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RESUMO: A composição gravimétrica dos resíduos sólidos é um estudo de suma 

importância para avaliar os fatores que determinam a origem e formação desses 

resíduos. O foco desse estudo é a caracterização e a quantificação dos resíduos sólidos 

gerados no Colégio Técnico de Floriano (CTF), no estado do Piauí. O principal objetivo é 

a apresentação a comunidade escolar sobre necessidade de gerir adequadamente e 

reduzir o consumo de resíduos poluidores e de difícil decomposição. Visando a 

implantação de um plano de gerenciamento para a escola. Objetiva-se também 

caracterizar os resíduos sólidos, como também calcular sua composição gravimétrica. 

Para determinar a composição gravimétrica foram selecionados os setores que 

produzem lixo diariamente. O método utilizado para a análise das amostras consistiu em 

coletar os sacos de resíduos e acondicionar em um ambiente reservado. Os sacos foram 

etiquetados e pesados antes de serem rompidos. Foi realizado um diagnóstico 

constituído do preenchimento de um formulário e observações, registro de imagens do 

tipo material e situação que foi encontrado. Esse procedimento foi essencial para 

identificar e quantificar a localização e quantidade de resíduo sólido que é produzido 

aproximadamente por dia. Os resultados parciais alcançados pelo desenvolvimento do 

trabalho apontam uma quantidade considerável de resíduos gerados no ambiente 

escolar refletindo a necessidade de investimentos da Instituição no processo de 

Educação Ambiental e a necessidade de se pensar em um plano gesto para os RSU, 

visando o comprometimento da comunidade escolar no consumo e descarte adequado e 

visando uma destinação adequada além da separação dos materiais. Paralelamente, 

desenvolver-se-ão ações de educação ambiental, cujos resultados pretendidos são 

promover uma reflexão socioambiental a respeito do lixo gerado no CTF e propiciar a 

sensibilização da comunidade escolar para a importância da separação e destinação 

adequada dos resíduos. 
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INTRODUÇÃO  

 
A problemática ambiental em relação a geração de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) constitui um sério desafio a ser enfrentado nos dias atuais, a falta de mestria 

sobre alternativas para o destino final dos resíduos gera um prejuízo à população e um 

“transtorno” ao meio ambiente, considerando que o crescimento populacional e o 

aumento do grau de urbanização não têm sido acompanhados com as medidas 

necessárias para dar um destino adequado ao RSU produzido. E com o aumento da 

população e o processo de industrialização, segundo Fandini e Fandini (2001), vem 

gerando um aumento desenfreado desses RSU e que vem causando prejuízos ao meio 

ambiente. 

Devido a sustentabilidade ambiental, e com a criação da Política Nacional de 

Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que foi 

promulgada em 2 de agosto de 2010 sob a Lei nº 12.305, exigiu da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, foram criadas medidas de planejamento em relação a 

geração dos resíduos sólidos e preservação do meio ambiente. 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos é um estudo de suma 

importância para avaliar os fatores que determinam a origem e formação desses 

resíduos. A gravimetria pode fornecer dados quantitativo de resíduos que podem ser 

reciclados, de modo a verificar a viabilidade econômica do processo. Esses estudos 

contribuem, ainda, para o monitoramento ambiental, na compreensão do processo de 

decomposição dos resíduos e na estimativa de vida útil da área. 

O Colégio Técnico de Floriano (CTF), é uma instituição de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica, uma das três escolas vinculada a Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). A escola possui alunos de diversas classes econômicas e culturais, pois é uma 

unidade federal que possui um processo seletivo sem nenhum ônus para os aprovados. 

