
PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFSC 

Coordenação geral: Sara Meireles - PU/PROAD; Apoio técnico: CGA/PROPLAN 



Contexto Legal 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

• Plano Nacional de Resíduos Sólidos (ainda sem Decreto) 

• Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 13.557/2005) 

• Plano Estadual de Resíduos Sólidos (ainda sem Decreto) 

• Decreto 5940/2006 (Coleta Seletiva Solidária) 

• Lei Federal do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) 

• Plano de Logística Sustentável (IN n° 10/2012 MPOG) 

• Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 13.557/2005) 

• Decreto Municipal nº 3.272/2010 (critérios para elaboração 

de PGRS) 
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Contexto Institucional 

Em elaboração: Plano Diretor e Manual de Compras e Contratações Sustentáveis 



A3P e PLS: Eixos temáticos 

• Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P 

 

 

 

 

 

 

• Plano de Logística Sustentável – PLS da UFSC 
- Resíduos sólidos 
- Compras e contratações sustentáveis 
- Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
- Energia 
- Água e esgoto 
- Deslocamentos com foco na redução de gastos e emissões 

6 - Construções Sustentáveis 
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PLS da UFSC 
Eixo: Resíduos Sólidos 

                     Situação atual X Situação ideal dos resíduos na UFSC  
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Continuação  



PLS da UFSC 
Eixo: Resíduos Sólidos 

 
 

 

 

Metas, ações, responsáveis, prazos e indicadores para resíduos sólidos na UFSC 

Fonte: Coordenadoria de Gestão Integrada – CGI/PROPLAN/UFSC 



Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – Lei nº 12.305/2010 
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Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de PGRS:  



Princípios da PNRS que 
norteiam a gestão de 
resíduos da UFSC 

 

• A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, 
econômica, tecnológica e de saúde pública 

• Controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável 

• A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos 

•  O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania 



Objetivos da PNRS que 
norteiam a gestão de resíduos 
da UFSC  

 

• Hierarquia na gestão 

• Redução do volume e  
da periculosidade dos  
resíduos perigosos 

• Gestão integrada de resíduos sólidos para a proteção da 
saúde pública e ambiental 

• Prioridade, nas aquisições e contratações, para produtos 
reciclados e recicláveis, e bens, serviços e obras que 
considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis 

• Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
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Coleta Seletiva Solidária 
Decreto 5.940/2006 
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Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal e 
a sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis 

 



Instrumentos da PNRS que dão 
base à gestão de resíduos da 
UFSC 

• A pesquisa científica e tecnológica 

• A educação ambiental 

• A coleta seletiva, os sistemas de  
logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos 

• Os planos de resíduos sólidos  

 

 

 

 

No caso da  

UFSC, o  

PGRS 
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Responsabilidade Compartilhada 
pelo ciclo de vida do produto 
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Logística reversa 
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Conteúdo mínimo do PGRS – UFSC 
Art. 21 – Lei nº 12.305/2010 

 

I - descrição do empreendimento ou atividade 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos (origem, volume, caracterização, passivos)  
III - observadas normas e, se houver, o PMGIRS:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 
gerenciamento ; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros geradores;  

V - ações preventivas/corretivas em situações de gerenciamento 
incorreto/acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 
resíduos sólidos e à reutilização e reciclagem;  

VII - ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos; 

IX - periodicidade de sua revisão.  
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Funções e etapas do PGRS 
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• “dar o exemplo” e atender às 

expectativas da sociedade  

• promover maior controle da 

destinação dos resíduos 

• dar continuidade e aperfeiçoar o 

disposto no Decreto nº 5.940/06  

• reduzir os custos operacionais por 

meio do  reaproveitamento de 

materiais 

• aperfeiçoar a gestão dos resíduos 

sólidos 

• reduzir os impactos ambientais 

• reduzir a desigualdade social 
 



PGRS da UFSC 

• Coordenação/Responsável Técnica: 
Eng. Sara Meireles – PU/PROAD 

• Equipe técnica: CGA/PROPLAN +  
9 estagiários do ENS/CTC 

• Equipe de apoio:  

• Coordenadoria de Gestão Ambiental – 
CGA/PROPLAN/UFSC 

• Comissão de Logística Sustentável da 
UFSC 

• Grupo de Representantes (GR) dos 
Centros de Ensino e Unidades 
Administrativas  

 

• Participação social:  

• Grupo de Representantes dos Centros 
de Ensino e Unidades Administrativas 

• Comunidade acadêmica da UFSC 

• Semana Campus Lixo Zero 
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Centros de 
Ensino 

