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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar os resíduos sólidos gerados no 

IFMT-campus Cuiabá-Bela Vista, calcular sua composição gravimétrica assim como 

suas classes e identificar qual o setor que mais gera resíduos de modo a fomentar a 

ideia da implantação de um programa de gerenciamento de resíduos no campus. 

Para tanto identificou-se os setores geradores de resíduos (salas de aula, 

administração, banheiro, cantina, pátio, laboratório), caracterizando os tipos de 

resíduos (matéria orgânica, papel, plástico, metal, outro.) e a quantidade de resíduos 

gerados durante o período de uma semana letiva normal no campus. Os resultados 

apontaram que houve de todos os resíduos sólidos gerados 53% de papel,  22% de 

plásticos, 1% de metal, 21% de matéria orgânica e 3%  de outros. A caracterização 

dos resíduos do campus revelaram que há uma quantidade considerável de 

resíduos gerados que são passíveis de reutilização, reciclagem ou compostagem.  

  

Palavras-chave: resíduos, reciclagem, gestão, educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to characterize the solid waste generated in IFMT-

campus Cuiabá- beautiful view, calculate its composition gravimetric as well as their 

classes and identify the sector that generates more waste to foster the idea of 

implementing a management program waste on campus. 

For both sectors identified waste generators (classrooms, administration, 

bathroom, cafeteria, courtyard, laboratory), characterizing the types of waste (organic 

matter, paper, plastic, metal, other.) And the amount of waste generated during the 

period of a week lective normal campus. The results showed that there were all solid 

waste generated 53% paper, 22% plastic, 1% metal, 21% organic matter and 3% 

other. The waste characterization campus revealed that there is a considerable 

amount of waste generated that are amenable to reuse, recycling or composting. 

 

Keywords: waste, recycling, management, education. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, mais de 140 mil toneladas de lixo são gerados diariamente e não 

há aterro sanitário que suporte um volume tão grande de detritos (VILELA, 2011).   

O crescimento da população nos últimos anos juntamente com o processo de 

industrialização vem causando um grande aumento na geração de resíduos sólidos 

urbanos de diversas naturezas. (FADINI & FADINI, 2001)  

Mato Grosso produz 2.989 toneladas de resíduos sólidos por dia, porém 

apenas 24,5% tem destinação correta nos aterros sanitários, o restante são 

depositados no solo, lixões e córregos do estado. Em Cuiabá, capital de Mato 

Grosso, é coletado aproximadamente 470 toneladas de lixo, sendo que desse total, 

240 toneladas são processadas e 5% são recicladas (VILELA, 2011)  

Resíduos sólidos são resíduos no estado sólido e semissólido de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição; inclui-

se também os lodos gerados no sistema de tratamento de água, os gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição bem como líquidos que são 

inviáveis seu lançamento na rede publica de esgotos ou corpos de água ou que 

exijam soluções técnicas inviáveis economicamente (ABNT, 2004). 

Todos os dias, os cidadãos produzem resíduos na cozinha, no banheiro, no 

quintal, no escritório; o que acontece em todos os lugares nas cidades, nos bairros, 

nas ruas e nas escolas/faculdades não é diferente. 

Segundo Vitorino et al. (2002), o desenvolvimento das atividades que 

acontece nas instituições educacionais costuma gerar uma grande quantidade de 

papéis que poderiam ser reciclados ou reaproveitados nas próprias escolas, o que 

evitaria o descarte maneira inadequada no meio ambiente. 

Há condições de se promover mudanças nos hábitos da população, 

estabelecendo um vínculo entre as atividades humanas e o meio ambiente, porém é 

um grande desafio ambiental fazer com que a população reveja seu comportamento 

quando se trata de recursos naturais.  

  O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, é uma 

Instituição de Educação Básica, Técnica e Tecnológica e possui atualmente 14 

campi. O campus Cuiabá - Bela possui as modalidades de ensino Técnico Integrado 

ao Ensino Médio, Técnico Subsequente, Superior e Pós – Graduação e conta 
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também com extensão e atualmente o curso profissionalizante de produção de 

biojóias.  

Além dessas modalidades, funciona também no campus o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), ensino a distância que se articula em 

instituições já existentes, possibilitando levar ensino superior público de qualidade 

aos municípios brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos 

ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos (PORTAL DA 

EAD/IFMT, 2010). No mesmo local da coordenação da UAB também está instalada 

a Pró-reitoria de Ensino do IFMT (PROEN) que tem como meta incentivar as 

atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelos docentes e discentes. 

 O IFMT campus Cuiabá-Bela Vista possui 1.033 alunos de diversas classes 

econômicas e culturais, pois é uma unidade federal que possui um processo seletivo 

sem nenhum ônus para os aprovados.  

 Como uma “pequena cidade”, faz-se necessário uma caracterização dos 

resíduos gerados nos diversos setores do campus de maneira a fomentar um 

programa de gestão de resíduos sólidos no local. De acordo com Silva et al. (2011), 

a composição gravimétrica tem a capacidade de mostrar o percentual de cada 

componente em relação ao peso total da amostra a ser coletada e analisada. 

