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Resumo— Nos dias atuais, a questão ambiental tem sido um 

tema cada vez mais abordado na sociedade por conta da 

preocupação com a preservação de recursos naturais e redução 

da degradação feita pelo homem no meio em que vive. Um dos 

maiores problemas enfrentados pelos países atualmente é a 

geração de resíduos sólidos. A Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos  se remete à destinação adequada e a minimização da 

geração dos resíduos sólidos através da redução na fonte 

geradora, além de novas tecnologias para o reaproveitamento e 

a reciclagem dos resíduos sólidos, que são fundamentais para o 

progresso dessa gestão. O primeiro grande passo brasileiro 

quanto à gestão dos resíduos foi a criação da Lei nº 12.305, de 

2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 

partir disso, o presente Projeto de Extensão visa promover a 

redução e reutilização dos resíduos sólidos gerados. O enfoque 

na Gestão dos Resíduos Sólidos despertou grande interesse por 

parte do público-alvo gerando uma boa dinâmica nas oficinas, 

proporcionando uma maior conscientização sobre o tema, 

trazendo contribuições de suas experiências, que de forma 

geral, atuem como multiplicadores, ao estender as práticas às 

suas residências ou comunidades do entorno. 
Palavras-chave— Extensão Universitária; Gestão Integrada; 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Coleta Seletiva; Educação 

Ambiental. 

 

I.INTRODUÇÃO 

Conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 
12.305 de 2010) define resíduos sólidos como: “Material, 
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível” [1]. 

A temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU), hoje, 
constitui um desafio importante para a gestão das cidades em 
direção à sustentabilidade. Entretanto, os fenômenos e os 
impactos relacionados à prevenção, geração, coleta, disposição 
e reaproveitamento dos RSU têm sido tratados setorialmente, 
de maneira desarticulada, obstruindo uma visão sistêmica do 
problema e refletindo-se em políticas públicas fragmentadas. 
Para os gestores públicos de todo o mundo, o gerenciamento 
de resíduos sólidos tornou-se, nas últimas décadas, um tema 
de preocupação. Segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), a atual geração de resíduos no mundo gira em torno 
de 12 bilhões de toneladas/ ano e, até 2020, o volume previsto 
é de 18 bilhões de toneladas/ano [2]. 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos 
são um dos principais causadores dos impactos 
socioambientais, entre eles a degradação do solo, a exposição 
dos corpos d’água e mananciais, enchentes, contribuição para 
a poluição do ar, proliferação de vetores de importância 
sanitária nos centros urbanos e catação em condições 
insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final [3]. 

Desta forma, o presente Projeto de Extensão implica no 
mapeamento dos resíduos sólidos gerados no Colégio de 
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Aplicação Pio XII, seguido de uma gestão ambiental adequada 
através do desenvolvimento de novos mecanismos, 
enfatizando o reaproveitamento dos mesmos, na qual são 
capazes de auxiliar quanto às adaptações as legislações e 
políticas ambientais, fazendo com que haja o 
compartilhamento de realidades diferentes e de fomentar o 
ensino e a aprendizagem mútua, que levam a mudança e a 
ação transformadora, propiciando autonomia na comunidade e 
despertando nos envolvidos maior consciência para as 
questões sociais. 

O Projeto de Extensão conta com a participação de um 
professor extensionista e com dois alunos bolsistas 
extensionistas da Faculdade de Engenharia Ambiental, em que 
a Gestão de Resíduos Sólidos está interligada e relacionada 
com o projeto pedagógico do curso de Engenharia Ambiental 
e Sanitária da PUC Campinas. Além disso, tem a participação 
direta do público-alvo, aproximadamente 20 alunos do sétimo 
ano do Ensino Fundamental Colégio de Aplicação Pio XII de 
Campinas - SP com a preocupação de melhorar o seu 
conhecimento e o meio em que vivem, proporcionando uma 
maior conscientização sobre a Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, trazendo contribuições de suas vivências e 
experiências e que de forma geral, atuem como 
multiplicadores, ao estender as práticas às suas residências ou 
comunidades do entorno. Isso segue um pensamento da 
Referencia [4], em que diz “Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. 

O objetivo é desenvolver atividades socioeducativas com o 
público-alvo visando ampliar a conscientização e percepção 
em relação à gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

II. METODOLOGIA 

Foram realizadas oficinas quinzenais com duração de duas 
horas com a participação do público-alvo em que houve a 
preocupação do desenvolvimento de atividades de 
mobilização e participação comunitária visando uma maior 
conscientização da comunidade para a questão dos resíduos 
sólidos no Colégio, principalmente, viabilizando a 
implantação de um sistema de gestão integrado para todos os 
resíduos gerados, sejam eles orgânicos ou recicláveis. 

Nas oficinas que foram desenvolvidas, o tema Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos foi abordado a partir da 
realização de uma Composteira, elaborada por cada aluno 
participante do Projeto a partir de garrafas PET que seriam 
descartadas e o composto feito com terra vegetal, resíduos 
orgânicos, serragem e água. A cada semana, o composto foi 
analisado para a identificação de seu processo biológico 
(decomposição dos resíduos), verificação da temperatura, 
aparência, odor do composto e formação do liquido formado 
pelo processo. Acerca desse tema, a Coleta Seletiva, em que 
os alunos desenvolveram um organizador utilizando caixas de 
papelão e tecidos, materiais estes que seriam descartados, 
fazendo com que fossem reaproveitados. Além disso, também 
houve a oficina de reciclagem de papeis, material este que 
também seria descartado, a partir da trituração deste em um 
liquidificador industrial e moldagem em peneiras e formas de 

silicone em diversos formatos, dando assim outro destino final 
aos resíduos.  

