ÁREA TEMÁTICA: GESTÃO AMBIENTAL

MANEJO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
GERADOS NO CAMPUS IV - RIO TINTO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)
Rayllany Juliete Galvão de Lima¹ (lrayllany@gmail.com), Rafaela Costa de Lima¹
(rafaelalima0001@gmail.com), Hemilly Millena Pereira Rodrigues¹
(hemillymillena@gmail.com), Maria Mônica França de Aquino¹
(monicaaquino.eco@gmail.com) Nadjacleia Vilar Almeida¹ (nadjageo@gmail.com)
1 Universidade Federal da Paraíba
RESUMO
Desde que foi criado o decreto 5.940/06, artigo 1°, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis,
que é obrigatório o gerenciamento desses resíduos em Campus universitário. Assim, o presente
trabalho objetivou quantificar e analisar como é efetuado o manejo dos resíduos sólidos no Campus
IV (unidade de Rio Tinto) da Universidade Federal da Paraíba. Para isso, fez-se uma pesquisa in
loco, realizando um diagnóstico quantitativo por tipo, e por local identificando as formas de coleta,
armazenamento e destinação final. Foram feitas ao longo da pesquisa observações dos resíduos
gerados durante 1 (uma) semana, sendo considerado todos os tipos de resíduos gerados,
posteriormente foram identificados e pesados. Os resultados apontam 13 pontos principais de
geração de resíduos, sendo observada a mistura dos resíduos em diferentes classificações,
depositados em um único local na frente da universidade para que seja feita a coleta no dia seguinte
pela equipe de limpeza da prefeitura municipal de Rio Tinto. No levantamento quantitativo dos
resíduos gerados, o Campus IV produz semanalmente cerca de 256,785 kg de resíduos sólidos.
Verificou-se que o R.U e a lanchonete são os maiores geradores de resíduos, devido à maior
circulação de pessoas nesses espaços gerando um total semanal de 81,369 kg no (R.U) e 49,930
kg na (Lanchonete).
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ANALYSIS OF THE MANAGEMENT AND QUANTIFICATION OF
SOLID WASTE GENERATED ON CAMPUS IV - RIO TINTO
UNIVERSITY FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)
ABSTRACT
Since decree 5,940 / 06, article 1, was created, which established the separation of recyclable waste
discarded by the organs and entities of the federal direct and indirect public administration, at the
generating source, and its destination to associations and cooperatives of materials collectors
recyclable, which is mandatory the management of this waste in university campus. Thus, the
present work aimed to quantify and analyze how solid waste management is carried out in Campus
IV (Rio Tinto unit) of the Federal University of Paraíba. For this, an on-site survey was carried out,
performing a quantitative diagnosis by type, and by location identifying the forms of collection,
storage and final destination. Observations of the residues generated during 1 (one) week were
made throughout the research, being considered all types of waste generated, later identified and
weighed. The results point to 13 main points of waste generation, being observed the mixture of the
residues in different classifications, deposited in a single place in front of the university so that the
next day's collection by the cleaning team of the municipal government of Rio Tinto. In the
quantitative survey of generated waste, Campus IV produces about 256,785 kg of solid waste
weekly. It was verified that the R.U and the cafeteria are the biggest generators of waste, due to the
greater circulation of people in these spaces generating a weekly total of 81,369 kg in (R.U) and
49,930 kg in (cafeteria).
Key words: Solid waste; Managemet; Universit.

1. INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e o elevado consumo são fatores contribuintes para o aumento da
geração de resíduos sólidos. Os resíduos são materiais, substâncias e objetos resultantes da
atividade humana. Segundo a norma brasileira NBR 10.004/2004, os resíduos sólidos resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Sendo
classificados de acordo com o grau de risco que podem causar para a saúde humana e ao meio
ambiente, caracterizados como: Resíduos de Classe I (Perigosos), Resíduos Classe II A (Não
perigosos e não-inertes) e Resíduos Classe II B (Não perigosos e inertes). Praticamente todas as
atividades humanas produzem resíduos, resultando em transformações no ambiente, e um dos
pontos críticos trata-se da destinação final destes resíduos, o que traz consigo uma maior
preocupação com a degradação do ambiente. Por várias razões, como escassez de recursos,
deficiências administrativas e falta de visão ambiental na maioria dos lugares, os resíduos são
descartados em locais impróprios, causando problemas na saúde pública, poluição do solo e da
água (MARQUES, 2011).
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, é o principal
mecanismo de referência que orienta os órgãos públicos e privados no gerenciamento dos resíduos
sólidos, dispondo de diretrizes e objetivos. Com base nessa lei, o gerenciamento de resíduos sólidos
foi então consolidado nas seguintes etapas gerais: segregação, coleta, transporte, tratamento e
destinação final. Dessa forma, a lei estabelece a práticas de desenvolvimento sustentável, e
medidas para o aumento de instrumentos de reutilização e reciclagem de resíduos e a disposição
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). A PNRS determina para os grandes geradores a
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), um instrumento que abrange
as etapas de gerenciamento dos resíduos gerados, podendo identificar os tipos e quantidade de
resíduos gerados para dar destinação final adequada.
Segundo Tauchen & Brandli (2006) as universidades em âmbito público e privado podem ser
comparadas aos pequenos centros urbanos, uma vez que envolvem diferentes atividades de
ensino, pesquisa, extensão, administração, setores de alimentação, e locais de convivência. As
Instituições de Ensino Superior (IES) estão entre os diferentes setores da sociedade mundial, uma
vez que envolve o setor da educação, podendo assim estabelecer medidas para o desenvolvimento
ecológico no seu espaço. Porém, algumas IES não instituem práticas de qualificação e
conscientização em torno da educação ambiental para a comunidade acadêmica. A educação
ambiental é o melhor meio para conscientizar as pessoas e abranger o entendimento sobre o
desenvolvimento sustentável em relação a humanidade e o meio ambiente. Dessa maneira, as IES
enquanto geradoras de resíduos devem instituir formas de minimizar o descarte inadequado de
resíduos gerados dentro das instituições, reconhecendo como um problema social que depende do
envolvimento de todos.
Os professores, alunos e funcionários envolvidos diretamente na geração desses resíduos, em seus
diversos setores administrativos podem ser sensibilizados para um melhor gerenciamento dentro
do âmbito acadêmico (FURIAM & GÜNTHER, 2006).
De acordo com o decreto nº 5.940/06 às instituições federais devem instituir a separação dos
resíduos recicláveis, portanto é fundamental elaborar e implantar seu PGRS tornando a gestão
interna um modelo de gestão sustentável e influenciar as organizações das quais seus discentes
podem fazer parte. Desta forma, cabe às universidades empenhar-se para implantar seu PGRS e
buscar um compromisso com a educação sustentável no meio acadêmico. Pode-se estabelecer
programas e ações de Educação Ambiental, por exemplo, baseados nos 3Rs (reduzir, reutilizar e
reciclar), que pressupõe a redução da quantidade de resíduos gerados. Reduzir o consumo e o
desperdício, reutilizar produtos e materiais e reciclar para transformação do material em um novo
produto e não agredir o meio ambiente (LEME, 2012).
Observando os problemas ambientais existentes que estão crescendo ao longo das últimas
décadas, existe uma preocupação para que estes problemas não interfiram no desenvolvimento
sustentável, e com isso não comprometa o futuro das gerações que estão por vir (WCED, 1987 p.9).
Se usado adequadamente as regras de gerenciamento desses resíduos, os danos que são
causados a saúde pública e a natureza seriam reduzidos.
A sociedade entendendo a importância de reaproveitar inúmeros resíduos produzidos em sua
própria residência pode reduzir desta forma a quantidade de resíduos que chega a sua deposição
final, compreendendo assim, que o ser humano é parte do meio ambiente.

2. OBJETIVO
Analisar o processo de gestão interna dos resíduos sólidos no Campus IV da Universidade Federal
da Paraíba, unidade de Rio Tinto - PB, quantificando por setor e estimando o volume mensal/anual
dos resíduos gerados, a fim de identificar se todo gerenciamento está sendo efetuado de acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
3. METODOLOGIA
3.1. Área de estudo
A área de estudo situa-se na Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus IV - Litoral Norte,
localizado no município de Rio Tinto - PB, microrregião do Litoral Norte e na mesorregião da Mata
Paraibana no Estado da Paraíba (Figura 1). O campus compreende entre alunos, professores e
funcionários, cerca de 1.348 pessoas que circulam ao longo do dia.
Figura 1. Localização do Campus IV – UFPB, localizado no Município de Rio Tinto, Paraíba