É de grande importância a caracterização gravimétrica de resíduos sólidos 

deste campus, pois com ele poderemos fazer um levantamento prévio da quantidade 

e de quais são os tipos de resíduos sólidos mais gerados dentro da Instituição, para 

assim fomentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), uma vez 

que o campus é voltado para a área do meio ambiente, possuindo o curso Técnico 

Integrado em Meio Ambiente e o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

e deveria dar o exemplo quando se trata de questões ambientais. Ressalta-se que 

este PGRS é também uma exigência federal instituída pelo Decreto Presidencial nº 

5.940 de 25 de outubro de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Este 

Decreto foi reforçado pela Lei 12.905/10, que estabeleceu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar os resíduos sólidos gerados no 

IFMT-campus Cuiabá-Bela Vista, calcular sua composição gravimétrica assim como 

suas classes e identificar qual o setor que mais gera resíduos de modo a fomentar a 

ideia da implantação de um programa de gerenciamento de resíduos no campus. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os hábitos de consumo de cada cultura estão diretamente ligados ao tipo da 

geração de resíduos sólidos urbanos cuja produção é inevitável desde os primórdios 

da história do homem. 

Conforme Fadini & Fadini (2001), na idade média o lixo era acumulado nas 

ruas das cidades, provocando epidemias e causando muitas mortes. Na revolução 

industrial ocorreu o processo de urbanização, causando uma grande migração do 

campo para a cidade causando um grande aumento populacional. 

 

“Os impactos ambientais passaram a ter um grau de magnitude alto, devido 
aos mais diversos tipos de poluição, dentre eles a poluição gerada pelo lixo. 
O fato é que o lixo passou a ser encarado como um problema, o qual 
deveria ser combatido e escondido da população. A solução para o lixo 
naquele momento não foi encarada como algo complexo, pois bastava 
simplesmente afastá-lo, descartando- o em áreas mais distantes dos 
centros urbanos, denominados ‘lixões’. Nos dias atuais, com a maioria das 
pessoas vivendo nas cidades e com o avanço mundial da indústria 
provocando mudanças nos hábitos de consumo da população, vem-se 
gerando um lixo diferente em quantidade e diversidade. Até mesmo nas 
zonas rurais encontram-se frascos e sacos plásticos acumulando-se devido 
a formas inadequadas de eliminação.” (FADINI & FADINI, 2001). 

 

De acordo com Monteiro (2011), o segmento do sistema de limpeza urbana 

que mais se desenvolveu foi a coleta de lixo e esta é a atividade que demanda um 

maior percentual de recursos por parte de municipalidade. Tal fato é devido à 

exigência da população e do comércio para que seja executada a coleta de lixo com 

regularidade, evitando o incômodo e acúmulo de lixo nas ruas. 

Conforme os dados do IBGE (2010), no Brasil são coletados diariamente 228. 

413 toneladas de lixo, o que representa 1,25 Kg diários por cada um dos cerca de 

182.420.808 habitantes. 

Comparado a outros países, segundo Padovani (2011), percebemos que 

quanto mais rico o pais, mais lixo é produzido, mais lixo é recolhido, mais lixo é 

aproveitado e mais dinheiro se ganha (Figura 1).  

  

Figura 1: Comparação entre produção, coleta, reciclagem e ganho. Abrelpe in Padovani (2011) 
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A Lei  12.305 (2010) estabelece a distinção entre os resíduos, reciclagem e 

rejeito. Resíduos são todos os materiais que sobram depois do consumo ou de 

produção; reciclagem é a transformação de materiais sólidos que envolve alterações 

nas suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, transformando-se em 

insumos ou novos produtos; e rejeito são materiais que não podem ser 

reaproveitados ou reciclados, materiais considerados inúteis (PNRS, 2010). 

Outras determinações da Política Nacional de Resíduos sólidos são o 

tratamento adequado a cada tipo de lixo e que se intensifique a reciclagem com 

ênfase na logística reversa (o fornecedor recebe de volta o material descartado e o 

reutiliza).  

A NBR 10.004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos sólidos em duas classes 

diferentes. Os resíduos de classe I, denominados de Resíduos Perigosos 

apresenta características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, 

Os resíduos que pertencem a classe II são denominados de Não perigosos 

que por sua vez se dividem em dois sub – itens: 

Resíduos de Classe II-A – - Não inertes: podem ter propriedades, tais como:  

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Resíduos de Classe II-B Inertes: quando amostrados, submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 O decreto Presidencial nº 5.940 de 25 de outubro de 2006, instituiu a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal.  

De acordo com a Lei nº 12.305 de Agosto de 2010 estão sujeitos a 

elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

 

“I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” 
do inciso I do art. 13;  
Inciso I do art. 13: 
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
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d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios;  
 
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
a) gerem resíduos perigosos;  
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo poder público municipal;  
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea 
“j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte;  
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa” (Lei 12.305, 2010). 
 

Conforme Gonçalves et al. (2010) o Plano Nacional de Gerenciamento de 

ResíduosSsólidos (PNRS) contribui para a redução da geração de resíduos, a fim de 

orientar o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento 

e destinação final. O PNRS deve conter estratégia geral dos responsáveis pela 

geração dos resíduos para proteger a saúde humana e o meio ambiente, apontando 

e descrevendo ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos. 

Para tanto é preciso realizar a caracterização por gravimetria dos resíduos, ou 

seja, sua identificação e quantificação percentual, de forma a orientar um plano de 

gerenciamento que indique a segregação, a coleta, o tratamento e a destinação final 

desses resíduos sólidos gerados nesse ambiente, uma vez que requerem um 

tratamento especial.   

