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USP	RECICLA	E		SUSTENTABILIDADE	FSP/USP	



A Saúde Ambiental depende em grande parte de ações realizadas em
Instituições de Ensino, uma vez que elas têm papel de liderança na produção
e disseminação de conhecimento e na conscientização para as ações.

A FSP/USP tem procurado envolver seus usuários e colaboradores,
assim como a comunidade em geral, na educação em saúde ambiental, por
meio de cursos, disciplinas, projetos de pesquisa, conquista de
financiamentos e implantação de processos de gestão e operacionais
voltados para a sustentabilidade.

A seguir serão apresentadas as experiências desenvolvidas e resultados
obtidos em 2018, por vezes incluindo a somatória dos benefícios desde
2010.



ATIVIDADES INTEGRADAS E PARTICIPATIVAS
As comissões do Programa USP Recicla, de Gerenciamento de

Resíduos de Serviços de Saúde e de Sustentabilidade trabalham com o
princípio da corresponsabilidade, objetivando a descentralização e participação
de todos.

Essas comissões são formadas por alunos, professores e funcionários e
atuam em concomitância com outras comissões como Biossegurança,
Prevenção de Acidentes (CIPA) e com o Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).



No início de cada ano letivo, desde 2010, cerca de 220 alunos
ingressantes dos cursos de graduação e pós-graduação são introduzidos aos
objetivos e realizações do programa e convidados a tomar parte dos projetos e
atividades.

DIVULGAÇÃO INTERNA DO PROGRAMA

Utilizar o campus como 

sala de aula/laboratório 

também é importante para 

promover o aprendizado 

ambiental de funcionários, 

docentes e discentes. 



Distribuição de composto produzido 
internamente com resíduos orgânicos 

gerados na FSP e folhagens provenientes 
do jardim 

Oficina do CR Nutri 
(CSGPS): 

"O alimento perfeito: 
beleza se põe à mesa?"

DIVULGAÇÃO INTERNA DO PROGRAMA
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.



DIVULGAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA - EVENTOS

APRESENTAÇÃO	ORAL	-Sustainability	in	universities:	with	
a	special	attention	to	hazardous	waste	management

POSTER - Adoption of standard operating procedures
to improve healthcare waste management in a Higher
Education and Health Research Institution

II SYMPOSIUM ON SUSTAINABILITY IN UNIVERSITY CAMPUSES
FLORENCE, ITALY (10th – 12th December 2018)  



Aterro Sanitário

Armazenamento

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Na FSP são geradas em média 6,1 ton. de resíduos sólidos/ mês, sendo

4,4 ton. (70,8%) constituídos por resíduos comuns não recicláveis.
Estes são armazenados em abrigo recém construído e acondicionados em

contêineres para facilitar o procedimento de coleta externa.

Coleta externa



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Os materiais recicláveis gerados na FSP são cuidadosamente coletados 

em recipientes devidamente identificados. 

Coletores externos Coletores de papel em salas de 
aula e nas 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 enviados.

Central	de	triagem	
Cooperativa	de	catadores	- Coopere

Armazenamento Coleta externa

Média	de	1	tonelada	por	mês	em	2018



COMPOSTEIRA 

FOLHAS	E	RESTOS	DE	PODA	DO	JARDIM

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Desde 2009, restos de frutas, hortaliças e borra de café, gerados nas

copas de alguns setores e departamentos, além de folhas e restos de poda
do jardim também são coletados seletivamente e alimentam semanalmente
uma composteira localizada nas dependências da FSP.

RESTOS	E	CASCAS	DE	FRUTAS/	
BORRA	DE	CAFÉ



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 2018, totalizou mais de 25 toneladas.

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janeiro - - 27 43 82 223,5 92 68,5 183 107
Fevereiro - 37,5 214,9 117,5 232,5 509 148 104,5 278,5 280
Março 36 135,7 228,4 167,5 325,5 177,5 197,5 118 296,5 320
Abril 93,5 132,5 304,9 212,5 378 156,5 208 231 153 317
Maio 94,2 138,5 290 347,2 401 304 195 192 226,5 305,5
Junho 110 116,5 302,8 350,5 365,5 144 122 180 286,5 373
Julho 203 154,3 286,9 250,5 208,5 194 152 166,5 179 258,5
Agosto 215 304,55 191,3 462,5 346,7 255,5 252 364 211,5 372,5
Setembro 294,7 257,15 182,5 218,5 280,5 244 198,5 261 201 319
Outubro 228 309,9 140,5 280 256 351 215,5 325,5 177 287
Novembro 136,5 215,8 125 315,7 274 228,5 153,5 329 211,5 290,5
Dezembro 88 177,8 136 141 163 149,5 131 324 259,5 147
Total/ano 1.499 1.980 2.430 2.906 3.313 2.937 2.065 2.664 2.663,5 3.377

Período
Quantidade de resíduos orgânicos adicionados à composteira (kg)

TOTAL: 25.835



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
No ano de 2018, 3.377 kg de resíduos orgânicos gerados na FSP foram

transformados em composto e, portanto, desviados dos aterros.

