
 
 

I MOSTRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA RESÍDUOS DE BORRACHA DO 

PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS [Grupo 1] 

Autores: Beatriz Mendonca e Silva, Carolina Gervazio, Diego Mikosz de Oliveira, 

Keilla Centenaro de Lima e Sheyla Kutnej Marins. 

Resumo: Este projeto apresenta uma proposta de solução sustentável para 

resíduos de uma empresa de esquadrias que compreende o tripé da 

sustentabilidade: ambiental, social e econômico. Para determinar a solução foi 

realizado uma análise através das ferramentas de Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais (LAIA) em conjunto com o FMEA elencando tiras de 

borracha que são descartadas como material de estudo. O resultado alcançado 

foi a proposta de destinação dos materiais para uma empresa parceira que 

através de imigrantes propriamente capacitados produzirá novos produtos do 

setor têxtil/confecção. 

 

PROPOSTA DE DESCARTE SUSTENTÁVEL DE CAVACO DE TITÂNIO 

GERADO NO PROCESSO DE USINAGEM DO IBEG [Grupo 2] 

Autores: André da Silva Duncke, Brenda Garcia Marcondes, Lauro Pires 

Schlemper, Luiz Felipe Rocha Loures Braga Cortes, Pammela Avila Cunha e 

Rafael Luis Piepo. 

Resumo: O Instituto de Bioengenharia Erasto Gaertner (IBEG) fabrica cateteres 

totalmente implantáveis feitos de titânio, gerando um resíduo sólido que 

necessita ser descartado de forma ambientalmente correta. O objetivo do projeto 

foi propor uma solução que englobe os três pilares da Sustentabilidade: 

econômico, ambiental e social, no intuito de otimizar esse processo. Foram 

utilizadas a ferramenta de Mapeamento de Resíduos Sólidos e Green Supply 

Chain.  

 

LÁPIS SEMENTE SUSTENTÁVEL: UMA SOLUÇÃO PARA O DESCARTE DE 

PAPEL [Grupo 3] 

Autores: Clara Beatriz Alves de Quadros, Elizabete Ribeiro, Janaine Aparecida 

Santos De Paula, Karolyna Christina Araujo, Marina De Oliveira Antunes e 

Matheus Alves Lemichka. 

Resumo: O papel é hoje um material comumente encontrado em ambientes 

acadêmicos e de serviços gerais, sendo que uma vez utilizado, é facilmente 

descartado e, por consequência, sua destinação final não é a ideal, acarretando 

em descartes em ambientes naturais. Visando esse problema ecológico, o 



 
presente projeto visa desenvolver um lápis sustentável que utiliza papel já 

descartado como matéria prima e, em seu interior, encontram-se sementes que 

podem ser plantadas, uma vez que o lápis não é mais utilizado. Visando o 

aspecto de Desenvolvimento Sustentável, a proposta é de serem produzidos os 

lápis com mão de obra venezuelana, presente no grupo Badu Desing para se 

dar início a vendas em uma pequena escala. 

 

PROPOSTA DE SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO 

RESIDUAL DO RESTAURANTE LA RAMPA [Grupo 4] 

Autores: Elton Rodrigues dos Santos, Flávia Adriana Francisquini Ribas, Isabella 

Terasawa de Almeida Hrynczyszyn, Julia Martins Bruno, Thaís Mafra Madalozzo 

e Thiago Wellington Denes. 

Resumo: O descarte inadequado de óleo de cozinha nos restaurantes é um 

grande problema ambiental. Quando descartado no lixo comum, contamina o 

solo e compromete as tubulações e se atingir os rios, forma uma película que 

impede passagem de luz e oxigênio para a fauna e flora aquática. Por isso, o 

presente trabalho propõe uma alternativa para o descarte do óleo residual do 

restaurante La Rampa baseada no tripé da sustentabilidade. A solução proposta 

é a produção de sabão ecológico a partir do óleo de cozinha usado. O projeto é 

economicamente viável pois o restaurante economizará na compra de produtos 

de limpeza. Em relação ao aspecto social serão geradas oportunidades de 

emprego a comunidade parceira na produção do sabão. Por fim, é 

ambientalmente benéfico dado sua contribuição na reutilização do óleo vegetal. 

Conclui-se após testes que a produção é economicamente, socialmente e 

ambientalmente viável. 