Conforme Abreu (2008), a composição gravimétrica do Brasil se caracteriza 

em maior representatividade de massa, matéria orgânica (50%) seguido de materiais 

recicláveis (33%) conforme Figura 2.  
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De acordo com Souza & Guadagnin (2009), a composição gravimétrica 

identifica a porcentagem dos resíduos em relação ao peso total da amostra. Os 

componentes mais encontrados são: metal não ferroso, couro, papelão, metal, 

papel, borracha, metal ferroso, matéria orgânica, pano/trapo, agregados finos, 

cerâmica, plástico mole, ossos, madeira, vidro e plástico rígido. “Entretanto, muitos 

técnicos tendem a simplificar, considerando apenas alguns componentes, tais como 

papel/papelão, plásticos, vidros, metais, matéria orgânica e outros” (MONTEIRO, 

2001). 

Os resíduos sólidos gerados nas universidades englobam resíduos sólidos 

urbanos, alguns resíduos industriais e de serviços de saúde (DIAS, 2003).  

“Dentre os resíduos sólidos urbanos encontram-se os resíduos orgânicos 
provenientes da manipulação de alimentos, da manutenção e limpeza de 
áreas verdes (poda), embalagens de vidro, plástico, metal, papel/papelão, 
resíduos de varrição, entulhos provenientes de obras e demolições. 
Também são descartados, juntamente com esses resíduos sólidos 
classificados como resíduos comuns, carcaças de microcomputadores, 
aparelhos eletrodomésticos e laboratoriais, como também pilhas e baterias, 
lâmpadas fluorescentes e embalagens de resíduos perigosos como de 
pesticidas, herbicidas e tintas e óleos. Esses resíduos são gerados nos 
setores administrativo, de ensino, como salas de aula e laboratórios, e de 
apoio às atividades acadêmicas, tais como restaurantes e cantinas, creches 
e no setor de limpeza e manutenção.” ( DIAS, 2003). 
 

Dentre os resíduos mais encontrados alguns são passiveis de reciclagem 

como plástico, papel e matéria orgânica.  

Nas últimas décadas, os países desenvolvidos fizeram uma pressão com a 

intenção de reduzir a quantidade do material descartado como resíduo após ser 

utilizado somente uma vez (BAIRD & CANN, 2011). “Do ponto de vista do cidadão, a 

reciclagem tem sido a única alternativa para o problema dos resíduos” (ARLINDO Jr. 

et al., 2004). 

Figura 2: Gravimetria dos resíduos sólidos domésticos do Brasil (Abreu, 2008) 
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De acordo com Rocha et al. (2009), “a reciclagem possui como principio 

básico o reaproveitamento de materiais que se tornariam lixo, por meio de um 

tratamento adequado”. 

Os plásticos são constituídos principalmente de polímeros que por sua vez 

são classificados em dois grandes grupos, os termoplásticos e os termorrígidos. Os 

termoplásticos consistem em plásticos que fundem quando aquecidos e se tornam 

sólidos quando resfriados. Polietilenos, PP, PVC, PS, Pet são exemplos de 

termoplásticos. E os termorrígidos, que por sua vez, se dividem em termorrígidos 

químicos, que quando aquecidos sofrem reação química e transformam-se em 

massa insolúvel e infusível como a borracha vulcanizada e a resina fenólica, e os 

termorrígidos físicos, nos quais as ligações intermoleculares são heterogênicas, 

tendo as celuloses de papel como exemplos desta classe (SILVA, 2011).  

Na reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares deve ser dada atenção 

especial aos resíduos de componentes plásticos por estes apresentarem grande 

tendência a mudança de propriedades após o reprocessamento industrial (por 

aquecimento e esforço mecânico) e por possuírem alta resistência, na maioria das 

vezes à biodegradação, além da alta descartabilidade. Para que o plástico não seja 

descartado no aterro sanitário podemos reciclá-lo, transformando – o  assim em um 

novo produto (ZANIN, 2004). 

Segundo Baird & Cann (2011), o plástico possui 4 maneiras de ser reciclado:  

Reprocessar: consiste no processo de refundir ou remodelar. Normalmente 

os plásticos são lavados, fragmentados e moídos sendo assim limpos podendo ser 

fabricados novos produtos. 

Despolimerizar: O plástico em seus componentes monoméricos por um 

processo químico ou térmico que possa ser novamente polimerizados. 

Transformar: O plástico quimicamente em uma substancia de baixa 

qualidade a partir da qual outros materiais possam ser feitos. 

Queimar: O plástico para obter energia (Reciclagem de energia). 

Um dos materiais mais comuns encontrados no lixo urbano e que pode ser 

destinado a coleta seletiva é o papel, ele é composto por fibras celulósicas obtidas 

da madeira, essas fibras podem ser primarias quando sua matéria prima for natural 

ou pode ser secundária, quando já passaram por maquinas de fabricação de papel. 

Para se reciclar papel é importante que ele esteja livre de impurezas, tais como: 

plástico, madeira, barbante, corda, metal, vidro, pedra; sendo proibido também 
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reciclar alguns tipos de papeis como: papel vegetal, papel carbono, papel e cartões 

impregnados com substâncias impermeáveis a umidade do tipo parafina, cola, 

silicone, revestimento plástico ou metálico, papel sujo, engordurado, ou contaminado 

com produtos químicos nocivos a saúde, papel sanitário usado, como papel 

higiênico, papel-toalha, guardanapo e lenço de papel (SILVA, 2011).  