Unidades Administrativas 

CCA 
CCB 
CCE 
CCJ 
CCS 
CED 
CFM 
CTC 
CDS 
CSE 
CFH 
------ 
EFI 
NDI 
CA 

Biblioteca Universitária 
Restaurantes Universitários 
Biotério Central 
Editora 
NUMA 
Almoxarifado 
Patrimônio 
Moradia Estudantil 
Lagoa do Peri 
Barra da Lagoa 
Fazenda da Ressacada 
Cidades das Abelhas 
Fortalezas 
TV UFSC 
Sambaqui 



Etapas do 
PGRS-UFSC 

 

 
 

 

Diagnóstico 

Finalização da 
minuta do PGRS 

Apresentação  
e Consulta 

pública 

Aprovação do 
PGRS no CUn 

Implementação, 
Monitoramento 

e Revisão 

IN
ÍC

IO
 

A 
participação 
social deve 

estar 
presente  

em todas as 
etapas ! 
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SET/2014 

SET/2015 

NOV/2015 

Envio: 
DEZ/2015 
 



Sumário do PGRS da UFSC 
1 Apresentação 

1.1 Equipe técnica 

1.2 Enquadramento legal e normativo 

2 Descrição da Instituição  

2.1 Contextualização histórica  

2.2 Estrutura regimental e organograma 

2.3 Espaço físico e comunidade 
acadêmica 

3 Metodologia de elaboração do PGRS 

4 Diagnóstico situacional da gestão e do 
gerenciamento de resíduos sólidos 

4.1 Resíduos convencionais 

4.2 Resíduos de serviços de saúde  

4.3 Resíduos passíveis de Logística 
Reversa 

4.4 Resíduos da construção civil 

4.5 Resíduos volumosos e de patrimônio 

 

 

 

4.6 Resíduos agrossilvopastoris 

4.7 Resíduos dos serviços de limpeza 

4.8 Serviços de limpeza  

4.9 Passivos ambientais e áreas de 
disposição irregular de resíduos 

4.10 Iniciativas relevantes e boas 
práticas relacionadas a resíduos 

5 Sistema de gestão e gerenciamento 
de resíduos segundo o PGRS 

5.1 Programas  

5.2 Implantação e monitoramento 

5.3 Revisão 

6 Considerações Finais  

Referências, Apêndices e Anexos 

*Resultados  da Consulta Pública 



1 Apresentação 
2 Descrição da Instituição 
3 Metodologia de Elaboração 

• Pesquisa documental (PGRS de IFES, normas, guias, etc.) 

• Identificação de atores envolvidos na gestão de resíduos 

• Questionários com funcionários da limpeza 

• Formação do Grupo de Representantes 

• Questionários com servidores dos centros e unidades 

• Visita em campo com acompanhamento dos representantes 

• Questionários com servidores que exercem atividades 
ligadas a limpeza ou gerenciamento de resíduos na UFSC 

• Mapeamento dos pontos de passivos e estruturas existentes 

 

 



Dados qualitativos 

  



Dados quantitativos 

  



Questionários sobre 
gerenciamento de resíduos  (geral) 

  



Questionário para atividades de 
limpeza 

  



Questionário para os RCC 

  



Questionário para os RCC 

  



4 Diagnóstico situacional da gestão e 
do gerenciamento de resíduos 
 

• Volume, massa, locais Geração 

• Categorias de classificação Segregação 

• Recipientes (volume e quantidade) Acondicionamento 

• Temporário e final: recipientes e 
localização Armazenamento 

• Frequência, modelo de coleta Coleta 

• Reuso, reciclagem ou processamento  Valorização 

• Responsáveis, Tratamento e Disposição 
final  Destinação final 

R
E
S
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O
N
S
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V
E
I
S  



4.1 Resíduos Convencionais 
                    Rejeitos 

• Todas as áreas internas e externas 

• 332 pontos de lixeiras 

• 19 pontos coleta  - 350 contentores de 240L  

• 2 contêineres de 21m³ para o excedente 

• Total gerado = 140 ton/mês 

• Coleta lixeiras internas – Ondrepsb (2 a 4 vezes 
ao dia, depende do local) 

• Coleta lixeiras externas - Prefeitura UFSC 
(todas as manhãs) 

• Coleta externa nos 19 pontos - Comcap  (de 
segunda a sábado, período noturno) 

• Coleta externa caixas 21m³ - Comcap 

• Disposição no aterro sanitário de Biguaçu 

 

 

 



COLETA DE RESÍDUOS CONVENCIONAIS NA UFSC (realizada pela Comcap) 

 
 

Mapa de localização dos 20 pontos de coleta + 2 pontos de contêiner (17 e 21) 