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na oficina denominada “Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos” (Fig. 1), o público-alvo desenvolveu Composteiras 
individuais com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos 
orgânicos de suas residências. Assim, com os conceitos 
abordados na prática, a redução de resíduos sólidos individuais 
será melhor compreendida para a realização no cotidiano. 
Após quatro semanas, o composto estava finalizado e 
adequado para a sua utilização como adubo orgânico a partir 
do liquido produzido pela ação biológica de decomposição. 
Por isso, foi possível o plantio de sementes que foram levadas 
para a casa de cada um, envolvendo assim seus familiares e 
outras pessoas acerca do tema Compostagem. 

 

Fig. 1. Desenvolvimento das Composteiras Individuais – Montagem das 

Composteiras. 

 

 
Fig. 2. Desenvolvimento das Composteiras Individuais - Preparação do 

composto utilizado no processo. 

 

Após a finalização do processo de Compostagem, o 
público-alvo com a orientação dos alunos bolsistas 
extensionistas com a supervisão do professor responsável, os 
alunos foram conduzidos ao laboratório de informática onde, a 
partir de pesquisas nos computadores,  foi possível a 
elaboração de um material-informativo simples, de fácil 
entendimento e de caráter pedagógico acerca do tema 
Compostagem (Fig.3). Neste material há informações 
referentes a todo o processo, desde o conceito de 
Compostagem, como montar e manutenção de uma 
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composteira a dicas básicas para manter o composto com odor 
agradável e o que fazer com o composto finalizado.  Isso irá 
ajudá-los na compreensão desse tema no futuro, além de ter 
um forte motivador para a continuidade do Projeto.  

Além do material informativo, foi elaborado também um 
panfleto com informações resumidas acerca do tema 
Compostagem. Este panfleto foi distribuído para os 
participantes do Projeto para que estes sejam multiplicadores 
do conceito de redução de resíduos sólidos orgânicos.  

 

Fig. 3. Materiais Informativos acerca do tema Compostagem, cartilha e 

panfleto, respectivamente. 

 

Já com o tema de Coleta Seletiva, os alunos 
desenvolveram individualmente um organizador de objetos 
(Fig. 4) a partir de caixas de papelão e tecidos variados, 
materiais estes que seriam descartados, fazendo com que 
fossem reaproveitados de forma educativa, criativa e simples. 

 
Fig. 4. Alunos participantes do Projeto de Extensão desenvolvendo o 

organizador de objetos. 

 

 
Fig. 5. Alunos participantes do Projeto de Extensão com oorganizador de 

objetos finalizado. 

 

Além do organizador e dentro do tema Coleta Seletiva, 
também foi realizada a oficina de reciclagem de papel, em que 
os alunos reduziram estes resíduos a partir da trituração com 
água (Fig. 6), coloração e moldagem deste material, seja esta 
em peneiras para a confecção de folhas de papel ou em formas 
de silicone, tornando-o um material decorativo (Fig. 7). 

  
Fig. 6. Reciclagem de papel – trituração, coloração e moldagem do resíduo. 

 

  
Fig. 7. Reciclagem de papel – Moldelagem do resíduo finalizada, 

transformando-se em folhas de papel e objetos decorativos. 

 

A partir da finalização da oficina de reciclagem de papel, o 
público-alvo foi conduzido ao laboratório de informática 
novamente, onde, a partir de registros fotográficos foi possível 
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a elaboração de um material-informativo com todo o 
procedimento realizado acerca do tema (Fig.8).  

 

Fig. 8. Material-informativo acerca do tema Reciclagem de papel e o 

público-alvo com este material. 

 

Os materiais elaborados pelo público-alvo estão 
colaborando para a compreensão desses temas atualmente. 
Dos 20 alunos participantes do Projeto, cerca de 12 
começaram a realizar a Compostagem e a separação de 
resíduos sólidos gerados em suas residências. Sendo assim, 
cerca de 60% dos alunos já estão contribuindo com a redução 
dos resíduos sólidos (no caso, orgânicos) gerados que seriam 
destinados aos aterros sanitários (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Gráfico em pizza referente a porcentagem de alunos que estão 

reduzindo os resíduos sólidos em suas residencias a partir da Compostagem. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização das oficinas ao longo do Projeto de 
Extensão, está sendo possível a conscientização dos 
envolvidos desde a infância, sendo de extrema importância 
para seu processo de socialização e para a formação de um 
pensamento crítico acerca do meio ambiente e da importância 
de preservá-lo pelo bem da coletividade. Este Projeto permite 
que, as crianças, no futuro, tenham consciência e 
responsabilidade nos seus atos, tornando pessoas mais críticas, 
capazes de refletirem sobre as realidades e sobre os fatos para 
melhorar a qualidade de vida, pessoal e da comunidade, 
podendo ser transmitido para as presentes e futuras gerações.  

Os materiais informativos gerados, com informações 
práticas, além de ser um fator desafiador para o público-alvo, 
estão permitindo um efeito multiplicador ao serem divulgados 
aos conhecidos dos participantes.  
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