Na reciclagem de papel, o produto reciclado mantém bactérias, 

contaminantes e impurezas iniciais não tendo qualidade para uso e contato com 

alimentos, medicamentos ou cosméticos, sendo assim, nem todos papeis podem ser 

reciclados. Segundo Rocha et al. (2009), a reciclagem de papel visa produzir papel 

cartão, papeis, papelões, cartolina, das sobras/aparas durante a fabricação ou pós-

consumo. 

 Ao observar a figura 2 percebe-se que a maior parte dos resíduos 

domésticos são compostos por matéria orgânica (50%), que poderia ser reciclado 

através da compostagem, uma vez que “a maioria das terras brasileiras possui 

baixos teores de matéria orgânica, tão importante para a fertilidade dos solos 

tropicais” (UNEMAT, 2010).  

Compostagem é o conjunto de técnicas utilizadas para controlar a 

decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade de obter, no menor tempo 

possível, um material estável, rico em húmus e nutrientes minerais; com atributos 

físicos, químicos e biológicos superiores (sob o aspecto agronômico) àqueles 

encontrados na matéria-prima original. ( BUENO, 2012) 

A separação dos resíduos aumenta a vida útil dos aterros sanitários e facilita 

o reaproveitamento dos mesmos. A educação ambiental e a sensibilização cidadã 

permitem incorporar a população nestes processos (VASCONCELLOS et. al., 2005) 

e para que os resíduos sejam dispostos de forma correta, faz-se necessário um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

O gerenciamento do resíduo sólido é o conjunto de ações, sejam elas diretas 

ou indiretas, envolvendo desde a etapa de coleta, passando pelo transporte até a 

destinação final ambientalmente correta dos resíduos e dos rejeitos (RIBEIRO et al., 

2011). 

 

 

 



20 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

        O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) – Campus Cuiabá – Bela Vista, é uma Instituição de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica. Possui atualmente 14 campi. O campus Cuiabá – Bela vista 

possui a modalidade Técnica integrada ao Ensino Médio, Técnica subsequente, 

Superior, Pós – Graduação e conta também com extensão e atualmente o curso 

profissionalizante de produção de biojóias. Além dessas modalidades, funciona 

também no campus o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Pró-Reitoria 

de Ensino do IFMT (PROEN). O campus fica localizado na Av. Juliano Costa 

marques, esquina com a Av. Oatamo Canavarros no Bairro Bela Vista, município de 

Cuiabá-MT (15º34’45,02’’S e 56º03’45,78’’O) (Figura 3). 

 

 Figura 3: Localização do IFMT campus Cuiabá - Bela Vista (Fonte: Google Earth) 

. 

. O bairro Bela Vista conta uma coleta de lixo que é realizada pelo serviço 

publico de coleta (prefeitura municipal) recolhendo os resíduos 2 vezes por semana 

(terça-feira e quinta-feira) inclusive os do Campus. No campus não há coleta 

seletiva, sendo assim, todo resíduo descartado é juntado e posteriormente recolhido 

pela prefeitura. 

De acordo com a Secretaria Geral de Documentação Escolar o campus 

Cuiabá-Bela Vista do IFMT contém 1.033 alunos distribuídos conforme Tabela 1. 
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 Curso 

Turno Química 
Sub. 

Alimentos 
Sub. 

Eng. 
Alimentos 

Gestão 
Ambiental 

Integr.Meio 
Ambiente 

Integr. 
Química 

Biojóias 

Mestrado 
Alimentos Total 

           

Manhã X X X 101 X X X X 101 

Tarde X X X X 207 177 16 X 400 

Integral X X 133 X X X X 10 143 

Noite 107 95 X 152 X X 35 X 389 

TOTAL 107 95 133 253 207 177 51 10 1033 

Tabela 1: Quantidade de alunos por turno e curso 

           O campus possui 31 pessoas no setor administrativo e 61docentes. 

A coleta dos resíduos para caracterização foi realizada durante o período de 

uma semana letiva normal, no período de 05 a 09 de março e no dia 11 de março de 

2013, nos turnos da manhã, tarde e noite. A metodologia empregada para a 

caracterização e quantificação de todos os resíduos gerados neste período foi de 

acordo com Monteiro (2001) e Gonçalves et al. (2010).  

Foi solicitado aos funcionários que realizam a limpeza do campus para que os 

resíduos fossem separados por setores, sendo eles: Administração (técnicos 

administrativos, UAB, PROEN), salas (salas de aula e biblioteca), laboratório, 

cantina e pátio/capinas. Para que os sacos não fossem confundidos, foram todos 

etiquetados de acordo com os setores escolhidos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram usados alguns equipamentos de EPI como luvas e tênis, lona plástica 

preta, balança digital marca Camry EB9014 com capacidade até 150kg. Para que 

Figura 4: Resíduos coletados e separados por setores 
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fosse realizada a separação de todos os resíduos coletados do campus escolheu-se 

um lugar plano, onde foi coberto por uma lona plástica preta que foi capaz de 

comportar todo o volume dos resíduos a serem separados de cada turno (Figura 5). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a caracterização dos resíduos coletados por gravimetria, os mesmos 

foram separados e classificados em cinco grupos: Plásticos (rígidos e maleáveis), 

papéis (papel e papelão), metais, compostos orgânicos e outros (pano, vidro, pedra, 

ou seja, todos os outros resíduos não incluídos anteriormente com exceção dos 

resíduos líquidos do laboratório), como são apresentados na Figura 6. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lugar onde foi realizada a separação dos resíduos. 