Obs: unidades CCA, Ressacada , Lagoa do Peri e Barra da Lagoa a coleta é feita pela Comcap em um único ponto 
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Lixeiras externas – Campus Trindade 
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TOTAL RESÍDUOS CONVENCIONAIS (org+rec+rej)=  140 t/mês 

Estimativa da geração de Resíduos 
Convencionais na UFSC 



Estimativas da composição 
gravimétrica dos rejeitos: 

 

Geração mensal de resíduos 

% ton/mês ton/dia 

Orgânicos 33 46,2 1,6 

Rejeitos  27 37,9 1,3 

Recicláveis 40 56,9 1,9 

TOTAL 100,0 140,9 4,7 
Orgânicos

Recicláveis

Rejeitos



4.1 Resíduos Convencionais 
               Recicláveis 

• Todos centros e unidades (BU e administrativo +) 

• Não são segregados  na fonte  

• Mesmo acondicionamento,  armazenamento e 
coleta (interna e externa) dos rejeitos 

• Disposição no aterro sanitário de Biguaçu 

Obs: 

• Em alguns centros e unidades é promovida a 
separação e venda pelos terceirizados da 
limpeza (RU, Editora, centros de ensino) – ILEGAL 

• Nos locais em que é feita a venda do material, 
são utilizados espaços improvisados 

• Projeto CCB Recicla e 3Rs tiveram atividades 
cessadas em 2014 e 2015 por falta de apoio 

 

 

 

 

 



4.1 Resíduos Convencionais 
               Orgânicos 

• 2 RUs + Moradia + C.A. + NDI + 12 lanchonetes 

• 5 pontos de maravalha + resíduos verdes 

• São segregados  na fonte 

• Mesmo acondicionamento,  armazenamento e 
coleta interna e externa dos rejeitos  

• Exceto resíduos verdes, enviados pela Orbenk 
para compostagem na Comcap 

• Disposição no aterro sanitário de Biguaçu 

• Trindade + CCA  = 51 t/mês 

Obs: 

• Projeto de compostagem desativado em 
jan/2014 

• Projeto com a Comcap sem previsão 

 

 

 

 

 



Geradores de resíduos orgânicos 



4.2 Resíduos de Serviços de 
Saúde - RSS A - Infectantes 

• 6 pontos: ODT, CCB (MIP, FMC/ECZ/BEG, EFI), 
CCA, Biotério Central e Biotério Setorial FMC 

• Identificação incipiente e sem controle 

• Coleta de 3 a 5 vezes por semana 

• Contrato nº176/2014 com Proactiva 

• Custo: R$ 8,30 a 9,00 por quilo coletado  

• Destino final:  

- A1 e A2: autoclave no local – Comcap 

- A3: autoclave + vala séptica Proactiva 

- A4 e A5: vala séptica 

vala séptica Aterro Biguaçu 

 

 

 

 

 

 

 



Locais de 
coleta 

  



Massa 
coletada 

  



Sistema de identificação sugerido 

  



Adesivos sugeridos 
RDC 306/2004 - folders 

40 



41 

Adesivos sugeridos 
RDC 306/2004 - folders 



Não há 
na UFSC 
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Adesivos sugeridos 
RDC 306/2004 - folders 



4.2 Resíduos de Serviços de 
Saúde - RSS B - Químicos 

• De 291 laboratórios, 275 visitados e 164 
produzem RSS - B 

• Identificação padronizada 

• Coleta a cada 15 dias  (intercalada Campus 
Trindade/demais) 

• Contrato nº175/2014 com Proactiva 

• Custo: R$ 2,20 a 5,60 por quilo coletado  

• Coleta em recipientes padronizados de 5, 10 e 
20 litros 

• Transbordo no pátio da Proactiva 

• Destino final: aterro industrial empresas 
Momento/Blumenau; Ambiental/Joinville e 
incinerador da Momento 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratórios geradores de 
RSS-B 

RESUMO POR CENTRO 

Quantidade de Laboratórios geradores de 
resíduos com risco químico 

CTC 22 

CCS 11 

HU 13 

CCB 47 

CCA 28 

CFM 30 

CFH 1 

CCE 1 

OUTROS 4 

 



Massa 
coletada 

  



Mapeamento dos Laboratórios geradores de 

resíduos perigosos na UFSC 
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Sistema de identificação padrão 

  



4.3 Resíduos de Logística Reversa 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpadas 

• Média de 1500 lâmpadas / mês 

• Coleta Contrato 175/2014 - Megareciclagem 

Bat/pilhas 

• 22 pontos de papa-pilhas - 500 kg/ano em média 

• Destinação via logística reversa ABINEE  

REE 

• Acumulados em departamentos, setores, galpões 

• Sem destinação, em estudo convênio com CDI 

Agrotox. 

