, abrangendo todas as 
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tarefas necessárias para atender às legislações vigentes, de forma mais eficiente e eficaz. 

Neste caso do PGIRS foram realizadas algumas adaptações atendendo as características dos 

resíduos sólidos da IES/UEL. 

 

Ressalta-se que nenhuma situação é estática. Quando se faz o diagnóstico, 

por exemplo, ele dá conta de uma situação específica, num momento determinado (como 

um retrato). Por isso, o plano deverá ser avaliado de modo cíclico, pois ele deve ser 

ajustado continuamente (por exemplo, a cada 2 anos), de acordo com os contextos sempre 

mutáveis. 

 

Sequência dos passos para elaboração do PGIRS 

 

Passo 1 - Identificação do problema 

 

Abrange o reconhecimento do problema e a sinalização positiva da 

administração para início do processo. 

 

O que fazer 

 Definir, provisoriamente, um responsável pelas tarefas; 

 Analisar os contextos local, estadual e nacional no qual deverá se inserir o 

PGIRS, nos aspectos econômicos, social, político, jurídico etc; 

 Identificar as políticas nacionais em vigor no campo de resíduos sólidos; 

 Levantar o que já é realizado na gestão de resíduos nos serviços públicos, 

ONG’s, grupos de base, iniciativas locais; 

 Estudar a documentação existente: relatórios internos, literatura sobre o 

assunto, estatísticas oficiais, alvarás, autos, licenciamento, etc. 

 Realizar uma avaliação preliminar dos resíduos de serviços de saúde – RSS 

gerados pelo estabelecimento e da gestão destes; 

 Mapear todas as áreas do estabelecimento envolvidas com Resíduos Sólidos; 

 Elaborar uma estratégia de trabalho; 

 Obter o respaldo da direção da instituição; 

 Discutir com a direção todas as etapas de trabalho; 

 

Resultado do passo 1: 

 Conhecimento preliminar do problema; 
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 Plano preliminar de trabalho; 

 Aprovação da Diretoria. 

 

Passo 2 - Definição da equipe de trabalho 

 

Abrange a definição de quem faz o que e como. 

 

O que fazer 

 Designar profissional para a elaboração e implantação do PGIRS. Os 

requisitos para a função são: 

 Ter registro ativo junto ao seu conselho de classe; 

 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou o Certificado 

de Responsabilidade Técnica, ou documento similar quando couber; 

 Compor uma equipe de trabalho, de acordo com a tipificação dos resíduos 

gerados. 

 

Quanto mais complexos forem os processos encontrados no estabelecimento, 

maiores são as exigências técnicas da equipe que deverá elaborar e implementar o PGIRS. 

Em estabelecimentos maiores, o grupo deve ser multidisciplinar. 

 

O sucesso de qualquer trabalho depende muito da maneira como são 

escolhidos os membros de uma equipe e de como estes utilizam os recursos, como dividem 

o trabalho e normatizam sua relação interna (para a comunicação, a gestão de conflitos e 

outros processos). Por isso, recomenda-se que a escolha dos membros da equipe deve estar 

respaldada em: 

 

 Formação técnica para as tarefas; 

 Responsabilidades: qualificações para as atribuições e funções; 

 Avaliação das competências de cada um e sua melhor utilização. 

 

A equipe de trabalho deverá ser treinada adequadamente para as tarefas e 

participar de todas as etapas do plano. O responsável pelo PGIRS deve elaborar, 

desenvolver, implantar e avaliar a aplicação do PGIRS, de acordo com as especificações 

legais já mencionadas e supervisionar todas as etapas do plano. 
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Resultado do passo 2: 

 Responsável pelo PGIRS definido; 

 Equipe de trabalho composta. 

 

Passo 3 - Mobilização da organização 

 

Abrange o envolvimento da organização para a realização do PGIRS. Objetiva 

sensibilizar os funcionários sobre o processo que será iniciado, disseminando informações 

gerais e específicas sobre o PGIRS. 

 

O que fazer 

 Promover reuniões com os vários setores para apresentar a idéia, o possível 

esquema de trabalho e o que é esperado de cada unidade; 

 Promover atividades de sensibilização sobre a temática, como, por exemplo, 

conferências, oficinas, filmes e outras; 

 Criar formas permanentes de comunicação com os funcionários, como, por 

exemplo, um painel que seja regularmente atualizado com informações 

sobre temáticas ambientais e o desenvolvimento do PGIRS; 

 Organizar campanhas de sensibilização sobre necessidade do PGIRS; 

 Preparar um questionário para levantar a percepção dos funcionários sobre o 

meio ambiente, de forma a identificar eventuais questões chaves 

relacionadas aos resíduos; 

 Divulgar os resultados da pesquisa a todos os funcionários, por meio de 

cartazes, folhetos e outros meios disponíveis na organização. 

 

Resultado do passo 3: 

 Conhecimento, por todos os funcionários, da importância de se gerenciar os 

Resíduos Sólidos e do que é o PGIRS; 

 Envolvimento dos funcionários na execução, implantação e manutenção do 

PGIRS. 
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Passo 4 - Diagnóstico da situação dos Resíduos Sólidos 

 

Abrange o estudo da situação do estabelecimento em relação aos Resíduos 

Sólidos. A análise identifica as condições do estabelecimento, as áreas críticas. Fornece os 

dados necessários para a implantação do plano de gestão. 

O que fazer 

Levantamento das atividades 

 Proceder ao levantamento de todas as atividades do estabelecimento, com 

visitas às áreas administrativas, setores ou unidades especializadas e outras. 

 

Identificação dos resíduos 

 Identificar os resíduos, classificados nos grupos de resíduos. É importante 

verificar detalhes sobre os tipos de resíduos, bem como condições 

específicas em que são gerados no estabelecimento. 

 

Em situações excepcionais, mas não raras, pode-se ter um determinado 

resíduo de origem desconhecida. 

 

Nestes casos, deve-se proceder da seguinte maneira: 

 

1. Avaliar as características do resíduo, em relação à sua periculosidade; 

2. Identificar os possíveis riscos associados para a adoção de medidas de controle. 

 

Acondicionamento dos resíduos 

 Identificar que tipos de recipientes são utilizados como contenedores dos 

Resíduos Sólidos; 

 Identificar os tipos de embalagens: sacos, plásticos, bombonas, caixa de 

papelão, caixa para perfurocortantes etc; 

 Verificar se a quantidade de embalagens é compatível com os resíduos 

gerados. 

 Identificar e verificar se existe definição e padronização dos contenedores e 

embalagens; 

 Verificar se está sendo respeitado os limites de preenchimento dos 

contenedores e embalagens; 
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 Verificar a adequação das embalagens para os resíduos químicos perigosos, 

em função das suas propriedades físicas; 

 Verificar a existência de acondicionamento em recipiente adequado para os 

perfurocortantes. 

 Verificar se os contenedores são de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura, com 

cantos arredondados e resistentes ao tombamento. 

 

Coleta e transporte interno 

 Verificar se a coleta está sendo feita separadamente de acordo com o grupo 

de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos; 

 Descrever as coletas abordando sua forma em função do grupo de resíduos, 

tipos de recipientes, carros de coleta, equipe, quantidade, freqüência, 

fluxos de resíduos etc; 

 Verificar se o dimensionamento da coleta está adequado ao volume gerado, 

número de funcionários disponíveis, número de carros de coletas, 

equipamentos de proteção individual – EPI’s necessários conforme as normas 

de saúde e segurança do trabalho e demais ferramentas e utensílios 

utilizados na coleta; 

 Verificar se existe padronização de turnos, horários e freqüência de coleta 

para os diferentes tipos de resíduos; 

 Verificar a técnica do manuseio da coleta: fechamento dos sacos, transporte 

dos sacos, uso de EPIs; 

 Verificar se o tipo de resíduo está compatível com a cor do saco; 

 Verificar se, para o transporte manual, os recipientes estão adequados; 

 Verificar o transporte mecânico e uso de carro de coleta; 

 Verificar se os carros de coleta estão devidamente identificados com 

símbolos de segurança; 

 Verificar o estado de conservação dos carros de coleta. 

 

Fluxo da coleta interna 

 Verificar o traçado e desenhar os roteiros (itinerários) das coletas até o 

abrigo externo; 

 Levantar as freqüências, fluxo, nível de ruído e horário das coletas; 
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 Levantar e sistematizar as características de cada roteiro para os diversos 

resíduos; 

 Verificar a compatibilidade de roteiros previamente definidos para cada tipo 

de resíduos e horários das coletas. 

 

Quantificação dos RSL 

 Levantar a quantidade de cada tipo de resíduo gerado por setor, por meio de 

volume ou pesagem; 

 Estabelecer um período de coleta dos dados, ou seja, 

turno/dia/semana/mês. 

 

Armazenamento interno e externo 

 Verificar as condições de armazenamento existentes; 

 Verificar o armazenamento dos resíduos de acordo com a regra de 

segregação por tipo de resíduo; 

 Verificar se as embalagens com resíduos estão contidas em recipientes 

devidamente fechados; 

 Verificar se o número de contenedores é compatível com a quantidade e 

tipos de resíduos gerados; 

 Verificar se os ambientes disponíveis para guarda temporária atendem aos 

requisitos mínimos de dimensionamento, equipamentos e segurança; 

 Verificar se as salas de resíduos e abrigos estão compatíveis com tipos de 

resíduos gerados e sua quantidade; 

 Verificar como é efetuada a limpeza do ambiente de armazenamento interno 

e externo; 

 Verificar como é realizado o processo de coleta externa; 

 Verificar quais os tipos de contenedores existentes no abrigo de resíduos; 

 Verificar se a construção do local de armazenamento externo é exclusiva 

para resíduos; 

 Verificar se os abrigos possuem símbolo de identificação, em local de fácil 

visualização, de acordo com a natureza do resíduo; 

 Verificar a existência de abrigos com separação para os diferentes tipos de 

resíduos; 

 Verificar o armazenamento dos resíduos químicos perigosos considerando as 

medidas de segurança recomendadas; 
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 Verificar a existência de resíduos sem identificação; 

 Verificar se o abrigo de resíduo químico do grupo B perigoso está projetado, 

construído e é operado de acordo com as normas de segurança e higiene. 

 Verificar para onde está sendo encaminhado o efluente da lavagem do abrigo 

e da área de higienização. 

 

Área de higienização 

 Verificar se o abrigo possui área de higienização para carros de coleta 

interna e demais equipamentos utilizados, dotada de ventilação, cobertura, 

iluminação artificial, ponto de água (preferencialmente quente e sob 

pressão), piso impermeável, drenagem e ralo sifonado. 

 

Coleta e transporte externo 

 Verificar quais são as empresas coletoras e se as mesmas emitem 

certificação de conformidade com as orientações do órgão de limpeza 

urbana; 

 Verificar o sistema de coleta adotado, se em contenedores basculáveis 

mecanicamente ou manualmente, freqüência de coleta, se ocorre 

disponibilização dos contenedores pela empresa; 

 Verificar os tipos de veículos utilizados de acordo com sua adequação às 

normas; 

 Verificar se o veículo possui sistema de contenção para líquidos; 

 Verificar o procedimento da coleta pelos funcionários da equipe de coleta, 

quanto ao rompimento de sacos, liberação de líquidos ou contaminação do 

ambiente; 

 Verificar o uso de EPI’s pelos funcionários da empresa. 

 

Tratamento 

 Verificar se o estabelecimento possui tratamento prévio ou tratamento 

interno ou se o serviço é terceirizado; 

 Verificar quais são os tipos de tratamento dispensados aos resíduos; 

 Verificar se os resíduos do grupo A, que requerem tratamento prévio à 

disposição final, estão sendo tratados em equipamentos adequados e 

licenciados e quais não estão sendo tratados; 
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 Identificar as empresas tratadoras de resíduos de serviços de saúde e se as 

mesmas emitem certificação de conformidade com as orientações do órgão 

ambiental; 

 Verificar se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento dos 

resíduos estão licenciadas pelo órgão ambiental; 

 Verificar quais resíduos químicos perigosos estão sendo submetidos a 

tratamento, quais estão sendo dispostos em aterro, e quais estão sendo 

submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem; 

 Verificar a existência de rede coletora com tratamento de esgoto; 

 Verificar o processo para decaimento de rejeitos radioativos (se houver). 

 

Disposição final 

 Verificar quais os tipos de disposição final existentes; 

 Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial, verificar se 

os mesmos possuem licenciamento ambiental. 

 

Política de gestão ambiental 

 Verificar a existência de política de gestão ambiental no estabelecimento; 

 Verificar a existência de gestão de riscos ambientais; 

 Verificar a existência de Sistema de Gestão Ambiental – SGA; 

 Verificar a necessidade de adequação do espaço físico do estabelecimento 

para atender normas, legislações e facilitar o correto gerenciamento dos 

resíduos. 

 

Capacitação e treinamento 

 Levantar cursos, treinamentos e campanhas voltados a todos os envolvidos 

no gerenciamento, bem como suas freqüências, onde o foco é a questão 

ambiental (abastecimento de água, resíduos sólidos, esgotos, poluição do ar, 

sustentabilidade e outros). 

 

Avaliação global dos dados levantados 

 Elaborar um relatório baseado em fatos comprobatórios e na pesquisa 

realizada seguindo os passos acima listados; 
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 Abordar, no relatório, as seguintes questões: a descrição de todos os 

procedimentos relacionados à gestão dos RSL; os aspectos problemáticos; as 

referências às legislações, regulamentos, normas etc; 

 Apresentar formalmente o relatório de diagnóstico ao gestor do 

estabelecimento para o esclarecimento de dúvidas e ajustes pertinentes. 

 

Os cuidados na elaboração do relatório 

Para garantir que a análise seja eficaz para a elaboração do plano, é preciso 

que o relatório de diagnóstico seja: 

 

 Sintético, de leitura fácil, que ressalte a informação essencial, eliminando o 

que for dispensável para a ação; 

 Preciso, com os caminhos descritos de forma clara e emblemática, sem 

proselitismo; 

 Estruturado, de forma a contemplar as grandes linhas de orientação; 

 Coerente, garantindo a lógica da sucessão de ações descritas com títulos 

compatíveis com o conteúdo, argumentos claros e pertinentes; 

 Comprobatório, evitando conclusões frágeis e difíceis de serem provadas; 

 Impessoal, evitando críticas e citações de pessoas da organização 

relacionadas a áreas com problemas. 

Resultado do passo 4: 

 Relatório contendo a análise da situação atual dos resíduos quanto à gestão 

e identificação de situações críticas, semicríticas e não críticas. 

 

Passo 5 - Definição de metas, objetivos, período de implantação e ações básicas 

 

Corresponde à organização e sistematização de informações e ações que 

serão a base para a implantação contínua do PGIRS. 

 

O que fazer 

 Delimitar o quadro de intervenção e a dotação financeira preliminar para a 

seqüência dos trabalhos. 

 Decidir quais as metas a serem atingidas; 

 Indicar o momento adequado para se dar início à execução do plano e definir 

cronograma; 
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 Construir os objetivos que levarão ao atingimento das metas; 

 Dimensionar a equipe de trabalho, relacionando número de empregados, 

cargos, formação e responsabilidade técnica; 

 Dimensionar espaços necessários, materiais e equipamentos; 

 

A finalidade principal do PGIRS é estabelecer as condições necessárias para a 

segurança do processo de manejo dos resíduos. Outras finalidades específicas de cada 

estabelecimento podem ser nomeadas, para cumprir as metas que forem estipuladas. 

Abaixo, exemplos de objetivos: 

 

 Criar práticas de minimização dos resíduos; 

 Substituir os materiais perigosos, sempre que possível, por outros de menor 

periculosidade; 

 Reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos; 

 Propiciar a participação e envolvimento dos funcionários do 

estabelecimento; 

 Atrelar ao gerenciamento um trabalho de responsabilidade, co-

responsabilidade e responsabilidade social; 

 Conhecer a realidade local ou regional da coleta, tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos; 

 Conhecer os diferentes tipos de resíduos gerados nas várias áreas de um 

estabelecimento prestador de serviços de saúde, propiciando a diminuição 

dos riscos à saúde e a preservação do meio ambiente, por meio de medidas 

preventivas e efetivas; 

 Criar coleta seletiva de materiais recicláveis; 

 Criar o manual de boas práticas em manejo dos resíduos sólidos; 

 Criar procedimentos básicos e adequados para o correto gerenciamento dos 

resíduos sólidos; 

 Criar procedimentos de auditoria interna e supervisão; 

 Melhorar as medidas de segurança e higiene no trabalho; 

 Minimizar os riscos sanitários e ambientais derivados dos resíduos sólidos 

(contaminação do solo, água, catadores etc.); 

 Desenvolver um trabalho de prevenção contra os riscos potenciais 

decorrentes domanuseio dos resíduos sólidos, com o pessoal da coleta. 
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Investimentos econômico-financeiros 

 Relacionar e quantificar os investimentos necessários para a implantação e 

avaliação do PGIRS; 

 

Cronograma de implantação e execução do PGIRS 

 Ordenar as propostas de ação em função de sua prioridade; 

Cada proposta de ação deve incluir: 

 Descrição da ação; 

 Resultados esperados; 

 Recursos humanos necessários; 

 Materiais necessários; 

 Recursos econômicos necessários; 

 Data de implementação e cronograma. 

 

 Definir, para todas, o que fazer, quando e como. 

 Definir os recursos necessários para implantar as ações, como compra de 

contenedores e outras que não dependem de obras; 

 Elaborar projetos para as obras civis necessárias, de acordo com 

especificações técnicas e orientações de normas técnicas do Ministério do 

Trabalho, do órgão de vigilância, do órgão de controle ambiental e da 

legislação sanitária e ambiental em vigor, assim como das normas e padrões 

estabelecidos pelos serviços públicos (por exemplo, de água e esgoto); 

 Obter, dos órgãos públicos, aprovação para construção de abrigos, ampliação 

de sala de resíduos, tratamento e outras obras estabelecidas no plano de 

ação; 

 Obter os recursos necessários; 

 

Resultado do passo 5: 

 Metas, objetivos e período de realização do PGIRS definidos; 

 Relatório contendo todas as ações propostas, com indicação de recursos e 

tempo para implantação. 
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Passo 6 - Elaboração do PGIRS 

 

Abrange o plano para o gerenciamento contínuo dos resíduos sólidos e 

líquidos (PGIRS) e de serviços de saúde (PGRS). 

O que fazer 

 Hierarquizar os problemas diagnosticados, verificando: sua gravidade ou 

urgência; os custos de sua resolução (financeiros, humanos e materiais); o 

prazo e o esforço necessários para isso; a facilidade de envolvimento da 

organização no processo de mudança; 

 Verificar a efetividade dos programas de prevenção ambiental e promoção 

da saúde existentes; 

 Seguir um roteiro para a construção do plano de acordo com as legislações 

sanitárias e ambientais. 

 

Cada PGIRS é único, mesmo que se tratem de estabelecimentos com as 

mesmas atividades. O que os diferencia é estar de acordo com o diagnóstico específico. 

Grande parte das informações necessárias ao roteiro de elaboração do PGIRS vem, 

portanto, das análises da situação existente obtidas no diagnóstico. 

 

Não é incomum, ademais, mudanças no PGIRS ou até mesmo substituição do 

plano inicial, no decorrer da pesquisa, diagnóstico e desenho das primeiras propostas. É aí 

que reside o valor do plano, constituindo-se em uma base sólida para acertos e ajustes. 

 

Dados sobre o estabelecimento 

 Informar os dados gerais do estabelecimento; 

 Informar os componentes da equipe e/ou empresa que elabora e implementa 

o PGIRS, com identificação da ART e números de registro dos conselhos de 

classe, quando for o caso; 

 Informar a caracterização do estabelecimento; 

 Informar quais são as atividades e serviços predominantes no 

estabelecimento. 
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Caracterização dos aspectos ambientais 

 

Abastecimento de água 

 Informar qual o sistema de abastecimento (rede pública ou solução 

alternativa - poço, caminhão-pipa etc.). No caso de poço, informar a licença 

de uso e outorga; 

 Informar se existe aplicação de produtos químicos na água para o 

abastecimento; 

 Informar se existe o controle interno ou externo de qualidade da água. 

 

Efluentes líquidos 

 Informar a forma de esgotamento sanitário dos efluentes; 

 Informar se existe tratamento ou não dos efluentes no estabelecimento ou 

na rede coletora; 

 

Emissões gasosas 

 Informar se existe geração de vapores e gases, identificar e localizar os 

pontos de geração. 

 

Tipos e quantidades de resíduos gerados 

 Identificar e quantificar os tipos de resíduos gerados ou a serem gerados no 

estabelecimento em cada setor (unidade) gerador. 