Figura 6: Resíduos sólidos separados 
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Após as atividades de limpeza efetuadas pelos funcionários do campus, os 

sacos contendo os resíduos sólidos coletados em todos os setores foram separados 

de acordo com suas classes. A porcentagem relativa a cada grupo de resíduo foi 

calculada conforme Gomes (2009). 

Material (%) =Peso da fração do material (Kg) x 100   

                        Peso total da amostra (kg) 

Após todo processo de pesagem os resíduos foram depositados em um 

contêiner para serem coletados pelo serviço publico de coleta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A quantidade total de resíduos gerados semanalmente foi de 111,8 kg 

equivalente a aproximadamente 18,63 Kg por dia considerando os seis dias letivos. 

De acordo com Gomes (2009) a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul gera 

por dia 389 Kg, uma quantidade bem maior se comparado ao IFMT – campus Bela 

vista, porém observa-se que o numero de pessoas que frequentam a Universidade 

de Mato Grosso do Sul é de 5.000 pessoas. 

 Considerando que em uma semana letiva são gerados 111,8 kg durante um 

mês contendo 4 semanas letivas teríamos um total de aproximadamente 447,2Kg. 

 Considerando que o Campus possui uma população de 1.125 pessoas 

incluindo alunos, administração e professores há uma geração per capta de 

aproximadamente 99,36g /semana letiva equivalente a 16,56g/dia. Dentre os 

resíduos encontra-se materiais recicláveis que, contudo, são desperdiçados. Os 

materiais são misturados uns com os outros, o que causa a perda de qualidade e a 

possibilidade de reuso ou de reciclagem. Segundo Ruberg (2010), na Universidade 

Federal de Pampa cada individuo descarta em média 23,24g de resíduos por dia, 

uma quantidade bem maior se considerarmos que nessa universidade não existe 

cantina e o fluxo diário é de 100 pessoas (Como população fixa estão os docentes e 

técnico-administrativos pois sempre estão na instituição, e como população flutuante 

os discentes). Neste caso, a permanência do discente é pequena no edifício, então 

fez-se um paralelo que a cada 8 horas de permanência, de um ou mais discente, 

equivaleria a um discente), enquanto que no campus Cuiabá – Bela vista é de 1.125 

pessoas e possuímos uma cantina onde são comercializados vários alimentos que 

geram resíduos e são responsáveis por grande parte do mesmo no campus. Se 

comparada ao instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro – campus Uberaba (GOMIDES, 2009), que gera 17g per capta de resíduos 

por dia, o campus Cuiabá – Bela vista também possui uma menor quantidade de 

resíduos gerados por pessoa. O campus de Uberaba também não possui um plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, porém 3% de seus resíduos são reciclados. 

 Materiais oriundos de poda de arvores e de gramas são descartados no 

bosque do Campus virando composto orgânico, porém as folhas que caem das 

árvores com o tempo, são juntadas e descartadas juntamente com os outros 

resíduos para posteriormente a prefeitura municipal recolher. A cantina existente na 
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área interna do campus é autônoma e responsável pelo próprio acondicionamento 

correto e transporte dos resíduos até o contêiner no estacionamento do campus. 

 Foram identificados 6 setores geradores de resíduos. Dos setores, a 

distribuição em relação à geração de resíduos é representada pela Figura 7. 

  

 

  

Os setores que mais geraram resíduos foram os banheiros (23%), e 

administração (23%) devido a grande quantidade de papéis descartados, 

posteriormente a cantina, pois é o local onde todos se reúnem para alimentar-se, 

sendo que seus resíduos são compostos em sua maioria por plásticos, pois é o 

material mais utilizado em embalagens. Logo depois vem o laboratório (15%) onde 

foi encontrado também uma grande quantidade de papeis-toalha que são utilizados 

para secar as mãos e secar as vidrarias dos laboratórios. Depois as salas de aulas 

(12%) seguidas pelo pátio (9%). 

Na Figura 8 são apresentados os resíduos gerados pelo setor administrativo. 

 

12% 

21% 

24% 

19% 

9% 

15% 

Salas Administração  Banheiros 

Cantina Patio/Capinas Laboratório 

Figura 7: Resíduos gerados por setores escolhidos 
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Figura 8: Caracterização dos resíduos gerados e coletados nos setores administrativos.  

 

Com um total de 23,6Kg de resíduos gerados na administração 39% são de 

papel e 33% são de plástico, resíduos classificados como II-B não perigosos e 

inertes, passiveis de reciclagem. Juntos somam 72% do total, são recolhidos pela 

coleta regular e encaminhados ao aterro sanitário. A disposição não correta desses 

materiais implica em desperdício de matéria prima e energia, diminuindo a geração 

de empregos e renda. Os papeis encontrados nos resíduos da administração não 

são ao menos reutilizados. Foi encontrada uma quantidade considerável de provas 

em envelopes no dia 06 de março contendo um peso de 2,5Kg, que poderiam ser 

reutilizadas como rascunho, por exemplo, e posteriormente encaminhados a 

cooperativas diminuindo os gastos com a compra de papéis.  

