
                                                                           

 

 

 

SEMANA UNICAMP LIXO ZERO – 16 A 23/09/2019 

 

A Unicamp promove, entre os dias 16 e 23 deste mês, seu segundo evento Semana 

UNICAMP LixoZero. Por meio do Grupo Gestor Universidade Sustentável (GGUS), 

as unidades de ensino, pesquisa e extensão foram convidadas a articular ações 

visando: Sensibilização dos usuários da UNICAMP para a não produção de lixo; 

prevenção a geração de resíduos e  minimização a produção de resíduos. 

 

• Confira a programação central:   
 

 

16/09/2019 – Fórum Permanente: Hub Internacional para o 

desenvolvimento sustentável 

 

Local: Centro de Convenções da UNICAMP - Horário: 9h00 às 17h00 

Avenida Érico Veríssimo, 500 Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Barão Geraldo – Unicamp - Campinas – SP 

Faça sua inscrição:  https://sistemas.proec.unicamp.br/admin/inscritos/novo/290 

 

18/09/2019 – Encontro de Facilitadores do GGUS – Evento fechado 

 

Horário: 9h00 às 12h00. 

Local: Auditório Jorge Tapia – Instituto de Economia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemas.proec.unicamp.br/admin/inscritos/novo/290
https://sistemas.proec.unicamp.br/admin/inscritos/novo/290


                                                                           

20/09/2019 – Oficina de Compostagem – Evento Aberto – Vagas 

limitadas 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6BIlIMAr3oO4fCt2l

CZzH_2HkaY-L7h_HsUB5qvkOn8F5w/viewform 

 

16 a 20/09/2019 -   Semana Sem Copo no Restaurante Universitário (Almoço e 

Jantar)  

 

20/09/2019 – Dia Sem copo no RS e RA (Almoço e Jantar) 

 

 

• Confira a programação das Unidades/órgãos:   

 
EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS VISANDO O LIXO ZERO NA UNICAMP. 

Vejam o que está sendo feito no campus e siga os bons exemplos. 

I - Coordenadoria de Serviços Sociais - CECOM por Rôse Clélia Grion 

Trevisane. 

1. No período de 05 a 13/09/19 - Sensibilização com os funcionários através de e-

mail, face book do CECOM, reuniões das equipes e uma chamada na palestra do 

Núcleo de Educação Permanente (espaço de atualização/treinamento aos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6BIlIMAr3oO4fCt2lCZzH_2HkaY-L7h_HsUB5qvkOn8F5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6BIlIMAr3oO4fCt2lCZzH_2HkaY-L7h_HsUB5qvkOn8F5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6BIlIMAr3oO4fCt2lCZzH_2HkaY-L7h_HsUB5qvkOn8F5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6BIlIMAr3oO4fCt2lCZzH_2HkaY-L7h_HsUB5qvkOn8F5w/viewform


                                                                           
profissionais do Órgão) dias 11 e 12/09/19, repassando informações, orientações e 

vídeos de como adquirir o hábito de produzir menos resíduo possível. 

2. Realizar a semana lixo zero no CECOM de 16 a 20/09/19, estimulando a 

minimização na produção de resíduos inorgânicos. 

3. Evento: "Adote uma muda de árvore", dia 20/09/19, no espaço de descanso 

externo do CECOM. Serão distribuídas 50 mudas de árvores, com orientação, às 

pessoas que circularem no espaço. 

 

II - Colégio Técnico de Limeira - COTIL – por Prof. José Roberto Ribeiro Diretor 

Geral 

 

O COTIL apoia a realização do "Programa Lixo Zero - Limeira", visando a unificação 

de práticas e ações relacionadas ao gerenciamento de resíduos nos campi de 

Limeira da Unicamp. No entanto, ressalto dois aspectos: 

 1. A necessidade de o Grupo de Trabalho intitulado "Programa Lixo Zero - Limeira" 

garantir o esclarecimento e a divulgação das ações propostas para o mês de 

setembro a toda a comunidade dos campi, em especial aos alunos do COTIL, nos 

três períodos de aula, para o sucesso do programa; 

2. Os alunos do Colégio não recebem canecas da universidade, a exemplo dos 

graduandos, o que pode gerar confusão/reclamação pela falta dos copos plásticos 

nos Restaurantes Universitários. 

