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INTRODUÇÃO:

O desenvolvimento sustentável é um conceito que cada vez mais se faz presente nas

organizações e instituições no mundo todo, assim como em universidades, uma vez que essas são o

berço de formação de novas ideias e avanços tecnológicos, além de serem detentoras do poder de

transformação da sociedade. A Unicamp desde 2019 participa do UI GreenMetric World University

Ranking, uma iniciativa da Universidade da Indonésia criada em 2010 que coleta, analisa e

disponibiliza um ranking de sustentabilidade de universidades do mundo todo.

Dentre os objetivos do GreenMetric (GM) estão a promoção de debate acadêmico nas

instituições de ensino superior (IES) a respeito da sustentabilidade e educação, gestão ambiental e

ecológica do campus universitário, mudanças sociais através da formação adequada de profissionais

nas diversas áreas, e avaliação das ações de sustentabilidade. Esta iniciativa visa chamar a atenção

de dirigentes das universidades e demais partes interessadas para o combate às mudanças climáticas,

conservação de recursos e promoção do transporte verde. O GM avalia indicadores em seis

categorias, as quais possuem diferentes pesos: paisagem e infraestrutura (15%), energia e mudanças

climáticas (21%), resíduos (18%), água (10%), transporte (18%) e ensino e pesquisa (18%) (UI

GreenMetric, 2021).

Neste contexto, esta pesquisa faz uma reflexão/análise crítica sobre o conceito de

sustentabilidade nos campi universitários tomando como objeto de estudo o Campus I da Unicamp em

Limeira. Foram analisados os resultados obtidos pela Unicamp no ranking GM em 2021, e por meio de

informações levantadas junto ao Campus I e obtidas por meio de uma revisão sistemática da literatura,

foram propostos indicadores e projetos para melhoria do desempenho ambiental do campus, no
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quesito resíduo sólido urbano (RSU), levando em conta também os princípios da Agenda 2030 para o

desenvolvimento sustentável.

METODOLOGIA:

A pesquisa envolveu três etapas principais (Figura 1). O levantamento bibliográfico possibilitou

o entendimento das ações e projetos que poderiam melhorar os indicadores relacionados ao

gerenciamento do RSU no Campus 1 de Limeira, que abriga a Faculdade de Tecnologia (FT).

Figura 1. Etapas metodológicas para o desenvolvimento da pesquisa.

A partir dos dados levantados junto à administração do campus, à Comissão de Resíduos da

FT, e em trabalhos anteriores, foi possível obter a caracterização do RSU (Tabela 1). Foi realizada uma

comparação entre a pontuação do Campus I e a pontuação da Unicamp como um todo, no último

ranking de sustentabilidade do GM 2021 (Tabela 2). A partir dessas informações foram definidos

projetos a serem implantados e indicadores de sustentabilidade para acompanhamento do

desempenho ambiental do campus.

Tabela 1 – Caracterização gravimétrica dos RSU gerados na FT.

* Papel Metal Vidro Plástico Resíduo
Orgânico

Não
Reciclável

Banheiro *Copos
Descartáveis

TetraPack Papelão

19% 0,1% 5% 10% 29% 20% 7% 5% 0,7% 6%

*Valores com possíveis alterações devido a última verificação ter sido realizada antes da implementação dos projetos BandECO e SIGAD.
Fonte: Costa e Penteado, 2016.

Tabela 2 – Pontuação para a categoria de resíduos sólidos de acordo com o GreenMetric 2021.