Foi encontrada também uma quantidade considerável de copos descartáveis. 

Conversando com uma servidora do campus foi dito que os funcionários receberam 

uma caneca para assim diminuir a quantidade de copos descartáveis utilizados, uma 

ideia ótima a principio, porém não deu certo uma vez que a maioria dos setores não 

possui uma copa para que os canecas/copos fossem limpos, pois muitas vezes 

sujos de café, precisavam ser lavados para consumo de água. Portanto, com o 

tempo as canecas foram deixando de ser usadas.  Entre as alternativas para 

diminuir a quantidade de copos descartáveis poderia ser adotada a ideia de utilizar 

um copo por dia, o que evitaria o desperdício dos mesmos.  

A matéria orgânica representou 22% do total e outros representou 6% do 

total. Na matéria orgânica foram encontrados, talos de maça, bananas pote de 

margarina contendo feijão, salgadinhos, barra de cereal. 

22% 

39% 

33% 

6% 

Matéria Orgânica Papel Plástico Outros 
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No resíduo outros foram encontrados pano, pilhas, mouse, fone de ouvido e 

uma garrafa de vidro de 1 litro. Cabe salientar que nestes resíduos encontrou-se 

resíduos da classe. II B (vidro) e materiais eletroeletrônicos e pilhas, classe I 

Perigosos, que de acordo com a PNRS deveriam estar inseridos na logística 

reversa. 

Foi encontrada uma pequena quantidade de alumínio classificado como II B 

sendo eles 14 latinhas de 335mL e duas embalagens de marmita. 

Na Figura 9 são apresentados os resíduos gerados na cantina. 

 

 

Figura 9: Caracterização dos resíduos gerados na cantina. 

             

Os resíduos gerados na cantina totalizou 27,5Kg sendo novamente o papel o 

resíduo mais descartado com 31% do total, composto basicamente por guardanapos 

e embalagens da pipoca de micro-ondas; seguido do resíduo plástico que em sua 

maioria era composto por embalagens de balinhas, bolachas, copos descartáveis, 

saches de maionese e ketchup e sacos de salgadinhos industrializados. O terceiro 

resíduo mais descartado foi a matéria orgânica composta por restos de salgados, 

restos de almoço, bolos, seguidos por alumínio que compõe apenas 6% de todo o 

resíduo. A pequena quantidade de latinhas de alumínio no lixo da cantina deve-se 

ao fato de que os responsáveis pela mesma separam as latinhas para 

posteriormente vende-las. Outro fator que influencia é o maior consumo no local dos 

refrigerantes em garrafas de 1 litro retornáveis por saírem mais barato do que os de 

latas. A cantina neste quesito tem dado um exemplo do que prevê a PNRS, que tem 

como um de seus objetivos que a sociedade colabore para que os materiais 

28% 

31% 

32% 

6% 3% 

Matéria Orgânica Papel Plástico Metais Outros 
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passíveis de reciclagem retornem as industrias como matérias-primas e não sejam 

mais tratados como rejeitos.  

Restando 6% para os resíduos outros, foram compostos de 

xuxinhas(elásticos) de cabelo, panos e pás de sorvete. 

Na Figura 10 estão representados os resíduos dos laboratórios. 

 

 

Figura 10: Caracterização dos resíduos gerados no laboratório 

       

O laboratório gerou um total de 29,8Kg de resíduos, sendo composto por 99% 

de papel e apenas 1% de plástico. Todo o seu papel vem de papeis toalhas 

utilizados para secar as mãos, a vidraria do laboratório, e também para limpar 

alguns resíduos líquidos que por um acaso tenham caído na bancada. Os plásticos 

encontrados foram de embalagens e alguns copos descartáveis. Foi encontrado 

como matéria orgânica um pimentão grande e uma casca de laranja. Nos resíduos 

outros havia um funil de vidro quebrado. ( Figura 10) 

Vale ressaltar que não foram quantificados os resíduos químicos produzidos, 

porque não é objetivo deste trabalho caracterizar os resíduos líquidos e também 

porque nos laboratórios não há, por enquanto, nenhum programa de quantificação, 

armazenamento e logística reversa destes resíduos gerados. 

De acordo com informações do responsável pelo gerenciamento de resíduos  

campus há 6 meses atrás uma empresa  especializada coletou os metais pesados já 

utilizados do laboratório, ação que deverá ser realizada conforme a necessidade. De 

acordo com Gonçalves (2010), os resíduos perigosos do laboratório da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro são encaminhados a empresas terceirizadas com 

frequência variável conforme as necessidades, tal encaminhamento conforme 

99% 

1% 

Papel Plástico 
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Tauchen (2006) também é realizado frequentemente na Universidade federal de 

Santa Catarina.  Essa medida faz parte das exigências de um PNRS. 

Na figura 11 é apresentada a gravimetria dos resíduos do pátio do campus. 

 

 

Figura 11: Caracterização dos resíduos gerados no pátio 

 

No pátio o material mais descartado é a matéria orgânica (39%), depois o 

papel (36%) seguido por plástico (25%) totalizando 11,8Kg.  

Observou-se que o dia onde houve uma maior quantidade de resíduos no 

pátio foi no sábado totalizando 7,8Kg enquanto que nos outros dias houve uma 

média diária de 0,34Kg. Tal fato ocorreu devido a comemoração do dia da mulher, 8 

de março (sexta feira) realizada na quadra do campus.  