 

III – Diretoria geral de Recursos Humanos - DGRH - por Estela Tozetti 

 

Gostaríamos de agradecer a possibilidade, que agora se inicia, de trabalharmos 

juntos.  Eu, Estela Dall'Oca Tozetti, e Egídio Veglia estamos muito contentes em 

poder pensar a sustentabilidade aqui na DGRH, e também fazer um olhar para as 

possibilidades de ações de sustentabilidade com as parcerias possíveis já 

desenvolvidas no trabalho de vocês. 

Estamos promovendo, como um primeiro movimento, uma informação sobre nosso 

papel, dando conhecimento aos servidores da DGRH da nossa referência nele. E, 

por meio da nossa intranet, estamos comunicando as informações sobre a 



                                                                           
Semana LixoZero e as atividades que estão sendo promovidas no Campus com 

esse tema. 

Estaremos conhecendo melhor as iniciativas, ao longo do tempo, e nos engajando 

para poder disseminá-las, construindo ações práticas e efetivas dentro da DGRH. 

Sabemos que podemos contar com vocês. Contem conosco também! 

 

 

 

IV – Faculdade de Ciências Médicas – FCM - por Amanda Roberta de Almeida 

Em atendimento ao Ofício Circular DEPI-GGUS nº 03/2019, encaminho ao Grupo 
Gestor Universidade Sustentável as informações solicitadas acerca do Programa 
LixoZero, que acontecerá no período de 16 a 23 de setembro de 2019. 
 
O programa LixoZero na Faculdade de Ciências Médicas se dará no âmbito da 
educação na segregação do resíduo comum, sendo realizado, através da confecção 
e aplicação de etiquetas nas lixeiras de lixo comum não reciclável e lixo comum 
reciclável. Esta ação contará com a impressão de 4.000 etiquetas divididas para as 
duas categorias de resíduos. 
 
Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone (19) 3521-
9548 ou pelo e-mail: gestaoambiental@fcm.unicamp.br 
 

V – Faculdade de Enfermagem – FEnf - por Profa. Dra. Maria Giovana Borges 

Saidel  

Envio as atividades que a Comissão Interna de Sustentabilidade da Faculdade de 
Enfermagem pretende desenvolver na semana do LixoZero: 
 
A - Informações de Sensibilização disponibilizadas no decorrer da semana em 
nossa página: 

 
1. A história da campanha do LixoZero. 
2. Você Sabia? (Atitudes sustentáveis da FEnf). 
3. A diferença entre lixo e resíduo. 
4. Gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde. 
5. A campanha do LixoZero e a Sustentabilidade. 
 

B - Pesquisa interna "Diagnóstico Situacional da FEnf" sobre questões relacionadas 
ao tema da Campanha. 
 
 
VI – Faculdade de Engenharia Civil – FEC por Luciana Kurimori  



                                                                           
Na semana Unicamp LixoZero, que se dará de 16 a 23 de Setembro, o Centro 

Acadêmico X de Dezembro (CAXD) tem a intenção de realizar duas oficinas na 

Faculdade de Engenharia Civil (FEC), visando conscientizar alunos, professores e 

funcionários a respeito do nosso impacto ambiental no cotidiano e como podemos 

minimizar tal efeito a partir da reutilização de alguns produtos. A primeira atividade 

será uma oficina de ecobags sem costura. Os únicos itens necessários serão 

tesouras e peças de vestuário usadas (camisas, camisetas, etc), assim que 

pediremos aos participantes que tragam roupas de casa. Ao reaproveitar trajes 

usados, evita-se que um possível lixo seja gerado ao transformá-lo em um objeto 

útil, como a ecobag, que serve muito bem como sacola de mercado/feira, por 

exemplo, e também contribui para a diminuição do consumo de sacolas plásticas. 

