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Através dos levantamentos realizados conforme Figura 2, que os

setores tem baixa geração diária de resíduos de papel, sendo

estes não confidenciais. Identificou-se ainda a necessidade de um

programa de Educação Ambiental que englobe orientações quanto

às etapas do gerenciamento e dos resíduos passíveis de

reciclagem.

As próximas etapas do projeto contemplam: definições de logística,

elaboração de política interna com metas de redução de geração,

Programa de Educação Ambiental; compra e distribuição dos

coletores nos setores; implantação do projeto no bloco; feedback

dos resultados obtidos e verificação de eficiência da segregação e

coleta para a ampliação do projeto em toda a UCS.

OBJETIVO

Ampliar o projeto papel para todos os setores administrativos,

secretarias, salas de professores, laboratórios e institutos da

Instituição, objetivando a total reciclabilidade dos resíduo de
papel e papelão gerado pelas atividades institucionais.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

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.

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 e atualmente, a renda passou a

ser revertida para a manutenção do Programa de Gerenciamento

de Resíduos. A Figura 1 apresenta o fluxograma do projeto.

Figura 1. Fluxograma Projeto Papel
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É válido ressaltar, que o resíduo corresponde a 90% do total

gerado exclusivamente pela instituição.
Como o Projeto Papel está sendo revitalizado, o tipo e tamanho

dos dispositivos de armazenamento, bem como localização estão

sendo testados. O projeto piloto está sendo desenvolvido no

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), desde 2014.

Figura 2: Resultados etapa de diagnóstico – informações de geração

Figura 3: Resultados etapa de diagnóstico – informações de destinação

De acordo com a Figura 3, atualmente existem variadas

destinações para os resíduos de papel. Destaca-se a grande

utilização do mesmo como rascunhos. Percebe-se ainda que

existem setores que enviam a totalidade dos resíduos de papel

gerados para a CODECA. A categoria “Tem destinações variadas”

compreende mais de uma destinação.

Conforme o levantamento realizado, contatou-se a necessidade

de 36 coletores específicos para papel com volume de 65 litros e

5 coletores com volume 15,8 litros .
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