 

PROPOSTA SUSTENTÁVEL DA UNIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 

FLUIDOS [Grupo 5] 

Autores: Waleska Dala Mea Guimarães, Alysson Kulka, André Philip Prazeres, 

Diogo Spengler e Marinaldo Lejanski. 

Resumo: Projeto proposto à empresa IBEG (Instituto de Bioengenharia Erasto 

Gaertner), um sistema de unificação de reservatórios de fluidos que utiliza um 

modelo de separação da (água e óleo). Que tem por objetivo, separar os 

resíduos líquidos, fazendo com que a água utilizada no processo produtivo 

retorne ao ciclo. Para isso, será desenvolvido um planejamento baseado em um 

preço que viabilize e ofereça qualidade, flexibilidade e segurança. Assim será 

assegurado que além do processo ser sustentável, ele será viável. 

 



 
PROPOSTA SUSTENTÁVEL PARA DESTINAÇÃO DE CAVACO DE TITÂNIO: 

UMA SOLUÇÃO INOVADORA PARA FABRICAÇÃO DE CACHEPOT EM 

PROL DA CAUSA DO CÂNCER [Grupo 6] 

Autores: Ana Maria Bizinelli, Endreo Ferreira Fortes, João Victor Lorenzen 

Paquet, Lucas Zabrocki Borges, Tatyane de Fatima Rodrigues e Tulio Lazarini. 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é propor uma solução sustentável para 

o resíduo produzido no processo de fabricação de cateter de titânio no IBEG 

(Instituto de Bioengenharia Erasto Gaertner), utilizando os métodos do 

Desenvolvimento Sustentável sendo: ecologia industrial, berço ao berço, e 

mapeamento de resíduos. Com a finalidade de criar o cachepot para plantas, 

contribuindo em prol da causa do câncer. 

 

PROPOSTA SUSTENTÁVEL PARA RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE PNEU: 

UMA ALTERNATIVA DE TRABALHO PARA IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE [Grupo 7] 

Autores: Alline Hillmann Valentim, Caio Fernando Prestes, Cleber Lucas Borgo, 

Daniel Ristoff Paz, Flávia Andreatta Bueno e Giovanni Giacomitti. 

Resumo: A Falta da destinação adequada de pneus no fim de sua vida útil, 

acarreta um problema social e ambiental cada vez maior. O presente trabalho 

busca uma solução sustentável através da destinação do resíduo de borracha 

para confecção de produtos de maior valor agregado no âmbito social econômico 

e ambiental. Fundamentados por ferramentas de identificação de oportunidades 

como a logística reversa, 5w2h e levantamento de aspectos e impactos 

ambientais elaborou-se soluções para a destinação do resíduo de pneu, através 

da confecção da manta de borracha com a finalidade de fabricação de produtos 

voltados ao ecodesign, comercializados em um e-commerce. 

 

REMODELAGEM DE PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS PARA 

VENDA DE LIXO RECICLÁVEL EM UM HOSPITAL [Grupo 8] 

Autores: Pedro Henrique Dariva Leite. 

Resumo: O Hospital Universitário de Curitiba apresenta problemas em seu 

processo de segregação de resíduos, impedindo que o lixo reciclável seja 

vendido. Foram levantadas as causas dos problemas na segregação e proposto 

um novo modelo de separação usando gestão visual e redesenho de processo, 

utilizado o modelamento e redesenho de processos e conceitos de gestão 

ambiental e produção mais limpa. Sugeriu-se também uma parceria com uma 

ONG que disponibiliza catadores autônomos para o lixo hospitalar. 

 



 
PROPOSTA DE SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA SPRAY LIMPA-TÊNIS 

[Grupo 9] 

Autores: Kauê Soares Rocha. 

Resumo: A iniciativa entre uma organização sem fins lucrativos e uma escola 

pública do Paraná, com o objetivo de propor uma solução alternativa aos sprays 

de limpeza de tênis, utilizando-se do método do berço ao berço para 

desenvolvimento, propõe produzir e vender, através de uma miniempresa 

estudantil, uma mistura química de menor impacto ao meio ambiente e capaz de 

atender aos mesmos requisitos dos produtos de limpeza de tênis vendidos em 

lojas esportivas. Esta solução, além de sustentável, fornece um acúmulo 

financeiro sobre a sua venda e, ainda, uma repercussão social ao ensinar alunos 

como gerenciar uma empresa, trabalhar em equipe e sobretudo assegurar o 

retorno de investimento sobre o capital de seus acionistas. 