 

Segregação 

 Informar as formas de segregação que serão adotadas para os grupos A, B, C, 

D, incluindo os recicláveis, e E; 

 Informar quais os EPI’s e EPC’s a serem utilizados. 

 

 

Tipo de acondicionamento 

 Descrever os tipos de acondicionamento que serão adotados em função dos 

grupos de resíduos, suas quantidades diárias e mensais; 

 Identificar a forma de acondicionamento que será adotada para a segregação 

proposta; 

 Informar quais os EPI’s e EPC’s necessários; 
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 Descrever como e onde serão acondicionados os resíduos dos grupos A, B, C, 

D e E, considerando os tipos de contenedores, sacos plásticos, bombonas, 

salas de resíduos, abrigo e suas identificações em função do tipo de resíduos 

nas áreas internas e externas do estabelecimento; 

 Informar as cores e símbolos padronizados para cada tipo de resíduos. 

 

 

Coleta e transporte interno dos Resíduos 

 

Coleta interna 

 Informar o método de coleta e transporte que será adotado; 

 Descrever as formas de coleta em função dos grupos de resíduos, tipos de 

recipientes, carros de coleta, equipe, freqüência e roteiros adotados; 

 Informar se a coleta adotará o armazenamento temporário; 

 Determinar a rotina e freqüência de coleta para cada unidade ou setor do 

estabelecimento; 

 Informar os EPI’s e EPC’s utilizados para realizar a coleta do resíduo; 

 Informar como serão higienizados os carros coletores, produtos utilizados e 

freqüência. 

 

Roteiros de coleta 

 Determinar os roteiros de coleta, de acordo com o volume de resíduos 

gerados por tipo de grupo. 

 

A rota de coleta interna deve observar as outras rotinas de fluxo de material limpo, 

evitando, sempre que factível, o chamado roteiro cruzado. Um roteiro pode ser traçado, 

buscando-se, através de tentativas, a melhor solução que atenda simultaneamente a 

condicionantes tais como o sentido, freqüência e horário, evitando-se, assim, o já 

mencionado fluxo cruzado e percursos duplicados ou improdutivos. 

 Informar a rotina e freqüência de coleta para cada unidade ou setor do 

estabelecimento. 

 

Transporte interno 

 Informar como serão os transportes internos de resíduos, se separadamente 

em carros ou recipientes coletores específicos a cada grupo de resíduos; 



46 

 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

 Definir os tipos e quantidade de carros coletores que serão utilizados para o 

transporte de cada grupo de resíduos, capacidade dos carros, identificação, 

cores etc; 

 

Armazenamento temporário dos Resíduos 

 Caso seja adotado, identificar a localização, tipos de resíduos a serem 

armazenados, freqüência de coleta; 

 Informar os tipos e quantidades de coletores para a guarda temporária de 

resíduos e as sinalizações para identificação dessas áreas; 

 Informar como serão higienizados esses espaços e freqüência de limpeza. 

 

Armazenamento para a coleta externa dos Resíduos 

 Informar a quantidade de contenedores a ser utilizada para cada grupo de 

resíduos, capacidade volumétrica de cada um e disposição na área; 

 Informar a rotina do armazenamento externo do estabelecimento de saúde; 

 Descrever a rotina de recepção dos resíduos e das coletas internas; 

 Informar como são higienizados os abrigos, os contenedores, carros coletores 

e com que freqüência; 

 Informar os EPI’s e EPC’s a serem utilizados. 

 

Coleta e transporte externo dos Resíduos 

 

 Informar se a coleta externa é realizada pelo setor público ou empresa 

contratada ou sob concessão; 

 Informar o tipo de veículo utilizado para o transporte; 

 Informar a rotina e freqüência de coleta externa do estabelecimento para os 

diferentes tipos de resíduos gerados; 

 Informar o destino dos resíduos coletados, por tipo; 

 Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás e outros) das 

empresas coletoras, dos transbordos, quando houver. 

 

Tratamento dos RSS 

 Descrever o tratamento interno para os resíduos, especificados por tipo de 

resíduo; 

 Descrever o sistema de decaimento de rejeitos radioativos; 
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 Descrever os tipos de tratamento externo adotados para cada grupo de 

resíduos e quais os equipamentos e instalações de apoio, incluindo os 

seguintes aspectos: tecnologias de tratamento adotadas; nome da empresa 

responsável pela operação do sistema; localização das unidades de 

tratamento, endereço e telefone; responsável técnico pelo sistema de 

tratamento, nome, RG, profissão e registro profissional; 

 Informar os EPI’s e EPC’s necessários; 

 Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás, documentos de 

monitoramento definidos pelo órgão ambiental) dos sistemas e tecnologias 

adotados. 

 

Disposição final dos Resíduos 

 Informar as formas de disposição final dos Resíduos Sólidos e especificar por 

tipo de resíduos; 

 Informar quais as empresas que executam a disposição final dos resíduos; 

 Anexar os documentos comprobatórios (licença ambiental, documentos de 

monitoramento, definidos pelo órgão ambiental) de que a empresa está apta 

a realizar o serviço; 

 Indicar a localização das unidades de disposição final adotadas para cada 

grupo de resíduos e seus respectivos responsáveis técnicos (nome, RG, 

profissão, registro profissional, empresa ou instituição responsável e 

telefone). 

 

Outras avaliações de riscos 

 Informar o mapa de risco do estabelecimento, se houver; 

 

Serviços especializados 

 Informar se o estabelecimento possui SESMT, CIPA, PPRA e PCMSO. 

 

Recursos humanos, CCIH, CIPA, SESMT e Comissão de Biossegurança 

 Abordar as inter-relações entre as diversas estruturas existentes no 

estabelecimento (CCHI, CIPA etc.). 

 Fazer um resumo das responsabilidades e qualificações de cada um. 
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Capacitação 

 Descrever as capacitações a serem realizadas, nas formas inicial e de 

educação continuada; 

 

Controle de insetos e roedores 

 Informar e descrever as medidas preventivas e corretivas do programa de 

controle de insetos e roedores. 

 

Situações de emergência e de acidentes 

 Descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e 

acidentes. Por exemplo: procedimento adotado em caso de derramamento, 

greve de funcionários etc. 

 

Identificação e locação em esquemas ou fluxogramas 

 Informar os locais de geração de resíduos por grupo, os fluxos e os roteiros a 

serem executados por tipo de resíduos, locais de armazenamento, 

contenedores etc. 

 

Indicadores de execução e avaliação 

 Especificar o que se quer avaliar, quais as mudanças propostas e 

mensuráveis, levando em conta o objetivo ou resultado fixado. 

 Informar quais os indicadores para acompanhar a execução/implementação 

do PGIRS e medição do impacto do plano; 

 

Os indicadores, portanto, devem servir para avaliar resultados. Eles podem 

medir o desempenho do PGIRS (estágio de andamento do projeto ou de uma atividade, 

durante a fase de execução) ou o impacto do PGIRS (efeitos que o plano gerou na 

população-alvo ou no meio socioeconômico). Um número limitado de indicadores e de 

fontes de verificação pode substituir uma infinidade de dados e de estatísticas acumuladas 

nos projetos e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade do acompanhamento. Muitas 

vezes, os bons indicadores só são "descobertos" durante a ação. Assim, não se deve hesitar 

em rever os indicadores durante as revisões periódicas do PGIRS. Em certos casos, não é 

necessário inventar indicadores, estes já existem. 
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 Especificar a fonte de informação ou o meio de coleta da informação 

necessária para a avaliação. 

 

Um bom indicador deve ser: 

 

 sensível: capaz de registrar diversos tipos de modificações num dado período 

de tempo; 

 específico: atribuído a um objetivo/ resultado. O mesmo indicador 

geralmente só pode ser utilizado uma vez; 

 mensurável: seja em termos quantitativos ou qualitativos; 

 exeqüível: os dados necessários para sua leitura estão à disposição podendo 

ser obtidos no tempo necessário e mediante recursos proporcionais ao 

objetivo a ser medido; 

 plausível: as mudanças medidas estão diretamente ligadas às intervenções 

do PGIRS; 

 confiável: quando utilizado por várias pessoas, num contexto idêntico, chega 

ao mesmo resultado. 

 

Validação 

 Após a redação de todo o plano, obter a validação deste pelo gestor do 

estabelecimento ou instituição. 

 

Resultado do passo 6: 

 PGIRS elaborado; 

 forma de avaliação definida; 

 documento contendo relatório validado pelo gestor. 

 

Passo 7 - Implementação do PGIRS 

 

Abrange as ações para a implementação do PGIRS, com base no documento  

contendo o plano validado pelo gestor do estabelecimento ou instituição. 

 

O que fazer 

 Estabelecer, das ações, procedimentos e rotinas concebidos no PGIRS, os 

prioritários, indispensáveis ao início da operação; 
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 Estabelecer um plano de contingência até que todas as ações necessárias 

para implantar o plano estejam prontas; 

 Executar as obras planejadas; 

 Fazer o acompanhamento estratégico e operacional das ações. 

 

Para a implementação do PGIRS é indispensável observar os seguintes requisitos: 

 A disponibilidade de recursos financeiros; 

 Se a equipe técnica está capacitada; 

 O comprometimento de todos os funcionários, iniciando com a alta diretoria 

até os serviços menos representativos. 

 

Resultado do passo 7: 

 PGIRS implantado. 

 

Passo 8 - Avaliação do PGRSS 

 

Estabelece os períodos e formas de avaliação do PGIRS, de acordo com 

indicadores. 

 

O que fazer 

 Verificar se os resultados esperados foram ou serão atingidos e, se existirem 

diferenças, quais as razões; 

 Verificar se outros indicadores, com melhor desempenho e mais pertinentes 

que os estabelecidos, podem ser utilizados na continuidade do plano; 

 Elaborar um quadro de acompanhamento apontando o resultado da 

avaliação; 

 Propor adaptações ao PGIRS, onde for necessário, considerando a avaliação 

feita e outras auditorias internas e externas; 

 Discutir com a equipe e o setor responsável pelas adaptações propostas e 

considerá-las no orçamento. 

Além de verificar o andamento do projeto em seus elementos tangíveis, uma boa avaliação 

deve: 

 Ser uma ferramenta de gestão mais do que uma ferramenta de controle; 

 Inserir-se num processo de informação, de comunicação e de busca de 

educação  ambiental e melhoria; 
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 Melhorar a capacidade da instituição de compreender as realidades nas quais 

intervém, agir e se organizar de maneira eficaz e eficiente; 

 Facilitar a avaliação de maneira que as equipes e os responsáveis tenham 

uma idéia clara da gestão dos resíduos; 

 Aperfeiçoar os indicadores identificados durante o planejamento para avaliar 

o desempenho da implantação. 

Resultado do passo 8: 

 PGIRS avaliado; 

 Modificações, adaptações e redefinições; 

 Propostas implantadas. 

 

Desenvolver e implantar um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) é fundamental para qualquer IES que deseja maximizar as oportunidades e 

reduzir custos e riscos associados à gestão de resíduos sólidos e líquidos. 

 

Os mesmos preceitos da implantação de qualquer sistema de gestão devem 

ser aplicados no caso de um PGIRS. Com base nisto definiu-se a Política de Resíduos para 

desenvolvimento do processo de gerenciamento dos PGIRS com base na ferramenta PDCA. 
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6.2 Ciclo PDCA 

 
O Ciclo PDCA (em inglês Plan, Do, Check e Action) é uma ferramenta 

gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à 

sobrevivência de uma organização, sendo composto das seguintes etapas (Figura 6.1): 

 

Planejar (PLAN) 

 Metas a serem alcançadas - divulgar e conscientizar 100 % da comunidade 

universitária sobre a política ambiental correta de gerenciamento de 

resíduos e de todo o processo para essa obtenção. 

 Método para alcançar as metas propostas - palestras e cursos obrigatórios 

para toda a comunidade envolvida no processo com apoio da Reitoria. Além 

disso, serão realizadas fiscalizações para verificar o cumprimento das 

normas ambientais e segurança do trabalho vigente. 

 

Executar (DO) 

 Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de 

planejamento; 

 Coletar dados que será utilizada na próxima etapa de verificação do 

processo através de planilhas contendo entrada e saída de resíduos 

químicos, divulgação de metodologia para tratamento de resíduos, 

acompanhamento do Manual de Gerenciamento de Resíduos e da legislação 

vigente. 

 Nesta etapa são essenciais a educação e o treinamento no trabalho através 

de palestras e cursos e o treinamento no trabalho da equipe responsável. 

 

Verificar, checar (CHECK) 

 Verificar se o executado está conforme o planejado, ou seja, se a meta foi 

alcançada, dentro do método definido, avaliar planilhas de resultados, 

consultas realizadas pela comunidade, acidentes com derramamentos e 

vazamentos, acidentes durante o processo, uso adequado de equipamentos 

de proteção individual; 

 Identificar os desvios na meta ou no método e corrigi-los através da 

definição de novas ações. 
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FIGURA 6.1. Ciclo PDCA. Fonte: UNICAMP (2001). Modificado pelo autor. 

 

Agir corretivamente (ACTION) 

 Caso sejam identificados desvios, é não definidas e implementadas soluções 

que eliminem as suas causas; 

 

Caso não sejam identificados desvios, realiza-se um trabalho preventivo, 

identificando quais os desvios são passíveis de ocorrer no futuro, suas causas, soluções etc. 

 

O PDCA é a descrição da forma como as mudanças devem ser efetuadas 

numa organização de qualidade. Não inclui apenas passos do planejamento e 

implementação de uma mudança, mas também a verificação se as alterações produziram a 

melhoria desejada ou esperada, agindo por forma a ajustar, corrigir ou efetuar uma 

melhoria adicional com base no passo de verificação. 
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O PDCA pode ser utilizado na realização de toda e qualquer atividade da 

organização. Sendo ideal que todos da organização utilizem esta ferramenta de gestão no 

dia-a-dia de suas atividades. 

 
6.3 Política de Resíduos 

 
A Política de Resíduos da IES/UEL foi definida considerando as principais 

etapas de gestão de resíduos e com a utilização da ferramenta PDCA: 

 
1. Planejamento: contempla os aspectos ambientais e requerimentos 

legais. Neste momento são definidas as metas e com o auxílio do 

Centro Gerenciador são definidas as destinações finais adequadas aos 

resíduos reciclados e não-reciclados; 

 
2. Implementação: considera a estrutura necessária para o correto 

gerenciamento, define as responsabilidades, iniciam-se os 

treinamentos e disseminação de informações envolvendo educação 

ambiental. Define-se as formas de manuseio e acondicionamento dos 

resíduos, formas de pré-tratamento, avaliação do tipo de destinação 

final mais apropriado para cada classe e/ou grupo de resíduo, 

elaboração da documentação e controle operacional. 

 
3. Verificação e Ações Corretivas: monitoramento e medições de todas 

as medidas propostas através de indicadores de desempenho, 

levantamento das não-conformidades incluindo as ações preventivas e 

corretivas para o correto manejo dos resíduos, manutenção e controle 

dos registros e por fim uma Auditoria do PGIRS. 

 
4. Revisão da Gestão: com base na Auditoria do Plano torna-se necessária 

a revisão PGIRS. Estima-se que seja feita uma revisão do PGIRS a cada 

2 (dois) anos.  

 

Portanto, alicerçada nestas quatro etapas define-se a Política de Resíduos 

(Figura 6.2). 
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FIGURA 6.2. Política de Resíduos definida para o PGIRS para a IES – UEL/Universidade Estadual de 
Londrina (PR). Fonte: Sistema FIRJAN (2006), modificado pelo autor. 

 

 
A Política de Resíduos da IES/UEL objetiva buscar constantemente através da 

utilização dos recursos humanos e do conhecimento multidisciplinar a melhoria contínua do 

gerenciamento de resíduos, a minimização da geração de resíduos e principalmente a 

definição da forma mais adequada de destinação final para cada tipo de resíduo gerado, 

priorizando sempre os processos de reutilização, reciclagem e co-processamento. 

 

6.4 Centro Gerenciador 

 

O Centro Gerenciador, nome designado para o conjunto de membros a serem 

definidos para manter a gestão dos resíduos, é responsável pela implantação do plano, com 

autonomia e acesso à Reitoria para instrumentalizar-se visando este fim. Também será 

responsável pelo desenvolvimento pela divulgação e criação de material de apoio à 

Educação e Conscientização Ambiental. Este grupo não deve ser numeroso para facilitar o 

gerenciamento das ações a serem implantadas. 

 

6.4.1 Metodologia 

 
Os resíduos sólidos podem ser reciclados dentro do próprio processo 

(regeneração), podem ser tratados e/ou classificados para serem utilizados como insumos 

em outros processos e produtos (reciclados), ou finalmente podem ser transformados em 
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rejeitos, que devem receber tratamento adequado para evitar sua transformação em 

poluentes. 

 

Preocupados com os rejeitos não tratados e não administrados, os órgãos de 

controle ambiental trabalham no sentido de disciplinar seu destino final, evitando que 

contaminem o meio ambiente, e desta forma causem agressão ao ser humano. 

 

Segundo CANASSA e CASTILHO (1991) “No Brasil, a geração de resíduos é 

ainda no presente uma atividade não muito controlada, e, portanto não é dada a ela uma 

importância merecida”. 

 

Para quem produziu o resíduo, o mesmo passa a ser parte de seu passivo, ou 

seja, é de sua propriedade e responsabilidade, mesmo depois de ser enviado para 

tratamento ou disposição em terceiros, como afirma LAGE (2000). 

 

Há certos rejeitos que, por si só, justificam qualquer utilização 

ecologicamente viável e correta ou eliminação integral, pois a sua disposição, mesmo que 

controlada, acarreta em impacto de tal magnitude que induz a extinção dos seres vivos, 

pela progressiva contaminação dos recursos naturais ou pelo contato direto. Existem ainda 

utilizações não controladas de rejeitos com contaminates, como disposição em aterros não 

apropriados (aterros sanitários, por exemplo) e uso no meio agrícola. Neste caso, a mistura 

direta ao solo destinado à agricultura contamina o mesmo, os mananciais e até os vegetais 

produzidos, ou seja, com impacto direto sobre animais ou sobre o ser humano, segundo 

ENGENHEIRO (2001).  

 

Segundo MARINO (2003), pesquisas vêm sendo desenvolvidas há muitos anos, 

por técnicos ou órgãos independentes e sem visão empresarial, visando o aproveitamento 

parcial ou total de resíduos sólidos industriais, em diversas áreas da atividade econômica. 

Muitas delas são parcialmente patrocinadas pelas próprias indústrias geradoras ou suas 

associações, e outras pesquisas desenvolvidas por empresas especializadas ou 

universidades.  

 

Verificam-se também esforços conjuntos que visam identificar oportunidades 

específicas de reutilização de resíduos industriais. 
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Apesar de existirem inúmeros estudos e tentativas de aproveitamento de 

rejeitos, que podem ser verificados na literatura e na prática, observou-se que a presença 

de um agente catalisador deste processo de aproveitamento, poderia criar a sinergia entre 

os diversos envolvidos, ao invés de tentar administrar os interesses individuais dos mesmos. 

Este agente substituiria, com vantagens, eventuais empresas que buscam obter lucros com 

as transações comerciais entre empresas, além de apresentar total confiabilidade ao órgão 

de controle ambiental, pois possibilitaria a qualquer instante uma auditoria clara e 

precisa, para verificação de volumes e destinos de todo rejeito retirado do gerador, e de 

todo material recebido e aplicado pelo utilizador. Atuaria ainda no sentido de 

acompanhamento do desempenho com o tempo, e no desenvolvimento tecnológico de tal 

utilização. 

 

O agente gerenciador poderá ser aquele que conhecendo as necessidades de 

cada uma das partes, transforma essas necessidades em estudo técnico econômico de 

viabilidade, e principalmente implanta os sistemas de controle para garantir o perfeito 

desempenho esperado. 

 

No enfoque ambiental geral e mais especificamente de resíduos industriais, 

segundo CHIUVITE e ANDRADE (2001), deve-se organizar politicamente sua gestão, 

mobilizando empresários, governos, setores da sociedade organizada e legislativo, 

procurando instrumentar o gerenciamento destes resíduos, visando o aumento dos meios 

de reaproveitamento combinado com a redução do volume de materiais dispostos sem 

controle, dos dispostos em aterros sanitários e assim incrementar a vida útil destes locais. 

Desta forma parece ser essencial o desenvolvimento de uma metodologia de 

gerenciamento para aproveitamento desses rejeitos, com garantia de desempenho técnico, 

controle ambiental, adequação de aplicabilidade, e portanto de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Observa-se na literatura que existem algumas metodologias de verificação 

da viabilidade técnica de utilização de determinados rejeitos. Por outro lado praticamente 

não existem metodologias abrangentes que contemplem não apenas a parte técnica, mas 

toda a cadeia de ações relativas a aplicação aprovada e continuada dos rejeitos. Com base 

a metodologia proposta por JOHN (2000) para reciclagem de resíduos na construção civil. 