A composteira é monitorada e mantida por alunos, funcionários e professores
voluntários da FSP e pela equipe do serviço de jardinagem terceirizado.

2009

2018



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
O composto produzido é distribuído ao público durante eventos, tais como a

Semana do Meio Ambiente (SEMA). É também aplicado nos jardins, vasos
ornamentais e na horta da unidade.

Distribuição na SEMA - 2017

Utilização em vasos Utilização na horta e no jardim da FSP

Amostra	do	composto



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

A composteira é um exemplo de prática institucional sustentável e tem sido 
visitada por alunos de diversos cursos focados na temática ambiental. 

Alunos	da	disciplina	Fundamentos	de	
Saúde	Ambiental –
Escola	de	Enfermagem/	USP

Alunos	do	Curso	de	Verão	–
Elaboração	de	PGRSS	da	FSP/	USP



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

Até 2018, 15.048 kg de papéis nobres foram coletados, fragmentados e
reciclados, uma média de 1.672 kg por ano.

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Ano Mês Kg	coletado Kg	total
março 1.020
julho 930

setembro 380
janeiro 960
maio 1.450

setembro 1.050
2012 setembro 1.130 1.130

abril 600
outubro 560
novembro 860

abril 1.430
junho 720

dezembro 760
agosto 730
outubro 508

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

2015 1.238

2010

2011

2013

2014

2.330

3.460

2.020

2.910



MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
A campanha de coleta de toners e cartuchos de impressoras, realizada em

2018, registrou 101 toners e 255 cartuchos de diversas marcas.

Os dispositivos da SAMSUNG são recolhidos in loco pelo próprio
fabricante (logística reversa) e os restantes (HP, Epson) enviados ao CEDIR
(Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática/USP) para
encaminhamento adequado.

RESULTADOS DE CAMPANHAS 
ANTERIORES 
2011: 198 cartuchos e 95 toners 
2012: 214 cartuchos e 109 toners 
2013: 86 cartuchos e 61 toners 
2014: 24 cartuchos e 38 toners
2016: 93 cartuchos e 70 toners
2017: 26 cartuchos e 88 toners
2018: 255 cartuchos e 101 toners

CEDIR

2018



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

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS



Resíduos de Serviços de Saúde são considerados perigosos e requerem
encaminhamento diferenciado.

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 dos demais resíduos 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 de geração diária na FSP e CSGPS:
cerca de 14,8 kg de resíduos infectantes e 1 kg de químicos perigosos 



Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) institucionais
são encaminhados para o CEDIR (Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de
Informática/USP), onde são criteriosamente analisados, e seguem para
reaproveitamento (doação), reciclagem ou tratamento.

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



Lâmpadas fluorescentes queimadas - coletadas conjuntamente nos Campi
da USP Capital são enviadas para tratamento.

Em 2017, 1.304 lâmpadas fluorescentes queimadas foram encaminhadas para          
reciclagem e tratamento

Em 2018, esse valor foi reduzido para 285 devido à substituição gradativa por lâmpadas LED. 

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



De 2010 a 2018 foram coletadas mais de 2 toneladas de pilhas, baterias e
celulares das 5 unidades do Quadrilátero Saúde/Direito. Nos últimos 3 anos a
FSP contribuiu com mais de 190 kg.

São coletadas pela empresa GM&CLog por meio do sistema de Logística
Reversa e enviadas para 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.



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 USP Recicla/FSP agradece aos
funcionários da FSP, professores, alunos e profissionais
terceirizados pelo apoio aos projetos durante o ano de 2017

v Nanci Fanti Pata Ávila

v Etelvina Moreira de Souza

v Maria do Carmo de Oliveira Dória

v José Galdino da Silva e equipe - Serviço de Limpeza da FSP

v Cícero Adeildo e equipe - Serviço de Limpeza do Centro de 
Saúde Geraldo de Paula Souza

v Adriana Ribeiro de Santana Queiroz - Serviço de Limpeza da 
Creche 

E à equipe de Jardinagem: Lucas da Silva Santos
Ednaldo Camilo Tauã
Jarbas Romão de Souza


