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RESUMO: Este artigo procura apresentar a implantação da coleta seletiva de 

feito na Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas – MG. O diagnóstico da 

situação referente aos resíduos gerados na Faculdade Pitágoras em Poços de 

Caldas foi realizado no período de 15 de abril e 16 de maio de 2014, foram 

coletadas e pesquisadas as informações referentes à disposição de lixeiras, 

tanto para coleta seletiva quanto para o descarte de lixo em geral e a 

determinação qualitativa dos resíduos gerados por toda a instituição foi 

determinado por uma pesquisa de campo baseada em entrevistas com 

funcionários e análise observacional do campus. 
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Introdução 

 

Entre os diversos problemas ambientais existentes, o dos resíduos 

sólidos urbanos tem-se tornado um dos maiores desafios da atualidade. Com o 

crescimento acelerado da população, houve incremento na produção de bens e 

serviços. Estes, por sua vez, à medida que são produzidos e consumidos, 

acarretam uma geração cada vez maior de resíduos, os quais, coletados ou 

dispostos inadequadamente, trazem significativos impactos à saúde pública e 

ao meio ambiente (DEUS et al, 2004). 

Reduzir os milhões de toneladas de lixo que nossa civilização produz 

todos os dias é um dos maiores desafios do século XXI. Atualmente, na busca 
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da sustentabilidade urbana e planetária, vem-se procurando novos padrões de 

produção e consumo de modo a reduzir os resíduos sólidos gerados (CRUZ, 

2002). O desafio atual, na busca da sustentabilidade ligada à questão dos 

resíduos sólidos, consiste em desvincular a relação direta entre o crescimento 

econômico e a produção de lixo (OLIVEIRA et al., 2009). 

A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio 

empresarial e acaba por envolver também o setor da educação. 

Segundo TAUCHEN & BRANDLI (2006), faculdades e universidades 

podem ser comparadas com pequenos núcleos urbanos, uma vez que 

envolvem diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades 

referentes à sua operação, como restaurantes e locais de convivência. Como 

consequência destas atividades há geração de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos. Há também alguns resíduos que podem ser classificados como 

industriais e como resíduos de serviços de saúde. Observa-se que a 

responsabilidade das universidades no adequado gerenciamento de seus 

resíduos, tendo em vista a minimização dos impactos no meio ambiente e na 

saúde pública, passa pela sensibilização dos professores, alunos e 

funcionários envolvidos diretamente na geração desses resíduos, e de seus 

diversos setores administrativos que podem ter relação com a questão 

(FURIAM & GÜNTHER, 2006). Estes aspectos deixam evidente que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) devem combater os impactos ambientais 

gerados para servirem de exemplo no cumprimento da legislação, saindo do 

campo teórico para a prática (TAUCHEN & BRANDLI, 2006). 

Enquanto geradora de resíduos provenientes das diferentes atividades 

desenvolvidas pela instituição, a Faculdade Pitágoras- campus Poços de 

Caldas - MG, tomou consciência das suas responsabilidades ao nível 

educacional, ético e social, adotando metodologias de gestão de resíduos 

visando a prevenção, redução, tratamento e destino final adequado. Ressalta-

se que este Programa de gerenciamento de resíduos sólidos 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 (BRASIL, 2006). 



Assim sendo, torna-se fundamental desenvolver um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos nos mais diversos ambientes, inclusive o 

universitário. 

Para a elaboração de um plano de manejo dos resíduos sólidos em 

instituições de ensino, é necessário que se conheça o tipo e quantidade de 

resíduos ali gerados, bem como as formas de manejo que os mesmos recebem 

(ARAÚJO e VIANA, 2012). 

O objetivo desta pesquisa é apresentar o diagnóstico de resíduos sólidos 

feito na Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas e uma proposta de 

implantação de gerenciamento dos mesmos. 

 

Materiais e Métodos 

 

O diagnóstico da situação referente aos resíduos gerados na Faculdade 

Pitágoras em Poços de Caldas foi realizado no período de 15 de abril e 16 de 

maio de 2014. 