• Acúmulo imprevisto na Ressacada 

• Sem destinação 

Pneus 

• Oficinas da PU e Setor de Transportes 

• Comcap e própria empresa de manutenção 



 Pontos dos 22 papa-pilhas 
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Acúmulo de REE e Patrimônio 

  



• Agrotóxicos na 
Ressacada 

• Abrigo de lãmpadas 



4.4 Resíduos de Construção Civil 

 

 

 

 

 

 

 

• 17 obras e grandes reformas em andamento – 
DFO/PROPLAN e investimentos de R$ 100 milhões 

• Pequenas reformas e intervenções diariamente – 
DMPI/PU/PROAD 

• Quando gerados pelas empresas terceirizadas em suas 
atividades,  é de responsabilidade destas 

• Fiscalização não contempla destinação dos resíduos, 
apenas limpeza canteiro 

• Não é exigido nos contratos que as empresas tenham 
PGRCC ou forneçam comprovação e certificados de 
destinação 

• Aterros Classe A, Reuso e Reciclagem de madeira e aço, 
uso de pontos de coleta e locais irregulares na UFSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resíduo de Construção Civil - RCC 

• Provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 
da escavação de terrenos. (CONAMA 307/2002) 

Definição 

 

Classificação 

 

 

CLASSE A 
Reutilizáveis ou 
recicláveis como 

agregados 

(solos , cerâmicas, 
revestimento, 
concreto, etc) 

 
CLASSE B 

Recicláveis  
(plásticos, papel, 
papelão, metais, 

vidros, madeiras e 
gesso ) 

 

 

CLASSE C 

Sem tecnologias 
ou aplicações 

(economicamente 
viáveis para a 
reciclagem ou 
recuperação) 

CLASSE D 
Resíduos 
perigosos 

(tintas, solventes, 
óleos , amianto) 53 



RCC NAS etapaS  
da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINDUSCON-MG (2008). 

 

QUantificação 
dos RCC 
gerados: 

 MONTEIRO (2001): 
Geração de massa por 
m² construído =  
150 a 300 kg/m²  
 
 PICHI (1995): 
10 m³/m² de área 
construída  

 
 LEVY e HELENE (1997): 
Volume partir do peso 
específico considerado  
Pesp = 1.200 kg/m³ 



Diagnóstico Situacional 
Obras e Reformas em 

Execução 
Centro  no obras Metragem Const.(m2) Custo da obra (R$) RCC (Kg) RCC (m3) 

CCA 3 1.360.814 0,7  mi* 7.132.500 * 5.943 * 

CCB 3 15.445 47,3 mi 3.924.000 712.770 

CCE 4 13.662 2,3 mi 4.098.600 3.415 

CSE 1 2.169 5,7 mi 650.700 542 

CCS 1 135 0,6 mi 40.000 33 

CFM 1 3.441 7,0 mi 1.032.300 860 

CTC 1 2.486 14,3 mi 745.800 621 

CFH 1 6.003 18,8 mi 1.800.900 1.500 

CDS 2 23.755 5,3 mi 7.126.500 5.938 

TOTAIS 103 mi 26.551.300 731.622 

ÚNICA OBRA COM PGRCC! 
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Ampliação do bloco da EQA/CTC 

Bloco administrativo do CFM 56 



Construção dos blocos E,F, G e Subestação do CCB 

Blocos E,F e Anexo E do CFH 
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Prédio da Administração Central do CDS 

Obras na Fazenda Ressacada 
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Reforma do Laboratórios e Auditórios do CCE 

Reforma do Centro de Esterilização da Odontologia - CCS 
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Reforma do Centro de Esterilização da Odontologia 

Pista olímpica do CDS 
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PEQUENAS REFORMAS / MANUTENÇÃO / outros volumosos 

Serviço de Manutenção Elevadores 

Serviço de Pavimentação e Urbanização 

Serviço de Pintura 

Serviço de Impermeabilização e Cobertura 

Serviço de Recuperação Estrutura 

PU/PROAD: Carpintaria, Alvenaria, Serralheria, Elétrica, Hidráulica 

Obra dos laboratórios de Pesquisa do CCB- Sibiotec  
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Pontos de disposição 
inadequada (transitória) 
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Passivos Ambientais e Áreas de 
Disposição Irregular (bota-foras) 

- Dos 8 pontos de 
disposição irregular 
constatados, 2 são 
relacionados a RCC 
(pontos 7 e 8) 

