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utilizado para designar tudo aquilo 
que não tem mais utilidade

LIXO

Sobra (refugo) do beneficiamento de 
produtos industrializados

RESÍDUO



Iniciativas 
na UFRGS

em gestão ambiental

1. implantação da coleta seletiva
2. Identificação de aspectos e 

impactos ambientais
3. Implantação do PGRSS



O resíduo gerado na produção 
Universidade depende:

• da Unidade e origem

• das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão;

• do uso (racional) da matéria prima

• da educação (produtores e 
consumidores). 



Tipos de resíduos

A) Quanto à sua origem (fontes geradoras)
• Domiciliar (residências). 
• Comercial (é o que pode conter a maior porcentagem de 
resíduos recicláveis, dependendo do tipo de 
estabelecimento. Se for um restaurante, por exemplo tem 
potencialidade para a compostagem e se for um escritório, 
tem grande quantidade de papéis e, portanto, serem 
destinados para a reciclagem). 
• Público (varrição das vias públicas, limpeza de praias, 
galerias, córregos, restos de podas de plantas, limpeza de 
feiras livres, etc). 
• Industrial. 
• Hospitalar ou de serviços de saúde. 
• Agrícola. 
• Portos, aeroportos e terminais rodoviários ou ferroviários. 
• Entulho (construção civil). 



Tipos de 
resíduos

B) Quanto à sua composição química
• Orgânico (ou biodegradável): restos de 
alimentos, cascas de frutas, de legumes e de 
ovos, cabelos, podas de jardim, excremento 
de animais etc. 
• Inorgânico:
a) Reciclável
b) Não reciclável 



Como classificar os resíduos (lixo?)

São várias as formas possíveis de se classificar o lixo
• por sua natureza física: seco e molhado 

• por sua composição química: matéria orgânica e matéria 
inorgânica 

• pelos riscos potenciais ou meio ambiente 
• perigosos, não-inertes (NBR-100004) 



Gerenciamento dos Resíduos sólidos

Implantação da coleta seletiva

Sem interesse ao gerador 

(valor potencialmente 
negativo)

Transformado em 
recurso econômico/ 

agregar valor

• Redução

• Reutilização (garrafas de 
vidro)

• Reciclagem (garrafas plásticas)

• Recuperação (compostagem)

• Eliminação/Destinação Final



Minimizar Impacto Ambiental



REDUZIR - ADOÇÃO DE ATITUDES PARA EVITAR OU 
DIMINUIR A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS:

- Sempre que puder, adquirir produtos com embalagens 
retornáveis;

- Revisar textos antes de imprimi-los;
- Uso consciente de água, luz, alimentos, combustível de 
automóvel, etc..

REUTILIZAR – REAPROVEITAR ALGO QUE É DESCARTADO:
- Doar roupas, brinquedos, móveis, livros, etc..
- Aproveitar garrafas e outras embalagens para fazer 
brinquedos, armazenar alimentos, reutilizar sacolas plásticas, 
etc..

RECICLAGEM – PROCESSAR DETERMINADOS PRODUTOS 
NOVAMENTE, ASSIM  OS MATERIAIS PODEM VOLTAR 
PARA AS INDÚSTRIAS COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A 
FABRICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS



�A coleta seletiva é o primeiro passo para a 
reciclagem, permitindo a separação dos 
materiais no próprio local onde são 
descartados;

� Permite que materiais sejam separados e 
limpos, para o melhor reaproveitamento na 
reciclagem;

�Diminui a quantidade final dos lixo destinado 
aos aterros, aumentando a vida útil;

1. A COLETA SELETIVA



�Diminui gastos com o lixo;

�Reduz o desperdício de energia e de 
recursos extraídos da natureza;

�Diminui a poluição do solo, água, ar e evita o 
desmatamento;

�Educa o cidadão, conscientizando-o sobre a 
quantidade de resíduos que ele mesmo gera e 
as conseqüências que isso traz ao Meio 
Ambiente   



Aterro sanitário – digestão anaeróbia

Resíduos urbanos 

• processo anaeróbio 

• produção metano

• efeito estufa

• créditos de carbono



POLÍTICA AMBIENTAL DA UFRGS

A Portaria 2604 de 17/08/2005, designa o Grupo de 
Trabalho para liderar e implementar o Sistema de 
Gestão Ambiental dentro da Universidade.-
SGA/UFRGS 
A portaria 1227 de 17/04/2007, cria a Coordenadoria 
de Gestão Ambiental (CGA) nomeando o prof. Darci 
Campani como coordenador, tem como objetivos:

� Melhoria contínua de seu desempenho ambiental
� Prevenção de impactos ambientais negativos
� Propiciar a sustentabilidade da comunidade 
universitária e de toda a sociedade

� Desenvolver estratégias de mudança cultural, 
através de uma política pedagógica ambiental.