Apresenta uma visão holística e multidisciplinar durante todos os procedimentos de uma 

metodologia ampla e confiável. 
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A proposta básica de MARINO (2003) consiste em apresentar e verificar a 

aplicabilidade de uma METODOLOGIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 

REJEITOS INDUSTRIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM CENTRO GERENCIADOR, ou seja, a 

participação de um agente facilitador, com características de gerenciador integrado na 

aplicabilidade de rejeitos industriais diversos com vistas a sua utilização como matéria 

prima, especificamente no campo da construção civil, de forma aprovada e segura 

ambientalmente. Esta metodologia desenvolvida inicialmente por CINCOTTO (1995) 

representa historicamente no Brasil o início dos estudos de aproveitamento destes 

materiais na indústria da construção civil. 

 

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos pretende adotar as 

considerações realizadas em MARINO (2003) através da ampliação da metodologia estudada 

para gestão e aproveitamento de resíduos baseado em um centro gerenciador, não 

somente para rejeitos provenientes da construção civil e sim para as diversas áreas de 

geração de resíduos de Instituição de Ensino Superior (IES). 

 

A aplicação desta metodologia de gestão e aproveitamento de rejeitos, com 

a base em um centro gerenciador, pretende apresentar uma adequada e aprovada 

destinação para diversos materiais descartados pela Universidade, em substituição a 

materiais tradicionais de fontes normalmente não renováveis, possibilitando: reduzir o 

impacto ambiental da exploração desses materiais tradicionais; reduzir o impacto 

ambiental causado pela administração incorreta dos resíduos, ou o risco de acidentes 

ambientais quando armazenados de forma incorreta; e, se possível, reduzir os custos 

monetários envolvidos na destinação adequada dos resíduos gerados diariamente. 

 

6.4.2 Proposta da Metodologia com Centro Gerenciador 

 

O princípio da metodologia, que será apresentada a seguir e que a diferencia 

das demais, surgiu da percepção de que existe um grande distanciamento entre os projetos 

de pesquisa e extensão das Universidades e o potencial técnico e tecnológico que os 

docentes da Instituição possuem e muitas vezes acabam sendo mal aproveitados por falta 

de um centro gerenciador. Torna-se necessário aproveitar o potencial de novos materiais, 

principalmente através da inclusão de materiais recicláveis e/ou novas tecnologias de 

processamento e destinação dos resíduos. 
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Assim, o princípio da metodologia é criar um centro gerenciador, que atuará 

de forma isenta e independente das demais partes envolvidas e pode catalisar o processo, 

tornando-se um prestador de serviços técnicos para os demais centros da instituição, 

estimulando a coletividade, com opção ainda de ser agente multiplicador de novas 

soluções tecnológicas para as empresas da comunidade. 

 

A metodologia modificada para este Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

CINCOTTO (1995), FEEMA (2000), JOHN (2000) e MARINO (2003) deverá considerar os 

seguintes fatores: 

 
a) Formação de um grupo multidisciplinar (centro gerenciador); 

b) Conscientização do gerador para necessidade do estudo e sua utilização prática e 

com redução; 

c) Seleção do resíduo a ser estudado; 

d) Levantamento de dados sobre a produção do resíduo; 

e) Caracterização detalhada do resíduo, do ponto de vista da sua composição química 

completa, microestrutura e características físicas; 

f) Classificação do resíduo de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT; 

g) Inventário das alternativas de reciclagem; 

h) Seleção da alternativa para pesquisa e desenvolvimento, a partir de aspectos de 

mercado, de meio ambiente, técnicos e sociais; 

i) Desenvolvimento da pesquisa; 

j) Avaliação do produto do ponto de vista do seu desempenho técnico, ambiental e 

legal; 

k) Estudo da viabilidade econômica; 

l) Aprovação de utilização junto aos órgãos de controle ambiental e governamentais 

pertinentes; 

m) Execução de teste prático em verdadeira grandeza, de modo a aferir os dados e 

resultados esperados; 

n) Elaboração de documentos de controle; 

o) Elaboração de manuais práticos de transporte, manuseio, armazenamento 

temporário, aplicação e controle do resíduo; 

p) Controle do processo, apresentando relatórios periódicos aos participantes de todo 

o processo, inclusive com alterações ou intervenções necessárias para continuidade 

do programa. 
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q) Transferência e disseminação da tecnologia para o mercado/comunidade. 

 

Desta forma, para complementar as atividades e gerenciar com 

responsabilidade as funções de cada um dos participantes, será instituído um agente, com 

visão holística e isenta, como centro gerenciador da pesquisa, de modo a promover 

intervenção harmoniosa dos interesses dos diversos intervenientes. 

 

Segundo JOHN (2000) dado o caráter multidisciplinar da pesquisa de 

determinado resíduo, aspectos cuja área de especialização estão fora da área do 

gerenciador serão abordados apenas em seus conceitos fundamentais. O seu 

aprofundamento necessariamente será uma tarefa coletiva. 

 

O centro gerenciador deve integrar os interesses comuns e levar a uma 

solução com benefícios mútuos. Este gerenciamento deve substituir, com vantagens, 

eventuais empresas que buscam obter lucros com as transações comerciais para 

destinação, além de apresentar total confiabilidade ao órgão de controle ambiental, pois 

possibilita a qualquer instante uma auditoria clara e precisa, para verificação de volumes e 

destinos de todo rejeito retirado do gerador, e de todo material recebido e aplicado pelo 

utilizador. O centro gerenciador do processo deve ser uma entidade que tenha a visão 

holística de todo o processo, de modo a efetivamente provocar o processo de utilização, 

atendendo a todos os interessados, eliminando as arestas entre os participantes e os 

entraves legais e burocráticos. Assim, uma característica desejável deste centro 

gerenciador é que ele tenha uma capacitação multidisciplinar. 

 

O esquema da metodologia terá a configuração apresentada na Figura 6.3. 
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FIGURA 6.3. Fluxograma de configuração de decisão entre utilização racional ou destinação 
convencional/descarte de resíduo, proposta para o PGIRS da IES/UEL. 

 

O centro gerenciador constituído deve ter a função de, ele mesmo ou 

através de terceiros (empresa, centro de pesquisa, banco, órgão ou profissional liberal):  

i) Levantar centros geradores e resíduos; 

ii) Estudar utilizações racionais viáveis; 

iii) Aprovar junto aos órgãos de controle ambiental ou governamentais pertinentes; 

iv) Buscar aplicadores e desenvolver processos e procedimentos corretos; 

v) Gerir o processo de modo a controlar e garantir a utilização racional e aprovada do 

resíduo. 

 
Esta atividade de gerenciamento deverá ser contínua, pois os resíduos 

podem sofrer alterações de suas características técnicas, quer por variação das matérias 

primas básica, quer por alteração nos processos de geração, ou até por mudança do 

combustível ou temperatura, por parte do gerador do resíduo. Da mesma forma, as 
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condições de uso e aplicação do resíduo também podem sofrer alterações, tais como 

variações na mão de obra ou nos equipamentos, nas condições climáticas do local de 

aplicação, na mudança dos materiais intervenientes ou complementares do processo, ou 

até nas necessidades de cada nova etapa ou pesquisa a ser realizada. Há ainda uma 

terceira fonte de alterações, que são as legislações ambientais, que podem alterar 

indicadores de controle, aumentando ou reduzindo as restrições em função do 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

6.4.3 Centro gerenciador e seu papel de fazer acontecer 

 

Segundo NETTO (1988), o gerenciamento de qualquer empreendimento ou 

atividade, que interfira em várias empresas e/ou órgãos administrativos, tornou-se 

essencial para sua efetiva realização, pois são necessárias soluções que contemplem 

especialidades e disciplinas tais como: 

 - Sofisticadas tecnologias executivas e de controle; 

 - Processos ou equipamentos sofisticados; 

 - Especialização e diversificação da mão de obra; 

 - Materiais novos, específicos, em grande quantidade ou escassos; 

 - Recursos financeiros escassos e caros; 

 - Velocidade de implantação cada vez maior; 

 - Interface com o meio ambiente; 

 - Atendimento às aspirações sociais. 

 

O centro gerenciador deve ter características para desempenhar as funções 

de: 

a) Buscar levar a cabo a realização do empreendimento de implantar o uso do resíduo 

como matéria prima; 

b) Ter o perfil adequado de conhecimento de técnicas apropriadas e de mobilidade em 

suas áreas de atuação; 

c) Interferir nas etapas de concepção, viabilidade, projeto, implantação e controle de 

cada uma das fases, de forma a promover a intervenção harmoniosa dos interesses; 

d) As atividades podem ser realizadas por um profissional, empresa gerenciadora, 

instituição, órgão, ou qualquer outro elemento capacitado, isoladamente ou em 

consórcio, com profissionais certos e nas posições compatíveis com seus perfis de 

desempenho; 
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e) Atender os cronogramas e datas impostas pelos órgãos de controle, quanto a entrega 

dos documentos inerentes ao processo administrativo. Isso significa adotar os passos 

apresentados na Figura 6.4. 
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FIGURA 6.4. Fluxograma do Gerenciamento de Resíduos com a apresentação de todas as etapas do Plano de Gestão dos Resíduos a ser implantado pela 
IES/UEL Universidade Estadual de Londrina (PR). Fonte: Sistema FIRJAN (2006), modificado pelo autor. 



65 

 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

7 DIAGNÓSTICO ATUAL DO MANEJO DE RESÍDUOS PELO CAMPUS  

 

De acordo com a Norma ABNT 10004:2004, resíduos sólidos são resíduos nos 

estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. A norma inclui ainda, 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 corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente viáveis face a melhor 

tecnologia disponível.  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as informações sobre os tipos e as 

quantidades de resíduos gerados na Universidade Estadual de Londrina.  

 

7.1 Metodologia 

 

Em um trabalho de investigação científica é necessário confrontar teorias 

com dados experimentais ou de observação objetivando definir o método de estudo e as 

técnicas a serem utilizadas pelo pesquisador para o desenvolvimento de seu estudo. 

 

De acordo com Gil (2002) apud Coutinho (2006), as pesquisas são 

classificadas, em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. O referido 

autor relata que está comprovada que toda e qualquer classificação se faz mediante algum 

critério. 

 

Gil (2002) define que a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, e a pesquisa 

exploratória tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores. Inúmeros estudos podem ser classificados sob este título, e uma de 

suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

 

A abordagem metodológica dessa produção científica foi elaborada baseada 

nos parâmetros descritivos e exploratórios. 
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A realização do levantamento dos dados referentes à situação atual do 

recolhimento de resíduos, realizado pela Universidade Estadual de Londrina, se deu 

através de levantamentos estatísticos, envio de inventários aos departamentos da 

instituição buscando conhecer a quantidade e o tipo dos resíduos gerados, e trabalhos de 

campo, com o intuito de verificar a estrutura de recolhimento existente e a forma como o 

mesmo está sendo realizado através de dados qualitativos e quantitativos. 

 

Esta opção foi definida pela dificuldade de determinação da composição e 

quantidade de resíduos gerados em um intervalo curto de tempo. No entanto, no decorrer 

da implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos está previsto o aperfeiçoamento 

destes resultados. 

 

Ainda considerando a pesquisa exploratória foi realizado o reconhecimento 

das áreas para identificar os pontos de geração e as condições de acondicionamento de 

resíduos sólidos, através de visitas aos setores/centros de estudo internos e externos a IES. 

 

7.2 Elaboração e Aplicação do Inventário 

 

Para Lakatos e Marconi (2001) apud Coutinho (2006), as técnicas de 

pesquisas, são consideradas como um conjunto de preceitos e processos de que se serve 

uma ciência; são também, as habilidades para usar esses preceitos ou normas, na obtenção 

de seus propósitos. 

 

Corresponde, portanto a parte prática da coleta de dados. 

 

As técnicas de pesquisa apresentam duas grandes divisões: documentações 

indiretas, abrangendo a pesquisa documental e a bibliográfica e documentação direta. 

 

Esta última subdivide-se em: observação direta intensiva (observação e 

entrevista) e observação direta extensiva (questionário, formulário, medidas de opinião e 

de atitudes, testes, sociometria, análise de conteúdo, história de vida, pesquisa de 

mercado). 

A técnica escolhida para a pesquisa de campo foi à observação direta 

extensiva. 
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Foi utilizado um inventário estruturado, onde o responsável pelo setor 

respondia as questões objetivas e em alguns casos com explicações subjetivas (ANEXO F). 

 

7.2.1 Aplicação do Inventário 

 

O Inventário, apresentado no ANEXO F, foi aplicado ao responsável pelo 

setor do ponto de geração de resíduos identificados em visita anterior, para elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados, levantados. 

 

7.2.2 Tabulação do Dados Coletados 

 

Para tabulação dos dados obtidos do inventário foi utilizado o programa 

Excel da Microsoft. O programa atende às necessidades básicas de quem pretende realizar 

uma pesquisa estatística, processá-la, analisar os dados e apresentar seus resultados. O 

método é um procedimento estatístico básico, de acesso simples e fácil compreensão. 

 

Foi lançada toda a resposta para cada resíduo por setores. O procedimento 

final e a análise dos resultados gerados pelo programa, ou seja, para cada questão, foi 

elaborado um gráfico de acordo com as incidências. 

 

7.2.3 Resultados do Inventário 

 

Na confecção do Inventário, os resíduos foram classificados conforme Quadro 

7.1. Com base nas informações geradas pelos responsáveis por Centro/Departamentos foi 

possível definir uma porcentagem de acordo com cada tipo de resíduo. 

 

Os resultados do Inventário de Resíduos aplicado ao responsável pelo setor 

do ponto de geração de resíduos encontram-se apresentados nas Figuras 7.1 a 7.5. 

 

Cabe salientar, que alguns inventários foram apresentados incmpletos ou 

com informações discrepantes e que após o início da execução do Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos deverá ser realizado novo Inventário de forma mais criteriosa. 
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A quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL de acordo com o tipo 

de resíduo foi caracterizada da seguinte forma (Figura 7.1): 

 

 Resíduo Urbano – 56,49%; 

 Resíduos Agrícolas – 26,27%; 

 Resíduos de Saúde – 13,66%; 

 Resíduos de Construção Civil – 1,91%; 

 Resíduo Especial – 1,23%; 

 Resíduo Geral não Reciclável – 0,39% 

 Resíduos Tecnológicos – 0,04 %. 

 

Dentre os Resíduos Urbanos (56,49%) a quantidade de resíduo gerado 

apresentou as seguintes porcentagens (Figura 7.2): 

 

 Lixo orgânico – 41,89%; 

 Papel – 31,33%; 

 Papelão – 13,26%; 

 Podas de árvores/jardins – 3,32%; 

 Plástico – 3,31%; 

 Madeira – 3,10%; 

 Vidro – 2,06%; 

 Metal – 1,55% 

 Embalagens longa vida – 0,18%. 

 

Os resíduos agrícolas são compostos basicamente por estercos originados no 

próprio campus, com uma pequena porcentagem de alguns tipos de plásticos denominados 

outros plásticos, plásticos vulgares, plásticos banais1 somando 0,08% do valor total de 

26,27%. 

 

                                             
1 Outros plásticos/ plásticos vulgares/ plásticos banais: há uma enorme variedade de resíduos de plástico que se podem 
encontrar nas explorações agrícolas, como por exemplo: filmes de cobertura do solo, de estufas e estufins, tubagem de rega, 
ráfias e redes de ensombramento, embalagens de adubos, vasos, placas e tábuas de germinação, etc. 
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QUADRO 7.1. Classificação, identificação e quantificação dos tipos de resíduos gerados na IES/UEL 
de acordo com o inventário. 
 

 

 

 

 

Classificação quanto à origem Grupo Quantidades Mensais (Kg) 

1.1-Lixo orgânico 

1.2-Plástico 

1.3-Metal 

1.4-Vidro 

1.5-Papel 

1.6-Papelão 

1.7-Madeira 

1.8-Pneus 

1.9-Embalagens longa vida 

1 - Resíduo Urbano 
(domiciliar/comercial/público) 

1.10-Podas de árvores/jardins 

15.300,80 

2.1-Pilhas 

2.2-Baterias 

2.3-Lâmpadas 

2.4-Cartucho de tinta 

2.5-Tonner 

2.6-Embalagens de Agrotóxicos 

2.7-Embalagens de combustíveis 
(gasolina, óleo lubrif. e outros) 

2.8-Embalagens de medicamentos 

2.9-Embalagens de produtos químicos 

2 - Resíduo especial 

2.10-Embalagens de veneno 

327,00 

3.1-  Grupo A  

3.2-  A-2 

3.3-  A-3 

3.4-  A-4 

3.5-  A-5 

3.6-  Grupo B 

3.7-  Grupo C 

3.8-  Grupo D 

3 - Resíduo de saúde (RSS)* 

3.9-  Grupo E 

3.537,50 
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Continuação Quadro 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-Esterco 

4.2-Fertilizantes 

4.3-Embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos 

4.4-Embalagens de medicamentos para 
uso veterinário 

4 - Resíduo agrícola** 

4.5-Outros plásticos/ plásticos 
vulgares/plásticos banais 

6.655,00 

Classificação quanto à origem Grupo Quantidades Mensais (Kg) 

5.1-Televisores 

5.2-Rádios 

5.3-Computadores 

5.4-Celulares 

5 - Resíduo tecnológico 

5.5-Aparelhos eletrônicos em geral 

300,00 

6.1-Areia contaminada 

6.2-Concreto 

6.3-Entulho de construção e demolição 

6.4-Serragem 

6.5-Ferro 

6 - Resíduo de construção civil 

6.6-Telhas/lajes /tijolos quebrados 

505,00 

7 - Resíduo radioativo  0 

8 - Resíduo geral não reciclável ou misturado ou contaminado não 
passível de separação  0 

9 - Resíduo não identificado  0 

10. Outros 0 

TOTAL 26.625,30 
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Os Resíduos de Saúde apresentam as seguintes quantidades geradas por tipo 

de resíduos (Figura 7.3): 

 

 Resíduo A-4 – 57,94%; 

 Resíduo A – 28,90% (demais resíduos); 

 Resíduo B – 6,50%; 

 Resíduo E – 3,63%; 

 Resíduo D – 3,03%. 

 

As quantidades de resíduos gerados provenientes de Construção Civil na 

IES/UEL estão dispostas conforme abaixo (Figura 7.4):  

 

 Entulho de construção e demolição – 68,04%; 

 Ferro – 18,56%; 

 Concreto – 10,31%; 

 Telhas/lajes/tijolos quebrados – 3,09%. 

 

Os resíduos classificados como Especiais apresentam as seguintes 

quantidades (Figura 7.5): 

 

 Embalagens de medicamentos – 48,15%; 

 Embalagens de Produtos Químicos – 34,99%; 

 Lâmpadas – 6,65%; 

 Toner – R$ 5,20%; 

 Pilhas – 3,15%; 

 Cartucho de Tinta – 0,80%; 

 Embalagens de agrotóxicos – 0,64%; 

 Baterias – 0,42%. 

 
 

No caso dos resíduos classificados como “outros”, alguns itens ficaram de 

fora dos gráficos e das tabelas. São eles: Óleo de fritura; Luvas de Latéx; Isopor; Filtros de 

combustível; Luvas; Mascaras; “DAB”. 
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TABELA 7.1. Quantitativos de resíduos produzidos pela UEL. Fonte: Inventário de Resíduos e PCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados da Tabela 7.1 revelam as discrepâncias entre os dados do 

Inventário dos Resíduos e aqueles provenientes da destinação por parte da Prefeitura do 

Campus/PCU. Isto se explica pela qualidade da informação fornecida pelo Inventário, que 

em parte não trouxe dados de orgânicos produzidos pelos Departamentos, Centros e do 

despreparo do responsável pelo preencimento da planilha. 

 

Isto sugere, portanto, a continuidade da aplicação do formulário dos 

Inventários de Resíduos praticado na Universidade. 

 
INVENTÁRIO PCU 

Resíduos Valores em kg Valores em % Valores em kg Valores em % 

Reciclável 5.473,90 38,25 5.040,00 28,00 

Não reciclável 8.836,40 61,75 12.960,00 72,00 

TOTAL 14.310,30 100,00 18.000,00 100,00 
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FIGURA 7.1. Quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL classificados quanto à origem. 
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FIGURA 7.2. Quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL – Resíduo Urbano. 
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FIGURA 7.3. Quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL – Resíduo de Saúde. 
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FIGURA 7.4. Quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL – Resíduo de Construção Civil. 
 