 
 - Dos 4 pontos de 
passivos ambientais, 1 
possui disposição 
indiscriminada de RCC 
(ponto 3) 
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4.5 Resíduos Volumosos 
e de patrimônio 
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• Acumulados em galpões na 
Ressacada, Trindade e em 
setores 

• Sem segregação 

• Sem coleta específica 

• Sem destinação adequada 

• Alguma quantidade nas caixas de 
21m³ da Comcap e outras em 
papa-entulhos particulares 

• Contrato para serviço de coleta e 
disposição com licitação em 
andamento 



Programas, objetivos, ações e 
indicadores 
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PROGRAMA 1 – Consumo Consciente 
Objetivos  

Reduzir os impactos ambientais negativos decorrentes do consumo e 

destinação final de resíduos 

Reduzir a quantidade de material de expediente encaminhados para 

destinação final 

Induzir a conscientização da real necessidade de consumo de materiais 

de expediente 

 

Responsável pela execução do programa  CGA  

Responsável pela fiscalização e coordenação  Comissão PLS  

 

Ações/Indicadores 

  



PROGRAMA 2 
Institucionalização do Sistema de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

Objetivos: 

• Preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da 
comunidade acadêmica 

• Contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos 
com a questão 

• Instituir políticas e normas para a adequação  
 

Responsável pela execução do programa  PROAD e PROPLAN 

Responsável pela coordenação  Gestão de Resíduos/CLS 

 

 



PROGRAMA 3 
Educação Ambiental e Capacitação 

 

Objetivos: 

• Implementar campanha de divulgação sobre o PGRS e com 
informações sobre os resíduos e os procedimentos de 
gerenciamento ligados a eles 

• Promover treinamentos com capacitação para os servidores 
e alunos (e terceirizados quando convier) 

• Promover ações para informar sobre resíduos perigosos e 
laboratoriais com orientações, aulas e cursos específicos 

Responsável pela execução do programa  PROAD e 
PROPLAN 

Responsável pela coordenação  Gestão de 

Resíduos/CLS 
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PROGRAMA 4 
Monitoramento e Fiscalização 

Objetivos: 

• Padronizar os procedimentos para fiscalização dos serviços 
afins ações com metodologias de avaliação e controle de 
dados 

• Promover treinamentos com capacitação para os servidores 
e alunos (e terceirizados quando convier) para fiscalização 
voltada a resíduos 

• Criar sistema de informações que registre dados, crie 
históricos e possibilitem a construção de indicadores de 
desempenho dos serviços e qualidade ambiental 

 

Responsável pela execução do programa  PROAD e PROPLAN 

Responsável pela coordenação  Gestão de Resíduos/CLS 
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PROGRAMA 5 
Redução, reuso, reciclagem  e valorização 

dos resíduos  

Objetivos: 

• Promover campanhas para redução do consumo e do 
desperdício 

• Criar campanha específica para RU 

• Implementar sistema de banco de resíduos  

• Implementar coleta seletiva solidária, valorização dos 
orgânicos e reuso de reagentes 

• Criar identidade visual para campanhas 

 

Responsável pela execução do programa  CGA/Gestão Resíduos 

Responsável pela coordenação  Gestão de Resíduos/CLS 
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PROGRAMA 6 
Estruturação administrativa e técnica para 

gestão e gerenciamento de resíduos  

Objetivos: 

• Criar equipe e setor específicos para gestão de resíduos 

• Capacitar servidores e funcionários para atividades 

• Prezar pela segurança do trabalho e dos procedimentos 

• Prover equipes técnicas e de trabalho em campo para 
viabilizar troca de materiais e implementação do PGRS 

 

 

Responsável pela execução do programa  CGA/Gestão Resíduos 

Responsável pela coordenação  Gestão de Resíduos/CLS 
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Consulta pública 

• De 03/11/15 a 23/11/2015  
(DATA PRORROGADA PARA 06/11 A 26/11) 

• Link disponível no site: 
www.gestaoderesiduos.ufsc.br 

• Conteúdo: Síntese do PGRS, Metodologia da 
consulta, espaço para proposições 

• Sugestões e propostas: 
• Identificação do proponente 

• Sugestões para o diagnóstico, programa, metas, 
ações e indicadores 
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Contato 

E-mail: gestaoderesiduos@contato.ufsc.br / sara.meireles@ufsc.br  

Telefone: (48) 3721-3836 / 5122 

Site: www.gestaoderesiduos.ufsc.br 

mailto:gestaoderesiduos@contato.ufsc.br
mailto:sara.meireles@ufsc.br

