
 

Divulgação das ações realizadas pela Comissão Resíduos e Departamento de 

Gestão ambiental para o segundo semestre de 2016 

 

A Comissão de Resíduos-ICT e o Departamento de Gestão Ambiental, responsáveis 

por assessorar a implementação de projetos nas áreas de resíduos e sustentabilidade, 

divulgam seus principais avanços desde o início de seus trabalhos, segundo semestre 

de 2016. 

Com relação à coleta seletiva foram adquiridas lixeiras para coleta de pilhas e 

baterias; lixeiras para coleta de vidrarias quebradas de laboratórios, bem como 

implementação de locais para descarte de frascos de reagentes.  

Em trabalho conjunto com a Divisão de Serviços, foram realizadas adequações das 

lixeiras para a coleta seletiva nas unidades Talim e Parque Tecnológico, além da 

implementação da coleta seletiva no Parque Tecnológico, realizada pela URBAM.  

Foram adquiridas placas para identificação de cada um dos setores do abrigo para 

resíduos (Unidade Parque Tecnológico), isto é: não reciclável, reciclável, eletrônico e 

químico. 

Juntamente com a Comissão de Permanente de Espaço Físico, realizamos a 

implementação de locais provisórios para abrigo de resíduos químico e biológico na 

Unidade Talim.  

Realizamos a identificação de resíduos químicos descartados inadequadamente na 

unidade Talim, bem como sua transferência para o abrigo provisório. 

Foi realizado em conjunto com a Divisão de Infraestrutura, um planejamento para 

construção de abrigo permanente, de acordo com as normas vigentes, destinados a 

resíduos químico, biológico, reciclável, não reciclável e para lâmpadas / eletrônicos na 

unidade Talim.  

Foi realizada a implementação do site da Comissão de Resíduos em parceria com o 

Departamento de Tecnologia da Informação com disponibilização de diversos 

formulários elaborados ou adequados pela comissão para a comunidade ICT, dentre 

eles: etiquetas para identificação de resíduos, ficha para levantamento de geração de 

resíduos, fichas de emergências, cartilha com orientação para descarte de resíduos, 

orientação para descarte de resíduos biológico e químico no ICT.  

Em conjunto com a Diretoria Administrativa, o fornecimento de copos descartáveis 

para uso no cotidiano pelos servidores do ICT foi suspenso, sendo este autorizado 

somente no caso de eventos. Seguindo a premissa de redução na geração de 

resíduos no campus, a Comissão de Resíduos participou da elaboração do edital para 

fornecimento de alimentação, no qual fica proibido a utilização de copos descartáveis 

no restaurante universitário para o próximo contrato. 

Juntamente com a Divisão de Serviços, o edital para que a contratação de empresa 

responsável pela limpeza foi modificado, de forma que sejam fornecidos, a partir de 

Janeiro de 2017, os sacos para lixo em diferentes cores de acordo com o tipo de 

resíduo gerado.  



Mediante solicitação da Comissão de Resíduos e apoio da Diretoria Administrativa, a 

Divisão de Infraestrutura iniciou o processo de instalação de interruptores nas salas de 

professores da Unidade Talim.  

Em parceria com o DGA-São Paulo foram realizados cursos de capacitação para 

gerenciamento de resíduos e descarte de resíduos biológico e químico. Também, em 

parceria com a URBAM foram realizadas visitas técnica ao aterro Sanitários 

envolvendo servidores e discentes, bem como capacitação relacionada a geração e 

descarte de resíduos recicláveis e não recicláveis.  

Diretrizes para 2017 

Dentre as principais ações propostas para 2017, está a implementação dos 

“facilitadores” em todos os laboratórios da Unidade Talim, com o objetivo de uma 

ampla conscientização sobre geração e descarte de resíduos e adequação dos 

laboratórios de pesquisa quanto as normas ambientais vigentes.  

Criação de um curso para capacitação dos alunos de pós graduação do ICT sobre 

descarte de resíduos, principalmente químico e biológico. 

Cursos de capacitação para discentes e servidores, bem como visitas técnicas com o 

intuito de aprendizado quanto a gestão de resíduos.  

Configuração de impressores para impressão frente e verso.  

Levantamento de dados e elaboração do plano de gerenciamento de resíduos no ICT. 

 

 