Pode-se, então, considerá-la como uma “pequena cidade”, que torna-se essencial 

fazer uma análise da caracterização dos resíduos gerados em todos os setores da escola, 

tornando assim uma maneira de projetos e atividades educativas na gestão dos resíduos 

sólidos produzidos na escola. Para Silva et al. (2011), a composição gravimétrica mostra 

o percentual de cada material em relação ao peso da amostra coletada e analisada. 
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Os objetivos centrais desta pesquisa é a identificação dos Resíduos Sólidos 

Urbanos  produzidos no Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI); fazer uma estimativa 

de produção de RSU durante o ano letivo; e buscar soluções viáveis para a diminuição na 

produção de determinados resíduos, e procurar aplicar destinação adequadas a cada 

material. E a partir disso apresentar a comunidade escolar a necessidade de gerir 

adequadamente e reduzir o consumo de resíduos poluidores e de difícil decomposição. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Cada cultura possui seus hábitos de consumo, mas todas estão relacionado à 

algum tipo de produção de RSU, pois desde sempre houve geração de resíduos devido à 

produção desenfreada da industrialização. De acordo com Fadini & Fadini (2001), na 

idade média, o lixo causava epidemias que levava a população da época à morte, devido a 

maneira desregular de descarte, pois eram acumulados nas ruas. E na revolução 

industrial, tal problema aumentou porque ocorreu um aumento na população das 

cidades causado pela migração do campo para a cidade. Para os autores, 

[…] 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, p.9) 

 

A Lei 12.305 (2010) determina a separação do lixo entre resíduos, reciclagem e 

rejeito. Resíduos são materiais que sobram do consumo e da produção, os da reciclagem 

são os que podem ser transformados em insumos ou novos produtos, e o rejeito aqueles 

que não podem ser reaproveitados e nem reciclados (PNRS, 2010). A outra ação que a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos determina é o tratamento adequado do lixo e que 

seja aplicada a coleta seletiva e o processo de reciclagem, abrangendo a logística reversa. 

No Brasil, de acordo com os dados do IBGE (2010), são coletados diariamente 

228. 413 toneladas de lixo, o que mensura 1,25 Kg diários por cada um dos cerca de 

182.420.808 habitantes. Para que haja melhor gestão e gerenciamento de resíduos é 

preciso conhecer qual a quantidade e que tipo de material é descartado diariamente, 

independentemente da coleta ser comum ou seletiva, pois os estudos sobre a 

composição percentual dos resíduos sólidos urbanos são de grande relevância para 

análise dos aspectos sanitário e social.  
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METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi realizada no Colégio Técnico de Floriano, localizado na Rodovia 

BR 343, Km 3,5, S/n, no bairro Meladão, município de Floriano - PI, (“06º 46' 01" S e 

“43º 01' 21" O).  A escola fica localizada dentro do Campus Almícar Ferreira Sobral da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI.  

 

 

Imagem 1 - Localização do CTF- Colégio Técnico de Floriano, Floriano - PI 

Fonte: Google, MapLink Imagens, 2018 

 
O bairro Meladão conta uma coleta de lixo que é realizada pelo serviço público 

de coleta (Prefeitura Municipal) recolhendo os resíduos 3 vezes por semana (segunda, 

terça e quarta) inclusive os do Campus. 

A coleta dos resíduos para caracterização foi realizada nos dias nos dias 21, 23 e 

26 de maio, num local desativado da escola. 

A metodologia empregada para a caracterização e quantificação de todos os 

resíduos gerados neste período foi de acordo com Monteiro (2011) e Gonçalves et al. 

(2010). 

Solicitou-se aos funcionários que realizam a limpeza para que os resíduos 

fossem separados por setores e etiquetassem cada saco. Foram usados alguns 

equipamentos de EPI como luvas e tênis, balança eletrônica portátil (PRIMICIA) com 

peso máximo de 40kg/88Ib. 

Para a caracterização dos resíduos, os mesmos foram separados e classificados 

em cinco grupos, sendo eles: metais, papéis, plásticos, compostos orgânicos e outros.  
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Imagem 2 - Resíduos sólidos separados 

 
Posterior a separação dos materiais, foi feita a pesagem dos mesmos. 

Seguidamente a pesagem, houve o cálculo para obter a porcentagem de cada material 

coletado. 