 
 

 

 



77 

 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

 

 

 

 

FIGURA 7.5. Quantidade mensal de resíduos gerados pela IES/UEL – Resíduo Especial. 
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7.3 Trabalhos de Campo 

 

Com o objetivo de levantar uma panorâmica da geração, armazenamento e 

recolhimento dos resíduos da instituição, foram realizados vários levantamentos de campo 

as Unidades da Instituição – Centros, Departamentos, HU, HV, Órgãos Suplementares, 

Administração – geradoras de resíduos e também aos pontos de armazenamento. 

 

Nestas visitas foram fotografados aspectos das lixeiras, conservação, pontos 

de armazenamento e particularidades locais.  

 

Uma das dificuldades foi a catalogação de todas as lixeiras e lançamento em 

base CAD. Foram verificadas algumas condições de abandono de resíduos comuns e 

perigosos em áreas impróprias, e também a inadequação das áreas de armazenamento 

temporário e dos abrigos de resíduos.  

 

Assim, neste capítulo procura-se apresentar, de maneira organizada, os 

problemas mais relevantes associados aos resíduos sólidos.  

 

7.3.1 Campus Universitário 

 

A estrutura atual de recolhimento dos resíduos sólidos do campus 

universitário é composta de lixeiras comuns em pontos fixos, tambores móveis para 

materiais recicláveis e depósitos específicos para resíduos químicos, comuns e de saúde, 

Hospital Veterinário (HV) e Hospital das Clínicas (HC) dentro do campus.  

 

Com relação aos resíduos orgânicos, após o recolhimento e armazenamento 

na Central de Armazenamento, é recolhido pela Prefeitura Municipal para o aterro 

municipal. Vale ressaltar que com a Lei Municipal 789/2009, os resíduos produzidos não 

mais serão recolhidos a partir de fevereiro/2010, havendo a necessidade de envio para 

aterros privados. 

 

 Para os resíduos de poda de árvores, a UEL dispõe do seu recolhimento e 

deposição em Trincheira escavada, onde se faz sua Compostagem. 
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Descrição da Situação Atual do Campus Universitário 

 

A seguir, uma relação de imagens e descrições com o objetivo de 

materializar a realidade encontrada no campus universitário, aspectos e irregularidades. 

7.3.1.1  Áreas Comuns da IES 

 Descrição das Lixeiras Comuns 

Foram contabilizadas 300 lixeiras comuns de latão, pintadas de branco, 

fixadas no solo por tubo metálico - Figura 7.6. e ANEXO G.  São monovolume e não fazem 

separação dos tipos de resíduos, apenas realizam o seu recolhimento, denominado pelo 

sistema de recolhimento da PCU como lixo orgânico. Estão distribuídas 

predominantemente no calçadão que dá acesso aos centros e nas vias principais para os 

departamentos, administração, principalmente. Em alguns locais há uma grande 

concentração de lixeiras e outras, quase não são encontradas, inclusive nos locais de 

grande fluxo de pessoas. 

 

Foram encontradas lixeiras em condições de má conservação em toda a IES, 

sem sacos plásticos, com excesso de resíduo ou caídos, como pode ser constatado pelas 

fotos das Figuras 7.6 a,b.. Pelo excesso de resíduos e por demora de recolhimento, é muito 

comum encontrar resíduos dispostos de forma inadequada, em meio ao gramado, em cima 

das calçadas e outros locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.6. (a) Modelo de lixeiras utilizadas no campus e (b) Manutenção precária. 
 

a b
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 Descrição dos Tambores Móveis para Resíduos Recicláveis 

Não foi possível contar ou estimar o número exato de tambores móveis, 

porém, estima-se que sua quantidade seja igual ou superior à de lixeiras. É designado à 

reciclagem de resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metal. No 

entanto, não está sendo usado de forma correta uma vez que não ocorre a separação dos 

resíduos (Figura 7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.7. (a) Modelo de lixeiras móveis utilizado no campus; (b) Layout dos rótulos dos tambores 
plásticos e (c) Nenhum tipo de separação de resíduos. 

 

7.3.1.2 Depósitos de Recolhimento de Resíduos Químicos, Comuns ou de Saúde 

 

De acordo com o levantamento efetuado no campus, foram contabilizados 16 

depósitos de recolhimento sendo que do total, dois são destinados ao recolhimento de 

resíduos de saúde, um é designado aos resíduos químicos e os demais, aos resíduos 

comuns. 

 

 Descrição dos Depósitos de Resíduos de Saúde 

Com relação aos depósitos de resíduos de saúde, no caso do Hospital das 

Clínicas, foram encontradas inúmeras irregularidades como, por exemplo, armazenagem de 

resíduos comuns no mesmo local dos resíduos de saúde, armazenagem indevida de 

Figura 5: Modelo de lixeiras 

móveis utilizado no campus.

a b

c
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lâmpadas fluorescentes expondo as mesmas às variações do tempo e grande quantidade de 

resíduos de construção civil nas proximidades do prédio (Figura 7.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7.8. (a) Resíduos de saúde e comuns armazenados no mesmo local; (b) Lâmpadas 
fluorescentes armazenadas de forma inadequada; (c) e (d) Resíduos de construção civil. 

 

 

 Descrição dos Abrigos Externos de Armazenamento de Resíduos 

No que diz respeito aos depósitos designados ao “lixo comum”, são 

predominantemente a céu aberto, como baias, sem proteção contra o acesso de animais, 

baratas, roedores e outros. 

 

Não existe uma padronização construtiva, já que somente um apresenta-se 

coberto e isolado e os demais, ora cercados por cercas, outros por muro de alvenaria 

(Figura 7.9).  

Nos resíduos depositados, não há a realização de uma separação dos tipos de 

resíduos como plástico, papel ou papelão dos resíduos orgânicos. 
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FIGURA 7.9. (a) Modelo de depósito de resíduos; (b) Materiais recicláveis expostos às intempéries; 
(c) Resíduos sem separação; (d) Modelo de depósito para resíduos; (e) Resíduos dispostos sem 
proteção e (f) Modelo de depósito apresentando cobertura e isolamento. 
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 Descrição do Depósito de Resíduos Químicos 

No prédio do Departamento do Departamento de Química/CCE, foi 

identificado um depósito de resíduos químicos fora das normas técnicas. Havia uma grande 

quantidade de resíduos oriundos de aulas e pesquisas dos laboratórios, vidraria quebrada, 

acondicionados em tambores e caixas de papelão, sem segurança, proteção  do lado de 

fora do mesmo e suas instalações mostraram-se precárias, sem cobertura, com paredes 

feitas de madeira, não possibilitando o isolamento dos materiais (Figura 7.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.10. (a) Depósito de resíduos químicos e (b) Resíduos químicos do lado de fora do 
depósito. 

 

 

Segundo informações do Departamento, esta é uma instalação provisória, o 

qual reconhece a precariedade e os riscos das instalações, porém, eles aguardam o final da 

construção de depósito de produtos químicos, feito segundo normas técnicas (Figura 7.11) 

e que abrigará também os resíduos produzidos a espera da sua destinação, como tem 

ocorrido periodicamente.  
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FIGURA 7.11. Depósito de produtos químico construído no Depto. Química e que abrigará os 
resíduos até o recolhimento e destinação final. 

 

7.3.1.3 Central de Recepção ou Armazenamento dos Resíduos do Campus 

 

Localizado na porção oeste do campus, é constituída por duas baias, 

formada por paredes de alvenaria, perfazem cerca de 60 m2. Não possuem cobertura e 

nem piso impermeabilizado (Figua 7.12). 

 

Armazenam os resíduos recicláveis – doados a catadores – e os resíduos 

orgânicos, recolhidos pela Prefeitura Municipal. 

 

Tem comumente sido mal operado em razão da infraestrutura inadequada 

para o armazenamento correto dos resíduos. 

 

Foi observado também outros resíduos dispostos fora das baias e espalhados 

ao longo da estrada de acesso.  

 

7.3.1.4 Trincheira de Resíduos de Poda de Árvores 

 

Localizado na porção extrema noroeste do campus, limítrofe com a 

Rod.Celso Garcia Cid/ PR-445, abrangendo uma área de 3.300 m2, foi instalada uma 

trincheira destinados ao recolhimento de resíduos de poda de árvore. A forma de 

disposição dos resíduos baseia-se apenas na sobreposição de camadas de resíduos e de 

solo. Não há um controle específico dos resíduos que estão sendo direcionados à trincheira 
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uma vez que foram encontrados resíduos como plástico na área de decomposição (Figura 

7.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7.12. Imagens da central de armazenamento de resíduos recolhidos no campus para 
recolhimento por parte da coleta pública. 
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FIGURA 7.13. Trincheira de deposição de resíduos de poda de árvore. 

7.3.1.5 Prefeitura do Campus Universitário 

 

A prefeitura do campus pode ser considerada a área mais crítica no que diz 

respeito à organização dos materiais, pois os mesmos ficam expostos às ações do tempo 

além de não haver uma separação efetiva dos tipos de resíduos. Observou-se no local que 

resíduos de construção civil estavam dispostos sem nenhuma contenção ou isolamento, que 

existe uma grande quantidade de tambores de latão jogados sem nenhuma proteção e 

direto sobre solo, lâmpadas fluorescentes armazenadas de forma incorreta, dentre outros 

fatores, que fazem com que a PCU demande grande urgência na resolução para com a 

destinação correta de seus resíduos (Figura 7.14). 
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FIGURA 7.14. (a) Resíduos de construção civil; (b) Resíduos diversos; (c) Resíduos de construção 
civil sem contenção e (d) Tambores de latão abandonados e expostos ao tempo. 

 

 

Lâmpadas fluorescentes: estão dispostos de forma incorreta, em local  

inadequado e em quantidades que chegavam a 12.000 unidades na época do levantamento. 

Foram encontradas lâmpadas dispostas em caçambas, nos abrigos de resíduos para coleta 

pública, quebradas e até mesmo espalhadas nas áreas externas (Figura 7.15). 
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FIGURA 7.15. (a) Depósito impróprio para estocagem de óleo diesel; (b) Tambores e resíduos 
diversos; (c) Depósito de lâmpadas fluorescentes; (d) Interruptores e conexões elétricas, espalhados 
sobre o solo; (e) e (f) Resíduos diversos espalhados pelo solo. 
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7.3.1.6 Resíduos Espalhados pelo Campus Universitário 

 
As Figuras 7.16 a 7.18 têm por objetivo, mostrar a situação do campus 

universitário com vistas a um panorama geral, no que diz respeito à armazenagem e a 

destinação de vários tipos de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.16. Resíduos de construção civil sem destinação adequada. 
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FIGURA 7.17. (a) e (b) Resíduos diversos sem destinação ou armazenagem incorreta; (c) Resíduos de 
poda de árvore sem destinação correta; (d) Móvel abandonado no campus; (e) Resíduos químicos 
sem destinação ou armazenagem correta e (f) Resíduos mal acondicionados. 
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FIGURA 7.18. Resíduos diversos sem destinação ou armazenagem incorreta. 
 

Nesta panorâmica geral no campus o que se observa é um espalhamento de 

diversos tipos de resíduos pelas instalações, gramados, cantos de paredes, debaixo de 

escadas, salas de aulas, demonstrando a falta de ordenamento e apontando ugentemente 

para um programa de gestão de resíduos. 

 

7.3.1.7 Restaurante Universitário (RU) 

 

O RU foi visitado e representa um importante local para implantação de um 

programa de gestão de resíduos. Primeiro pela natureza da sua atividade - fornecer 

refeições em três turnos para grande quantidade de alunos, docentes e funcionários. 

Segundo, por ser um pólo de recepção de alimentos, embalagens diversas. Portanto, um 

importante local de geração de resíduos. 

 Neste sentido alguns números são muito significativos (Tabela 7.2) 

 

TABELA 7.2. Dados de refeições no Restaurante Universitário. Fonte: PROPLAN/UEL 

 
  

 

 

 

 

 

RESTAURANTE VALORES 

No. Refeições servidas/dia – out/2009 3.198 

No. Refeições servidas/mês out/2009 67.161 

No. Refeições servidas em 2009 565.886 

Consumo médio diário de copinhos descartáveis 6.000 
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Os resíduos gerados no RU são: (a) orgânicos – sobras de refeições, frutas, 

verduras, óleo, carnes, ossos; (b) papelão; (c) vidro; (d) plástico – embalagens, copinhos 

descartáveis e (e) metais – latas. 

 

O armazenamento dos resíduos ocorre em abrigo de alvenaria com portão 

metálico ao lado do abrigo dos botijões industriais (Figura 7.19). 

 

As lixeiras presentes no prédio são insuficientes, não fazem separação dos 

resíduos e recebem um grande volume em razão das paradas de ônibus que acumulam 

grande número de usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7.19. Restaurante Universitário: superiores – lateral e frente, com grande fluxos de usuários 
e inferior, abrigo para armazenamento e posterior transporte para destinação. 
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7.3.2 Unidades Externas da Universidade Estadual de Londrina 

 

Nesta etapa do levantamento foram realizadas visitas às unidades externas, 

Hospital Universitário (HU), Colégio Aplicação, Museu Histórico de Londrina, Clínica 

Odontológica Universitária, Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ), Casa da 

Cultura e Cine Teatro Ouro Verde, Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, Laboratório de 

Produção de Medicamentos, prédio recém adquirido da antiga Equipe, próximo ao shopping 

Catuai,  também com o objetivo de verificar as condições atuais de recolhimento dos 

resíduos gerados pelas mesmas. 

 

Descrição da Situação Atual das Unidades Externas da UEL 

 

A seguir, uma relação de imagens e descrições com o objetivo de 

materializar a realidade encontrada nas unidades externas da UEL, aspectos e 

irregularidades. 

 

7.3.2.1 Hospital Universitário (HU) 

 

 Descrição do Pátio e das Lixeiras do HU 

 

O Hospital Universitário possui o mesmo padrão de lixeiras externas 

encontradas no Campus UEL mudando apenas o material das mesmas que deixa de ser 

latão passando a ser plástico. Pelo pátio constam espalhados alguns tambores improvisados 

como latas de lixo. Ambos os casos, tanto as lixeiras quanto os tambores, não permitem a 

separação de resíduos. Houve também um caso em que, conforme Figura 7.20, foram 

encontrados resíduos de saúde junto a resíduos comuns. 
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FIGURA 7.20. (a) Luvas cirúrgicas com resíduos comuns, (b) Modelo de lixeira fixa utilizada no HU e 
(c) Tambor improvisado como lixeira. 

 

Em se tratando de cinzeiros, alguns são usados como latas de lixo, porém é 

importante ressaltar que não são apropriados, pois também não permitem a separação de 

resíduos. Em alguns corredores verificou-se que havia grande quantidade de resíduos 

espalhados pelo chão sem qualquer tipo de recolhimento e limpeza do local estar sendo 

efetuados (Figura 7.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.21. (a) Cinzeiro utilizado como lixeira e (b) Resíduos espalhados pelo corredor. 

cba 

a b
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Na parte dos fundos do hospital, próximo ao estacionamento, constatou-se 

grande quantidade de resíduos de construção civil e de eletrônicos sem armazenamento 

correto e que, pelo estado de conservação, estão lá há algum tempo, ou seja, não ocorre o 

recolhimento ou a separação de tais materiais (Figura 7.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.22. (a) Entulhos diversos e (b) Sucatas de eletrônicos. 
 

 

 Descrição do Depósito Central de Resíduos do HU 

 

O Hospital Universitário conta com um Depósito Central de Resíduos para 

separação e destinação dos mesmos, no entanto, pelo que se viu em suas instalações a 

funcionalidade não se mostrou efetiva (Figura 7.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.23. Depósito central de resíduos do HU. 
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7.3.2.2 Colégio Aplicação 

 

No local, verificou-se que a quantidade de lixeiras era insuficiente para dar 

conta do fluxo de pessoas, apenas três lixeiras fixas no pátio externo que não recebem 

manutenção, que as lixeiras encontradas nos corredores do prédio eram feitas de improviso 

(Figura 7.24) ou apenas baldes plásticos que não possibilitavam a separação dos resíduos, a 

inexistência de um local específico para armazenagem dos mesmos até o recolhimento ser 

realizado pelo serviço de coleta da prefeitura, resíduos comuns espalhados pelo pátio da 

escola e que havia também, sobras de resíduos de construção civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.24. (a) Suporte de lixeira; (b) Lixeira sem manutenção; (c) Lixeira improvisada e (d) 
Resíduos jogados no pátio da escola. 
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7.3.2.3 Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss 

 

Apenas na parte externa do museu constam lixeiras distribuídas pelos locais 

de acesso ao prédio. São lixeiras que também não possibilitam a separação de resíduos 

uma vez que são feitas de um único recipiente, e que, aparentemente, não recebem 

manutenção, pois todas estão com suas tampas quebradas. 

 

Com relação à armazenagem dos resíduos, verificou-se que não consta local 

específico, e que os mesmos são colocados ao lado do alojamento dos funcionários. 

 

No local também foram encontrados resíduos de construção civil distribuídos 

de forma irregular (Figura 7.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.25. (a) Modelo de lixeira utilizado no museu; (b) Lixeira com a tampa quebrada; (c) Local 
de armazenagem dos resíduos e (d) Resíduos de construção civil. 
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7.3.2.4 Clínica Odontológica Universitária 

 

As lixeiras utilizadas são uma iniciativa dos próprios funcionários no sentido 

de separar os resíduos comuns dos de saúde, no entanto, em se tratando dos resíduos 

comuns, pelo fato das lixeiras serem constituídas de um único recipiente não é possível 

realizar a separação dos mesmos (Figura 7.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.26. (a) Lixeira destinada a resíduos de saúde e (b) Lixeira destinada a resíduos comuns. 
 

Em todo o prédio, tanto na parte interna quanto na externa, verificou-se 

grande quantidade de resíduos provenientes de construção civil e a ausência de um 

depósito para os resíduos de saúde e os comuns (Figuras 7.27 e 7.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.27. Resíduos de construção civil. 
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FIGURA 7.28. (a) Resíduos comuns sem depósito apropriado e (b) Resíduos de saúde 
acondicionados, mas sem depósito apropriado. 

 

Lâmpadas fluorescentes foram encontradas sendo armazenadas de forma 

indevida, as mesmas estavam expostas as variações do tempo, e sua destinação, segundo 

informação que nos foi passada, estava sendo feita junto à empresa que recolhe os 

resíduos de saúde (Figura 7.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.29. Lâmpadas Fluorescentes dispostas de forma irregular. 
 

7.3.2.5 Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos 

 

Durante o levantamento feito no local constatou-se que a separação dos 

resíduos gerados no prédio é realizada, no entanto, os mesmos são depositados de forma 

irregular tendo como locais de armazenagem a parte de baixo de uma escada e um 

banheiro desativado. De acordo com as informações que nos foram passadas as lâmpadas 

fluorescentes são enviadas à UEL para que esta faça a destinação e o recolhimento dos 

a b
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outros resíduos não é feito de forma regular, gerando transtornos como a infestação de 

ratos e baratas (Figura 7.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.30. (a) Escada utilizada como depósito; (b) Resíduos diversos; (c) Banheiro utilizado como 
depósito de resíduos e (d) Lâmpadas fluorescentes armazenadas junto a resíduos comuns. 

 

 

7.3.2.6 Casa da Cultura 

 

Os dois prédios, tanto o novo prédio localizado na Avenida JK n°1967 quanto 

o antigo, da Rua Mato Grosso 537, estavam em reforma. De acordo com o que foi visto, o 

novo prédio ainda não possui estrutura de recolhimento de resíduos. 

 

 

a b

c d
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7.3.2.7 Teatro Ouro Verde 

 

De acordo com funcionários, por iniciativa dos próprios, ocorre uma 

separação dos tipos de resíduos, no entanto, no que diz respeito ao recolhimento destes 

não há nenhum trabalho sendo realizado no momento e nenhum local específico para a 

armazenagem dos mesmos de tal forma que são entregues ao recolhimento comum 

efetuado pela prefeitura. Na parte dos fundos do prédio foram encontrados resíduos de 

construção civil em meio a lâmpadas fluorescentes e materiais como papel e papelão 

(Figura 7.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.31. (a) Resíduos selecionados; (b) Ausência de depósito apropriado para os resíduos; (c) 
Resíduos de construção civil e (d) Lâmpadas fluorescentes em meio a resíduos comuns. 
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8 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS (GIR) 

 

A elaboração de um Plano de Gerenciamento Integrado (GIR) requer o 

conhecimento mínimo sobre os tipos de resíduos, formas de armazenamento, destinação 

final dos resíduos, entre outros. Com este intuito, com a utilização de dados disponíveis no 

Programa Desperdício Zero criado pelo Governo do Estado do Paraná, através da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, que visa 

principalmente à eliminação de todos os lixões existentes e a redução dos resíduos 

gerados no Estado serão apresentados ao longo deste capítulo as possíveis destinações 

para cada tipo de resíduo. 