Fonte: GeoPortal AESA, Bing Maps Satélite

3.2. Procedimentos
Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas observações e levantamento descritivo e
quantitativo in loco. A princípio, foram considerados os resíduos gerados durante 1 (uma) semana,
tendo início no dia 13 de março até dia 19 de março de 2019. Sendo considerados os resíduos
produzidos nas salas de aula, administração, coordenações, laboratórios, residências, restaurante
universitário (RU), centros acadêmicos (CA), prefeitura, praça e lanchonete. Os resíduos foram
identificados e pesados, sempre ao final da tarde, em pontos centrais destinados à deposição dos
resíduos gerados em cada bloco. Para identificação dos resíduos, utilizou-se: máquina fotográfica,
prancheta, caneta, objetivando identificar a origem, forma de disposição e destinação dos resíduos.
Em segundo momento, foram realizadas as pesagens com o auxílio de uma balança de mão e
sacos de 100L, luvas e máscaras. A quantificação dos resíduos foi feita de acordo com a distribuição

de lixeiras em pontos centrais de cada bloco, obtendo-se assim, uma produção per capita dos
resíduos sólidos produzidos. Para a estimativa mensal e anual, foi feito o cálculo de regra de três
simples, considerando os dias úteis do período letivo.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados 13 pontos principais de geração de resíduos no Campus IV/UFPB, como mostra
a (Figura 2 e Tabela 1) sendo eles: Blocos A (salas de aula), B (design), C (laboratórios), D (centros
acadêmicos), E (salas de aula), F (laboratórios), G (coordenações/ biblioteca), J (gerência
administrativa), lanchonete, praça dos ventos, residências, restaurante universitário (RU), subprefeitura.
Nesses pontos estão dispostos coletores nos quais os resíduos gerados com diferentes
classificações, são direcionados para o mesmo coletor, como mostrado na (Figura 3 D). A geração
dos resíduos se dá a partir de fontes primárias, pelos frequentadores dos setores, que depositam
seus resíduos em lixeiras, disponíveis nas áreas internas e externas das edificações, e
posteriormente, os agentes de limpeza recolhem os resíduos dos coletores e encaminham à pontos
centrais para uma segunda coleta. Em seguida os resíduos são dispostos em frente da entrada
principal do Campus IV para serem coletados pelo serviço de limpeza e coleta do município de Rio
Tinto.
Figura 2. Distribuição espacial dos blocos no Campus IV, unidade de Rio Tinto - PB

Fonte: Bing Maps Satélite
Tabela 1. Quantitativo dos resíduos sólidos gerados durante uma semana no Campus IV da UFPB, unidade
de Rio Tinto - PB

BLOCOS
Bloco A (Sala de Aulas)
Bloco B (Design)

QUANTITATIV
O
(kg)
15,950
5,510

Quantidade de
lixeiras
6
2

Bloco C (Laboratórios)
Bloco D (Centros Acadêmicos)
Bloco E (sala de aulas)
Bloco F (Laboratórios)
Bloco G (Coordenações e
Biblioteca)
Bloco J (Gerência Administrativa)
Lanchonete
Praça dos Ventos
Residências
RU
Sub-Prefeitura
Total

14,340
1,535
8,975
3,890
33,735

11
3
6
2
9

10,405
49,930
5,410
15,756
81,369
9,980
256,785

1
3
1
6
3
1
54

Fonte: Dados primários

Foram identificados resíduos de diferentes classes (Quadro 1) e verificado que o acondicionamento
no local onde é gerado é inadequada, uma vez que não ocorre a separação. Os principais tipos de
resíduos gerados identificados foram: papel, copos e garrafas plásticas, lâmpadas fluorescentes e
folhas secas dispostos nas mesmas lixeiras.
Quadro 1. Classificação dos resíduos gerados no Campus IV da UFPB, unidade de Rio Tinto - PB

Resíduos
Resíduo Comum: Resíduos reciclável
Resíduo Comum: Resíduos não reciclável
Resíduo Comum: Resíduos orgânicos
Resíduos Especiais: Resíduos de vegetação
(pod3as)
Resíduos Especiais: Lâmpadas fluorescentes
usadas

Classificação ABNT
NBR 10.004/2004
Classe II B
Classe II A e II B
Classe II A
Classe II A
Classe I

Qualidade de
segregação
Não separado
Não separado
Não Separado
Separado
parcialmente
Não separado