Seu acontecimento está planejado para o dia 17/09 (terça-feira) das 12 às 14 horas 

na FEC. A segunda atividade é voltada para a fabricação de sabão caseiro a partir 

de óleo de cozinha usado, água e soda cáustica. Pediremos aos participantes 

apenas que tragam o óleo usado de casa, sendo a obtenção do restante dos 

materiais de responsabilidade do CAXD. Estamos cientes de que a soda cáustica 

requer uma atenção maior em seu uso, por apresentar perigos à saúde se 

manuseado de forma incorreta. Sendo assim, terá o cuidado de se limitar seu 

manejo somente às pessoas da organização do workshop. Seu acontecimento está 

planejado para o dia 19/09 (quinta-feira) das 13 às 14 horas na FEC. 

 

VII – Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP – por Marcelo Corrêa 

Maistro 

 

Na FOP pretendemos trabalhar novamente a questão dos copos plásticos 

descartáveis. Na semana do Meio Ambiente realizamos a "I Semana sem Copos 

Descartáveis no Refeitório da FOP". 

Desta vez, conforme verificada ótima aceitação desta ação pelos alunos e demais 

usuários deste refeitório, uma vez que, segundo dados da administradora do local, 

reduziu-se de 40 a 50% o consumo destes copos durante a realização desta 

semana. Além do mais, alguns setores, como a Diretoria da FOP, abraçaram a 

causa e excluiu definitivamente o uso deste copo em suas dependências. 



                                                                           
Assim, nesta ação, além de ao menos alcançarmos os números anteriores, 

pretendemos também que outros setores/áreas se envolvam, e que sirva como um 

"marco zero", um ponto inicial para que esta ação se consolide mais efetivamente, 

como que seja aplicada, por exemplo, com determinada regularidade: funcione, 

inicialmente, alguns dias por semana, até a banição total do uso destes copos. 

  

VIII - HEMOCENTRO de Campinas - PROGRAMA PERMANENTE - 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL - por Enfa Claudia Spegiorin Vicente - Área de 

Apoio Técnico. 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do 

Hemocentro foi implementado em 1997. Preocupados com a questão ambiental e 

diante da necessidade de ampliar a coleta seletiva, em fevereiro de 2019 iniciaram-

se as atividades para a implantação do Programa Consciência Ambiental com os 

seguintes objetivos: 

• consumo consciente - diminuir a geração de resíduos; 

• segregação e reciclagem - implementar coleta seletiva de papel, plástico, 

vidro e 

metal; e, 

• reutilização - incentivar o reaproveitamento de materiais. 

As ações desenvolvidas foram: 

• fevereiro e março 2019 - planejamento para ampliação da coleta seletiva: 

mapeamento de resíduos gerados por área e dimensionamento do número de 

lixeiras necessárias; 

• abril, maio e junho: aquisição de materiais como novas lixeiras, etiquetas de 

identificação, sacos plásticos para resíduo reciclável; realização de treinamento 

de colaboradores do Hemocentro e da equipe de coleta de resíduo; distribuição 

de lixeiras nas áreas; 

• julho/2019: início da coleta seletiva. 

As ações planejadas para setembro têm como principal objetivo eliminar o uso de 

copos 

descartáveis e a reutilização de materiais: 



                                                                           
• entregar squeezes para todos colaboradores do Hemocentro; 

• eliminar os copos descartáveis destinados ao uso dos colaboradores e 

visitantes do Hemocentro; 

• ampliar o uso de lixeiras de bancada em laboratórios: este é um projeto antigo 

que foi implementado em 2006 quando observou-se que em cada laboratório 

havia uma lixeira de 15 a 25 litros para resíduo biológico em cada bancada de 

trabalho, mas o volume de resíduo gerado era muito pequeno; para adequar a 

lixeira ao volume de resíduo gerado foram “criadas” lixeiras com pote de sorvete 

(foto anexa) e estas foram colocadas nas bancadas; com isso foi possível deixar 

apenas uma lixeira de 25 litros em cada laboratório, as lixeiras retiradas foram 

distribuídas em áreas que necessitavam de novas lixeiras e as lixeiras de 

bancada foram confeccionadas reutilizando material (pote de sorvete). 