 

O Programa Desperdício Zero aborda aspectos fundamentais como: 

acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, os 

quais estão ligados diretamente ao saneamento ambiental. Aproveitando esta experiência, 

o Plano de Gerenciamento Integrado (GIR) que será implantado na UEL aproveitará estas 

informações e experiências realizadas. 

 

A Política de resíduos sólidos no Estado do Paraná, objetiva: 

 

 Mudança de atitude e de hábitos de consumo; 

 Minimação da geração de resíduos; 

 Incentivo à reutilização dos materiais; 

 Combate ao desperdício; 

 Reaproveitamento de materiais através da reciclagem; 

 

Gerenciar o resíduo é adotar um conjunto articulado de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento, com base em critérios sanitários, ambientais 

e econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos. 

 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS 

 

O Paraná possui a Lei estadual nº 12.493/99, sobre princípios, 

procedimentos e normas referentes à geração, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final adequada de resíduos. 
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8.1 TIPOS DE RESÍDUOS – CLASSIFICAÇÃO 

 

Os resíduos podem ser classificados também pela sua potencialidade de risco 

de acordo com a NBR 10.004/04. 

 

Classe I - Perigosos 

As características que conferem periculosidade a um resíduo são: inflamabilidade; 

corrosividade; reatividade;toxidade; patogenicidade. São exemplos de resíduos 

perigososalguns resíduos industriais e resíduos de saúde. 

 

Classe II - Não Inertes 

Os resíduos apresentam as seguintes propriedades: combustibilidade; biodegradabilidade; 

solúveis em água. Ex.: Os resíduos domésticos. 

 

Classe III - Inertes 

Resíduos que não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados à concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água. EX: tijolo, concreto, entre outros. 

 

8.1.1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORIGEM: 

 

Resíduo urbano 

Formado por resíduos sólidos em áreas urbanas, incluindo os resíduos domésticos, os 

efluentes industriais e domiciliares. 

 

Resíduo domiciliar 

Formado pelos resíduos sólidos de atividades residenciais compostos por matéria orgânica, 

papéis, plástico de vários grupos, entre outros. 

 

Resíduo comercial 

Formado pelos resíduos sólidos das áreas comerciais composto por matéria orgânica, 

papéis, plástico de vários grupos, entre outros. 
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Resíduo público 

Formado por resíduos sólidos gerados da limpeza pública (areia, papéis, folhagem, poda de 

árvore, entre outros). 

 

Resíduo especial 

Formado por resíduos geralmente industriais, merece tratamento, manipulação e 

transporte especial, são eles, pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, embalagens de 

combustíveis, de medicamentos ou venenos. 

 

Resíduo industrial 

Os resíduos gerados pela indústria. Porém nem todos podem ser designados como resíduo 

industrial. Algumas indústrias do meio urbano produzem resíduos semelhantes ao 

doméstico, exemplo disto são as padarias (panificadoras). 

 

Resíduo de serviço de saúde (RSSS) 

Gerados nos serviços hospitalares, ambulatorias, farmácias, laboratórios, entre outros. A 

responsabilidade desses resíduos segundo a legislação é dos geradores. 

 

Resíduo atômico 

Resíduo que deve ser destinado, segundo as orientações do CNEN - Comissão Nacional de 

Energia Nuclear, que é responsável pelo destino final dos rejeitos radioativos produzidos 

em território nacional. 

 

Resíduo agrícola 

Esterco, fertilizantes, entre outros. 

 

Resíduo espacial 

Restos provenientes dos objetos lançados pelo homem no espaço, que circulam ao redor da 

Terra com a velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora. São estágios completos 

de foguetes, satélites desativados, tanques de combustível e fragmentos de aparelhos que 

explodiram normalmente por acidente ou foram destruídos pela ação das armas anti-

satélites. 
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Resíduo radioativo 

Resíduo tóxico e venenoso formado por substâncias radioativas resultantes do 

funcionamento de reatores nucleares. Os procedimentos quanto a destinação adequada 

deverão seguir as recomendações da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 

Resíduo tecnológico 

Televisores, rádios, computadores, celulares, mp3 player, aparelhos eletrônicos em geral, 

entre outros. Lei estadual nº15.851/08 - a responsabilidade sobre os resíduos gerados é 

dos fabricantes, fornecedores e revendedores. 

 

8.2 Alicerces do GIR 

 

8.2.1 Os 3 R’s 

 

Segundo o PROGRAMA DISPERDÍCIO ZERO (2009), os 3R’s se propõem a 

analisar e organizar o gerenciamento dos resíduos, de forma que cada vez mais o lixo seja 

transformado em insumo, substituindo, até o limite do possível, matérias-primas naturais. 

Mais especificamente os 3R’s envolvem: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para Barciotte (2002): “A grande resposta é minimizar, não simplesmente 

reduzir o lixo. Minimizar é diminuir ao mínimo o lixo que a sociedade toda está 

produzindo”. 

 

 

 

REDUZIR a quantidade de resíduo gerado, consumindo 
apenas o necessário. 

REUTILIZAR o que for possível; ou seja, dar nova utilidade 
a materiais que são considerados inúteis. 

RECICLAR é separar todos os materiais potencialmente 
recicláveis, para coleta seletiva que posteriormente serão 
reaproveitados pelas indústrias recicladoras. 
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8.2.2 Logística Interna dos Resíduos 

A captação e o deslocamento interno dos resíduos gerados no campus e 

unidades externas necessitam de um enfoque logístico, pois se têm nesta fase 

movimentações e armazenagens. Além dos meios de transporte, muito importante é 

também o tipo de embalagem que se vai utilizar. Tudo tem que estar em sintonia com o 

meio ambiente. 

 

Os meios de transporte interno que serão utilizados são: 

 

a) Operacional: que consiste no transporte efetuado por uma pessoa operativa, 

conduzindo com suas mãos materiais para o local de destinação; 

 

b) Manuais: são os mais comuns e devido ao baixo custo, bastante utilizados. O operador 

efetua o trabalho com ajuda de um equipamento específico. Como exemplo, 

paleteiros hidráulicos, carrinhos industriais de plataforma, etc; 

 

c) Elétricos: mais eficientes e por isso tem um custo mais alto. O operador praticamente 

só manipula botoeiras. Exemplo, empilhadeiras elétricas, talhas elétricas, correias, 

transelevadores, etc; 

 

A embalagem interna é aquela utilizada para acondicionar materiais diversos 

em quantidades menores que a embalagem de origem. A embalagem interna pode ser 

retornável ou descartável: 

 

a) Descartável: projetadas para serem usadas apenas uma vez, geralmente de baixo 

custo, devendo apresentar-se em boas condições até o ponto de uso. São as mais 

comuns e como exemplo, caixas de papelão ondulado, paletes de madeira, racks de 

madeira, tambores metálicos, recipientes plásticos, etc. devem estar de acordo com 

especificações técnicas quanto à resistência ao manuseio e fabricadas com material 

reciclável; 

 

b) Retornáveis: previstas para serem utilizadas por um período longo, chamado 

normalmente de vai-e-vem. São exemplos: caixas plásticas de tamanhos e formas 

variados, paletes e contentores de plástico termoformados ou metálicos que podem 

ser desmontados quando não em uso. 
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8.2.3 Armazenamento e Separação dos Resíduos 

 

Para cada tipo de resíduo sólido uma tratativa correspondente deve ser 

seguida, obedecendo a sua classificação. 

 

Após a coleta dos resíduos gerados no Campus e nas Unidades Externas, é 

necessário armazená-los separadamente em local definido, para que se providencie a 

destinação final, que pode vir a ser a reciclagem, reaproveitamento em outro processo ou 

envio ao aterro sanitário. 

 

Muito comum hoje, a participação de terceirizados que fornecem, através de 

contratos específicos, recipientes tipo caçambas retornáveis, que permanecem no interior 

da IES até seu completo enchimento. Quando isto acontece, a empresa terceirizada é 

contatada, repondo um recipiente vazio e retornando com o cheio em um caminhão tipo 

basculante e/ou similar. 

 

Resíduos perigosos são tratados de forma distinta e eventualmente a 

empresa precisa pagar a uma terceirizada habilitada para levar e promover a destinação 

final destes. 

 

Os setores público e privado, em breve, deverão seguir orientação sobre o 

tratamento e destino de todos os tipos de resíduos, pois a política nacional de resíduos – 

Projeto de Lei número 203/91 está em tramitação para ser votado (BI, 2001). 

 

A Portaria IAP n0 11/2010 modificado pela n017/2010 e o Decreto Municipal 

n0 769/2009 determinam a proibição do envio dos resíduos domésticos para o aterro 

municipal de Londrina em valores acima de 600 litros por semana. 

 

8.2.4 Reciclagem 

 

Na cadeia da logística reversa nas empresas, a questão da reciclagem é 

talvez a mais importante porque ela dá a visão de negócio como um todo. Na realidade 

cria-se normalmente uma nova empresa tanto de transformação como de serviços. Para as 
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IES a realidade não é diferente e muitas das ferramentas utilizadas nas empresas poderão 

ser adaptadas às IES auxiliando no gerenciamento de resíduos. 

Para Luiz R. Briones, coordenador do Plastivida, uma comissão da Associação 

Brasileira da Indústria Química e de Produtos Derivados (Banas, 2000): 

 

“Reciclagem é a revalorização dos descartes domésticos e industriais, 

mediante uma série de operações, que permitem que os materiais sejam reaproveitados 

como matéria-prima para outros produtos”. 

 

O lixo reciclado pode se transformar em negócio lucrativo. Materiais como 

alumínio, plástico, vidro e papelão podem ser reprocessados e voltar para o mercado como 

embalagens, utilidades domésticas e outros produtos. 

 

8.2.5 Processo de Reciclagem 

 

A reciclagem é o resultado final de atividades intermediárias de coleta, 

separação e processamento, pelas quais materiais pós-consumo são usados como matéria-

prima na manufatura de bens, anteriormente feitos com matéria-prima virgem. O sucesso 

da reciclagem está diretamente ligado ao fornecimento de matéria-prima, à tecnologia de 

reciclagem e ao mercado diferenciado para o produto reciclado (Pacheco, 2000). 

 

A reciclagem de materiais descartados compreende as seguintes etapas 

(Banas, 2000): 

a) Coleta e separação: é a triagem por tipos de materiais. Também conhecida como 

coleta seletiva; 

b) Revalorização: é a etapa intermediária que prepara os materiais separados para 

serem transformados em novos produtos; 

c) Transformação: é o processamento dos materiais para geração de novos produtos a 

partir dos materiais revalorizados. 

 

Dentro da logística reversa, deve-se levar em consideração: custo da 

separação, coleta, transporte, armazenamento, que nem sempre estão visíveis, ou se estão 

são marginalizados. 
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9 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O programa de gestão de resíduos sólidos tem como objetivo geral, reduzir o 

volume de resíduos destinados ao aterro sanitário e dar encaminhamento ambientalmente 

correto, atendendo as exigências legais relativas aos resíduos sólidos.  

 

O princípio adotado é o da separação dos resíduos recicláveis na fonte, o que 

é viabilizado através de uma ampla rede de coletores de resíduos, da coleta seletiva e da 

instalação de uma central de resíduos recicláveis. O programa será estabelecido através de 

um procedimento operacional, que subentende a identificação, a coleta seletiva, o 

armazenamento, o transporte e a destinação final dos resíduos, procedimento este que se 

aplicam a todos os setores administrativos, salas de aula, banheiros, corredores, calçadão 

e unidades externas da IES/UEL.  

 

Depois de definido este procedimento operacional, está sendo criada a 

infraestrutura necessária: a aquisição de coletores diferenciados (azul para o papel, 

vermelho para o plástico, amarelo para o metal, verde para o vidro e marrom para resíduo 

orgânico) que serão distribuídos pelos corredores internos de todos os prédios. Nos 

escritórios, os resíduos são separados em três modalidades: papel, plástico e rejeito. Uma 

campanha de comunicação será desenvolvida para facilitar a implantação, bem como uma 

atividade de educação, que envolveu maciçamente a comunidade acadêmica, 

notadamente os funcionários. 

 

A Reciclagem no Brasil 
 

A economia brasileira necessita de incentivos fiscais e sociais para gerar um 

mercado rentável de reciclados. Com a isenção de alguns impostos, haveria mais 

investimentos na indústria de reciclagem, aumentando o reaproveitamento de materiais 

como plástico, papel e vidro na produção (BIANCHINI, 2001). 

 

Os objetivos da reciclagem são: 

 

 Evitar resíduos; 

 O incentivo intra-empresarial para o reaproveitamento da matéria residual 

do processo produtivo; 
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 Transmitir informações e melhorar a transparência do mercado em relação 

ao montante de matéria-prima secundária produzida; 

 Incentivar o surgimento de novos mercados e novas idéias e possibilitar 

contribuições privadas na área tecnológica; 

 Poupar as capacidades de disposição final de resíduos; 

 Engajar-se contra a crescente escassez e aumento de preço da matéria-

prima; 

 Poupar métodos caros de disposição final de material residual; 

 Contribuir construtivamente para a proteção do meio ambiente, para uma 

maior conscientização ambiental por iniciativa própria e auto-

responsabilidade na economia (SCHIENETZ, 2001). 

 

Além da questão fiscal, outros aspectos dificultam os negócios envolvendo 

materiais recicláveis. Os motivos principais para resultados negativos nas negociações 

entre empresas interessadas são, segundo Schianetz (CETSAM, 2001): 

 

 material com grau alto de impureza; 

 custos de transporte muito altos; 

 preços das sucatas mais vantajosos em outros concorrentes; 

 material não era reutilizável na forma apresentada; 

 quantidade oferecida muito pequena. 

 

A divulgação dos benefícios da reciclagem por parte das entidades 

empresariais, bem como o tratamento tributário especial para estas empresas 

recicladoras, propiciará um aumento dos negócios no segmento dos reciclados. 

 

9.1 Coleta Seletiva Solidária 

 

O Decreto Nº 4167 - 20/01/2009, publicado no Diário Oficial Nº 7897 de 

26/01/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos 

recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e 

indireta (ANEXO I). 

DECRETA: 
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Art. 1° 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 são reguladas pelas disposições deste Decreto. 

 

Art. 2° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

 

I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos sólidos recicláveis 

gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual 

direta e indireta, separados na fonte geradora, para destinação às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e 

 

II - resíduos sólidos recicláveis: materiais passiveis de retorno ao 

seu ciclo produtivo conforme disciplina a Resolução 358 do CONAMA. 

 

Art. 3°. Estarão habilitadas a coletar os resíduos sólidos recicláveis 

gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual 

direta e indireta de que trata o artigo 1° deste Decreto as 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que 

atenderem os seguintes requisitos: 

 

I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis que tenham a catação com única fonte de 

renda. 

 

II - não possuam fins lucrativos; 

 

III - possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação 

dos resíduos recicláveis; 

 

IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e 

cooperados; e 

 

V - detenham cadastro prévio junto à Secretaria de Estado do 

Trabalho, Emprego e Promoção Social ou Fórum Estadual Lixo e 

Cidadania. 
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Parágrafo único. A comprovação dos incisos I e II será feita mediante 

a apresentação do estatuto ou contrato social e dos incisos III e IV, 

por meio de declaração das respectivas associações e cooperativas. A 

comprovação do inciso V se dará mediante a apresentação da 

certidão do órgão e entidade competentes. 

 

Art. 4° Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva 

Solidária no âmbito de cada órgão e entidade da administração 

pública estadual direta e indireta, no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da publicação deste Decreto. 

 

§ 1° A Comissão para a Coleta Seletiva será composta por, no 

mínimo, três servidores designados pelos respectivos titulares dos 

órgãos e entidades públicas, com mandato de 01 ano, podendo ser 

reconduzidos por mais um ano. 

 

§ 2° A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá implantar e 

supervisionar a separação dos resíduos sólidos recicláveis gerados 

pelo órgão ou entidade a que pertence, bem como garantir a sua 

destinação para as associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, conforme dispõe este Decreto. 

 

§ 3° A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada órgão ou 

entidade da administração pública estadual direta e indireta 

apresentará, semestralmente, ao Comitê Estadual de Inclusão Social 

dos Catadores de Materiais Recicláveis, criado por Decreto, 

avaliação do processo de separação e destinação dos resíduos 

recicláveis às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, mediante o preenchimento do formulário em ANEXO I – 

Coleta Seletiva Solidária/Cadastro. 

 

Art. 5° As associações e cooperativas habilitadas concorrerão 

perante os órgãos e entidades estaduais da administração pública 

estadual direta e indireta mediante processo simplificado e ampla 

divulgação a todas as associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, a ser implementado pela Comissão para a 

Coleta Seletiva Solidária, perante à qual deverão firmar contratos 

específicos para a coleta do volume de resíduos sólidos recicláveis, 
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conforme modelo em ANEXO I – Coleta Seletiva Solidária/Dados 

Coletados. 

 

Art. 6° Preferencialmente deverão ser firmados contratos coletivos, 

com o objetivo de abranger o maior número possível de associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis bem como de 

órgãos e entidades da administração pública estadual direta e 

indireta, visando o fortalecimento da rede solidária, ampliação do 

prazo de duração dos convênios bem como a otimização das 

atividades operacionais necessárias. 

 

§ 1° Não sendo possível a celebração de contrato coletivo e na 

hipótese de habilitação de mais de uma associação ou cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis, a Comissão para a Coleta Seletiva 

Solidária realizará sorteio, em sessão pública, entre as respectivas 

associações e cooperativas devidamente habilitadas e legalmente 

representadas e presentes no horário designado, sendo que a 

primeira sorteada firmará termo de compromisso com o órgão ou 

entidade que realizou o sorteio, por um período consecutivo de seis 

meses, quando outra associação ou cooperativa assumirá o 

compromisso da coleta, seguindo a ordem do sorteio. 

 

§ 2° Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da 

última associação ou cooperativa sorteada, um novo processo de 

habilitação será aberto. 

 

Art. 7° A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito de 

cada órgão e entidade da administração pública estadual direta e 

indireta, terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

§ 1° Criar a logística interna de divulgação, conscientização, 

sensibilização e implementação do presente Decreto. 

 

§ 2° Articular a participação de todos os servidores públicos, 

inclusive comissionados, terceirizados e fornecedores, mediante 

ações permanentes de conscientização e sensibilização, para o que 

poderá fazer uso dos meios de comunicação existentes no órgão ou 

entidade envolvidos. 
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§ 3° Solicitar ao titular do órgão ou da entidade a previsão 

orçamentária das despesas decorrentes da implementação do 

presente Decreto. 

 

§ 4° Elaborar programa de formação continuada de multiplicadores 

das ações previstas no presente Decreto, indicando um servidor por 

setor de cada órgão ou entidade envolvidos. 

 

§ 5° Promover palestras sobre educação ambiental e inclusão social 

dos catadores de materiais recicláveis, sendo no mínimo uma a cada 

semestre, envolvendo a integralidade dos servidores, comissionados, 

terceirizados e fornecedores. 

 

§ 6° Recomendar ao titular do órgão ou entidade a aquisição de 

equipamentos indispensáveis à separação e à coleta seletiva dos 

resíduos sólidos recicláveis, como lixeiras coloridas padronizadas, 

prensas, balanças, fragmentadoras, etc, mediante justificativa e 

especificação técnica do equipamento necessário. 

 

§ 7° Indicar espaço adequado para armazenamento e triagem dos 

resíduos sólidos recicláveis sempre que o volume gerado assim 

exigir. 

 

§ 8° Garantir sempre que possível o transporte de todo o resíduo 

sólido reciclável gerado ao local indicado pela associação ou 

cooperativa conveniada. 

 

§ 9° Os documentos sigilosos deverão ser previamente fragmentados 

antes de serem disponibilizados às associações ou cooperativas. 

 

Art. 8° Os órgãos e entidades da administração pública estadual 

direta e indireta a que se refere o artigo 1° do presente Decreto 

deverão fazer constar dos Editais de Licitação para contratação de 

mão-de-obra para a prestação se serviços de asseio e conservação 

que a contratada deverá comprovar que os seus empregados 

receberam formação prévia sobre a separação seletiva de resíduos 

sólidos, educação ambiental e inclusão social dos catadores como 

condição para sua habilitação. 
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Art. 9° Os órgãos e entidades da administração pública estadual 

direta e indireta deverão implantar, no prazo de trinta dias, a 

contar da publicação deste Decreto, a separação seletiva dos 

resíduos sólidos gerados em suas unidades, destinando os resíduos 

recicláveis para a associação ou cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis conveniadas, bem como garantindo a 

destinação adequada dos demais resíduos sólidos, devendo adotar as 

medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto. 