A matéria orgânica encontrada é composta em sua maioria por folhas que 

caem das arvores que ficam mais próximas aos prédios. 

Analisando cada setor temos na Figura 12 a representação dos resíduos 

gerados nas salas de aulas. 

 

Figura 12:Resíduos gerados nas salas de aulas 

39% 

36% 

25% 

Matéria Orgânica Papel Plástico 

8% 

46% 

41% 

5% 

Matéria Orgânica Papel Plástico Outros 
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Nas salas de aulas o resíduo mais gerado foi o papel (56%) por ser o material 

mais utilizado que de acordo com a NBR 10.004 (ABNT 2004) são classificados 

como II-B (Não perigosos e inertes), seguido de plástico (33%) e  matéria orgânica 

(7%). Observou-se que durante a semana houve três aniversários, o que acarretou a 

geração de plásticos da classe termoplásticos devido as embalagens onde são 

armazenadas o bolo, os refrigerantes, houve também uma quantidade considerável 

de copos e pratinhos de festa feitos de plástico, além de embalagens no geral, 

também classificados como II-B (não perigosos e inertes). A matéria orgânica 

encontrada foi composta pelo o que sobrou das festinhas, exemplo: bolos, cupcake, 

manjar; assim como de cascas de banana, talos de maça, restos de salgados 

classificados como II A (não perigoso e não inertes). O resíduo outro (4%) eram 

compostos de pilhas classificados como classe I (perigosos) e também espetos de 

madeira, palitos de picolé, pás de sorvete, classificados como II A. 

Outro resíduo encontrado, porém em pequena quantidade, foi o alumínio, 

classificado como II-B (não perigosos e inertes), sendo que no total da semana 

foram encontrados apenas 25 latinhas , 1 embalagem de marmita e duas bolinhas 

de alumínio.Todos esses resíduos somaram um total de 22,1Kg por semana. 

Nas Tabela 2 são apresentadas as gravimetrias por dia da semana letiva 

quantificadas nesta pesquisa. 

 

 

05/03 

Terça Feira 

06/03 

Quarta 

Feira 

07/03 

Quinta 

Feira 

08/03 

Sexta feira 

09/03 

Sábado 

11/03 

Segunda 

Feira 

       

Matéria 

Orgânica 
27% 9% 38% 13% 5% 

6% 

 

Papel 
40% 17% 27% 68% 37% 

50% 

Plástico 
30% 12% 31% 19% 13% 

43% 

Metais 
1 a 2% 2% 4% - - 

1% 

Outros 
- - - - - 

- 

Tabela 2: Caracterização dos resíduos sólidos por dia. 
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Na sexta feira, 08/03 houve uma grande contribuição de papeis descartados 

no laboratório, provavelmente por uma maior quantidade de aulas práticas, já no 

sábado houve uma maior quantidade de matéria orgânica presente nos resíduos 

devido à chuva e os ventos fazendo com que caíssem mais folhas das arvores, 

juntamente com uma quantidade maior de salgados e bolachas jogadas no dia 

anterior no pátio dia 08/03 onde foi realizada uma homenagem às mulheres.  

 Na quinta feira o segundo resíduo mais encontrado foi a matéria orgânica, 

enquanto que nos outros dias o segundo resíduo mais encontrado era o plástico. O 

fator que influenciou para que isso ocorresse foi devido à chuva e os ventos o que 

acarretou uma queda maior de folhas das arvores.  

O terceiro resíduo mais encontrado foi a matéria orgânica em todos os dias 

exceto no sábado, onde a matéria orgânica foi a primeira mais encontrada, sendo 

assim o plástico foi o terceiro resíduo mais descartado. 

 

 

Figura 13: Gravimetria dos resíduos sólidos do Campus Bela Vista – IFMT 

Em relação à composição gravimétrica do campus Cuiabá Bela – Vista, 

predomina o papel, representando o percentual de 53% do total, seguido por plástico 

com 22%, matéria orgânica 21%, outros com 3% e alumínio com 1%. O plástico e a 

matéria orgânica apresentam porcentagens parecidas porem não há nenhuma 

relação, uma vez que a densidade do plástico é menor do que as matérias orgânicas 

encontradas 

 Comparado ao estudo realizado na Escola Agrotécnica Federal de Senhor do 

Bonfim, na Bahia (VITORINO et al. , 2002) quando se trata de papel, os resultados 

21% 

53% 

22% 

1% 3% 

Matéria Orgânica Papel Plástico Metais Outros 
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são semelhantes uma vez que o resíduo mais gerado nesta instituição também foi o 

papel com 44%. Porém, em relação aos outros resíduos foram encontrados 

resultados diferentes, porque o segundo resíduo mais encontrado foi o rejeito com 

26% do total. A matéria orgânica foi o terceiro mais encontrado com 15%, seguido 

do plástico, com 11% e de metal 4% 

Sendo classificadas de acordo NBR 10.004 ( ABNT 2004) papel, plástico e 

alumínio como II-B (Não perigosos e inertes) são resíduos que poderiam ser 

separados e acondicionados e entregues a alguma associação de catadores. 

Separando-se a matéria orgânica gerada, poderia se fazer a compostagem, 

que envolve a decomposição biológica promovida por microrganismos do solo 

transformando-a em adubo. A poda de galhos e de gramas no campus é jogada no 

bosque para assim virar adubo, porem folhas que caem perto dos prédios são 

juntadas e dispostas junto com os demais resíduos que vão para o aterro sanitário.  