A disposição de lixeiras, tanto para coleta seletiva quanto para o 

descarte de lixo em geral e a determinação qualitativa dos resíduos gerados 

por toda a instituição, foi determinado por uma pesquisa de campo baseada em 

entrevistas com funcionários e análise observacional do campus. 

Para a determinação quantitativa dos resíduos gerados na instituição foi 

realizada a contagem dos sacos de lixo colocados à beira da calçada da 

faculdade onde é feita a coleta pelo caminhão responsável pela limpeza 

urbana.               

Essa coleta municipal é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras 

de todas as semanas e, por isso, a contagem foi realizada apenas durante 

esses dias.  

 

Resultados e discussão 

 

Disposição das lixeiras pelo campus  

 



Existem lixeiras para a coleta seletiva de resíduos (plástico: vermelho, 

metal: amarelo, azul: papel, vidro: verde), se encontram espalhadas por toda a 

instituição nos corredores das salas de aula e laboratórios, ao lado da 

biblioteca e na cantina da faculdade. 

As lixeiras para descarte de resíduos em geral, se encontram em todas 

as salas de aula, salas de funcionários e na biblioteca.   

      

Análise qualitativa dos resíduos gerados      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 O lixo gerado pela cantina é de responsabilidade da mesma e por isso 

não entraram na análise quantitativa. Diariamente são gerados cerca de 50L de 

resíduos, principalmente latinhas e garrafinha de refrigerante, mas também 

garfos de plástico, pratos de isopor, guardanapos, canudinhos. 

 Na faculdade, grande parte dos resíduos gerados em todos os setores, é 

composta por papel (inclusive comprovantes da biblioteca) e em seguida, 

encontram-se materiais plásticos e papelão. 

 Em menor parte encontra-se material orgânico, vidros e metais. 

 Esporadicamente (principalmente no início de semestre) o volume de 

papelão e plástico aumenta devido ao recebimento de caixas de livros, 

equipamentos, entre outros. 

 Acredita-se que a maior parte desses resíduos seja reciclável e, por isso 

torna-se interessante destiná-lo a esse fim. 

 

Análise quantitativa dos resíduos gerados 



 

*Sacos plástico de lixo com capacidade de 100 L. 

Total de resíduos gerados e coletados: 178,5 sacos ou 17.850 L/mês. 

Resíduos gerados nos sanitários: 50 sacos ou 5.000 L/mês 

Total de resíduos não recicláveis: 60 sacos ou 6.000 L/mês 

Papel: 100 sacos ou 10.000 L/mês 

Papelão: 10,5 sacos ou 1.050 L/mês 

Plástico: 6 sacos ou 600 L/mês 

Metal, vidro e outros: 2 sacos ou 200 L/mês 

Jornal: 1Kg/dia  

 

A implantação de uma Gestão de Resíduos Sólidos justifica-se 

plenamente na instituição de ensino, pois esta, apesar de reunir diariamente 

um grande número de pessoas (números crescentes) - produtoras de diversos 

resíduos - possui procedimentos de coleta, transporte e destinação que podem 

ser melhorados para que sejam adequados.  

 O rápido crescimento demográfico, o esbanjamento dos recursos 

naturais e a degradação do meio ambiente, a pobreza persistente de grande 

parte da humanidade, a opressão, a injustiça e a violência de que padecem 

ainda milhões de pessoas exigem ações corretivas, tais como sugere a 

presente proposta. 



Segundo Mayor (Souza, 2005), a educação é a chave do 

desenvolvimento sustentável, autossuficiente – uma educação fornecida a 

todos os membros da sociedade, segundo modalidades novas e com a ajuda 

de tecnologias novas, de tal maneira que cada um se beneficie de chances 

reais de se instruir ao longo da vida. É necessário que o ensino promova 

atitudes e comportamentos que sejam portadores de uma cultura da 

sustentabilidade. A universidade não é apenas um local onde há o 

desenvolvimento técnico em determinada área do conhecimento científico, mas 

também deve propiciar hábitos e atitudes sadias de modo a transformar o ser 

humano em um cidadão consciente e comprometido com todos à sua volta. 

Assim sendo, o gerenciamento de resíduos sólidos vem ao encontro dessa 

responsabilidade cidadã particular e institucional. 

