
REALIZAÇÕES	EM	2019	DO	PROGRAMA	DE	
SUSTENTABILIDADE	FSP/USP	



Não há dúvidas de que Instituições de Ensino Superior (IES) têm papel
preponderante na produção e disseminação do conhecimento científico e na
conscientização e envolvimento da comunidade para ações voltadas à
preservação da natureza e promoção da saúde pública.

Para SHRIBERG (2002)*, resultados eficazes de iniciativas de
sustentabilidade em campus devem ser visíveis não apenas no ensino e na
pesquisa, mas também em serviços e operações.

A seguir são apresentadas as experiências desenvolvidas e resultados
obtidos no ano de 2019, por vezes incluindo a somatória dos benefícios
alcançados desde 2010.

*SHRIBERG, M.P.  Sustainability in U.S. higher education: organizational factors influencing campus 
environmental performance and leadership. University of Michigan, USA, 2002.



ATIVIDADES INTEGRADAS E PARTICIPATIVAS 
- REUNIÕES -

Alunos e ex-alunos de pós-graduação, funcionários, professores da
FSP/USP trabalham no desenvolvimento de ações que abordam a
sustentabilidade socioambiental e financeira, aplicando os princípios da
corresponsabilidade, integração dos setores, descentralização das tarefas,
além de buscar participação equilibrada de todos.



Desde 2010, no início de cada ano letivo, cerca de 220 alunos
ingressantes dos cursos de graduação e pós-graduação são recepcionados
com apresentação dos objetivos e realizações do programa e são convidados
a se engajarem nos projetos e atividades.

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA  
- PARA ALUNOS INGRESSANTES -

Utilizar o campus como sala 

de aula/laboratório também 

é importante para promover 

o aprendizado de conteúdos 

ambientais de funcionários, 

docentes e discentes. 



Em março de 2019, funcionários da limpeza das empresas terceirizadas
participaram de palestra e oficina sobre minimização de resíduos e prevenção de
impactos ambientais e à saúde do trabalhador nas etapas internas de
gerenciamento de resíduos sólidos (descarte, acondicionamento, coleta,
transporte e armazenamento).

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
- PARA FUNCIONÁRIOS -



Em setembro de 2019, durante a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho), entre outras atividades, foi apresentada palestra/oficina
sobre coleta seletiva e reciclagem para funcionários do Quadrilátero Saúde-
Direito da USP.

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
- PARA FUNCIONÁRIOS -



Distribuição de composto produzido 
internamente com resíduos orgânicos 

gerados na FSP e folhagens provenientes 
do jardim 

Oficina do CR Nutri 
(CSGPS): 

“Descubra	uma	alimentação	
sustentável	e	criativa”	
(com	degustação)

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
- PARA COMUNIDADE -

Os projetos em andamento e as ações de sustentabilidade desenvolvidas
no Quadrilátero Saúde Direito da USP são amplamente divulgados durante a
Semana do Meio Ambiente (SEMA), comemorada anualmente na primeira
semana de junho.



Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro (22 de setembro) foi organizada a     
II Feira de troca de livro usado na FSP.

Foram disponibilizados e trocados mais de 70 livros sobre assuntos variados.

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
- PARA COMUNIDADE -
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Abstract

Higher	Education	Institutions	represent	an	important	role	for	the	socio-environmental	sustainability	of	contemporary
societies.	Universities	are	generating	skills,	knowledge,	teaching	and	learning	that	contribute	to	environmental	awareness
not	only	for	students	but	also	society	in	general.	The	School	of	Public	Health	(FSP)	is	a	public	health	and	research	institution
located	in	the	center	of	the	city	of	Sao	Paulo	Brazil,	representing	one	of	the	48	graduate	schools	of	the	University	of	Sao
Paulo.	This	paper	presents	the	results	reached	by	the	Sustainability	Program,	in	progress	in	FSP	since	2014,	detailing	its
efforts	to	comply	with	sanitary,	environmental	and	labor	regulations,	as	well	some	of	the	proactive	attitudes	adopted	to	solve
waste	management	matters.	A	Healthcare	Waste	Management	Plan	has	been	gradually	implanted	attempting	at	waste
avoidance,	promotion	of	proper	and	safe	waste	handling,	and	the	prevention	of	health	and	environmental	impacts.	Projects,
researches,	lectures,	workshops,	campaigns	and	events	related	to	environmental	and	occupational	health	have	empowered
the	dissemination	of	environmental	education,	community	awareness,	and	assure	continuity	to	the	program.	Indicators

Publicações para divulgar o papel da FSP na busca pela sustentabilidade - 2019

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
- PARA COMUNIDADE -



Aterro Sanitário

Armazenamento

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Na FSP é gerada média de 300 kg/dia de resíduos sólidos, sendo 230 kg

(77%) constituídos por resíduos comuns não recicláveis.
Estes são armazenados em abrigo próprio e acondicionados em contêineres

para facilitar o procedimento de coleta externa, cujo destino é o aterro sanitário.

