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Resumo
O presente documento apresenta estimativa de geração de resíduos convencionais na
UFSC em 2014 e 2017, bem como a composição gravimétrica dos resíduos convencionais
em 2017.
Resíduos convencionais são definidos como resíduos sólidos descartados em contentores,
contêineres e lixeiras destinados à coleta convencional de resíduos, ou seja, resíduos que
são destinados como rejeitos.
A estimativa de geração e composição gravimétrica permitem estimar o percentual de
resíduos passíveis de aproveitamento e medidas de intervenção.
1. Estimativa de geração de resíduos convencionais
Não há na UFSC balança de pesagem de caminhões ou de contentores que permita um
controle detalhado das massas dos resíduos que saem do Campus Universitário. A massa
de resíduos gerada é estimada de acordo com as pesagens exclusivas realizadas pela
COMCAP no Centro de Valorização de Resíduos - CVR no Itacorubi.
A dificuldade em realizar a pesagem exclusiva para UFSC pela autarquia decorre da
necessidade de caminhão e equipe específicas para este fim, uma vez que o serviço de
coleta de resíduos convencionais na UFSC também envolve a coleta resíduos em ruas do
entorno da universidade.
A CGA referenda seus dados de pesagem de resíduos convencionais em dois episódios,
uma registrada no período de 30 dias de período letivo e outra em um único dia em 2017,
também de período letivo:
-

Coletados e pesados exclusivamente entre 17/08/2014 e 16/09/2014, durante 30
dias, inclusive finais de semana;

-

Coletados e pesados exclusivamente em 14/09/2017.

Estimativa de geração de resíduos convencionais em 2014
Entre 17/08/2014 e 16/09/2014 a pesagem exclusiva de resíduos convencionais foi
realizada em 17 pontos de coleta por contentores de 240 L do Campus Trindade
(excluindo-se HU e CCA) e resultou em 73.270 kg. Assumindo este único dado para o
montante anual de resíduos temos uma estimativa mensal de 73,27 toneladas ao mês, e

uma média diária de 2.890 kg. A Tabela 1 apresenta a pesagem de resíduos no período, e
as médias por dia da semana e a Figura 1 a variação diária de volumes.

Tabela 01 - Pesagem de resíduos convencionais em 2014.

Figura 01: Coleta e pesagem exclusiva de resíduos convencionais da UFSC pela COMCAP entre 17/08/2014
à 16/09/2014.

Adicionalmente aos 73,27 ton/mês, foram coletados em 2014 nos 2 contêineres de 21 m³ da
Comcap localizados no Campus Trindade, às segundas, quartas e sextas-feiras, resíduos
convencionais excedentes aos 17 pontos de coleta, compreendendo resíduos de lixeiras de
calçadas e espaços externos, maravalha (serragem usada como cama para roedores) de
biotérios e laboratórios, entre outros resíduos volumosos. A média mensal de resíduos
coletados em 2014 é estimada em 45.076 kg, ou 45 toneladas por mês (Tabela 02).

Tabela 02 - Coleta de resíduos convencionais em caixas estacionárias em 2014.

Diante dos dados disponibilizados, para o período em 2014 têm-se 73.270 kg mensais
coletados em 17 pontos, e 45.076 kg mensais coletados nas caixas estacionárias
(contêineres de 21 m3), totalizando 118.346 kg, ou 118 toneladas por mês.

Figura 02 - Geração Mensal de Resíduos Convencionais em 2014.

Estimativa de geração de resíduos convencionais em 2017
Em 14/09/2017, quinta-feira, a COMCAP realizou a pesagem dos resíduos convencionais
em um único dia, o qual totalizou 3.440 Kg. Analisando o padrão de tendência semanal de
produção de resíduos, quartas e quintas-feiras tendem a representar a média semanal de
estimativa de coleta. Considerando 3.440 kg como média diária, têm-se em 2017 uma
estimativa em 30 dias de 103.200 kg de resíduos.
Em relação as caixas-estacionárias, nos 8 primeiros meses de 2017 foram coletados
através das caixas roll-on roll-off (20 e 30m³):
- Rejeitos (aterro sanitário): 150.900 (média/mês: 18.862 kg)
- Podas (destinadas à compostagem na COMCAP): 197.870 (média/mês: 24.734 kg)
Em 2017 têm-se portanto 103.200 kg mensais coletados em contentores de 240 litros, e
43.596 kg mensais coletados nas caixas estacionárias (resíduos de podas e rejeitos),
totalizando 146.796 kg, ou 147 toneladas por mês.

