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Resumo: De acordo com modelo atual da sociedade, que visa o consumo desenfreado de bens e 

serviços, resultando, consequentemente, em um aumento significativo na geração de resíduos sólidos 

e ocasionando grandes impactos no meio ambiente devido a falta de manejo desse produto. Essa 

situação, impõem um desafio de implementar a educação ambiental,  transformando uma sociedade 

consumista em uma sociedade sustentável, onde a responsabilidade na geração e deposição final do 

seu resíduo são assuntos de grande importância. Com isso o Grupo Gestor de Resíduo Sólidos do 

Campus UTFPR- Francisco Beltrão aplica atividades de gestão e gerenciamento dos resíduos no 

campus desde a geração até a deposição final, ministrando palestras para a educação ambiental de 

toda comunidade acadêmica, desenvolvendo campanhas de recolhimento de materiais recicláveis, 

divulgando em rede social o trabalho realizado e curiosidades sobre o assunto. Dessa forma é 

possível informar um grande grupo de pessoas sobre a importância da destinação correta dos 

resíduos, ajudando a comunidade a ter um futuro melhor. 
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SOLID WASTE MANAGING GROUP UTFPR – FRANCISCO 

BELTRAO AND ENVIROLMENTAL EDUCATION ACTIVITIES IN 

THE ACADEMIC COMMUNITY 
 

 

 

Abstract: According to the current model of society, that seeks consumerism of goods and services, 

resulting in a significant increase in the generation of solid wastes and also causing big impacts in the 

environment ,due to the lack of management of this product. This situation imposes a challenge of 

implementing an environmental education , transforming the consumerist society into a sustainable 

society, where the responsibility of generation and final deposition of waste are topics of extreme 

importance. This way the solid waste managing group UTFPR – Francisco Beltrao applies managing 

activities of wastes on campus, from the generation until the final deposition, giving lectures about 

environmental education for the entire academic community, developing campaigns on recyclable 

material collection , spreading in social networks the work that has been done, besides some 

curiosities about the topic. As a result, it is possible to inform a big group of people about the 

importance of a proper destination of wastes, helping the community to have a better future. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de seu desenvolvimento, o homem sempre gerou resíduos sólidos, porém, a 

grande diferença, segundo Juliatto (2011), é que, antes da II Guerra Mundial, os resíduos 

eram de composição simples e, assim, eram facilmente degradados pelo ambiente. Cenário 

que se altera nas últimas décadas, há vários problemas em dar uma destinação adequada aos 

novos materiais que foram desenvolvidos, somado ao crescimento exponencial da população 

e o aumento da geração per capita desses resíduos.  

Esses fatores evidenciaram o problema da má destinação dos resíduos, culturalmente, 

a humanidade sempre tentou afastar da maneira mais rápida possível esses resíduos, 

normalmente, utilizando-se de rios, o que fez com que cidades a jusante sofressem com a 

contaminação desses corpos hídricos. A disposição incorreta desses resíduos, também 

ocasionou a contaminação de solos, podendo posteriormente contaminar os lençóis freáticos 

(GOUVEIA, 2012). 

O grande desafio em se destinar corretamente os resíduos gerados diariamente pela 

população é construir uma gestão integrada eficiente. Segundo Guerra (2012), as atividades 

ligadas aos resíduos sólidos urbanos podem ser divididas em cinco etapas: geração de 

resíduos, acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final. Sendo que, no Brasil, a 

etapa mais onerosa é a de disposição final dos rejeitos. 

Uma das estruturas da sociedade vem, a cada dia mais, protagonizando tal 

problemática dos resíduos, as universidades federais, que devido ao Decreto 5.940, de outubro 

de 2006, são obrigadas a realizar a segregação e destinação correta dos resíduos, separados 

em reciclável e não reciclável.  

As universidades, por serem instituições voltadas para o ensino e pesquisa e por 

apresentarem características que se assemelham ao funcionamento de uma cidade, são ideais 

para implementar um sistema de gestão integrada para criar e executar o gerenciamento e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento da sociedade em torno da instituição de ensino. 