Legislação sobre  Resíduos sólidos

Separação / Reciclagem

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências.



Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, 
considera-se:

I - coleta seletiva solidária: 
coleta dos resíduos recicláveis descartados, 
separados na fonte geradora, para destinação às 
associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis; e

II - resíduos recicláveis 
descartados: materiais passíveis de retorno ao seu 
ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direita 
e indireta.



Folder informativo Coleta Seletiva UFRGS – frente e verso



adesivos identificadores resíduos



Acondicionamento

Para os resíduos: 
Recicláveis-SACOS AZUIS

Não recicláveis
-SACOS PRETOS. 



Transporte Interno

Armazenamento 
Temporário



Armazenamento externo





PROGRAMA DE COLETA SELETIVA –
SGA/UFRGS

NO CAMPUS CENTRO, a FACED, através do 
projeto Caminhos do Lixo, vem desenvolvendo 
parcerias com a Associação de Catadores do 
Bairro Rubem Berta há alguns anos, e que 
neste primeiro momento passa a receber a 
colaboração das demais unidades acadêmicas, 
inclusive da Faculdade de Arquitetura, mesmo  
já existindo parcerias com os Profetas da 
Ecologia.



Galpão de Triagem Rubem Berta



NO CAMPUS DO VALE  - convênio com a A
Prefeitura do Campus do Vale e a Associação 
Ecológica Passo Dornelles, visando a cooperação 
recíproca no processo de gestão, coleta e triagem de 
resíduos sólidos recicláveis.



GALPÃO DO PASSO DORNELLES E 
COLETA NO CAMPUS DO VALE



GALPÃO PASSO DORNELLES
ENTREGA INCORRETA DOS RESÍDUOS NÃO 

RECICLÁVEIS



No CAMPUS DA SAÚDE e CAMPUS OLÍMPICO 
(ESEF), os resíduos recicláveis descartados são 
encaminhados à Associação de Trabalhadores da 
Unidade de Triagem do Hospital São Pedro (ATUT),
cuja primeira parceria, ativa ainda hoje, estabeleceu-se 
com a FABICO em 2000, ano de criação da Associação. 



Impacto Ambiental
• Dejetos/resíduos sem tratamento 

adequado são fonte de poluição dos 
recursos hídricos

• Alto nível de contaminação, por 
coliformes fecais, de águas superficiais 
que abastecem o meio rural e urbano.

• Dejetos/resíduos � corpos d’água ��
teor de OD devido a alta DBO e da carga 
orgânica integrante



Coleta seletiva

processo de educação ambiental: constrói uma nova 
maneira de pensar através da sensibilização e 
possibilidade de uma sociedade eticamente 
sustentável, com valores de justiça, participação e 
solidariedade para as presentes e futuras gerações

leva o indivíduo a repensar no seu consumo e 
adequado descarte de seus resíduos, com isto 
podemos afirmar que  a qualidade de vida deste 
indivíduo melhora coletivamente e a sociedade lucra 
com esta prática.

É uma forma de contribuição para formação de 
cidadãos envolvidos com os problemas ambientais e 
sociais de nosso planeta.



• A1 
– resíduos resultantes à saúde de indivíduos ou 

animais;
– bolsas de sangue;

• submetidos a tratamento antes da 
disposição final

após tratamento físico ou outro validado: 
• não houve descaracterização física das 
estruturas – saco de cor específico até 2/3 
da capacidade ou 24h

• descaracterização: resíduo grupo d

GRUPO A – MATERIAL BIOLÓGICO



A2:
• carcaças, peças anatômicas, 

vísceras, cadáveres de animais 
suspeitos...