• intensificar os treinamentos relacionados ao programa Consciência Ambiental. 

 

IX – O NIPE/COCEN/UNICAMP por Mauro Donizeti Berni. 

Terá um mês de atividades ligadas a Sema Lixo Zero. Iniciou-se em 26-08-2019, 

informando através de cartazes todos os problemas ambientais advindos do uso de 

copos plásticos. Seguiu-se a formatação de banner e a coleta dos copos utilizados 

desde aquela a data. 

Na semana a iniciar-se em 09-09-2019 todos os copos serão retirados, sendo 

substituídos por canetas e xícaras, onde cada usuário serão os responsáveis pela 

lavagem. Paralelamente, nesta semana estarão sendo apresentados filmes 

educativos em nossa sala de videoconferência. 

O NIPE a partir de 23-09 estará livre de plásticos. Finalmente, como balanço final 

será disponibilizado com quantitativos de plástico evitado e o detalhamento das 

experiências vividas pela coordenação, pesquisadores e visitantes. Ficamos a 

disposição. 

 

X – SAR - Campi limeira - FCA, FT, COTIL e SAR. Por Lucimara Andréia 

Trevizam - Assistente Técnico - SAR/UNICAMP 

 



                                                                           
Informo que criamos recentemente um Grupo de Trabalho intitulado "Programa Lixo 

Zero - Limeira", visando a unificação de práticas e ações relacionadas ao 

gerenciamento de resíduos nos campi de Limeira da Unicamp, com a participação 

de servidores da FCA, FT, COTIL e SAR. 

 Na última reunião desse grupo, foram definidas as primeiras ações, a serem 

realizadas na semana Unicamp LixoZero (16 a 23/09/19), para dar início a uma 

nova sistemática de coleta e destino dos resíduos comuns nos campi de Limeira: 

- Implantar jogos de duas lixeiras no campus I e II de Limeira, para "reciclados" e 

"não reciclados"; 

- Retirar os cestos de lixo das salas de aula, de modo a mudar a cultura atual sobre 

o descarte do lixo; 

- Não utilizar qualquer tipo de plásticos nessa semana, inclusive copos plásticos nos 

Restaurantes Universitários.  

 Reforço que é uma ação conjunta das unidades e órgãos sediados nos campi de 

Limeira.  

 

XI – Centro de Estudos de Petróleo – CEPETRO – por Nilo Ricardo Kim 

O Cepetro tem procurado ações viáveis de serem aplicadas nas suas dependências 

visando a diminuição de resíduos e o correto descarte do que é reciclável. Neste 

ano, desde abril de 2019, o Cepetro implementou atividades como a retirada total 

dos copos descartáveis, uma palestra da Profa. Dra. Emília Wanda Rutkowski, a 

criação de lugares para o descarte de meias velhas para o programa Meias do Bem, 

de cartuchos e toners, além dos já criados anteriormente como pilhas e bateria, 

baterias chumbo ácidas e bitucas de cigarro. 

Para a Semana Lixo Zero 2019, vamos desenvolver as seguintes atividades:- 

• Uma maior divulgação das Meias do Bem, visando que a comunidade 

Unicamp fique ciente de que o Cepetro é um ponto de coleta. 

• Criar um local para descarte de pequenas peças de informática como placas, 

cabos, e HDs (resíduo eletrônico) para o qual já encontramos destinação. 

• Procurar um local para descarte de vidrarias laboratório. 

• Reforçar junto à comunidade Cepetro a importância de consumo consciente e 

descarte correto de resíduos, seja no ambiente de trabalho, seja em suas 



                                                                           
residências, através de informativos divulgados na mail lista e nos quadros 

de aviso. 

O Cepetro tem procurado alternativas viáveis e criativas que possam ser 

implementadas, no entanto como a unidade se prepara para uma readequação em 

suas instalações, algumas ideias necessitam que a parte de obras estejam 

finalizada para que possa ser feito um estudo correto da viabilidade de 

implementação. 

 
 
Apoio: 

             

           

 

 

  

 

 


