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Resumo
Uma atitude frequente dentre os cidadãos consiste em juntar o resíduo gerado em sacos
plásticos, deixá-lo fora de casa e a partir daí desligarem-se do problema. Diversos
estudos demonstram que o resíduo sólido doméstico (RSD) pode apresentar um
potencial de minimização superior a 50%. A Moradia Estudantil da UNICAMP que
possui capacidade para abrigar aproximadamente 1000 estudantes universitários, pode
ser um modelo de gerenciamento de RSD. Neste sentido, realizou-se um levantamento
histórico da coleta seletiva da Moradia entre 1999 e 2010, que foi realizado por meio do
levantamento de documentos arquivados na administração da Moradia e pela
experiência e participação do autor em atividades no tema. Em 1999, estudantes
integrantes do projeto Recicladia realizaram diagnóstico; campanhas informativas e
instalação de lixeiras laranja para resíduo potencialmente reciclável (RR) e placas
informativas. Em 2001, integrantes do grupo Soucateiro, realizaram diagnóstico,
campanhas e projetaram modelos de lixeiras, neste período obteve-se doações de
lixeiras.para a Moradia. A partir de 2004, os projetos passaram a contar com estudantes
bolsistas. Entre 2005 e 2006, este autor realizou uma iniciação científica, onde foram
incorporadas a segregação, a coleta e o tratamento do resíduo compostável (RC). Entre
2009 e 2010, o mesmo autor realizou as atividades de campo de mestrado com a
caracterização gravimétrica do RSD e a elaboração de um plano de gerenciamento do
RC da Moradia.Estes projetos são importantes e são detalhados neste artigo, pois a
universidade é o local onde se formam pessoas que têm papel fundamental em difundir
valores e práticas de sustentabilidade.
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