 Com a implantação dessa proposta, haverá racionalização das 

atividades, produção de processos mais limpos, redução de problemas 

ambientais, riscos de contaminação de toda a cadeia envolvida, produção de 

consciência e responsabilidade ambiental e social, melhoria da imagem junto a 

parceiros, governo, alunos, funcionários e população em geral.  

Visto a importância da organização como um todo, será realizado este 

gerenciamento da seguinte maneira: 

Nas lixeiras pretas destinadas para o lixo em geral será necessário que 

seja descartado apenas materiais à base de papel e os demais tipos de lixo 

deverão ser descartados em suas respectivas lixeiras de coleta seletiva. 

Ao lado dessas lixeiras de coleta seletiva será necessário deixar 

disponível uma lixeira para o depósito de materiais não recicláveis. 

Funcionários, alunos e professores devem colaborar firmemente com 

essa etapa já que é fundamental para que seja efetivo o andamento. 

A coleta realizada pelas funcionárias auxiliares de serviços gerais é de 

extrema importância também, sendo assim, os materiais coletados no sanitário 

somente poderão ser misturados com os depositados nas lixeiras de materiais 

não recicláveis que estarão em locais estratégicos e de conhecimento das 

funcionárias. 



Os materiais coletados nas lixeiras (antes para o lixo em geral e agora 

para papeis somente), serão misturados com os resíduos coletados na área 

destinada ao descarte de papeis (lixeira azul da coleta seletiva). 

Os demais resíduos coletados nas lixeiras de coleta seletiva não serão 

misturados e serão separados em sacos como previamente já o foram. 

Após a realização dessa coleta, todos os sacos com resíduos serão 

devidamente identificados e os sacos com materiais não recicláveis será 

colocado na calçada, pelo funcionário responsável, para a coleta realizada pela 

prefeitura às segundas, quartas e sextas-feiras. 

Os demais resíduos serão destinados à reciclagem. Caso a parceria 

com a empresa desse ramo possibilite o uso de containers pela faculdade, os 

sacos identificados serão devidamente acomodados até que a empresa faça o 

recolhimento. Esses containers poderão ficar no espaço onde os resíduos 

ficam até serem colocados para a coleta pela prefeitura (ao fundo do prédio A) 

ou em um local do estacionamento que facilite o recolhimento pela empresa 

responsável (como próximo ao local destinado para o estacionamento de 

motos). 

Do contrário, apenas a segregação dos sacos previamente identificados 

será suficiente, sendo assim poderão ficar no espaço onde os resíduos ficam 

até serem colocados para a coleta pela prefeitura (ao fundo do prédio A). 

A venda de recicláveis será feita com a frequência combinada com a 

empresa que fará a compra ou quando o volume for suficientemente grande.  

A implantação desse projeto está prevista para o início das aulas no 

segundo semestre, ou seja, no início do mês de agosto.  

Será necessário realizar uma capacitação com os funcionários 

diretamente relacionados com o gerenciamento de modo a tornar o processo 

eficiente. 

A conscientização de funcionários, professores e alunos é fundamental 

para o desenvolvimento e sucesso do projeto, que poderá ser realizada através 

de cartazes, banners e panfletos espalhados pela faculdade. 

 

 

 

 



Conclusões 

 

 

A partir da pesquisa, surgiu a demanda de implantação da coleta 

seletiva na instituição Faculdade Pitágoras, a fim de aprimorar conhecimentos 

de seleção de resíduos, racionalizar as atividades, produzir ambientes mais 

limpos, enfatizar a conscientização da preservação ambiental, prevenir 

contaminação, melhoria da imagem do ambiente acadêmico, fazendo com que 

cada consumidor seja responsável pelo seu resíduo. 

Concluímos então, que, para obter sucesso na implantação da coleta 

seletiva será necessária uma capacitação para funcionários de serviços gerais, 

direção, área administrativa, bibliotecários, coordenadores e professores, uma 

orientação aos alunos calouros e uma capacitação exigente dos veteranos, 

assim construindo um lugar sustentável e concluindo o objetivo do projeto. 
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