
 
 
 
 

 

Ouro Preto, 20 de outubro de 2022 

 

 

Proposta de evento de lançamento dos Ecopontos de coleta de resíduos recicláveis e 

Semana Lixo Zero 

 

 

1. ESCOPO DA PROPOSTA 

O GRUFOP – Gestão de Resíduos da UFOP é composto por um grupo de docentes 

e discentes da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) preocupados com a gestão e 

o gerenciamento de resíduos sólidos dos Campi. O objetivo do grupo é diagnosticar o 

gerenciamento dos resíduos sólidos da Universidade, em seus diferentes setores e Campi, 

dentro das etapas de geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos. A partir do diagnóstico, propor soluções para 

a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados na UFOP, possibilitando ações e práticas 

que levem a um gerenciamento mais adequado do ponto de vista sustentável, bem como 

a adequação às normativas legais, agendas ambientais públicas (A3P) e processos 

licitatórios.  

Para dar início às ações de gestão e gerenciamento de resíduos do Campus Morro 

do Cruzeiro é proposto o lançamento dos ecopontos de recolhimento e coleta de resíduos 

recicláveis, distribuídos em 12 locais diferentes do Campus. O objetivo dos ecopontos é 

que os mesmos atendam à comunidade acadêmica e vizinhança para o acondicionamento 

dos resíduos recicláveis, sendo estes papel, plástico, vidro e metais, até o momento da 

coleta realizada pelas duas Associações de Catadores de Materiais Recicláveis do 

município: Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Padre Faria e 

Associação de Catadores da Rancharia. 

A data de lançamento tem o objetivo de comemorar também a Semana Lixo Zero. 

A Semana Lixo Zero é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a 

responsabilidade pelos resíduos, através de ações como: Reuniões, Campanhas, 

Seminários, Fóruns, Congressos, Mostras, Ações (Caminhadas, peladas, limpezas, 

etc…), workshops entre outros. É promovido pelo Instituto Lixo Zero e apontado como 



 
 
 
 

um momento de reflexão e ação muito importante para a difusão e aplicação do conceito 

LIXO ZERO. 

 

2. DATA E LOCAL E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

Os ecopontos serão disponibilizados e espalhados no campus Morro do Cruzeiro 

a partir de segunda-feira (24/10/22), e já estarão disponíveis para o acondicionamento dos 

resíduos recicláveis. A quinta-feira (27/10/22) é a data escolhida para o lançamento oficial 

dos ecopontos. 

Para lançamento dos ecopontos será iniciada uma Campanha de Arrecadação de 

Resíduos Recicláveis e Resíduos Eletrônicos, os quais poderão ser entregues nos 

ecopontos a partir de 24/10. Os resíduos coletados devem seguir as orientações conforme 

imagem abaixo, e deverão ser dispostos nos ecopontos. 

 

         

 



 
 
 
 

 

No dia 27/10 haverá Ponto de Entrega dos Resíduos Recicláveis e Eletrônicos no 

Centro de Convergência das 11h às 15h e contará com entrega de brindes para a população 

que entregar os resíduos neste local.   

Ademais, os resíduos recicláveis também poderão ser entregues em 12 diferentes 

ecopontos distribuídos no Campus Morro do Cruzeiro, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

Ao final da programação haverá coleta dos resíduos recicláveis pelas Associações 

de Catadores de Materiais Recicláveis, e apresentação do grupo responsável pelas ações. 

 

Mais informações sobre a coleta de resíduos recicláveis na UFOP 

podem ser acessadas através do QRCode. 

 


