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Resumo: A demanda por mão de obra qualificada cresce a cada ano, tal exigência se tonar notória 

ao verificar o crescente aumento da procura por vagas em instituições de ensino técnico, 

profissionalizante e superior. Por trabalhares com ensino, estas instituições geram elevada 

quantidade de resíduo sólido. Sobre essa problemática, este presente trabalho tem como objetivo 

apresentar uma proposta de um programa de Produção Mais Limpa (P+L) na Universidade do 

estado do Pará (UEPA), precisamente no Campus VIII localizado no município de Marabá. A 

metodologia utilizada foi baseada no manual do Centro Nacional de Tecnologia Limpa (CNTL) 

com intensão de identificar as causas da geração de resíduo e consequentemente efetuar o 

diagnostico ambiental da instituição com a finalidade de identificar as oportunidades de aplicação 

da P+L. O trabalho foi composto por: revisão bibliográfica, diagnóstico ambiental e oportunidades 

de melhorias quanto aos resíduos sólidos na UEPA. Os resultados mostraram um quantitativo 

mensal de resíduo de papel: 43,16 kg, metal: 5,66 kg e plástico: 45,31 kg. A instituição não possui 

gerenciamento de resíduo sólido e nenhum tipo de programa que aborde a educação ambiental. 

Desta forma recomenda-se a implantação de programa de Produção Mais Limpa para a redução, 

reciclagem e programa de educação ambiental  

 

Palavras-chave: Meio ambiente, gestão, instituição de ensino superior. 

 

MORFOLOGY OF FIBERS AND VESSELS IN JUVENIL AND MATURE WOOD OF 

Eucalyptus spp. 

 

Abstract: The demand for skilled labor grows every year, and this requirement becomes noticeable 

when the demand for vacancies in technical, vocational and higher education institutions increases, 

and because of teaching jobs, these institutions generate a high amount of solid waste. On this issue, 

this paper aims to present a proposal for a Cleaner Production (P + L) program at the University 

of the State of Pará (UEPA), precisely at Campus VIII located in the municipality of Marabá. The 

methodology used was based on the manual of the National Center for Clean Technology (CNTL), 

with the aim of identifying the causes of waste generation and, consequently, to carry out the 

environmental diagnosis of the institution in order to identify the opportunities for P + L 

application. The work was composed of: bibliographical review, environmental diagnosis and 

opportunities for improvements regarding solid waste in UEPA. The results showed a monthly 

quantity of paper waste: 43.16 kg, metal: 5.66 kg and plastic: 45.31 kg. The institution does not 
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have solid waste management and no type of program that addresses environmental education. In 

this way it is recommended to implement a Cleaner Production program for the reduction, recycling 

and environmental education program  

 

Keywords: Environment, management, institution of higher education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As exigências do mercado de trabalho por mão de obra qualificada crescem 

constantemente, tal exigência se faz nítida ao verificar a demanda por vagas em instituições de 

ensino técnico, superior e profissionalizante.  

Por trabalharem com ensino estas universidades acabam a gerar diversos tipos de resíduos 

em suas atividades. CAMPUS et al. (2012), ressalta que está problemática merece destaque global, 

visto que seu gerenciamento inadequado favorece o aparecimento de problemas ambiental nas 

vertentes biológica, física e social. Portanto, verifica-se a necessidade de uma aplicação de gestão 

ambiental para a melhorias e redução da matéria e energia que é consumida neste tipo de instituição 

para garantir um certo equilíbrio e sustentabilidade dentro da mesma.  

Observado os danos causados pelos resíduos, verifica-se a necessidade de implantação de 

técnicas e tecnologias em universidades para mitigar esta questão. As instituições de ensino são 

alvos para a aplicação tais práticas de gestão ambiental já que seus processos produtivos culminam 

na geração de resíduo. Como causa-efeito, impactam financeiramente e ambientalmente, uma vez 

que serão gerenciados, armazenados e destinados ao fim adequado (BAI, 2015).  

No âmbito das questões dos resíduos sólidos nas universidades este trabalho tem como 

objetivo fazer um levantamento dos resíduos sólidos de alguns blocos e setores do campus 

universitário de Marabá - UEPA para mitigar os danos ambientais causados pela operação do 

mesmo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da instituição objeto de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade do Estado do Pará – Campus VIII localizada no 

município de Marabá/PA, 5° 21’46.1’’S 49° 07’15.3’’W. Segundo o site da própria UEPA, a 

instituição de Marabá começou há 22 ano, desde então a instituição vem ampliando sua estrutura. 

 

2.2 Diagnóstico da instituição 

 

Realizou-se o diagnóstico ambiental da universidade a partir do acompanhamento das 

atividades realizada em salas de aula do bloco 1,2 e 3, setores administrativos e na lanchonete.  