 

 

O Campus Francisco Beltrão, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, juntamente 

com os acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental, vinculados ao projeto de pesquisa 

Desenvolvimento e Implementação de um Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do 

Câmpus Francisco Beltrão, vem desenvolvendo o processo de gestão e gerenciamento dos resíduos 

gerados no campus, trabalhando para a educação ambiental de toda comunidade acadêmica, 

ministrando palestras em eventos da Universidade, fazendo análises gravimétricas em cada semestre 

para quantificar a geração de resíduos, além da realização de campanhas de coletas de resíduos 

especiais.  
 

2. ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO 

 
Devido a grande problemática enfrentada pela sociedade diante dos resíduos sólidos, o 

Desenvolvimento e Implementação de um Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do 

Campus Francisco Beltrão, que teve início no primeiro semestre de 2014, tem como objetivo diminuir 

a quantidade de resíduos gerados na universidade e que são destinados até o aterro sanitário, 

contribuindo assim com a diminuição dos impactos negativos causados, propondo medidas para 

sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os impactos causados à sociedade pelos resíduos sólidos. 

 

2.1. Regularização das lixeiras 

 
Balizado pelo Decreto 5.940, que regulariza a segregação dos resíduos em recicláveis e 

rejeitos, fez-se a regularização de todas as lixeiras do campus, uma vez que observou-se que haviam 

vários descasos referentes a temática. Foram reutilizadas as lixeiras já existentes e padronizadas com 

adesivos para a comunidade dar o correto destino aos resíduos (FIGURA 1).  

 

FIGURA 1: Lixeiras da UTFPR – Francisco Beltrão depois da padronização. 

 
 

Com isso os pontos de coleta pontuais aumentaram na instituição, visto que se 

reutilizaram as lixeiras já existentes no campus e percebeu-se a diminuição dos resíduos jogados nas 

vias. 



 

 

2.2. Análises gravimétricas 

As universidades geram resíduos de diferentes naturezas, oriundos de diversificadas 

fontes, como orgânicos, provenientes do restaurante universitário (RU); perigosos, gerados das 

atividades laboratoriais; e também os resíduos recicláveis, oriundos de diferentes setores. E para que o 

Decreto 5.940 seja seguido, os resíduos devem ser segregados na fonte geradora e, uma maneira de 

verificar essa separação é por meio da quantificação e caracterização gravimétrica dos resíduos. 

A análise gravimétrica de resíduos sólidos, segundo Oliveira et al. (2014), determina a 

quantidade que cada tipo de resíduo representa da massa total de resíduos gerados. Deste modo, a cada 

semestre o projeto realiza a análise gravimétrica para quantificar os resíduos gerados e nortear as 

ações de educação ambiental. 

As quantificações foram realizadas durante uma semana, em que não tivesse nenhuma 

intervenção para não alterar na quantidade de resíduos gerados, como feriados ou eventos, com todos 

os resíduos do campus, exceto os provenientes dos laboratoriais de pesquisa, do ambulatório e os 

resíduos oriundos das atividades de construção civil. 

Durante o período de análise, o resíduo retirado pelos profissionais responsáveis pela 

limpeza do campus era reservado para pesagem, realizada toda noite, ao término das atividades do RU. 

Primeiramente houve a segregação dos resíduos em plástico, papel e papelão, vidro, isopor, alumínio, 

embalagem longa-vida, porcelana, ferro, resíduo orgânico e rejeito (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2: Grupo realizando a separação para pesagem dos resíduos. 

 
 

Então, com os resíduos segregados, a pesagem era realizada com uma balança com 

capacidade de 10 kg e uma bacia para melhor acondiciona-los sobre a mesma. Ao término da 

pesagem, os resíduos eram encaminhados para coleta. 