Apesar das limitações das estimativas realizadas, o aumento percentual no período entre
2014 e 2017 corresponde a 24%, sendo portanto de 8% ao ano de aumento da geração
de resíduos.
Em Julho de 2017 foi iniciada na UFSC a Coleta Seletiva Solidária. Foram desviados do
envio ao aterro sanitário no ano cerca de 16 toneladas de resíduos recicláveis,
representando cerca de 1,1% (16 ton / 1476 ton). Ao todo foram valorizados 17,23% dos
resíduos da UFSC (304 ton / 1764 ton ).
Considerando-se que os resíduos de podas (24 toneladas/mês) são valorizadas por meio de
compostagem, não sendo portanto enviadas ao aterro sanitário, os resíduos enviados como
rejeito resultaram em 2017, no total de 123 toneladas/mês.
Os dados de geração de resíduos convencionais totalizam em 2017:
-

Resíduos enviados como rejeito no ano de 2017: 1.460 ton.
Resíduos de podas destinados à compostagem no ano de 2017: 288 ton.
Resíduos recicláveis destinados à cooperativas no ano de 2018: 16 ton.

Estimativa de geração de resíduos convencionais em 2018
Até agosto de 2018, a Coleta Seletiva Solidária havia desviado do aterro sanitário e
encaminhado para cooperativa de catadores cerca de 25 toneladas de resíduos
recicláveis, média de 3 ton/mês.
Considerando que o aumento na geração de resíduos convencionais mantenha-se
constante e a manutenção dos resíduos de poda em 24 toneladas/mês, em 2018 estima-se
uma geração de resíduos convencionais de 132 ton/mês, totalizando para 2018:
-

Resíduos enviados como rejeito ao aterro sanitário no ano de 2018: 1.548 ton.
Resíduos de podas destinados à compostagem no ano de 2018: 288 ton.
Resíduos recicláveis destinados à cooperativas no ano de 2018: 36 ton.

Os resíduos recicláveis da coleta seletiva solidária representam 2,27% (36 ton /1584 ton).
Ao todo são valorizados 17,30 % dos resíduos da UFSC (324 ton/ 1872 ton).

Tabela 03 - Resíduos coletados pela Coleta Seletiva Solidária em 2017 e 2018.

2. Estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos da UFSC
O estudo da composição gravimétrica seguiu o plano de amostragem previsto na NBR
10.007/2004 e ocorreram em dois eventos de levantamentos, Outubro de 2017 (período
letivo) e Janeiro de 2018 (período não letivo). Em cada evento foram realizadas 7
amostragens em 24 locais e amostragem de lixeiras externas, totalizando 7.000 L
amostrados em cada evento, 14.000 L ao todo.
As amostras foram definidas pelo método do quarteamento.
No período de amostragem a UFSC Campus Trindade possuía 20 pontos de coleta com
209 contentores de 240 L, e 232 lixeiras externas.

Figura 03 - Mapa de localização dos pontos de coleta de resíduos COMCAP.

Figura 04 - Pontos de coleta e áreas de amostragem.

Tabela 03 - Postos de coleta e volume amostrado por evento.

Obs: Os resíduos do Restaurante Universitário não compuseram esta estimativa.

Resultados da amostragem em Outubro de 2017 (período letivo).

Tabela 04 - Percentuais de componentes de resíduos por amostra em Outubro de 2017.

Figura 05 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos da UFSC em Outubro de 2017.

Resultados da amostragem em Fevereiro de 2018 (período letivo).

Tabela 06 - Percentuais de componentes de resíduos por amostra em Fevereiro de 2018.

Figura 06 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos da UFSC em Fevereiro de 2018.

Resultados médios de amostragem de Outubro/2017 e Fevereiro/2018.

Tabela 06 - Percentuais de componentes de resíduos por amostra médio da UFSC.

Figura 07 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos da UFSC.

Os resultados de amostragem médio da UFSC considerando o período letivo (Outubro de
2018) e não letivo (Fevereiro de 2018) não apresenta diferença significativa entre os
períodos.
Em média indicam que 28,4% dos resíduos convencionais são resíduos orgânicos, sendo
as amostras 3 (CTC/ARQ/CDS) e 6 (Centro de Eventos e Lanchonetes) com percentuais de
31% e 65,1% respectivamente.
Destaca-se os maiores percentuais de metais e vidros nas lixeiras externas com 15% e 7%
respectivamente.

Tabela 07 - Composição gravimétrica média agrupadas dos resíduos sólidos da UFSC.

Considerando o potencial de valorização de orgânicos e recicláveis, 70,1 % dos resíduos
convencionais são passíveis de reaproveitamento.
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