• devem ser submetidos a 
tratamento antes da disposição 
final

• após tratamento: encaminhados ao 
aterro sanitário ou local licenciado

• acondicionados em saco branco
leitoso até atingirem 2/3 de sua 
capacidade ou 1x a cada 24h com 
inscrição “peças anatômicas de 
animais”

GRUPO A – MATERIAL BIOLÓGICO



Uso incorreto de saco branco para 
acondicionamento de resíduos



Uso incorreto de sacos para coleta 
seletiva



• Peças anatômicas humanas, produtos de fecundação 
sem sinais vitais 

• cremação ou sepultamento

GRUPO A – MATERIAL BIOLÓGICO

A3

• Kits de linhas arteriais, dialisadores,filtros de ar e 
gases de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico-hospitalar e pesquisa; sobras 
de amostras de laboratório e seus recipientes 
contendo fezes, urina e secreções que não 
contenham e não sejam suspeitos de conter agentes 
de classe de risco 4 (virus e micoplasmas), bolsas de 
transfusão vazias.

• Podem ser dispostos sem tratamento prévio, em 
local licenciado

• Acondicionados em saco branco leitoso (2/3 vol.) 

A4



• órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, 
materiais pérfurocortantes ou 
escarificantes (contaminados agentes 
risco 4 ou príon)

• encaminhados a sistema de 
incineração;

• acondicionados em saco vermelho até
2/3 –

• em assistência domiciliar devem ser 
acondicionados e recolhidos pelo 
agente de atendimento ou pessoa 
treinada.

GRUPO A – MATERIAL BIOLÓGICO

A5



GRUPO B – SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

• riscos destas substâncias contidos na FISPQ (NBR 
14725 ABNT)

• a FISPQ não se aplica a produtos farmacêuticos e 
cosméticos

• resíduos químicos quando não reaproveitados devem 
sofrer tratamento ou disposição final específico

• resíduos químicos no estado sólido quando não 
tratados vão para aterro de resíduos perigosos –
classe I

• resíduos líquidos devem ser submetidos a tratamento 
específico;
– não pode ser encaminhado ao aterro sanitário



• resíduos de substâncias do anexo vi, quando não 
fizerem parte de uma mistura, devem ser segregados 
e acondicionados de forma isolada

• resíduos líquidos devem ser acondicionados em 
recipientes de material compatível com o líquido 
armazenado

• resíduos líquidos podem ser lançados na rede desde 
que atendam as diretrizes dos órgãos ambientais

• os resíduos químicos dos equipamentos de laboratório 
e dos reagentes de laboratório quando misturados 
devem ser avaliados pelo maior risco conforme 
FISPQ.

GRUPO B – SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS



GRUPO C – SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS

• seguir norma NE – 6,05 da CNEN
– os rejeitos radioativos não 

podem ser considerados 
resíduos até decorrido o tempo 

de decaimento
– identificar o grupo com a 

expressão “rejeito radioativo”

Serviço de proteção radiológica – Instituto de Física/ UFRGS



GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS

• reciclagem ou reutilização CONAMA 275/2001

• resíduos líquidos provenientes de esgotos e de 
águas servidas  devem ser tratadas antes de 
lançamento na rede, sempre que não houver 
sistema de tratamento coletivo no local

• resíduos orgânicos “limpos” podem ser 
encaminhados para compostagem

• restos de alimentos só podem ser utilizados como 
ração animal se submetidos a tratamento





GRUPO E – SUBSTÂNCIAS 
PÉRFUROCORTANTES

• devem ser descartados separadamente no local de 
sua geração em recipentes conforme NBR 
13853/97 da ABNT
– proibido reencapar agulhas
– volume até 2/3 de sua capacidade ou 5 cm de 

distância da boca do recipiente
– gerados em domicilio devem ser recolhidos pelos 

agentes de saúde
– símbolo de risco biológico mais a inscrição 

“perfurocortante”
– armazenamento e transporte interno podem ser 

feitos nos mesmos recipientes do grupo A



• tratamento
– resíduos pérfurocortantes
contaminados com agente 
biológico de risco 4:
• submetidos a tratamento

– seringas e agulhas utilizadas 
em pacientes não 
necessitam de tratamento

GRUPO E – SUBSTÂNCIAS 
PÉRFUROCORTANTES



GRUPO E – SUBSTÂNCIAS 
PÉRFUROCORTANTES



RESÍDUOS

• Prevenção
• Não Geração

– Redução
• Precaução

– Reuso
– Reciclagem
– Recuperação

• Gerador Responsável
• Desenvolvimento Sustentável
• Responsabilidade Solidária
• Responsabilidade Sócio-ambiental



• DESTINAÇÃO AMBIENTAL SEGURA
– TRATAMENTO PRÉVIO

– DISPOSIÇÃO FINAL

RESÍDUOS

Aterro sanitário

incineração



Transporte externo –
empresa licenciada



Tratamento - autoclavagem



Disposição final – aterro licenciado