 

 

9.2 Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos 

 

A coleta seletiva dos resíduos sólidos consiste em separar e acondicionar os 

diversos tipos de materiais rejeitados, para endereçar corretamente o processo 

subsequente, reciclagem ou aterro sanitário. É o primeiro passo concreto dos programas 

ambientais, pois é uma forma de fixar o conteúdo dos treinamentos iniciais. 

 

Num sistema de gestão ambiental, é necessário que todo o resíduo gerado 

durante o processo produtivo, seja separado em conformidade com os procedimentos 

fixados. Os recipientes devem ser identificados com cores padronizadas e o tipo de lixo a 

ser descartado no mesmo. Esta ação visa facilitar a separação e acomodação correta 

evitando a contaminação com resíduos de classes diferentes. 

 

A coleta seletiva valoriza os materiais destinados ao processo de reciclagem. 

O tempo gasto com separação e reclassificação é evitado, e menos material contaminado 

será segregado em aterros sanitários. 

 

O CONAMA 275/01 – Cores Internacionais dos Resíduos estabelece o código 

de cores para os diferentes resíduos para efeito de reciclagem (Quadro 9.1). 

 

Conhecendo os principais materiais recicláveis 
 

Para implementar um processo de coleta seletiva e reciclagem há 

necessidade, preliminarmente, de conhecer, pelo menos de forma resumida, quais os 

materiais mais comuns que podem ser reciclados. 
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Para facilitar este conhecimento, foram elaboradas tabelas contendo 

informações sobre os materiais reciclados mais comuns, conforme Tabela 9.1. 

 

A classificação quanto ao risco potencial ao meio ambiente, relacionada nas 

tabelas, serve somente como forma de orientação. Ex.: plásticos são classificados como 

Classe II, porém, se contaminados com solventes, são classificados como Classe I pela NBR 

10.004/96. 

 

Na implantação do sistema de coleta seletiva e reciclagem, serão 

considerados fatores ambientais, econômicos, sociais e aqueles ligados a exigências legais, 

pontos estes que darão sustentabilidade ao processo implantado. 

 

A Figura 9.1 apresenta um fluxograma orientativo com as principais ações 

que serão tomadas nas fases de desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 9.1. Cores Internacionais dos Resíduos. Fonte: PROGRAMA DESPERDÍCIO ZERO (2009). 

 

De forma simplificada, pode-se separar o processo de implementação da 

coleta seletiva e reciclagem em três diferentes etapas, a saber: 
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 O conhecimento da situação; 

 A definição do projeto de implementação; 

 A implementação do processo propriamente dita. 
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TABELA 9.1. Informações sobre os materiais reciclados mais comuns. Fonte: Coleta Seletiva e Reciclagem de Excedentes Industriais, 2003. 

Descrição 
do resíduo Classificação Armazenamento Transporte Destinação Aspectos para reciclagem 

Metais 

Classe II – 
Não Inertes 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
Classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
indústrias 
siderúrgicas ou 
terceiros 
prestadores de 
serviço. 

1) Mistura de vários tipos de metais pode formar pilhas 
eletroquímicas que aceleram o processo de corrosão dos metais e, 
em alguns casos, dificultam o uso para funções mais nobres. 
 
2) Contaminação com matéria orgânica, excesso de umidade, 
plásticos, vidros e areias dificultam sua recuperação. As tintas de 
estamparia de embalagem são destruídas nos fornos de fundição 
durante o reprocessamento e, portanto, não atrapalham a 
reciclagem. 

Plásticos 

Classe II – 
Não Inertes 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
indústrias de 
artefatos 
plásticos ou 
terceiros 
prestadores de 
serviço. 

1) Algumas resinas são de fácil identificação visual, mas na 
maioria das vezes a seleção de plásticos é feita pela observação 
da cor na chama, da fumaça e do odor do material durante a 
queima. Símbolos padronizados, adotados pelos fabricantes, 
facilitam a identificação das embalagens. 
 
2) Os principais contaminantes do plástico são gordura, restos 
orgânicos, alças metálicas, grampos e etiquetas. Impurezas deste 
tipo reduzem o preço de venda e exigem maior cuidado na 
lavagem antes do processamento. 

Papel 

Classe II – 
Não Inertes 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e da NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
indústrias de 
artefatos 
plásticos ou 
terceiros 
prestadores de 
serviço. 

O produto com maior valor no mercado é aquele que segue rígida 
especificação de matéria-prima. Eles excluem ou limitam a 
presença de fibra de madeira e papel colorido. Não podem conter 
metais, vidros, cordas, pedras, areia, clips, elásticos e outros 
materiais que dificultam o reprocessamento do papel usado. Mas 
tecnologias de limpeza do papel para reciclagem estão 
minimizando o impacto das impurezas. 
A umidade do papel não pode ser muito alta. Outra limitação 
refere-se à reutilização da fibra celulósica para a produção de 
novos papéis, visto que pode ser reutilizada até sete vezes. 
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Continuação Tabela 9.1. 

Descrição 
do resíduo Classificação Armazenamento Transporte Destinação Aspectos para reciclagem 

Papelão 

Classe II – 
Não Inertes 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e da NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e 
manuseio para o 
transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
fábricas de 
papel e caixas 
de 
papelão ou 
terceiros 
prestadores de 
serviço. 

Os produtos que contaminam o papel ondulado são cera, manchas 
de óleo, terra, pedaços de madeira, barbantes, cordas, metais, 
vidros, entre outros. Fator igualmente limitante é a mistura com 
a chamada caixa ondulada amarela, composta por fibras 
recicladas que perderam a resistência original. 
Materiais contaminantes não podem exceder 1% do volume e a 
perda total no reprocessamento não deve passar de 5%. A 
umidade em excesso altera as condições do papel, dificultando 
sua reciclagem. 
As tintas usadas na fabricação do papelão podem inviabilizar sua 
reciclagem. O mesmo ocorre se o papel ondulado tiver recebido 
tratamento anti-umidificação com resinas insolúveis em água. O 
rendimento do processo de reciclagem depende do pré-
processamento do material – seleção, limpeza, prensagem – 
realizado pelo aparista. 

Vidro 
Classe III – 
Inertes (NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e da NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e 
manuseio para o 
transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
indústrias de 
vidro ou 
terceiros 
prestadores de 
serviço. 

A princípio, os casos encaminhados para reciclagem não podem 
conter pedaços de cristais, espelhos, lâmpadas e vidro plano 
usado nos automóveis e na construção civil. 
Por terem composição química diferente, esses tipos de vidro 
causam trinca e defeitos nas embalagens. No entanto, algumas 
indústrias de vidro já incorporaram percentuais 
de vidro plano na produção. Os cacos não devem estar misturados 
com terra, cerâmicas e louças: como não são fundidos com o 
vidro, esses materiais acabam formando pedras no produto final, 
provocando quebra espontânea do vidro. 
Plástico em excesso pode gerar bolhas e alterar a cor da 
embalagem. Igual problema se verifica quando há contaminação 
por metais, como as tampas de cerveja e refrigerante: além de 
bolhas e manchas, o material danifica o torno. A tolerância 
máxima é de um grama de ferro e 30 de alumínio por tonelada de 
caco. 
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Continuação Tabela 9.1. 

Descrição do 
resíduo Classificação Armazenamento Transporte Destinação Aspectos para reciclagem 

Óleo 
lubrificante 

Classe I – 
Perigosos 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 12.235/88 – 
Armazenamento 
de resíduos 
sólidos perigosos 
– Procedimento. 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Recuperação por 
empresas de 
reprocessamento
de óleo. 

Os contaminantes pesados dos óleos usados são provenientes do 
desgaste do motor (limalhas), aditivos e borras que se formam 
devido às altas temperaturas de trabalho, em condições 
oxidantes; os contaminantes leves são combustíveis não 
queimados nos motores ou solventes que são coletados no 
mesmo tambor que os óleos usados.  
A retirada desses contaminantes pelo processo clássico gera 
grandes quantidades de borra ácida; já os processos mais 
modernos utilizam evaporadores especiais e geram resíduos 
que podem ser usados como impermeabilizantes, revestimentos 
plásticos e asfálticos. 

Solvente 

Classe I – 
Perigosos 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 12.235/88 – 
Armazenamento 
de resíduos 
sólidos perigosos 
– Procedimento. 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Recuperação por 
empresas de 
recuperação de 
solventes. 

Em função da gama variada de solventes utilizados no setor 
produtivo, deve-se evitar ao máximo sua mistura, a fim de se 
conseguir uma melhor taxa de recuperação. 
Dependendo do uso, os solventes podem estar contaminados com 
óleos, graxas, tintas, limalhas de metais e matéria orgânica, os 
quais atrapalham sua recuperação. 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

Classe I – 
Perigosos 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 12.235/88 – 
Armazenamento 
de resíduos 
sólidos perigosos 
– Procedimento. 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
empresas de 
recuperação de 
lâmpadas 
fluorescentes. 

Basicamente estão relacionados ao manuseio e armazenamento 
do material, o qual deve ser feito com cuidado, de forma a 
evitar a quebra. 
Há poucos locais licenciados pelos órgãos de controle para  
recuperação das lâmpadas fluorescentes. 
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Continuação Tabela 9.1. 

Descrição do 
resíduo Classificação Armazenamento Transporte Destinação Aspectos para reciclagem 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

Classe I – 
Perigosos 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 12.235/88 – 
Armazenamento 
de resíduos 
sólidos perigosos 
– Procedimento. 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
empresas de 
recuperação de 
lâmpadas fluorescentes. 

Basicamente estão relacionados ao manuseio e 
armazenamento do material, o qual deve ser feito com 
cuidado, de forma a evitar a quebra. 
Há poucos locais licenciados pelos órgãos de controle 
para  recuperação das lâmpadas fluorescentes. 

Pilhas e 
Baterias 

Classe I – 
Perigosos 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 12.235/88 – 
Armazenamento 
de resíduos 
sólidos perigosos 
– Procedimento. 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
empresas 
produtoras/importadores
ou terceiros prestadores 
de serviço. 

Depende da entrega voluntária por consumidores e da 
rede de comercialização dos produtos. 

 
 

Classe II – 
Não Inertes 
(NBR 
10.004/96) 

NBR 11.174/89 – 
Armazenamento 
de resíduos 
Classes II – Não 
Inertes e III – 
Inertes – 
Procedimento 

NBR 13.221/94 – 
Transporte de 
resíduos – 
Procedimento 
e NBR 7.500 
Simbologia – 
Símbolos de risco 
e manuseio para 
o transporte e 
armazenamento 
de materiais. 

Reciclagem por 
empresas de 
recauchutagem, 
produtores 
importadores. 

Depende da entrega voluntária por consumidores e da 
rede de comercialização dos produtos. 
Há grandes quantidades de material armazenadas 
(passivo ambiental) que necessitam ser encaminhados às 
reprocessadoras. 



 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

122

 

 
 
FIGURA 9.1. Fluxograma para implementação do sistema de coleta seletiva e reciclagem. 
Fonte: Coleta Seletiva e Reciclagem de Excedentes Industriais, 2003. Modificado pelo autor. 
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9.3 Implantação do Programa de Coleta Seletiva 

 

FASE 1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
 

A definição da estratégia de implementação do processo de coleta seletiva e 

reciclagem passa inicialmente pelo conhecimento da situação atual dos resíduos sólidos 

produzidos pela IES/UEL, sendo necessário efetuar um levantamento de dados. 

 

9.3.1 Ações implantadas de Gestão de Resíduo na IES/UEL. 

9.3.1.1 Programa de Gestão Ambiental – ReciclaUel 

O Programa e Coleta ReciclaUEL desenvolvido desde 2006 teve como objetivo 

estruturar planos de ação que viabilizassem a reciclagem do lixo e com isso criar uma 

consciência ambiental na população tanto acadêmica como a da cidade de Londrina de 

maneira geral. 

Após implantar as ações em parte do campus, o projeto foi encerrado em 

2010 como projeto de pesquisa, porém, suas ações ainda se mantêm em atividade nos 

centros implantados – ANEXO J. 

 

9.3.2 Levantamento de Dados Quantitativos dos Resíduos Recicláveis 

 

Existem várias formas de efetuar este levantamento de dados quantitativos. 

Considerando a utilização dos dados dos inventários os resultados deste levantamento 

podem ser genericamente segregados em três grandes categorias de resíduos sólidos 

gerados pela IES/UEL: 

 

a) Resíduos sólidos recicláveis – os quais são o alvo deste capítulo; 

b) Resíduos sólidos potencialmente recicláveis – que necessitam de alternativas 

tecnológicas que possam ser aplicadas visando a sua reinserção, podendo contar com o 

auxílio do Centro Geerenciador; 

c) Resíduos sólidos não-recicláveis – aqueles que, em função de avaliação 

técnica/econômica/científica/ambiental (Centro Gerenciador), não são adequados à 

reciclagem, necessitando de outra forma de destinação, como aterros, incineração 

etc. 
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FASE 2 – PLANEJAMENTO 
 

Esta fase é aplicada basicamente à comparação dos dados levantados na 

FASE 1 com requisitos legais, de mercado e outros que são a base para a definição de quais 

resíduos sólidos serão contemplados na coleta seletiva. 

De forma simplista, a IES/UEL poderá listar todas as informações obtidas até 

o momento sobre seus resíduos sólidos, relacionando com a quantidade gerada, a 

freqüência, custo atual e outros, a fim de determinar com precisão a melhor alternativa de 

implementação da coleta seletiva e reciclagem. Porém, ainda assim, outros componentes 

têm de ser avaliados, como os indicados a seguir. 

 

9.3.3 Comparativo com requisitos legais ou normativos 

 

Há vários tipos de resíduos sólidos que possuem restrições técnicas, como no 

caso dos resíduos sólidos perigosos – Classe I. 

 

Além das restrições técnicas, há alguns destes resíduos sólidos que, em 

função de sua periculosidade, acordos internacionais ou outros, foram regulados em 

legislação ambiental. 

 

Para aqueles resíduos sólidos aos quais existem exigências legais, a IES/UEL 

deverá efetuar um procedimento diferenciado conforme previsto na legislação e no Manual 

de Gerenciamento de Resíduos. Isto não significa que estes não possam fazer parte 

integrante do processo de coleta seletiva. 

 

São exemplos de resíduos sólidos que possuem exigências legais ou 

normativas as pilhas e baterias, solventes, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, 

pneus e outros.  

 

9.3.4 Avaliação da quantidade e freqüência 

 

Avaliando-se do ponto de vista econômico, como em qualquer transação 

comercial, a quantidade e a periodicidade são fatores importantes na negociação. No caso 

de resíduos sólidos, esta máxima é totalmente válida. 
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Estes dois aspectos estão relacionados principalmente ao frete (transporte 

do resíduo sólido), pois as empresas prestadoras de serviço somente retiram grandes 

quantidades de resíduos sólidos e, preferencialmente, com uma freqüência 

preestabelecida. 

 

Sugere-se o contato com empresas prestadoras de serviço (recicladores e 

sucateiros), a fim de estabelecer a negociação e atender o Decreto N0 4167/09 – Coleta 

Seletiva Solidária. 

 

Cabe salientar que este planejamento deverá ser constantemente revisado 

para minimizar as possíveis discrepâncias existentes nas quantidades de resíduos gerados 

em cada departamento/centro e unidade interna ou externa. 

 

9.3.5 O armazenamento do resíduo sólido (unidades internas ou externas) 

 

Normalmente mantêm-se volumes significativos para a destinação buscando 

minimizar os custos com a coleta/transporte para a destinação final. 

 

Cabe ressaltar que há uma série de custos e problemas ligados à adoção 

deste tipo de procedimento, tais como: local específico para o armazenamento, perigo de 

contaminação cruzada ou do solo, custos ligados à gestão etc. 

 

A Universidade dispõe de um local provisório para o armazenamento dos 

resíduos recicláveis coletados - a central de resíduos recicláveis, com 60 m2
 

de área física 

(um local definitivo deverá ser definido). Este local será definido como a Central de 

Resíduos.  

 

Na Central de Resíduos será realizado o trabalho de recebimento, pesagem, 

controle e venda dos resíduos, bem como o desenvolvimento de análises estatísticas. O 

programa visa encontrar a maximização da destinação dos resíduos recicláveis, sem no 

entanto, incentivar o consumo de mais produtos, o que resultaria num maior volume de 

embalagens. 
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9.3.6 Doação dos resíduos sólidos 

 

Existe uma série de instituições de assistência comunitária que 

comercializam resíduos sólidos como fonte de receita para seus projetos. Esta ação 

normalmente está ligada aos programas municipais de coleta seletiva. O PGIRS da IES/UEL 

é embasado no Decreto 4167/2009 principlamente no que tange a Coleta Seletiva 

Solidária. 

 

9.3.7 Destinação para aterro industrial, incineração e outros 

 

Trata-se da última opção, sem a adoção da coleta seletiva ou reciclagem e 

desconsiderando as razões para a implementação do processo está torna-se a opção mais 

viável sem desconsiderar os custos inerentes ao processo. 

 

9.3.8 Avaliação de mercado 

 

Para a avaliação do mercado relacionado com os materiais previamente 

selecionados, deve-se levantar dados como: tipo de material negociado, preços mínimo, 

médio e máximo praticados nas principais praças do País. 

 

As associações e sindicatos de representação do setor também podem 

fornecer dados sobre produtos específicos. 

 

De nada adianta definir os resíduos sólidos que serão contemplados e separá-

los sem ter definido aonde serão encaminhados e se há mercado, ou seja, deve-se avaliar o 

ponto de vista econômico, que é um dos balizadores do sucesso do projeto. 

 

9.3.9 Avaliação de prestador de serviço 

 

Este é um passo importante, pois, pela atual legislação, o gerador é 

responsável pela destinação dos resíduos sólidos industriais gerados. 

 



 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

127

Se a empresa ou a pessoa física a ser contratada para coletar, transportar, 

tratar ou dispor o excedente sólido produzido pela IES/UEL não for idônea, a IES/UEL 

também será responsabilizada por eventuais danos ambientais ocorridos em função de 

procedimento inadequado – Lei de Crimes Ambientais. 

 

Portanto, após verificação do mercado e previamente à definição do 

prestador de serviço, sugere-se fazer um levantamento prévio da(s) empresa(s) a ser(em) 

contratada(s) para execução de serviços de coleta, transporte, tratamento ou disposição 

final dos resíduos sólidos e principalmente possuir autorização ambiental para o serviço 

contratado.  

 

Toda contratação de prestador de serviço terceirizado será realizada através 

de Edital de Licitação conforme regimento da IES/UEL através de Instrução de Serviços 

(IT). As Instruções de Serviços visam detalher e informar os procedimentos para a 

realização dos serviços contratados. Estas IT’s são parte integrante do Manual de 

Gerenciamento de Resíduos, devendo sempre ser consultada de acordo com a necessidade 

de informações referente a determinado resíduo. 

 

Cabe ressaltar que este levantamento funciona somente como uma 

ferramenta de processo de contratação de empresas. Além deste levantamento, 

previamente à contratação, sugere-se efetuar um contrato entre as partes, a fim de 

assegurar algumas garantias relativas à prestação de serviço. 

 

9.3.10 Informações sobre os parceiros 

 

A avaliação de parceiros nada mais é do que verificar como as demais IES 

tratam os mesmos tipos resíduos sólidos. 

 

As informações obtidas podem auxiliar a IES, em termos de redução de 

tempo, em pesquisas em relação a processos de tratamento, empresas de reciclagem e 

outros. É o chamado "não reinventar a roda". 
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9.3.11 Consulta a Instituições de Pesquisa e Centro Gerenciador 

 

Vários institutos de pesquisa desenvolvem ações voltadas à reutilização de 

resíduos sólidos industriais, visando sua reintrodução na própria cadeia produtiva geradora 

ou a criação de uma nova atividade. Foi pensando neste auxílio a comunidade externa que 

está sendo proposto a implantação do Centro Gerenciador. 

 

 

FASE 3 – IMPLEMENTAÇÃO 
 

Com o cumprimento dos requisitos das Fases 1 e 2, ou seja, do conhecimento 

da situação atual e dos dados de planejamento, é fornecida uma seqüência de ações para a 

elaboração do projeto de coleta seletiva e reciclagem de materiais. 

 

9.3.12 Definição da metodologia a ser aplicada 

 

Esta é a fase mais importante do projeto, pois todas as ações derivam deste 

item. Segundo FIESP 2009 existem basicamente duas metodologias que podem ser 

adotadas, quais sejam: 

 

 Separação em relação à composição 

 

Consiste em segregar os resíduos sólidos secos (plásticos, metais, papel, 

papelão, vidro etc.) dos resíduos sólidos úmidos (restos de alimentação, borras etc.). 