Os dados da quantificação, para melhor organização, foram tabelados em planilhas, com a 

utilização do programa Microsoft Excel e classificados segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004). Os 

dados apresentados a seguir, são referentes ao primeiro semestre de 2016. 

A primeira constatação foi que não houveram resíduos identificados como Classe I, 

segundo a NBR 10.004, com características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade (ABNT, 2004). 

A não identificação de resíduos perigosos pode ser explicada pela não quantificação dos 

resíduos laboratoriais e de serviço de saúde. Portanto, tais resíduos não são gerados nos demais setores 

do campus, durante o período de estudo. 



 

 

Sendo assim, os resíduos identificados como Classe II-B, são os resíduos recicláveis: 

plástico, papel e papelão, vidro, isopor, alumínio, embalagem longa vida, porcelana e ferro (ABNT, 

2004). Porém esses resíduos foram identificados em menor quantidade, apenas 16,3% do total gerado. 

Já os resíduos classificados como Classe II – A, não perigosos e não inertes, obtiveram 

maior quantidade, 83,7%, mas menor diversidade, somente resíduos orgânicos e rejeitos (ABNT, 

2004).  

Ainda sobre a classificação, destaca-se que 18,27% do total foram classificados como 

resíduos orgânicos, totalizando, em média, 9,54 kg por dia. Este valor pode ser explicado devido à 

presença do Restaurante Universitário no campus e o grande número de usuários desse serviço na 

comunidade acadêmica, pois o campus encontra-se no interior do município, dificultando a saída do 

campus no horário do almoço. 

Quanto aos rejeitos, 52% dos resíduos gerados foram classificados como tal, resultando 

em 20 kg por dia. Esse fato pode ser explicado devido à segregação incorreta na fonte geradora, com 

consequente contaminação de resíduos recicláveis. 

Quanto aos resíduos recicláveis, houve a identificação de pequena parcela, sendo 9,4% de 

papel e papelão, resultando em 5,89 kg por dia, e 5,7% de plástico, com 3,53 kg por dia. Em menor 

parcela foram identificados 0,28 kg por dia de alumínio compondo 0,4% do total gerado, embalagem 

longa vida com 0,3% e 0,16 kg por dia, de vidro e isopor foram quantificados 0,12 kg por dia e 0,09 

kg por dia respectivamente. As menores porcentagens encontradas foram de porcelana com 0,1% e 

0,05 kg por dia e de ferro com o mesmo percentual. 

Esta pequena parcela classificada como materiais recicláveis é resultado da contaminação 

de materiais recicláveis por resíduos orgânicos e/ou rejeitos na fonte geradora, diminuindo o potencial 

de reciclagem do campus.  

 

2.3. Palestras e apresentações de trabalhos 

 
Como parte integrante do trabalho do grupo consta as práticas de educação ambiental 

aplicadas no campus e para a comunidade em geral sobre a temática abordada. Durante a graduação, 

inúmeros eventos de âmbito universitário são realizados, como congressos, workshops e simpósios. 

Nestes eventos, a troca de informações com os demais participantes é de extrema importância para o 

crescimento do grupo. 

As atividades apresentadas nos eventos abrangem palestras para os calouros, palestras em 

Semanas Acadêmicas e Semana do Meio Ambiente, apresentação de banners e apresentações oral em 

congressos da categoria (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3: Apresentação do projeto em evento acadêmico 



 

 

 
 

A divulgação da temática é de extrema relevância e sempre é bem recebida pela comunidade 

beneficiada. As práticas, além de beneficiar a comunidade, são importantes para os discentes executores do 

projeto, que trabalham as habilidades de comunicação oral e escrita, além da troca de saberes e experiências com 

outros grupos que desenvolvem trabalhos semelhantes. 

 

2.4. Tratamento dos resíduos orgânicos gerados na UTFPR – Francisco Beltrão 

 
Devido à presença do restaurante universitário (RU) no campus, com o intuito de destinar 

o menor volume de resíduos para o aterro sanitário de Francisco Beltrão, foi construída uma 

composteira (FIGURA 4) para tratar os resíduos orgânicos do campus.  

