
OS RESÍDUOS DA
CISCEA

Que resultados obtivemos com a análise diagnóstica dos

resíduos gerados pela Organização?
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Após a conscientização por meio da "Batalha de Resíduos", em janeiro de 2018,
realizamos, em abril e em maio do mesmo ano, o diagnóstico dos resíduos gerados na

CISCEA. Quer ver o que descobrimos?

Restos de comida

Grande parte do efetivo
realiza suas  refeições no
prédio, o que é ponto
positivo para economia,
mas alguns colaboradores
ainda misturam os restos
de comida, como cascas
de frutas e similares, com
o resíduo reciclável das
salas de trabalho. 
#PEGADICA: recolha e
coloque seu resíduo
orgânico no coletor da
copa.

Pilhas e baterias
Toners e cartuchos
Cabos de rede
Computadores

Em sua maioria o material
gerado e consumido é
administrado ou pelo APO,
ou pelo VTI, no entanto
ainda não possuímos
coletores específicos para
esses materiais. 
#PEGADICA: pilhas são
tóxicas. Não as descarte
no coletor de resíduo
comum. 

Papel e papelão
Plástico
Metal
Vidro

O montante maior de
resíduo da Organização,
proveniente do típico
trabalho de escritório, é
papel. Esse compete lado-
a-lado com o plástico dos
copos e vasilhas
descartáveis. 
#PEGADICA: imprima
somente o necessário,
e/ou, nos dois lados da
folha. Faça uso da caixa
para rascunhos. 
#PEGADICA: Reduza o uso
de copos, adote uma
caneca/xícara

Guardanapo sujo 
Recipiente com restos
de comida
Papel higiênico
Palito de dente

Misturá-los com o
restante acaba por
contaminá-los. Quando se
torna rejeito não há
compostagem, reciclagem
nem recauchutagem. É
resíduo perdido.  
#PEGADICA: Separe os
restos de comida dos
recipientes em resíduo
orgânico e reciclável. 

36kg

64% 36%
recicláveis e

orgânicos
outros

Foram encontrados itens perigosos como pilhas e medicamentos. 

O  índice de desperdício é baixo, mas
resíduos misturados dificultam um futuro

melhor aproveitamento dos mesmos.

23kg 13kg



03 PESAGEM

01 INFORMAÇÃO

A chamada "Batalha dos 
Resíduos", horários de 
diálogos abertos, ocorrida 
em janeiro de 2018, serviu 
como ponte de empatia 
entre o efetivo e a OM no 
tocante ao manejamento 
dos resíduos, salientando a 
importância das 
responsabilidades de cada 
um como gerador de 
resíduo.

Para conhecer o que 
geramos e com que 

frequência, em abril os 
sacos de resíduos foram 
abertos sobre uma lona, 

seu conteúdo separado em 
montes  por classificação 

de resíduos, entre 
orgânicos, recicláveis, 

eletrônicos e rejeitos, sendo 
os recicláveis ainda 

subdivididos em tipo, como 
papel, plástico, etc. 

02 SEGREGAÇÃO

Com os resultados obtidos 
na fase da segregação o 
passo seguinte seria 
quantificar, por isso, no 
mês de maio, os sacos de 
resíduos foram 
submetidos a um processo 
de pesagem, separados 
por andar e por local de 
retirada, entre resíduos 
das copas, dos escritórios 
e dos banheiros. 

Para que fossem atingidos objetivos e observados hábitos e 
atitudes, o programa foi dividido em etapas correspondentes a 

fase do diagnóstico:

COMO FOI O PROCESSO?

PENSE NISSO. FAÇA SUA PARTE. 
FAMÍLIA CISCEA 

O processo atual está em fase de conclusões, no entanto é uma etapa contínua, ou seja,
de modo periódico é necessário refazer todo o processo, para que seja possível

constatar se houve mudanças significativas de tipo ou quantidade, melhorias, agravos
ou constância. 