 

É adequada a pequenas quantidades ou periodicidade elevada de geração de 

resíduos sólidos e que irão encaminhá-los para os programas municipais. 

 

Possui a desvantagem de não agregar valor aos resíduos sólidos, os quais não 

podem ser comercializados separadamente; porém, tem como vantagem, custo reduzido 

de implementação. 
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Caso adotada esta metodologia, o responsável precisa ter a atenção de não 

misturar resíduos sólidos secos ou úmidos classificados como perigosos com aqueles 

classificados como não perigosos. 

 

Os resíduos sólidos resultantes desta separação devem ser encaminhados 

para centrais de triagem, a fim de que seja efetuada uma separação mais criteriosa 

visando à comercialização. 

 

 Separação em relação à categoria 

 

Consiste em segregar os resíduos sólidos em categorias independentes, 

utilizando código de cores para cada recipiente. Esta é a metodologia que será adotada 

pela IES/UEL,  que deverá seguir a orientação das fichas dos resíduos constantes no Manual 

de Gerenciamento de Resíduos – Volume 3. 

 

É adequada para grandes quantidades geradas ou periodicidade estável, ou 

ainda aquelas que dispõem de espaço para o armazenamento. 

 

Possui a vantagem de agregar valor aos resíduos sólidos, os quais não podem 

ser comercializados separadamente; porém, têm a desvantagem do custo elevado de 

implementação em função da aquisição de contêineres específicos para cada tipo de 

excedente sólido. 

 

Na IES/UEL atualmente a metodologia utilizada é a separação em relação à 

composição, apesar de não ter a separação na íntegra. No entanto, um dos objetivos 

destes programas é a implementação da separação dos resíduos sólidos em relação à 

categoria, buscando minimizar a contaminação entre os tipos de resíduos. 

 

9.3.13 Definição do responsável pela implementação 

 

Esta definição é importante do ponto de vista da responsabilidade de 

implementação do processo de coleta seletiva, o qual não pode ser disperso entre vários 

colaboradores, estabelecendo a multidisciplinaridade. 
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Este projeto deverá ser aprovado pela Reitoria que terá a poder de decisão e 

mobilização das várias unidades da IES/UEL para a implementação do processo. 

 

É necessário estabelecer uma equipe de trabalho a fim de otimizar as 

funções a serem desenvolvidas. 

 

9.3.14 Avaliação do custo estimado de implementação 

 

O custo da execução de uma coleta seletiva é fundamental na elaboração de 

um projeto, e o que tem acontecido na maioria dos casos é que este custo, por falta de um 

estudo detalhado, tem inviabilizado as tentativas de implantação desse processo. Os 

principais pontos em relação à implementação são listados na seqüência: 

 

 

 Equipamentos de coleta 

 

Definidos os tipos de resíduos sólidos para os quais se efetivará a coleta 

seletiva, é possível determinar quanto será investido pela IES/UEL no processo de coleta 

seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos em relação à aquisição de equipamentos de 

coleta. 

Há necessidade de se estabelecer como esta coleta será realizada. Existem 

várias metodologias, tais como: 

 

1. Colocação de recipientes genéricos em áreas de grande geração de resíduos industriais 

centralizadas (máquinas de xerox, impressoras comunitárias, máquinas de café, 

máquinas de produção etc.), ou seja, de utilização comum a vários usuários. 

 

2. Colocação de recipientes individualizados (mesas de escritórios, áreas de trabalho 

dentro da produção), visando à coleta segregada dos resíduos sólidos. 

Existem várias empresas fornecedoras de equipamentos no mercado. Sugere-

se uma consulta prévia dos orçamentos, tendo-se como base a qualidade dos serviços. 

 

A fim de padronizar o trabalho, optou-se pela elaboração de um mapa da 

IES/UEL ANEXO H, onde estão disponibilizados os locais e os tipos de lixeiras de acordo com 
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o tipo de resíduo sólido gerado, buscando desta forma tornar possível a visualização 

simplificada da situação. 

 

Esse mapa, além de facilitar sobremaneira a visualização dos locais de 

geração, poderá indicar as prioridades de ações relacionadas aos resíduos sólidos 

produzidos e as possibilidades de implementação de processo de coleta seletiva e 

reciclagem.  

 

 Adaptação e/ou construção de locais específicos 

 

Há de se considerar também possíveis custos referentes a adaptações ou 

construção de locais específicos para o armazenamento dos resíduos sólidos coletados 

seletivamente, a fim de que não ocorra contaminação cruzada, o que, em muitos casos, 

inviabiliza o processo de reciclagem. 

 

 Necessidade de treinamento 

 

Considerando os dados quantitativos e uma vez estabelecido qual(is) 

material(is) será(ão) contemplado(s), é necessário o estabelecimento de um plano de 

treinamento básico de seus funcionários, informando a necessidade da implementação do 

sistema de coleta seletiva, contemplados no item Educação Ambiental. 

 

Esta estratégia deve ser aplicada a todos os funcionários efetivos, 

temporários e contratados (da limpeza, do restaurante, terceiros etc.), sem exceção. O 

objetivo é obter o comprometimento de todos os participantes no processo. Caso a IES/UEL 

não disponha de mão-de-obra qualificada para efetuar este tipo de treinamento, deverá 

contratar uma empresa especializada, e os custos inerentes deverão ser contabilizados ao 

custo total de implementação. 

 

A conscientização deverá ser feita por meio de palestras dirigidas, manuais, 

cartilhas ou folders, mostrando os problemas relacionados ao descarte indevido de resíduos 

industriais, os ganhos para a empresa e para o meio ambiente. 
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 Das medidas de segurança 

 

O responsável tem de ficar atento às condições de segurança na IES/UEL. A 

segregação de alguns resíduos sólidos, particularmente os papéis, papelão, solventes e 

óleos lubrificantes, representa fontes potenciaisde incêndio. A coleta seletiva deve ser 

feita de modo a minimizarou eliminar riscos de sinistros. 

 

É responsabilidade da IES/UEL prevenir acidentes do trabalho causados pela 

manipulação do lixo, oferecendo aos funcionários da limpeza equipamentos adequados, 

como: capacetes, óculos, máscaras, protetores de ouvido, luvas e botas. 

 

Os custos inerentes à aquisição de equipamentos de segurança devem ser 

computados na implementação do projeto. 

 

 Do estabelecimento de um cronograma de ações 

 

O cronograma de ações define os prazos a serem cumpridos em cada uma 

das fases de implementação do projeto. 

 

É uma ferramenta de controle de tempo que baliza as ações previamente 

agendadas e efetivadas. 

 

FASE 3 – MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

9.3.15 Elaboração de documentos de controle 

 

Para a implementação do projeto de coleta seletiva e reciclagem, sugere-se 

que sejam elaborados documentos de registro sobre a implementação do processo, neste 

caso específico foi elaborado o Manual de Gerenciamento de Resíduos. 

 

O Manual de Gerenciamento de Resíduos foi elaborado com base no 

levantamento dos tipos de resíduos produzidos pela IES/UEL. É composto por Fichas de 

Resíduos específicas para cada resíduo. Em cada ficha encontram-se as informações 

referentes às seguintes caracteríticas: 
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 Resíduos típicos desta categoria; 

 Origem do resíduo; 

 Medidas de Segurança; 

 Opções de minimização; 

 Métodos de Gerenciamento Preferenciais 

1. Separação apropriada – Coleta Seletiva; 
2. Armazenamento Temporário; 
3. Pré Tratamento; 
4. Opções de Tratamento e destinação em ordem de preferência. 

 

Estas informações presentes no Manual de Gerenciamento de Resíduos 

deverão ser distribuídas por todos os Centros, Núcleos e Instituições relacionadas à 

IES/UEL. 

 

Deverão ser atualizadas constantemente conforme necessidade de alteração 

das informações contidas de acordo com cada tipo de resíduo. Possuem sequencia 

numerada por tipo de resíduo propositalmente buscando facilitar as alterações de 

informações e trocas das fichas sem que seja necessária a troca completa do Manual de 

Gerenciamento de Resíduos. 

 

Os arquivos e planilhas com o controle dos resíduos gerados e destinados 

corretamente deverão ser arquivados em pastas arquivos e armazenados sob a 

responsabilidade do Coordenador do PGIRS, acessível às áreas envolvidas mediante 

solicitação. 

 

Estes documentos visam, como função principal, registrar em papel todas as 

fases do processo, as instruções detalhadas de como implementar, como solucionar 

principais problemas etc. 

 

Uma segunda função é a de que não sejam perdidas informações importantes 

ao longo do tempo e de que este histórico, bem como o conhecimento, não fiquem 

restritos a um pequeno grupo de pessoas dentro da IES/UEL. 

 

 

 

 

 



 

 
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 – Fone (43) 3371-4000 – PABX – Fax 3328-4440 – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 – Internet http://www.uel.br 
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 – Vila Operária – Fone (43) 3371-2000 – PABX – Fax 3337-4041 – Caixa Postal 791 – CEP 86038-440 

LONDRINA   –   PARANÁ   -   BRASIL 
 

134

9.3.16 Elaboração de relatórios de acompanhamento 

 

Os relatórios de acompanhamento são ferramentas utilizadas para a medição 

da efetividade do processo de implantação. 

 

Por meio destes documentos, é possível corrigir falhas, incrementar ações, 

estabelecer planos para obter uma melhoria contínua do processo de coleta seletiva e 

reciclagem. 

 

A Figura 9.2 apresenta um modelo de formulário que deverá ser utilizada 

pela equipe gestora do departamento, centro ou unidade juntamente com o Centro 

Gerenciador para aconpanhamento das ações de melhoria, levando sempre em 

consideração a ferramente PDCA. 

9.3.17 Elaboração de Procedimentos para Emergências 

 

Os locais de estocagem de resíduos, assim como outras áreas da IES/UEL, 

estão sujeitos a acidentes de várias espécies e diferentes intensidades, sendo os mais 

freqüentes os incêndios, derramamentos e vazamentos. 

 

A existência desses riscos potenciais exige que seja desenvolvido um sistema 

de prevenção e controle de acidentes que deve considerar qualquer um desses sinistros. De 

maneira geral, um plano de emergência é um conjunto de instruções e ações 

preestabelecidas a serem imediatamente adotadas em casos de acidente. 

 

Os objetivos básicos deste procedimento de emergência devem considerar a 

minimização das conseqüências e a proteção da integridade física da comunidade, dos 

equipamentos e das instalações, bem como a proteção do meio ambiente. 

 

Deve constar a indicação de procedimentos, contatos e fluxograma de 

atendimento em caso de emergências, os telefones de emergência afixados em locais de 

fácil acesso. 
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A coordenação dos trabalhos é de responsabilidade da Diretoria de 

Segurança do Trabalho, que deverá listar todos os equipamentos existentes, incluindo 

localização, descrição do tipo e capacidade. 

 

Em relação à prevenção de incêndios deverão atualizar e adequar a 

sinalização das rotas de fuga existentes, demarcados nos edifícios os pontos de encontro e 

encontram em fase de planejamento e execução os treinamentos para abandono em 

situações de emergências. 
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FIGURA 9.2. Formulário padrão para acompanhamento das ações de melhoria a serem implantadas na IES/UEL. 

 

Departamento/Setor:      
AÇÕES DE MELHORIA 

IES/UEL Indicador:

 
Meta:

DO  

(EXECUÇÃO) 

 

PLAN 

   (PLANEJAMENTO) 2010

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
O QUE? COMO? Recur-

sos? S/N

Treina-

mento? 

S/N 

L 

E 

G 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 
QUEM 

     

         

      

      

         

     

     

         

     

Elaboração: 

Assessoria Meio Ambiente 

Data Emissão:

 

Legenda: 

P= Previsto 

A= Ajustado 

R= Realizado 

CHECK 

(AVALIAÇÃO) 

Monitoramento mensal dos objetivos 

ACT 

(AÇÃO) 

• PAM (Plano de Ação de Melhoria) 
Correção, prevenção e melhoria 
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10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA SAÚDE (PGRS) 

 
O responsável técnico do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde (PGRSS) do Hospital Universitário é o diretor superintendente do HURNP, Dr. 

Francisco Eugênio Alves de Souza, CRM 8253 PR, CPF 437349289-15. 

 

10.1 Objetivos Gerais do PGRSS 

 

 O PGRSS foi elaborado com o objetivo geral de estabelecer rotinas 

específicas para os resíduos produzidos no Hospital Universitário. 

 

 Vale ressaltar, que o PGRSS do HU foi elaborado previamente a este PGIRS e 

está apresentado integralmente como Anexo no Volume 2. 

 

 Este PGRSS também tem os seguintes objetivos: 

 

 Melhorar e incentivar o seguimento das medidas de segurança e higiene no 

trabalho; 

 Proteger a saúde e o meio ambiente; 

 Cumprir a legislação vigente; 

 Promover ações educativas visando a consciência ecológica; 

 Reduzir o volume e a massa de resíduos perigosos; 

 Reduzir o volume de resíduos descartáveis; 

 Reduzir o número de acidentes com perfurocortantes; 

 Promover medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos 

e roedores; 

 Definir procedimentos alternativos no caso de situações de emergência, 

evitando o agravamento dos riscos de acidentes com Resíduos de Serviços de 

Saúde; 

 Definir ações de desenvolvimento e implantação de programas de 

capacitação aos setores geradores de RSS sobre os cuidados referentes à 

segregação, transporte e armazenamento dos RSS. 
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11 GERENCIAMENTO E CONTROLE 

 

O Gerenciamento e Controle do Plano de Gerenciamento de Resíduos serão 

inicialmente acompanhados pela PCU/Prefeitura atendendo as diretrizes especificadas no 

Manual de Gerenciamento de Resíduos e seguindo as diretrizes apresentadas nos 

fluxogramas de resíduos apresentados na Figuras 11.1 a 11.3. 

 

11.1 Manejo, Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos 
 

O manejo dos resíduos, no âmbito interno dos departamentos, centros e 

unidades, deve obedecer a critérios técnicos que conduzam à minimização do risco à saúde 

pública e à qualidade do meio ambiente. 

 

Tratamento: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram 

as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos. 

 

Sistema de Destinação Final: conjunto de instalações, processos e 

procedimentos que visam à destinação ambientalmente adequada dos resíduos em 

consonância com as exigências ambientais. 

 

A disposição final dos resíduos de será realizada de acordo com as 

características e classificação, podendo ser objeto de tratamento (reprocessamento, 

reciclagem, descontaminação, incorporação, co-processamento, re-refino, incineração) ou 

disposição em aterros: sanitário ou industrial. 
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FIGURA 11.1. Coleta e destinação de resíduos recicláveis gerados em áreas externas, calçadão, corredores, departamentos, salas de aula, núcleos, 
copas e cozinhas. Fonte: Coutinho (2001), modificada pelo autor.  
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FIGURA 11.2. Diretrizes para o gerenciamento dos resíduos químicos. 
Fonte: Coutinho (2006), modificada pelo autor. 
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FIGURA 11.3. Diretrizes para o gerenciamento dos resíduos biológicos. 
Fonte: Coutinho (2006), modificada pelo autor. 
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11.2 Classificação dos Resíduos 

 

Consiste na classificação dos resíduos baseado nos laudos de análise química, 

segundo a NBR-10.004 da ABNT, submetendo os resíduos aos testes de Solubilidade e 

Lixiviação, conforme as NBR´s 10.006 e 10.005 respectivamente, ou ainda outro tipo de 

análise (cromatografia, absorção atômica, espectrofotometria UV,etc) que julgar 

necessário para melhor identificar os seus componentes. 

 

Esta etapa objetiva classificar, quantificar, indicar formas para a correta 

identificação e segregação na origem, dos resíduos gerados pelo departamento, centro ou 

unidade. 

 

11.3 Programa de Redução na Fonte 

 

O programa de redução na fonte consiste na implementação de técnicas e 

procedimentos que visem reduzir a geração ou minimizar a presença dos principais 

contaminantes presentes no resíduo. 

 

O Programa de Redução na Fonte objetiva: 

 

 Relacionar as metas para a redução da geração, bem como os resíduos 

destinados à reutilização e a reciclagem, especificando classificação e 

quantidade. 

 Especificar destinação dos resíduos passíveis de reutilização ou reciclagem, 

fornecendo nome da empresa, endereço, telefone/fax e dados do 

responsável técnico. 

 Procedimentos de manejo utilizados na segregação dos resíduos, na origem, 

coleta interna, armazenamento, transporte utilizado internamente e 

externamente, reutilização e reciclagem, caso haja e sua destinação final; 

 

11.4 Segregação e Acondicionamento 

 

Consiste na operação de separação dos resíduos por classe, conforme norma 

ABNT NBR- 10.004, identificado-os no momento de sua geração, buscando formas de 

acondicioná-lo adequadamente, conforme a NBR-11174/89 (resíduos classe I e II) e NBR-
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12235/87 (resíduos classe I), e a melhor alternativa de armazenamento temporário e 

destinação final. 

 

A segregação dos resíduos tem como finalidade evitar a mistura daqueles 

incompatíveis, visando garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a segurança 

no manuseio. A mistura de resíduos incompatíveis pode causar: geração de calor; fogo ou 

explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases inflamáveis; solubilização de 

substâncias tóxicas, dentre outros. 

 
Considerando o cronograma de implantação do PGIRS algumas ações devem 

ser realizadas, conforme segue: 

 
 Especificar por tipo ou grupo de resíduos, os tipos de recipientes utilizados 

para o acondicionamento, especificando a capacidade. 

 Estabelecer procedimentos para o correto fechamento, vedação e manuseio 

dos recipientes, de forma a evitar vazamentos e/ou ruptura dos mesmos e 

portar símbolo de identificação compatível com o tipo de resíduo 

acondicionado. 

 Listar Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados pelos 

funcionários envolvidos nas operações de acondicionamento/transporte de 

resíduos. 

 Descrever os procedimentos para higienização dos EPI´s, fardamento, 

equipamentos, recipientes e relação de produtos químicos empregados. 

 

Todas estas ações quando definidas deverão constar na fichas de resíduos 

que compõem o Manual de Gerencimento de Resíduos. 

 

11.5 Identificação dos Resíduos 

 

A identificação dos resíduos serve para garantir a segregação realizada nos 

locais de geração e deve estar presente nas embalagens, "contaneires", nos locais de 

armazenamento, e nos veículos de coleta interna e externa. Utilizando simbologias 

baseadas na norma da ABNT NBR 7500 a 7504 e na resolução CONAMA nº 275/01, 

procurando sempre orientar quanto ao risco de exposição. 
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11.6 Coleta e Transporte Interno 

 

Compreende a operação de transferência dos resíduos acondicionados do 

local da geração para o armazenamento temporário e/ou, tratamento interno 

(descontaminação, reprocessamento, etc). 

 

A coleta/transporte interna dos resíduos ao longo da implantação do PGIRS 

deverá contemplar os seguintes dados, que deverão constar nas fichas de resíduos do 

Manual de Gerenciamento de Resíduo: 

 

 Descrever procedimento de coleta e transporte interno, informando se esta 

é manual ou mecânica. 

 Relacionar as especificações dos equipamentos utilizados nesta etapa. 

 Descrição das medidas a serem adotadas em caso de rompimento de 

recipientes, vazamento de líquidos, derrame de resíduos, ou ocorrência de 

outras situações indesejáveis. 

 Descrever procedimentos de higienização dos recipientes e equipamentos e 

os produtos empregados. 

 Apresentar planta baixa do estabelecimento, especificando as rotas dos 

resíduos. 

 

Serão realizados levantamentos nos locais de estocagem temporária 

objetivando descrever a área de armazenamento temporário de resíduos para verificar se 

obedecem as seguintes medidas de segurança e ações de proteção ambiental: 

 

 Impermeabilização do piso; 

 Cobertura e ventilação; 

 Drenagem de águas pluviais; 

 Drenagem de líquidos percolados e derramamentos acidentais; 

 Bacia de contenção; 

 Isolamento e sinalização; 

 Acondicionamento adequado; 

 Controle de operação; 

 Treinamento de pessoal. 

 Monitoramento da área; 
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 Os "containeres" e os tambores devem ser rotulados e apresentar bom estado 

de conservação. 

 Assinalar em planta baixa a localização das áreas de estocagem temporária 

dos resíduos. 

 

Durante a implantação do PGIRS caso verifique-se a necessidade de pré 

tratamento dos resíduos gerados e segregados deverão ser adicionados ao Manual de 

Gerenciamento de Resíduos as seguintes informações: 

 

 Descrever o princípio de funcionamento do equipamento de tratamento de 

resíduos, especificando tipo, e quantidade de resíduos a serem tratados. 