No diagnostico quantificou-se durante 10 dias úteis os resíduos de salas de aula dos blocos 1, 

2 e 3, setor administrativo e lanchonete por meio de classificação e pesagem do mesmo. Para a 
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quantificação se utilizou-se lona onde os resíduos eram despejados para classificação entre plástico, 

metal e papel e postos em sacos de lixo de 100 litros separadamente para a pesagem em balança digital 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Diagnostico da instituição 

  

Com a realização do diagnostico ambiental da instituição foi possível identificar diversas 

dificuldades relacionada a gestão de resíduo sólidos. Tal como seu acondicionamento e meio de 

coleta que não é realizada seletivamente (figura 2). Verificou-se ainda a falta de gerenciamento de 

RS dentro da instituição onde a mesma não possui nenhum sistema de RS, o que favorece as percas 

com reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Balanço do material 

 

O resultado do balanço dos inputs foi realizado com o auxílio das notas fiscais das compras 

cedida pela própria coordenação do campus, com esta nota foi possível obter informações sobre os 

materiais que mais se utiliza na instituição e posteriormente montado um fluxograma de processo.  
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As atividades são diversas e variam de acordo com o setor que foi estudado e com a quantificação 

dos resíduos verificou-se que em sala de aula é gerado grande quantidade de papel, a tabela 1 mostra 

a quantidade de resíduo em cada setor na quantificação de 10 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Caracterização e quantificação do resíduo sólido 

 

A realização do processo de caracterização de resíduo sólido (RS) possibilita o planejamento 

de um plano de gestão quanto as atividades que são realizadas em uma determinada instituição de 

ensino superior bem como avaliar o potencial de reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos 

gerados. Quando este processo é realizado em passos de produção mais limpa viabiliza melhorias 

futuras nas ações de gerenciamento já adotada (MURATA; ADRIANO, 2015).  

Na análise de caracterização de resíduo sólido é possível adquirir uma series de dados 

relacionado a composição gravimétrica, média de geração diária, semana e anual de RS o que é 

fundamental para a identificação dos problemas presente na gestão de RS da instituição, além de 

otimizar o diagnostico ambiental.  

Durante os 10 dias de quantificação dos resíduos das salas de aula do bloco 1, 2 e 3, 

lanchonete e administrativo foi obtido uma amostragem total de plástico, papel e metal de 31,06 kg 

o que dá uma estimativa diária de 3,106 kg, mensal de 94,47 kg e anual de 1133,69 kg, considerando 

esse fluxo constante já que mesmo em recesso as atividades na instituição continuam em vários 

setores. A tabela 2 especifica a geração diária, mensal e anual dos RS separadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale salientar que a pesquisa não quantificou os demais RS que são gerados na universidade 

como vidro, madeira, resíduo de varrição, matéria orgânica e semissólidos por serem quantidades 

relativamente pequenas, com exceção do semissólidos que não foi quantificado pela dificuldade de 

se realizar a mensuração. Por tanto a composição gravimétrica a seguir na tabela 3 apresenta os 

dados dos resíduos papel, plástico e metal referente aos 10 dias de quantificação. 
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3.4 Perdas financeiras em resíduo 

 

Uma das características da P+L é proporcionar lucro para uma determinada empresa sem 

alterar seus processos produtivos e incrementar ideias ambientalmente corretas, uma delas pode ser 

a implantação de um plano de gerenciamento de resíduos sólido na instituição para que possa se 

aproveitar o máximo dos seus recicláveis na questão da comercialização (PINHA,2006).  

A tabela 4 mostra o preço dos recicláveis nesse segundo bimestre, os dados são segundo site 

da Secretaria da Fazenda – SEFAZ sobre a cotação, pesquisa e comparação de preços de várias 

empresas e cooperativas que realizam a compra e venda de materiais recicláveis. 

 

Observando os preços dos materiais e a quantidade de resíduo gerado na instituição pode-se 

estimar uma perda financeira anual total de 735,93$ onde 103,58$ referente ao papel, 380,70$ diz 

respeito ao plástico e caso o metal fosse comercializado iria gerar um lucro de 251,65 ao ano. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os estudos sobre programas de Produção Mais Limpa vêm sendo cada vez mais analisado 

e aplicado em empresas e instituições de ensino e após a realização deste trabalho e o levantamento 

de tais dados percebe-se a necessidade de atribuir uma atenção especial aos resíduos que são 

gerados na UEPA, pois os mesmos não possuem nenhuma destinação final diferenciada, ou seja, 

são todos descartados sem coleta seletiva e posteriormente enviados ao aterro sanitário municipal. 

É importante destacar que para qualquer programa relacionado a RS seja eficiente é indispensável 

a realização de sensibilização e educação ambiental da comunidade acadêmica abordando as 

problemáticas ambientais causado pelo descarte incorreto dos RS perante todas essas barreiras 

encontradas conclui-se que a UEPA necessita de Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido 

eficiente conde o mesmo seja monitorado junto ao ecotime para ser bem-sucedido, além do ecotime 
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núcleos relacionados a educação ambiental poderiam ser alternativas para auxiliar o ecotime a 

supervisão do plano. 
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