Sub-categoria Unicamp Campus I - Limeira

Reciclagem para resíduos universitários 300 300

Programa para reduzir o uso de papel e plástico no
campus 300 150

Tratamento de resíduo orgânico 300 300

Tratamento de resíduo inorgânico 300 300

Coleta de esgoto 75 75

Total 1275 1125

Considerando as oportunidades de melhoria identificadas na análise mais criteriosa da

pontuação do GM, foram elaboradas propostas direcionadas aos resíduos orgânicos e de alimentos, e
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resíduos de plástico e papel. Para a elaboração das propostas foi utilizado o método dos 5W2H, o qual

considera sete perguntas para o planejamento de projetos, sendo elas: o que deve ser feito, quem será

o responsável pela execução, onde, quando e como será realizado, porquê precisa ser realizado e

informações sobre o investimento e/ou retorno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Indicadores ambientais são um retrato da realidade de um ambiente amostral e devem ser

pensados de forma ampla, e de modo a incluir todas as componentes ambientais da categoria que se

deseja avaliar (Vilalba e Useche, 2021). Os indicadores utilizados pelo GM na categoria de resíduos

sólidos, são direcionados para o tratamento, redução e reciclagem, além de também trazer indicadores

para outras categorias. Logo, a utilização apenas do GM não é suficiente para avaliar com qualidade e

para dar suporte às ações de gestão, pois pode refletir uma realidade superficial do campus no que diz

respeito aos resíduos (Cetrulo et al., 2020; Moreira et al., 2018). Este fato é evidenciado nos resultados

do ranking GM da Unicamp, que nota máxima no quesito tratamento de resíduo orgânico, sendo que

esse resíduo é destinado à aterros sanitários em todos os campi da Universidade; cabe salientar que

para o GM disposição em aterro é considerado tratamento adequado e resulta na pontuação máxima,

no entanto na legislação vigente no Brasil, bem como no Plano de Gestão de Resíduos da Unicamp, a

disposição em aterro deve figurar como a última alternativa a ser considerada, por ser a menos

sustentável; ou seja, se fosse realizada uma análise crítica dos indicadores GM considerando a

legislação vigente, a Unicamp não teria alcançado a nota máxima no quesito resíduo orgânico.

Dessa forma, considerando o conceito de universidade sustentável e as estratégias adotadas

no programa de gerenciamento de resíduos local da FT, elaborado em 2021, e nos ODS 11 (cidades e

comunidades sustentáveis, com foco em redução do impacto negativo per capita), 12 (consumo e

produção responsáveis, com foco em redução de resíduos através da prevenção, reciclagem e reuso)

e 13 (ação contra mudança global do clima), foram propostos nove indicadores específicos para a

categoria de resíduos, de modo a complementar aqueles já adotados pelo GM, e melhorar a

efetividade dos programas futuros e já existentes (Tabela 3).
Tabela 3 – Pontuação para a categoria de resíduos sólidos de acordo com o GreenMetric 2021.

Educação Engajamento Operacional Política e Gestão

Projetos de pesquisa em
gestão de resíduos (no/ano)

Campanhas de publicidade sobre
os 3R’s (no/ano)

Programas de
reaproveitamento e
descarte de lixo
eletrônico (no/ano)

Divulgação de dados
sobre a gestão de
resíduos do campus
(publicações/ ano)

*Ementa de cursos da
graduação que discuta gestão
de resíduos (% dos cursos que
abordam R.S.)

Treinamentos, minicursos,
palestras e atividades
envolvendo gestão de resíduos
(no atividades/ no inscritos)

Programas de prevenção
no RU (kg resíduo / dia)

*Cursos de Pós-graduação
que possuam gestão de
resíduos no currículo
(quantidade/ ano)

Programas de
compostagem (kg
resíduo gerado/kg
compostado)
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As melhorias propostas, descritas a seguir, foram elaboradas de forma a melhorar o

desempenho ambiental, seguindo as metas dos ODS citados anteriormente, e as diretrizes da Política

Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano de Gestão de Resíduos da Unicamp.

Propostas para os Resíduos Orgânicos
Prevenção de desperdício de alimentos no restaurante universitário

A proposta envolve o uso de mensagens de sensibilização sobre o desperdício de alimentos

para os usuários do restaurante universitário (RU), assim como o treinamento dos funcionários do

restaurante, para que dosem melhor a quantidade a ser preparada de alimento, evitando sobras. Esta

proposta deverá ser implementada por uma equipe composta pela Secretaria de Administração

Regional (SAR), Comissão de Resíduos da FT e alunos (organizações estudantis), dentro do

restaurante universitário do campus I, se possível já no segundo semestre de 2022. Pretende-se

realizar duas campanhas por ano, sendo uma no início do primeiro semestre e outra no início do

segundo semestre a cada ano.