 Descrever procedimentos a serem adotados em situações de funcionamento 

anormal do equipamento. 

 Especificar tipo, quantidade e características dos resíduos gerados pela 

operação do equipamento de tratamento. 

 Assinalar em planta baixa a localização do(s) equipamento(s) de pré-

tratamento. 

 

11.7 Transporte Externo 

 

Os resíduos classificados como Classe I – Perigosos, necessitam de prévia 

autorização para o seu transporte, denominada Autorização Ambiental, acompanhada por 

uma MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos conforme Lei 12493 - 22 de Janeiro de 

1999. 

 

A Autorização Ambiental deve ser solicitada pelo gerador, mediante 

Requerimento próprio fornecido pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná, acompanhado 

dos seguintes documentos: 

 

1. Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

2. Cadastro de Caracterização do Resíduo - CCR; 

3. Cópia da Licença de Operação do empreendimento gerador e do receptor do 

resíduo; 

4.  Laudo de Classificação de acordo com a NBR 10.004/04 - Resíduos Sólidos – 

Classificação; 
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5. Laudo de análises físico-químicas dos resíduos sólidos, contendo as 

características e os componentes minoritários e majoritários encontrados; 

6. Projeto para utilização agrícola de resíduos, elaborado por técnico habilitado 

e apresentado de acordo com as diretrizes específicas deste IAP (somente 

para o caso de utilização agrícola de resíduos) 

7. Autorização ou declaração de aceitação dos resíduos, emitida pela autoridade 

ambiental competente dos Estados receptores dos resíduos, no caso de 

transporte de resíduos para outros Estados da Federação e, 

8. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 

Bancária) de acordo com o estabelecido na Lei Estadual No.10.233/92. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Além do laudo de análises físico-químicas exigidas, o requerente deverá manter, pelo 

período mínimo de um ano, amostra testemunha coletada de acordo com a NBR 10007/04, 

para eventual realização de novo laudo. 

 

Durante o percurso do transporte, o responsável pela condução do veículo 

deverá dispor de cópia da respectiva MTR. 

 

Os resíduos deverão ser transportados através de empresas transportadoras 

devidamente licenciadas pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná. 

 
Como procedimento interno deverão ser monitorados os seguintes itens: 
 

 Especificar por grupo de resíduo, a freqüência, horário e tipo de veículo 

transportador. 

 Indicar empresa responsável pela coleta externa (próprio gerador, empresa 

contratada etc.), fornecendo nome, endereço, telefone/fax e os dados do 

responsável técnico. 

 Sistema de Coleta Seletiva (caso tenha) e identificação dos resíduos; 

 Descrever programa de treinamento da equipe de coleta. 

 Anexar cópia de autorização de transporte de resíduos perigosos, se for o 

caso. 

 Logística de movimentação até a destinação final. 

 Plano de contingência adotado pela empresa para os casos de acidentes ou 

incidentes causados por manuseio incorreto. 
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11.8 Plano de Contingência 

 

O PGIRS deve especificar medidas alternativas para o controle e minimização 

de danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio quando da ocorrência de situações 

anormais envolvendo quaisquer das etapas do gerenciamento do resíduo. 

 

No plano de contingência deverão constar: a forma de acionamento 

(telefone, e-mail, "pager", etc.), os recursos humanos e materiais envolvidos para o 

controle dos riscos, bem como a definição das competências, responsabilidades e 

obrigações das equipes de trabalho, e as providências a serem adotadas em caso de 

acidente ou emergência. 

 

O plano de continência deverá descrever as situações possíveis de 

anormalidade e indicar os procedimentos e medidas de controle para o acondicionamento, 

tratamento e disposição final dos resíduos nas situações emergenciais. 

 

11.9 Logística de Movimentação dos Resíduos 

 

Compreende a definição da logística para a movimentação dos resíduos 

desde a sua geração até a destinação final, considerando-se o trajeto interno a ser 

realizado, as ruas e rodovias, avaliando-se o caminho mais curto e mais seguro até a 

destinação final adequada. 

 

11.10 Administração e Responsabilidade 

 

O PGIRS e o correto gerenciamento dos resíduos será acompanhado através 

de responsável técnico, devidamente registrado no Conselho Profissional, em conformidade 

com o inciso IV do §2º, art. 138 do Regulamento da Lei nº 7799/01, denominado 

Coordenador do Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

 

O PGIRS será atualizado sempre que ocorram modificações operacionais, que 

resultem na ocorrência de novos resíduos ou na eliminação destes. 
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12 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

12.1 Objetivos 

12.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do Programa de Educação Ambiental é alicerçar o 

Programa de Coleta Seletiva da IES/UEL. 

 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem vários valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

A participação do gerador na coleta seletiva é fundamental para o êxito do 

programa, pois essa coleta visa o recolhimento dos materiais recicláveis diretamente na 

fonte, havendo a necessidade de uma pré-segregação destes por parte da comunidade 

envolvida. 

 

Os servidores terão treinamento específico quanto a forma de coleta e 

transporte dos resíduos recicláveis, além de incluir na rotina de trabalho delas, a coleta 

separada dos resíduos recicláveis e o encaminhamento destes materiais para a central de 

resíduos sólidos recicláveis. 

 

12.1.2 Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a comunidade universitária quanto à importância do 

Gerenciamento Integrado de Resíduos; 

 Produzir e confeccionar folders e cartilhas; 

 Monitorar e acompanhar treinamentos; 

 Elaborar relatórios e avaliar os trabalhos desenvolvidos. 

 

12.1.3 Metodologia 

O projeto de Educação Ambiental será desenvolvido em 4 etapas: 

 1a Etapa: Implantação da infra-estrutura e definição de pessoas (gestores); 
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 2a Etapa: Aquisição de material de apoio e divulgação; 

 3a Etapa: Divulgação do Plano PGIRS. 

 4a Etapa: Ações Ambientais Locais. 

 

12.1.4 Palestras, treinamentos e cursos  
 

A proposta do PGIRS para sensibilizar a comunidade universitária seguirá os 

seguintes tópicos: 

 

 Palestra obrigatória para discentes ingressantes na graduação, pós–

graduação, contendo todas as instruções relativas a normas de segurança em 

laboratório (quando for o caso), informações básicas de separação e 

destinaçãoe de resíduos. 

  

 Treinamentos anuais para os funcionários onde são ministradas palestras de 

atualização de conhecimento e alterações existentes no processo de 

reciclagem e destinação de resíduos; 

 

As normas gerais para gerenciamento de resíduos químicos envolvem os 

procedimentos para a conscientização da comunidade com relação a sua correta 

manipulação, disposição e riscos ambientais envolvidos. 

 

Dentro deste contexto, esses itens foram considerados essenciais para que o 

PGIRS da IES/UEL possa ser implantado e adequadamente cumprido, tendo em vista que se 

a comunidade não se sensibilizar ao problema, torna-se inviável qualquer trabalho de 

gerenciamento. 
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13 CUSTOS 

 

O Programa de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) 

proposto nesse documento para a IES/UEL necessitará de uma dotação financeira 

constante. A verba necessária para dar continuidade ao programa poderá advir de três 

fontes principais: 

 

a) da própria Universidade; 

b) das Unidades usuárias do Sistema e de projetos de pesquisa atrelados aos seus 

docentes (p. ex. projetos CNPq); 

c) da prestação de serviços a terceiros (principalmente através de cursos de 

extensão universitária) 

 

Açoes de incentivo a elaboração de Projetos de Pesquisa buscando apoio 

Institucional de Agências de fomento como Fundação Araucária, Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq), FAUEL, entre outros com temas voltados aos Resíduos podem tornar-se 

uma fonte de renda para implantação do PGIRS e aquisição de alguns materiais. 

 

Independente disso é importante que fique claro que o Gerenciamento de 

Resíduos da Universidade não pode ficar a mercê da injuções de natureza política. Deve 

ser criada uma rubrica no orçamento que contemple essas atividades, e que elas façam 

parte da dinâmica da Universidade e da política administrativa da UEL, independente de 

quem seja o Reitor. 

 

Para implementação do Programa será necessário realizar alguns 

investimentos. A prioridade para esses investimentos deverá ser decidida através de um 

trabalho conjunto entre o Coordenador do PGIRS e a Reitoria. 

 

Por exemplo, será necessário criar alguns locais para estocagem temporária 

de resíduos que estiverem esperando tratamento. Será necessário fazer um trabalho 

político com as Unidades que já detêm certa experiência no gerenciamento dos seus 

resíduos. 

 

Será necessária a aquisição de pequenos equipamentos para o tratamento 

desses resíduos perigosos (p.ex. bombonas e recipientes adequados para estocagem, 
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equipamentos de segurança, software dedicado ao trabalho de gerenciamento, um 

computador para centralizar o arquivo da universidade, capelas, bancadas e outros 

sistemas de segurança predial, etc).  

 

Fica claro que essa rubrica orçamentária apresentará uma parte inicial 

elevada, que será consideravelmente reduzida a proporção que o Programa seja 

implementado. 

 

13.1 Pessoal e recursos envolvidos 

 

O apoio da Reitoria na área de pessoal e recursos financeiros é muito 

importante para a efetiva obtenção de resultados positivos em toda a cadeia de processos 

envolvendo resíduos. 

 

Para gerenciamento dos resíduos produzido no campo deverá ser criado um 

Diretoria de Meio Ambiente vinculada a Prefeitura do Campus – PCU que deverá ser 

composto pelos seguintes profissionais: 

 

 Coordenador do PGIRS: 

Responsabilidade: Coordenar e delegar tarefas aos colaboradores e docentes da 

IES/UEL. Elencar os projetos de pesquisa em desenvolvimento buscando inseri-los no 

contexto proposto pelo PGIRS. Fomentar recursos financeiros para o desenvolvimento 

das ações de melhoria.  

 

 Professor coordenador do Centro Gerenciador: 

Responsabilidade: Gerenciar, propor modificações e Normas baseadas na legislação 

vigente, orientar pesquisas sobre metodologias para tratamento de resíduos e propor 

ações de melhorias na área de segurança do trabalho e meio ambiente, gerenciar e 

participar do processo de organização de envio dos resíduos aos prestadores de 

serviço, planejar e liderar ações para atender casos de acidentes e derramamentos. 

Ministrar palestras e cursos. 

 

 Professor representante da Área de Saúde; 

Responsabilidade: Gerenciar, propor modificações e Normas baseadas na legislação 

vigente, orientar pesquisas sobre metodologias para tratamento de resíduos e propor 
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ações de melhorias na área de segurança do trabalho e meio ambiente, gerenciar e 

participar do processo de organização de envio dos resíduos aos prestadores, planejar 

e liderar ações para atender casos de acidentes e derramamentos. Ministrar palestras 

e cursos. 

 

 Professor representante da Área de Química e Biologia; 

Responsabilidade: Gerenciar, propor modificações e Normas baseadas na legislação 

vigente, orientar pesquisas sobre metodologias para tratamento de resíduos e propor 

ações de melhorias na área de segurança do trabalho e meio ambiente, gerenciar e 

participar do processo de organização de envio dos resíduos aos prestadores, planejar 

e liderar ações para atender casos de acidentes e derramamentos. Ministrar palestras 

e cursos. 

 

 Funcionário da Prefeitura do Campus: 

Responsabilidade: Gerenciar e controlar através de planilhas do processo de 

organização o envio dos resíduos aos prestadores de serviço, orientar os funcionários 

alocados em seu setor de responsabilidade, quanto a forma de separação de resíduos, 

acompanhamento da coleta seletiva e distribuição de materiais informativos sobre o 

tema.  

 

 Funcionário com curso técnico em segurança do trabalho legalmente 

habilitado: 

Responsabilidade: Orientar e fiscalizar o cumprimento das Normas de Segurança 

vigentes e uso de Equipamentos de proteção adequados ao trabalho. Participar do 

processo de organização de envio dos resíduos aos prestadores de serviço checando os 

itens e a segurança no processo, e do planejamento de ações em caso de acidentes e 

derramamentos. 

 

 Facilitadores e agentes multiplicadores. 

Responsabilidade: Orientar e ajudar no processo de sensibilização da comunidade 

universitária quanto à importância do Gerenciamento Integrado de Resíduos. 

 
 Comissão para a Coleta Seletiva Solidária  

No mínimo, três servidores designados pelos respectivos titulares dos órgãos e 

entidades públicas, com mandato de 01 ano, podendo ser reconduzidos por mais um 

ano. 
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Responsabilidade: deverá implantar e supervisionar a separação dos resíduos sólidos 

recicláveis gerados pelo órgão ou entidade a que pertence, bem como garantir a sua 

destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 

conforme dispõe este Decreto N0 4167/09. 

 

Colaborador Unidade Cargo Email 

Cleuber Moraes Brito Reitoria Assessor Especial/Meio Ambiente moraes@uel.br 

Luiz Cláudio Buzeti PCU Diretor de Serviços buzeti@uel.br 

Dílson F. Mafra Júnior Dir. Adm. 
PROAF Técnico Administrativo dílson@uel.br 

 
 
 
 

13.2 Coletores  

 

13.2.1 Modelos coletores 

 

Na sequencia são apresentados alguns modelos de coletores de resíduos 

sugeridos e meramente ilustrativos. 

 

 

 
Fonte Imagem: www.naturallimp.com.br. 

 

 

CONJUNTO COLETA SELETIVA C/ 05 
UNIDS 
CAPACIDADE 60 LTS  
 
R$ 500,00 

Especificações Técnicas: 

CAPACIDADE: 60 LTS.  
MATERIAL: EM POLIETILENO 
MOD. DA TAMPA: FRONTAL 
MATERIAL DO SUPORTE: AÇO 
GALVANIZADO. 
CONJ. FORMADO POR 05 COLETORES. 
CORES: 
VERMELHO (PLÁSTICO) 
AMARELO (METAL) 
VERDE (VIDRO) 
AZUL (PAPEL) 
MARROM (ORGÂNICO) 
LOCAIS INDICADOS DE GRANDE FLUXO: RU 
CALCADÃO GINÁSIO DE ESPORTES, PONTOS 
DE ÔNIBUS. 
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CONJ. C/ 05 UNIDS COMPLETO C/ 
SUPORTE  
CAPACIDADE 25 LTS. 
 

R$ 300,00  

CAPACIDADE: 25 LTS.  
MATERIAL: EM POLIPROPILENO 
MOD. DA TAMPA: BASCULANTE. 
MATERIAL DO SUPORTE: AÇO 
GALVANIZADO. 
CONJ. PODE SE FORMADO POR 05 
COLETORES. 
CORES: 
VERMELHO (PLÁSTICO) 
AMARELO (METAL) 
VERDE (VIDRO) 
AZUL (PAPEL) 
MARROM (ORGÂNICO) 
LOCAIS INDICADOS: CORREDORES INTERNOS 

COLETOR COM 4 DIVISORIAS CAPACIDADE 
50 L. 
 

R$ 200,00  

 
COLETOR COM 04 DIVISÕES REMOVIVEIS 
ALT: 50 
LARG: 50 
 
CORES: 
VERMELHO (PLÁSTICO) 
AMARELO (METAL) 
AZUL (PAPEL) 
MARROM (ORGÂNICO) 
LOCAIS INDICADOS: SALAS DE AULAS E 
LABORATÓRIOS 
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Estimativa de quantidade e custo dos coletores de resíduos 

Tipo Utilização Cores Resíduos Quantidade Valor Total (R$) 

A 

Uso externo – 

Calcadão, pátio 

RU, pátio HU 

5 cores: 

vermelho, 

amarelo, 

verde, azul e 

marrom 

Plástico, metal, 

vidro, papel e 

resíduo orgânico 

120 60.000,00 

B 
Uso interno – 

corredor predial 

5 cores: 

vermelho, 

amarelo, 

verde, azul e 

marrom 

Plástico, metal, 

vidro, papel e 

resíduo orgânico 

253 75.900,00 

C 

Uso interno – 

salas de aula e 

laboratórios 

5 cores: 

vermelho, 

amarelo, 

verde, azul e 

marrom 

Plástico, metal, 

vidro, papel e 

resíduo orgânico 

450 90.000,00 

D 

Uso interno – 

reitoria e 

departamentos 

3 cores: 

vermelho, 

azul e marrom 

Plástico, metal, 

vidro, papel e 

resíduo orgânico 

50 7.500,00 

TOTAL  233.400,00 

 

 

 

COLETOR COM 3 DIVISORIAS CAPACIDADE 
30 L. 
 

R$ 150,00  

 
COLETOR COM 03 DIVISÕES REMOVIVEIS 
ALT: 40 
LARG: 30 
 
CORES: 
VERMELHO (PLÁSTICO) 
AZUL (PAPEL) 
MARROM (ORGÂNICO) 
LOCAIS INDICADOS: REITORIA E SETORES 
ADMINISTRATIVOS (CENTROS, 
DEPARTAMENTOS, NÚCLEOS) 
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13.3 Estimativa de Custos  

 

Item Discriminação Quantidade Valor (R$) 

1 Equipamentos de Segurança  3.000,00

2 Construção de armazém de estocagem 01 60.000,00

3 Coletores de lixo (diversos tamanhos)  233.400,00

4 Treinamentos e oficinas  20.000,00

5 Material Institucional e divulgação  30.000,00

6 Equipamentos: triturador de resíduos, prensa 

hidráulica, carrinhos coletares para gari,  

 
50.000,00

TOTAL 396.400,00
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14 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

TRIMESTRES 
FASE AÇÕES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... N 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

Tipos de resíduos sólidos gerados               

Quantidade               

Freqüência               

Locais ou pontos de geração               

Armazenamento interno ou externo               

Tratamentos aplicados aos resíduos               

Estimativa de Custos envolvidos               

Classificação               

Tipo de coleta efetuada               

Transporte interno ou externo               

Disposição final               

1ª FASE 

Qualidade dos serviços               
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PLANEJAMENTO 

Comparativo com req. legais ou normativos               

Avaliação do mercado               

Informações sobre parceiros               

Consulta a institutos de pesquisa               

Avaliação da quantidade e freqüência               

Avaliação de prestador de serviço com Instrução de Serviço interno               

2ª FASE 

Consulta a representação do setor               

IMPLEMENTAÇÃO 

Definição da metodologia               

Definição do objetivo, metas e prazos do projeto               

Educação Ambiental               

3ª FASE 

Avaliação do custo de implementação               

MONITORAMENTO 

Elaboração de documentos de controle               4ª FASE 

Elaboração de relatórios de acompanhamento               
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os levantamentos realizados para a elaboração do presente PGIRS da UEL, 

revelaram uma grande complexidade de aspectos relacionados à natureza da Instituição, 

seu tamanho e as demandas legais e filosóficas, quanto à sustentabilidade ambiental do 

seu funcionamento e os compromissos que deve assumir como exemplo de sociedade 

responsável e cmprometida. 

 

O cenário atual requer implantação imediata e inadiável de práticas 

sustentáveis e de educação ambiental de sua comunidade com relação aos seus resíduos 

sólidos e líquidos. 

 

Esta necessidade da gestão de resíduos é ratificada pelas demandas legais 

em vigência – o Decreto Estadual no 4167 – COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA que obriga a 

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 a cooperativa de 

recicladores devidamente cadastrada junto ao município, em consonância com o disposto 

na Lei Federal no 11445/2007, bem como, as restrições de envio de resíduos domésticos ou 

orgânicos de grandes geradores para o aterro municipal – Decreto Municipal no 769/2009 e 

Portaria IAP no 11/2010 e Portaria no 17/2010 - Art. 2º. Proibir a destinação final dos 

resíduos originados em grandes geradores (acima de 600 litros/semana, como 

supermercados, centros de compras, hotéis, dentre outros) no atual depósito municipal a 

partir de 10/02/2010. 

 

Os resultados da tipologia de resíduos mostram que dos resíduos sólidos 

produzidos pela comunidade acadêmica, de 40-50% do volume total produzido é de 

resíduos orgânicos, e como estes eram os recolhidos pela Prefeitura Municipal de Londrina 

e agora não será mais, a UEL deverá praticar a compostagem como medida inclusive de 

economia para os custos de destinação para aterros privados.  

 

Na estrutura do PGIRS proposto as demandas (problemas e soluções) que 

surgem dele são coordenados pelo Centro Gerenciador, que também é responsável pela 

implantação do plano. 
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Os dois grandes desafios para a viabilidade do PGIRS são o investimento e o 

envolvimento da Reitoria e a participação da comunidade universitária acontece através de 

ações de educação ambiental, de forma contínua e permanente. 

 

 

 

 

Londrina, 10 de março de 2010. 

 

 

 

Cleuber Moraes Brito 
Geólogo CREA 26.007/D 

Assessor Especial de Meio Ambiente da UEL 
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