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Resumo 

O projeto aqui proposto lida com o problema da gestão do lixo no Estaado Paraná, onde a nova 

legislação nacional exige importantes mudanças na destinação e tratamento de resíduos. O projeto 

visa contribuir para aumentar a quantidade e qualidade do material reciclado, encontrar novos usos 

e assim transformar o lixo em uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social. 

O projeto prevê a criação de duas importantes inovações: (i) um novo conceito (modelo) de gestão 

de lixo e (ii) um novo método intervencionista formativo e participativo para desenvolver 

atividades de gestão do lixo e gestão ambiental em geral.  

O método Ambiente-Lab será inspirado no método do Change Laboratory ®, o qual foi 

desenvolvido e patenteado na década de 1990 pela Universidade de Helsinki na Finlândia. Esse 

novo método seria pioneiro na aplicação da metodologia formativa no Brasil e no campo de gestão 

ambiental, possuindo um alto grau de inovação tecnológica organizacional para a formação de 

novos conceitos de produção. Como já demonstrado pelo Change Laboratory, o Ambiente-Lab 

possui um alto potencial de patenteamento. Caso comprovada sua eficiência, tal metodologia 

poderá ser usada futuramente por empresas públicas e privadas para conduzir intervenções lidando 

com problemas ambientais similares.  

Além do método, o projeto contribuiria também para desenvolver um novo conceito/modelo de 

gestão de resíduos sólidos.  

O projeto é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPPP) da UFPR, 

reconhecido pela CAPES, e coordenado pelo Prof. Titular Dr. José Henrique Faria, o qual possui 

comprovada experiência profissional, acadêmica e na gestão de projetos, sendo Professor Titular da 

UFPR no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e no Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Líder do Grupo de Pesquisa EPPEO e Diretor-Executivo do Instituto Ambiens de 

Pesquisa, Educação e Planejamento.   

 