 

 

 

FIGURA 4: Composteira. 



 

 

 
 

 

A construção da composteira foi realizada com resíduos da construção do novo bloco da 

universidade, tendo capacidade para até 4 m³ de composto, sendo dividida em 4 caixotes para receber 

todo o resíduo orgânico gerado no RU. Cada caixote recebe a quantidade de resíduos no intervalo de 

um mês. 

A alimentação da composteira se dá todo dia, após finalizarem as atividades do almoço 

no RU, sendo o funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, levando os resíduos gerados na hora do 

almoço do mesmo dia e do jantar do dia anterior. Na hora em que se levam os resíduos, há a pesagem 

para controle do total de resíduos e, quando depositados nas caixas, mede-se a temperatura de cada 

pilha, na superfície e no interior, para controle do processo. 

 

2.5. Campanha de recolhimento de materiais recicláveis 

 
O projeto também trabalha com campanhas de recolhimentos de resíduos especiais, isto é, 

aqueles de difícil reciclagem. Uma das campanhas, que teve início em 2016, foi a “Brigada das 

Esponjas”, tendo parceria com uma empresa de São Paulo, que possui uma plataforma na internet que 

possibilita a coleta destes materiais.  

A Brigada das Esponjas funciona com a parceria da comunidade acadêmica, que trazem 

as esponjas utilizadas para pontos coletores, presentes dentro da universidade. As esponjas coletadas 

são enviadas pelos correios para empresa parceira do projeto, que destinam as mesmas até indústrias 

que fazem a reciclagem e transformam as esponjas em resina industrial, sendo utilizados como 

matéria-prima do plástico reciclado, para produção de lixeiras, bancos e pás. 



 

 

As esponjas não são um material reciclável na região sudoeste do Paraná, pois não há 

nenhuma indústria com tecnologia para fazer tal reciclagem. Por isso, a coleta e correto 

encaminhamento desses materiais trás grande benefício para a comunidade local. Ainda é objetivo 

implantar, nos próximos semestres, outras campanhas, tais como materiais de escritório, incluindo 

canetas, lápis, borrachas e canetões, sendo o ambiente universitário um grande gerador destes 

resíduos, ainda destinados ao aterro. 

 

 

2.6. Divulgação do Grupo em redes sociais 

 

Para uma melhor visibilidade e comunicação com a comunidade acadêmica, o Grupo 

possui uma página em uma rede social. Nela são postadas atividades do cotidiano do Grupo e 

algumas curiosidades ligadas a temática trabalhada. 

Como a internet é o meio de comunicação mais utilizado hoje em dia, o Grupo realiza 

postagens semanalmente com a finalidade de informar as atividades prestadas e tirar algumas 

dúvidas da comunidade acadêmica sobre a temática de trabalho. 

As curiosidades envolvidas nas postagens são principalmente sobre o descarte de certos 

resíduos, que geralmente são destinados de maneira incorreta, e com as postagens o Grupo 

visa sanar tais dúvidas (FIGURA 5). 

 
FIGURA 5: Publicação sobre curiosidades na temática abordada. 

 



 

 

A página tem como objetivo também divulga as atividades realizadas no campus, como a 

realização da compostagem, recolhimento dos resíduos recicláveis e campanhas de educação 

ambiental (FIGURA 6). 

 
FIGURA 6: Publicação da divulgação da campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos da cidade de Francisco Beltrão – PR. 

 
 

Atualmente a página do Grupo “Gestão de Resíduos UTFPR – FB” possui 505 curtidas e 

encontra-se em desenvolvimento. 

 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com principal objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os impactos 

causados pelos resíduos sólidos, o projeto segue suas atividades no campus visando sempre o 

equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Somado a isso, existe a evolução dos acadêmicos, 

que aprendem, na prática, sobre ações de educação ambiental e sobre as dificuldades dos trabalhos de 

gestão de resíduos.  
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