Compostagem de resíduos orgânicos gerados no campus I
Em relação à compostagem dos resíduos orgânicos (cascas de frutas e legumes do

restaurante, borra de café e resíduos de limpeza das áreas verdes), propõe-se a criação de um projeto

de extensão ou de permanência estudantil, para a implantação de um composteira. Esse projeto

deverá envolver alunos, funcionários e professores, e poderá servir também como um instrumento de

sensibilização e disseminação do conhecimento, para que a comunidade se sinta engajada, e leve o

conhecimento para fora dos muros da universidade. O projeto será elaborado no segundo semestre de

2022, e dependendo da demanda de área, poderá ser realizado em parceria com o Campus II de

Limeira, para que a composteira seja implantada naquele campus, visto que os alimentos fornecidos

ao restaurante do Campus I são preparados lá, e portanto, há uma quantidade maior de resíduos

orgânicos.

Propostas para os Resíduos de Papel e Plástico:
Prevenção e redução da geração de resíduos de papel na FT

A proposta visa a prevenção, redução, reutilização e reciclagem de papel no campus I. O

desenvolvimento do projeto será pautado na distribuição de mensagens de sensibilização, para

incentivar e estimular o uso consciente de papel em pontos de grande circulação e de geração, além

da instalação de lixeiras específicas para papel. As ações devem ocorrer de forma conjunta entre a

direção e a comissão de resíduos da FT.

Prevenção e redução da geração de resíduos de plástico da FT
A ideia central é que sejam formados grupos de alunos, para apresentarem projetos que visam

a diminuição ou substituição do uso do plástico em determinada área profissional ou alguma área
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dentro do campus I. Para classificar e, se possível, premiar os melhores projetos inscritos no concurso,

deve-se organizar uma comissão avaliadora composta por professores, membros da comissão de

resíduos do campus I e membros da comissão ambiental (alunos). A proposta é um projeto piloto, e

demandará um planejamento mais detalhado. O objetivo é divulgar e abrir as inscrições na semana do

meio ambiente, que ocorre no primeiro semestre de cada ano, e a apresentação final do concurso no

segundo semestre do ano, como uma das atividades da semana de tecnologia. A proposta além de

estar em conformidade com as definições de universidade sustentável e consequentemente contribuir

para avanços na pontuação do GM, também promove a reflexão da problemática do plástico em larga

escala.

CONCLUSÕES:

A sustentabilidade em campus universitários, não se restringe às medidas adotadas, aos

projetos de melhorias, e à comunidade envolvida, mas principalmente à efetividade das ações

implementadas bem como à mudança de cultura dentro do ambiente acadêmico. Com isso, faz-se

necessário além da implementação de medidas mais sustentáveis, o monitoramento através de

indicadores que possam aferir com fidelidade a evolução da sustentabilidade no campus.

Ao analisar os resultados obtidos pela Unicamp no ranking GM 2021, e realizando uma análise

crítica considerando o gerenciamento do RSU no Campus I de Limeira, verificou-se que a pontuação

máxima obtida pela Unicamp em alguns quesitos, não necessariamente implica que a Universidade

adota as melhoras práticas disponíveis. No caso do resíduo orgânico, outras tratativas devem ser

adotadas no lugar da disposição em aterro sanitário, e devem começar com a prevenção do

desperdício, e em segundo lugar, promover a compostagem ou outra forma de aproveitamento destes

resíduos.

Sabendo que as propostas apresentadas aqui foram pensadas para atender as demandas de

gerenciamento de resíduos sólidos dentro do campus I da Unicamp, estas devem ser implementadas

em conjunto com os respectivos responsáveis de acordo com a sua origem, bem como um estudo de

viabilidade mais detalhado.
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