
 

 

ELET 2-IH 1161 - Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos (ELETIVA - 30h) 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Transmitir aos alunos conhecimentos que os habilitem a entender o contexto e a importância da 
Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos no mundo corporativo, tais como: 1). Identificar 
os componentes da gestão ambiental e de resíduos; 2). Conhecer os diferentes tipos de resíduos 
sólidos, sua classificação, problemática ambiental, possibilidades de gerenciamento adequado e 
desafios; 3). Conhecer os modelos de gestão ambiental e práticas do gerenciamento de resíduos. 
6). Discutir modelos de gestão, ferramentas e direcionamentos mais utilizados.  

EMENTA:  

Desenvolvimento Sustentável: Aspectos econômicos, ambientais e sociais. A Evolução da Política 
Ambiental no Mundo. Gerenciamento Ambiental Corporativo. Noção de resíduos/definições. Ciclo 
de resíduos e estratégias de gerenciamento. Normatização. Gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos. Metodologias e técnicas de minimização, reciclagem e reutilização. Acondicionamento, 
coleta, transporte. Processos de tratamento. 

  
METODOLOGIA:  

 
Aulas expositivas com apresentação de estudos de casos e debate em sala. A avaliação será 
mediante a apresentação de trabalho, em grupo ou individual, de forma escrita e apresentada em 
sala virtual. 
  
OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS:  

• Apresentar diferentes autores, abordagens e perspectivas teóricas sobre o tema 
• Proporcionar aos alunos o conhecimento dos componentes da gestão ambiental e de 

resíduos 
• Conhecer os modelos de gestão ambiental e práticas do gerenciamento de resíduos.  
• Discutir modelos de gestão, ferramentas e direcionamentos mais utilizados.  

 
• OBSERVAÇÃO1: Espera-se que os alunos leiam todos os textos obrigatórios e, se possível, 

os textos complementares para o melhor aproveitamento da disciplina”. 
  
LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA:  

 
• As aulas serão ministradas no zoom nos dias previamente definidos pela professora da 

disciplina. 
• Os textos estão disponíveis no link ao lado de cada material definido para as aulas. 
• As aulas gravadas ficarão disponíveis por 30 dias no link: XXXXXXX 

  
AVALIAÇÃO:  

 
Os alunos serão avaliados a partir do trabalho escrito, entregue ao final da disciplina, e das 
apresentações online durante o período de aula. Sendo a nota composta por 50% do valor pelo 
trabalho final, 40% do valor pela apresentação oral durante as aulas e 10% pela participação online 
nos debates para a aprendizagem coletiva. 
  



• OBSERVAÇÃO: Conforme Deliberação, o aluno que não participar de 5 dos 6 encontros 
remotos, conforme registrado pelo login de acesso na plataforma, será obrigado a realizar 
uma atividade, que será definida em xx/ss, com prazo de entrega até xx/xx. A não realização 
e entrega da atividade no prazo arrazoado poderá significar a reprovação do aluno. Em caso 
de ausência dos encontros remotos, o aluno deverá justificar dificuldades de comunicação 
com o docente junto ao professor da disciplina e à coordenação do curso até a semana 
seguinte, para o email nononono@nonono. 

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  
 
AULA 1 (XX/XX/2020): Introdução da disciplina  
 

• Panorama da Gestão Ambiental 
• Panorama da Gestão de resíduos 
• Apresentação práticas  

  
AULA 2 (XX/XX/2020): Desenvolvimento Sustentável 

• Aspectos econômicos 

• Aspectos ambientais  

• Aspectos Sociais 

• Desenvolvimento Sustentável corporativo 
• Indicadores de Sustentabilidade e Indicadores de Avaliação de Desempenho Ambiental 
• Apresentação práticas  

 

AULA 3 (XX/XX/2020): A Evolução da Política Ambiental  

• No Mundo 

• No Brasil 

• A Evolução da Política Ambiental no Brasil: Política Nacional do Meio Ambiente, Legislação 

Ambiental no Brasil. 

• Apresentação práticas 

 

AULA 4 (XX/XX/2020):  Gerenciamento Ambiental e Gerenciamento de Resíduos  

• Componentes da gestão ambiental e de resíduos 

• Tipificação de resíduos sólidos 

• Modelos de gestão ambiental e práticas do gerenciamento de resíduos 

• Apresentação práticas 

 

AULA 5 (XX/XX/2020):  Modelos de gestão ambiental e práticas do gerenciamento de resíduos 

 

• Tipos de modelos (convencional e participativa).  

• Atividades técnico operacionais do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

• Aspectos de valorização dos resíduos urbanos.  

• Objetivos da recuperação de materiais.  

• Técnicas de recuperação: anterior a coleta, coleta seletiva e usinas de triagem.  

• Efeitos da recuperação na economia.  

• Apresentação práticas 

 



 

 
AULA 6 (XX/XX/2020):  Conceitos, Processos, Técnicas e Tecnologias de Gestão de 

resíduos 

• P+L 
• Logística reversa 
• Economia circular 
• Apresentação práticas 

 
 
Programação:  

 
• De 13:00 às 14:00h: Apresentação do material do dia  
• De 14:00 às 16:00h: Debate/Discussão coletiva dos textos. 
• De 16h às 16h30: Intervalo. 
• De 16:30 às 17h30: Apresentação prática do tema pelo grupo do dia.  
• De 17h30 às 18h30: Debate/Discussão coletiva dos textos. 

  
 
 
BIBLIOGRAFIA:  

 
BÁSICA:  
 

• TACHIZAWA,Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: 

Estratégias de Negócio Focadas na Realidade Brasileira. São Paulo: Ed. Atlas, 2015. 

• BIDONE, F. R. A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São Carlos-SP: 

Editora:EESC/USP, 1999. 

• BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 
instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2012. 

• BARTHOLOMEU, Daniela Bacchi; CAIXETA FILHO, José Vicente (Org). Logística 
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edição, São Paulo: Autentica, 2019. 

 
 
COMPLEMENTAR:  

• Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - NBR 10.007:2004: Amostragem de 

resíduos sólidos. 

• DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 

• JABBOUR, Ana Beatriz Lopes de Sousa. Gestão Ambiental Nas Organizações - 

Fundamentos e Tendências. São Paulo: Atlas, 2013. 

• RONCAGLIO, Cynthia. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. São Paulo: IESDE (edição 

digital), 2011. 

• XAVIER, Lúcia; BRANDÃO, Dennis; Carvalho, Tereza. Gestão de Resíduos 
Eletroeletrônicos: Uma Abordagem Prática para Sustentabilidade. São Paulo: ST, 2013. 

https://www.travessa.com.br/Catherine_Weetman/autor/ee847704-2874-475e-9f7d-9f247591d649


• SANT'ANNA, Fernando Soares Pinto; PEREIRA, Graciane Regina. PRODUÇAO MAIS 
LIMPA NO BRASIL: SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇAO - 1ª edição. São Paulo: Appris, 
2018. 

 
 
Datas de entregas das avaliações da disciplina:  

  
• Apresentação oral: xx/xx/xxxx 
• Entrega do trabalho escrito: xx/xx/xxxx 

 
 