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas

No levantamento quantitativo dos resíduos gerados, o Campus IV/UFPB produz semanalmente
cerca de 256,785 kg de resíduos sólidos (Tabela 2), estima-se que mensalmente sejam produzidos
1.100,5 kg e anualmente 11.005,07 kg, considerando os dias letivos.
Quanto aos resíduos gerados por salas de aula, o Bloco A foi o local que apresentou maior
percentual com 15,950 kg por semana (Tabela 1).
Tabela 2. Quantidade de Resíduos por dia no Campus IV da UFPB, unidade de Rio Tinto - PB
Datas

13/mar
Quarta

14/mar
Quinta

15/mar
Sexta

18/mar
Segunda

19/mar
Terça

Total
semanal

Total

57,025 kg

53,355 kg

36,871 kg

57,979 kg

51,555 kg

256,785

Fonte: Dados primários

Nas pesagens realizadas diariamente no Campus, quanto ao processo de geração, observou-se a
dispersão de alta quantidade de resíduos, entre a segunda-feira e quinta-feira. Assim, destacando
os blocos RU e Lanchonete (Gráfico 1) devido à maior circulação de estudantes nesses respectivos
blocos. Geralmente esses resíduos são compostos por plásticos, garrafas pet, papéis, orgânicos
(Figura 3). Apesar da grande circulação de pessoas havia poucas lixeiras disponíveis na lanchonete,
apenas 3 (três), não comportando a quantidade de resíduos gerados diariamente, e no restaurante
universitário, apenas 1 (uma) para os estudantes, as outras são distribuídas na parte interna, de

acesso apenas aos funcionários do local. Porém, nem sempre as lixeiras dos pontos de maior
circulação não são suficientes para atender a quantidade de resíduos gerados em determinados
dias. Nos blocos dos laboratórios e coordenações existem muitas lixeiras distribuídas, conforme
(Tabela 1). Por tanto, é necessário fazer uma readequação dessas lixeiras e posicionar um maior
número em pontos estratégicos de maior circulação. Sendo possível observar que alguns blocos
possuem muitas lixeiras com pouca geração de resíduos (Tabela 1).
Em relação ao restaurante universitário, as embalagens usadas para utilização da preparação das
refeições, são descartadas e misturadas no mesmo lugar que os resíduos gerados pelos estudantes
como papel, papelão, latas, orgânicos, plásticos e garrafas, sendo colocados em sacolas plásticas
sem separação adequada. Esse fato ocorre por haver apenas duas lixeiras em ambos os ambientes
(lavagem de utensílios e refeitório), na cozinha foi possível constatar apenas uma lixeira. As sobras
dos resíduos orgânicos quando recolhidos, são encaminhados para alimentação de animais
domésticos fora do Campus.
Gráfico 1. Quantidade de resíduos sólidos gerados por dia e por bloco no Campus IV da UFPB, unidade de
Rio Tinto - PB

No dia 13 de março de 2019 (quarta-feira) foi observado que a grande quantidade de resíduos
gerados no bloco D ocorreu devido ao descarte inadequado de aproximadamente 20 kg de papéis,
os quais estavam misturados com os outros tipos de resíduos, como os plástico, garrafa, sobras de
comida (Figura 3 C), perdendo um grande potencial de papel para reciclagem.
Figura 3. Bloco G (B e C); Bloco A (A e D); Lanchonete (F); Tipo de lixeira utilizada no Campus (E)
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5. CONCLUSÃO
Os coletores distribuídos no Campus IV nos setores internos e externos não possuem qualquer
indicativo de coleta seletiva.
A distribuição dos coletores precisa de uma readequação para melhor atendimento das demandas
nos diferentes setores.
Além da disposição inadequada os resíduos gerados nos setores administrativos, de aula,
alimentação e banheiros são misturados no momento da coleta pelos agentes de limpeza, sendo
imprescindível uma ação de sensibilização e educação ambiental envolvendo os usuários do
Campus IV e a equipe de limpeza.
Recomenda-se a elaboração e implantação de um plano de gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos, de acordo com o decreto nº 5.940/06 em que às instituições federais devem instituir a
separação dos resíduos recicláveis.
Deve-se considerar a realização de diagnósticos específicos, que integrem as etapas de separação
dos resíduos, coleta e destinação final. Neste caso, faz-se necessário a aquisição de coletores
específicos para os materiais gerados no Campus ou, minimamente, que sejam separados os
resíduos úmidos, secos e os rejeitos dos banheiros.
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