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 A  Universidade  de  Caxias  do  Sul  desenvolve  desde  outubro  de  1990  o  Projeto  Papel,  que  consiste  no
gerenciamento  deste  tipo  de  resíduo  visando  a  sua  reciclagem.  Em  2013,  iniciou-se  a  revitalização  do
referido  projeto  em  escala  piloto  em  um  dos  centros  educacionais  a  fim  de  obter  o  aproveitamento
máximo  do  potencial  de  reciclabilidade  de  todo  resíduo  de  papel  e  papelão  gerado  pelas  atividades
institucionais.  Para  tanto,  é  necessário  ampliar  o  projeto  para  todos  os  setores  administrativos,
secretarias,  salas  de  professores,  laboratórios  e  institutos  da  Instituição.  Este  trabalho  compreende  a
etapa  de  diagnóstico  da  atual  situação  do  gerenciamento  de  papel  em  um  dos  maiores  blocos
administrativos da UCS. O levantamento de dados se deu por meio de visita da equipe técnica do ISAM a
33 setores, objetivando o preenchimento de um questionário, respondido por um funcionário responsável
por  cada  setor,  observação  direta  e  registro  fotográfico.   As  informações  obtidas  foram  separadas  em
etapa de geração e etapa de destinação, para melhor direcionar as ações futuras. Quanto à geração, dos
33  setores  visitados  24% não  precisam de  orientações  quanto  à  separação  e  reciclagem,  enquanto  os
outros 76% acreditam que sejam necessárias ações desta natureza, 64% geram pouca quantidade diária,
e  apenas  9%  geram  grandes  quantidades,  sendo  que  os  demais  não  geram  esta  tipologia.  Quanto  à
confidencialidade de documentos, 49% dos setores descartam documentos confidenciais, que requerem
picotagem interna.  Dentre  as  informações  referentes  à  destinação,  64% utilizam como rascunhos,  18%
fazem apenas um descarte  semestral  ou anual,  18% destinam para aterro  sanitário,  12% reutilizam no
formato de blocos, 6% enviam a totalidade do resíduo gerado para a reciclagem e 76% tem destinações
variadas  (reciclagem,  blocos,  rascunhos,  aterro).  Diante  do  levantamento  realizado  contatou-se  a
necessidade de 36 coletores específicos para papel de 65 L e 5 coletores de 15 L. As próximas etapas da
ampliação são: definições de logística (coleta e transporte); elaboração de política interna que estabeleça
metas de redução de geração e do Programa de Educação Ambiental; compra e distribuição dos coletores
nos setores; implantação do projeto no bloco de estudo; utilização de mídias digitais para feedback dos
resultados  obtidos  e  ações  de  verificação  de  eficiência  da  segregação e  coleta  para  que o  projeto  seja
ampliado para toda a UCS.
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