Coleta externa



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Para o descarte de materiais recicláveis gerados na FSP são 
disponibilizados recipientes devidamente identificados. 

Coletores externos Coletores de papel em salas de 
aula e áreas administrativas 

Coletores internos – nos corredores



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Os recicláveis são armazenados em abrigo específico, onde permanecem

à espera da coleta semanal realizada pela Central de Triagem - Cooperativa de
catadores – Coopere, para a qual são destinados.

Central	de	triagem	
Cooperativa	de	catadores	- Coopere

Armazenamento Coleta externa

Média	coletada	em	2019	=	42	kg/dia*
(14%	do	total	de	resíduos	gerados)

*	Fonte:	estimativa	dos	coletores	da	cooperativa	



Conforme a demanda, são realizadas campanhas de coleta de papéis
sigilosos para fragmentação, desde março/2010.

Em 2019 foram realizadas 3 campanhas, sendo que 2.710 kg de papéis
nobres foram coletados, fragmentados e encaminhados para reciclagem.

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Ano Mês Kg	coletado Kg	total

2010
março 1.020

2.330julho 930
setembro 380

2011
janeiro 960

3.460maio 1.450
setembro 1.050

2012 setembro 1.130 1.130

2013
abril 600

2.020outubro 560
novembro 860

2014
abril 1.430

2.910junho 720
dezembro 760

2015
agosto 730

1.238
outubro 508

2016 maio 260 260
2017 maio 1000 1.000
2018 junho 700 700

2019
março 900

2.710junho 710
dezembro 1.100



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Foram enviados ao CEDIR
(Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática/USP) e 

receberam encaminhamento ambientalmente adequado.  

Em maio de 2019, uma campanha arrecadou 12,5 kg de disquetes, CDs, e DVDs.



Instrumentos de escrita (canetas, lápis, borrachas, etc), esponjas de
limpeza e cápsulas de café de diferentes marcas podem ser descartados em
coletores permanentemente localizados no subsolo da Biblioteca,

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

São enviados pelo correio para a Terracycle, a qual se responsabiliza pelo destino 
ambientalmente adequado, com o suporte financeiro de fabricantes como a Faber-

Castle, Scoth-Brite e fornecedores de cápsulas de café.



LEIRAS DE COMPOSTAGEM FOLHAS	E	RESTOS	DE	PODA	DO	JARDIM

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Desde 2009, uma composteira é monitorada e mantida por alunos, funcionários

e professores voluntários e pela equipe do serviço de jardinagem terceirizado.

RESTOS	E	CASCAS	DE	FRUTAS/	
BORRA	DE	CAFÉ

O composto orgânico é um condicionador do
solo que contribui com incorporação de
matéria orgânica, retenção de água e
substitui o uso de produtos químicos no solo.



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

No ano de 2019, a média mensal de resíduos orgânicos gerados na FSP e
transformados em composto foi de 179 kg. Portanto, embora seja apenas uma
parte dos resíduos orgânicos gerados, estes foram desviados dos aterros.

2009

2019

O método utilizado é a compostagem natural em pequena escala, com
aeração periódica.



A quantidade de resíduos orgânicos incorporada à composteira tem se
mantido elevada ao longo dos anos, sendo que, de março de 2009 a dezembro
de 2019, totalizou quase 28 toneladas.

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

TOTAL: 27.982 kg

Quantidade	de	resíduos	orgânicos	adicionados	à	composteira	(kg)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 27 43 82 223,5 92 68,5 183 107 84
- 37,5 214,9 117,5 232,5 509 148 104,5 278,5 280 260
36 135,7 228,4 167,5 325,5 177,5 197,5 118 296,5 320 310,6
93,5 132,5 304,9 212,5 378 156,5 208 231 153 317 232,2
94,2 138,5 290 347,2 401 304 195 192 226,5 305,5 105,7
110 116,5 302,8 350,5 365,5 144 122 180 286,5 373 56
203 154,3 286,9 250,5 208,5 194 152 166,5 179 258,5 171,3
215 304,55 191,3 462,5 346,7 255,5 252 364 211,5 372,5 270,4
294,7 257,15 182,5 218,5 280,5 244 198,5 261 201 319 227
228 309,9 140,5 280 256 351 215,5 325,5 177 287 228
136,5 215,8 125 315,7 274 228,5 153,5 329 211,5 290,5 142
88 177,8 136 141 163 149,5 131 324 259,5 147 59

1.499 1.980 2.430 2.906 3.313 2.937 2.065 2.664 2.663,5 3.377 2.146,2



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Distribuição na SEMA - 2019

Utilização em vasos Utilização na horta e no jardim da FSP

Amostra	do	composto

O composto produzido é distribuído ao público durante eventos como a Semana
do Meio Ambiente (SEMA) e também aplicado no jardim, vasos e na horta da
unidade.