Nos resíduos denominados “outros” foi encontrado pilhas classificados como 

classe I (Perigosos), que poderiam ser acondicionados em tambores plásticos para 

posterior destinação aos revendedores, aplicando assim a logística reversa e 

atendendo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 257 de 30/06/99 

(CONAMA, 1999) que diz: 

“Art. 1
o
 As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de 
quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem 
como os produtos eletro-eletrônicos que as contenham integradas em sua 
estrutura de forma não substituível, após seu esgotamento energético, 
serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam 
ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 
para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.” 
(CONAMA, 1999) 
 

Observou-se que os resíduos eletroeletrônicos foram dispostos de forma 

incorreta, uma vez que televisões foram encontradas no contêiner onde o município 

fica responsável para levar até o aterro sanitário (Figura 14). 



33 
 

 

Figura 14:Televisão disposto de forma incorreta 

            

Os resíduos eletroeletrônicos teriam que ser entregues a organizações que 

reciclam lixo eletrônico, entregues aos estabelecimentos que as comercializam ou à 

rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias para repasse aos 

fabricantes ou importadores, uma vez que os eletrônicos que conforme o site Brasil 

(2010), possui metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio e 

chumbo, que liberados em um aterro/lixão podem contaminar o lençol freático, além 

de poluírem o ar se forem queimados.    

          Andando pelo bosque do Campus foi encontrado lâmpadas fluorescentes 

(Figura 22), classificadas como Classe I (Perigosos), que supostamente teriam que 

ser guardadas e posteriormente devolvidas no local da compra para depois ser 

devolvidas a seus fabricantes aplicando-se assim a logística reversa. 

          Vale ressaltar que o bosque do campus Bela Vista pertence ao Parque 

Estadual Massairo Okamura, ou seja, um local de Preservação Ambiental 

Permanente. 
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Como um exemplo de plano de gerenciamento de resíduos em Instituição 

pública de ensino podemos citar a Universidade Tecnológica Federal do Pará, 

Campus Francisco Beltrão que dispõe seus resíduos da seguinte forma: 

“A maior parte dos resíduos classificados como II-B (Não perigosos e 
inertes) é composto por materiais recicláveis que são segregados, 
acondicionados e entregues para a Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Francisco Beltrão, Paraná. Os rejeitos (incluindo os resíduos 
dos sanitários), material orgânico e alguns outros não recicláveis, 
classificados como IIA (Não perigosos e não-inertes), são acondicionados 
em sacos plásticos de 50 litros, armazenados e coletados pelo serviço de 
limpeza municipal. Dentre os resíduos classificados como Classe I 
(Perigosos) estão as lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e os resíduos 
de laboratório. As lâmpadas fluorescentes estão sendo encaminhadas para 
as empresas revendedoras. As pilhas e baterias são acondicionadas em 
tambor plástico até volume mínimo para posterior destinação aos 
revendedores.” (GONÇALVES, 2010) 

 

A Universidade do Paraná quando se trata de pilhas e baterias, seguem o que 

é estabelecido pelo CONAMA N º 257 de 30 de Junho de 1999. 

Para que o IFMT – campus Cuiabá Bela Vista tenha uma disposição de seus 

resíduos de forma adequada, faz- se necessário um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. De acordo com Ramos (2012) os principais objetivos do plano 

gerenciamento de resíduos sólidos são: proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; gestão 

integrada de resíduos sólidos. 

Figura 15: Lâmpadas dispostas no bosque do campus 
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         Diante deste prévio diagnóstico gravimétrico dos resíduos sólidos do campus 

observa-se a importância de que se faça a divulgação setorial destes dados e se 

realize primeiramente um trabalho de conscientização ambiental no campus e 

posteriormente um plano que de gestão de resíduos sólidos que venha do próprio 

anseio desta comunidade. 

         Para tanto se faz necessário treinamento dos funcionários da limpeza, 

campanhas de coleta seletiva a cada semestre, envolvimento dos cursos da 

instituição para auxiliar na campanha de coleta seletiva, ações de educação 

ambiental continuada através de palestras, sendo informada dos resultados da 

pesquisa sobre a quantificação e caracterização dos resíduos gerados na instituição 

para assim o programa ser aplicado, monitorado e sempre que possível atualizado. 
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5- CONCLUSÃO 

A partir da realização da caracterização gravimétrica constatou-se uma 

quantidade considerável de resíduos gerados no campus Bela vista, revelando que 

muitos deles são encaminhados ao aterro sanitário municipal são passiveis de 

reutilização, reciclagem ou compostagem. Esse fato reflete a necessidade do 

campus em possuir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, contando 

assim com treinamento e sensibilização de alunos, servidores para a implantação do 

mesmo.  

As mudanças de atitudes relacionadas com a questão do lixo resultam do 

desenvolvimento da Educação Ambiental na Instituição como um processo 

permanente e participativo no qual a comunidade escolar toma consciência do seu 

ambiente, sendo informada dos resultados da pesquisa sobre a quantificação e 

caracterização dos resíduos gerados em reuniões realizadas na Instituição. 

É importante que num campus cuja maioria dos alunos estão em cursos da 

área ambiental, as Leis que norteiam a mesma sejam aplicadas de forma a contribuir 

para o meio ambiente e para a formação destes futuros profissionais. 
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