Em seguida, os materiais foram recolhidos pelos funcionários da limpeza e 

colocados no local destinado ao armazenamento de todos os resíduos para serem 

coletados pelo serviço público de coleta municipal. Os dados foram armazenados em 

tabelas e elaborados gráficos para a discussão e análise. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Pôde-se observar que a quantidade total de resíduos analisadas neste estudo foi 

de 78,55 kg, que seria aproximadamemte 31,42 kg diários considerando os três dias de 

análise. Sabendo que a escola tem uma população de 587 pessoas, há uma geração per 

capta de aproximadamente 53,5 g/dia. 

Em meio aos materiais estudados há aqueles que são recicláveis porém são 

desperdiçados. Os materiais provinientes das praças deveriam ser utilizados como 

compostos orgânicos, entretanto, as folhas resultantes das mesmas com o tempo são 

juntadas e descartadas juntamente com os outros resíduos. Os dados coletados na 

semana da amostragem: 

Tabela 1 - Quantidade de resíduos gerados no Colégio Técnico de Floriano (em gramas) 

MATERIAL 21/05 23/05 26/05 TOTAL 
Papel/Papelão 4.560 1.520 370 6.450 

Metal 350 40 - 320 
Plástico 3.630 3.060 1.380 8.070 
Outros 780 - - 680 
Folhas 21.660 13.550 3.080 38.290 

Orgânico - 480 - 480 
Rejeito 11.660 10.440 1.990 24.090 
TOTAL 42.640 29.090 6.820 78.550  
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Identificou-se treze setores geradores de resíduos. Dentre eles os que mais 

geraram resíduos foram as praças e pátio, devido á grande quantidade de folhas e de 

materiais advindos dos intervalos, como copos descatáveis, latas de refrigerante, entre 

outros.  

Imagem 3 - Pocentagem de geradores de resíduos por setores 

 
Em uma semana letiva normal seria gerados aproximadamente 172,81Kg então 

durante um mês teríamos um total de aproximadamente 691,24Kg. Considerando que a 

escola possui uma população de 587 pessoas há uma geração per capta de 

aproximadamente 293,7g/semana letiva equivalente a 53,5g/dia. Dentre os resíduos 

encontra-se materiais recicláveis que, contudo, são desperdiçados. Materiais oriundos 

das praças deveriam ser usados como composto orgânico, porém as folhas que caem das 

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

para posterior coleta pela prefeitura. 

Encontrou-se uma quantidade considerável de copos descartáveis. E devido tal 

problemática precisa-se pensar em uma solução para a diminuição do uso de copos 

descartáveis utilizados no consumo de água e café. Em relação a matéria orgânica 

encontrou-se as folhas da praças um número muito expressivo (49%), mas o resto de 

comida esta não foi muito aproveitado. 

Diante deste prévio diagnóstico gravimétrico dos resíduos sólidos do Colégio 

Técnico de Floriano, constatou-se uma quantidade considerável de resíduos gerados na 

escola, revelando que grande parte deles que são encaminhados ao aterro 

sanitário/lixão municipal são passiveis de reutilização, reciclagem ou compostagem, 

refletindo assim a necessidade da escola em possuir um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista os dados que foram extraídos desta análise, podemos constatar 

que, os RSU produzidos no Colégio Técnico de Floriano, o item mais preeminente foi a 

matéria orgânica (49%), que poderia ser aproveitada em processos de compostagem. 

Além de gerar uma quantidade considerável de resíduos sólidos que poderiam ser 

triados e doados para associação de catadores. Foi encontrada também uma quantidade 

expressiva de copos descartáveis, precisando-se pensar em uma solução para a 

diminuição do uso dos mesmos. 

À frente deste introdutório diagnóstico, evidenciou-se uma quantidade 

apreciável de resíduos gerados na escola, explicitando que grande parte deles que são 

encaminhados ao aterro sanitário/lixão municipal são passiveis de reutilização, 

reciclagem ou compostagem, refletindo assim a necessidade da escola em possuir um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos e atividades educativas de conscientização e 

redução do consumo destes materiais. Contudo, devemos divulgar a pesquisa, como 

também, os seus dados para um processo de educação ambiental e para a 

conscientização das pessoas sobre o impacto gerado por atos indevidos.  
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