Resíduos de Serviços de Saúde são considerados perigosos e requerem
encaminhamento diferenciado e tratamento para redução/eliminação de sua
periculosidade.

Tanto no Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, como nos
laboratórios da FSP são gerados resíduos infectantes, perfurocortantes,
carcaças de animais de experimentação e químicos perigosos, os quais são
segregados em grupos específicos e coletados pela empresa Loga
(Concessionária de coleta da Prefeitura de SP) e enviados para tratamento,
antes da disposição final em aterros sanitários.

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Média diária de geração na FSP e CSGPS:
14 kg de resíduos infectantes e 1,3 kg de químicos perigosos 



REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Eliminação dos equipamentos contendo mercúrio

Em 2019, com o apoio financeiro institucional, foram totalmente eliminados
(100%) os equipamentos e recipientes contendo mercúrio:

75 termômetros 4 esfigmomanômetros 4 frascos com resíduos de 
mercúrio em solução

2 frascos com amálgama 
dentário 

Todos	os	termômetros	de	mercúrio	foram	substituídos	por	equipamentos	digitais.



REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em 2019, 585 kg de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), 
principalmente de informática e telefonia, obsoletos ou quebrados, foram 

despatrimoniados e enviados ao 
CEDIR (Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática/USP), 

onde são criteriosamente analisados e seguem para reaproveitamento (doação), 
reciclagem ou tratamento.

CEDIRREEE



REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Cartuchos e toners de impressoras da marca SAMSUNG foram
recolhidos in loco pelo próprio fabricante (logística reversa)

Dispositivos de impressoras de outras marcas (ex. HP, Epson) CEDIR



Lâmpadas fluorescentes queimadas são coletadas conjuntamente
com o Campus da USP Capital e enviadas para tratamento.

Em 2019, 850 lâmpadas fluorescentes da FSP foram substituídas por LED (Light 
Emitting Diode). 

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



Em 2019 foram coletadas 52,5 kg de pilhas, baterias e celulares na FSP.

Por meio do sistema de Logística Reversa, são coletadas pela empresa
GM&CLog e enviadas para a Votorantin onde é realizado o reaproveitamento de
vários componentes.

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Coletor para pilhas e baterias 

É possível reciclar quase a totalidade dos
materiais contidos em pilhas e baterias.
São primeiramente trituradas e têm a capa
removida, permitindo o tratamento das
substâncias de seu interior.
Os metais recuperados são reutilizados na
indústria como matéria-prima secundária.



REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em fevereiro de 2019, foram coletadas 43 baterias automotivas de chumbo-
ácido e retornadas ao fabricante por meio da logística reversa.  



PROCEDIMENTOS ADEQUADOS

MEDICAMENTOS SÃO SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, 
CUJO DESCARTE INADEQUADO PODE TRAZER 

RISCOS À SAÚDE E AO AMBIENTE

Na recepção do

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO DE PAULA SOUZA (CSEGPS)

foi instalado um coletor de medicamentos vencidos e/ou
não utilizados oriundos da população para descarte de medicamentos 

domiciliares fora de uso*

Em 2019, foram coletados 119 kg de medicamentos 

* Projeto coordenado pelas farmacêuticas do CSGPS



Os resultados alcançados até o momento são amplos,
especialmente em termos de conscientização da comunidade e
de benefícios sociais, econômicos, ambientais e à saúde da
população, fatores fundamentais para a sustentabilidade.

Internamente, o programa propiciou maior integração entre
os participantes e setores envolvidos; gerou conhecimento
sobre os problemas enfrentados, com consequente
implementação de ações e procedimentos; e instigou a
participação da comunidade.

CONCLUSÃO



A Comissão agradece aos funcionários, professores, alunos e 
profissionais terceirizados pelo apoio aos projetos durante o ano de 2019. 
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v Carla Batista dos Santos e equipe de limpeza do CSEGPS

v Adriana Ribeiro de Santana Queiroz  do serviço de limpeza 
da Creche

v Pedro David de Souza Junior e Nelza Lima do Restaurante 
CAOC

v Solange Martone

v Nanci Fanti Pata Ávila

v Etelvina Moreira de Souza

v Maria do Carmo de Oliveira Dória

v Adriana Martini


