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Aos Srs. Diretores de Unidades de Ensino e Órgãos Administrativos 

Assunto: redução de resíduos na UFG 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 
23070.032387/2019-53. 

  

Senhores Diretores, 

  

Em continuidade às medidas para a redução, a segregação e a 

reciclagem de resíduos gerados na UFG, e consequentemente redução dos custos 

de coleta por empresas terceirizadas, estabelecemos como meta para 2019 a 

redução da geração e da coleta de resíduos comuns em 50% da quantidade 

depositada em nossos coletores/contêineres.  Ainda, realizamos o inventário dos 

resíduos na UFG com boa adesão das unidades e órgãos. 

A meta para 2020 é reduzir a 30% da quantidade de resíduos gerados, 

objetivando uma redução progressiva até zerar essa conta para a instituição.  

A redução a ser alcançada dependerá principalmente de ações de 

segregação na origem (nos edifícios das unidades e órgãos) dos resíduos recicláveis 

e dos não recicláveis. Fizemos uma experiência piloto com êxito nos edifícios da 

SEINFRA e da Reitoria, que se estendeu para os edifícios da Bibliotecas e Centro de 

Aulas. A partir deste mês, essa ação deve ser implantada em todos edifícios da UFG, 

consistindo das seguintes ações: 



1. Retirada de todas os cestos de lixos das salas, exceto em sanitários 

e em locais de estrita necessidade de condições higiênicas (ex.: ambulatórios, copa 

e laboratórios da área de saúde) - os resíduos perigosos (químicos e biológicos) não 

se encaixam nesta proposta; 

2. Colocação de duas caixas/lixeiras/cestos maiores para segregação 

dos resíduos, em locais estratégicos e visíveis aos usuários, em cada pavimento - 

uma caixa será para a coleta dos resíduos não recicláveis e outra para a coleta dos 

recicláveis. Numa das caixas (ou na parede próxima) deve ser impresso o nome de 

"Recicláveis" e na outra "Orgânicos"; 

3. Divulgação em cada setor da sua unidade/órgão 

dessa campanha/mobilização em toda a UFG, no dia em que as ações anteriores 

forem iniciadas, esclarecendo da existência de dois tipos de caixas/lixeiras/cestos 

que ficarão em locais estratégicos (de fácil visualização) e dos seguintes benefícios 

advindos com essas mudanças: 

 diminuiremos sensivelmente o tempo dispendido e o esforço das(os) 

trabalhadores de limpeza (que estão em número menor que anos atrás 

e sobrecarregadas de serviços) para a retirada diária de resíduos de lixeiras "de 

mesa em mesa" coletando em cada sala resíduos misturados e, ao mesmo tempo, 

ter que segregar esses resíduos, desperdiçando o valioso tempo que dedicam ao 

trabalho de limpeza e conservação;  

 buscaremos uma mudança de hábitos/comportamento da comunidade 

universitária que nos edifícios já implantados resultou numa redução de 

resíduos consideravelmente (em torno de 70%). 

 estimularemos cada vez mais as Cooperativas de Catadores de Materiais 

Recicláveis a fazer o recolhimento semanal. 

Precisamos trabalhar com a comprometimento e a responsabilidade 

da comunidade universitária quanto ao nosso papel no destino dos resíduos que 



produzimos. Não podemos continuar a produzir a quantidade atual de resíduos e, 

daqui em diante, ao produzir, devemos segregar - o que é reciclável irá para as 

cooperativas de catadores (obrigatório por Decreto  Federal 5.940, de 25/10/2006) 

e o restante (orgânico) irá para a coleta que a UFG continuará pagando ou para a 

compostagem. 

Colocamos a equipe da Diretoria de Meio Ambiente da SEINFRA/UFG à 

disposição para retirar dúvidas quanto a essas ações: ligar nos ramais 6303 

ou 6477, com Gleidson ou José Maurício. As críticas e sugestões de boas práticas 

são sempre bem-vindas. A proposta/arte de divulgação da campanha 

está disponível no site da seinfra.ufg.br (ou pode ser repassada pelos contatos 

acima mencionados).  

Contamos com o comprometimento de todas as unidades de ensino e 

órgãos administrativos para a busca permanente por uma UFG cada vez mais 

sustentável.  

Atenciosamente,  

Marco A. Oliveira 
Secretário SEINFRA/UFG 

  

  

  

  

Avenida Universitária, n. 1593, Quadra 71, Câmpus Colemar Natal e Silva - Bairro Setor Leste 
Universitário - Telefone: (62) 3209-6309 

CEP 74605-010 Goiânia/GO - https://www.ufg.br/ 
protocolo.cidarq@ufg.br    

 


