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Resumo: A maioria das instituições de ensino possui uma dimensão significativa de geração de 

resíduos sólidos, tendo em vista dados significativo de recuperação de retalhos de papel, este trabalho 

objetivou o diagnóstico da geração de resíduos sólidos de papel dentro do ICTA (Instituto de Ciências 

e Tecnologia das Águas) para demostrar o quanto a coleta seletiva para níveis de reciclagem de um 

único resíduo sólido (papel) dentro de uma unidade acadêmica é de grande importância mensurável 

para redução e não geração de resíduos sólidos para a problemática da disposição final no aterro 

controlado de um município, tendo como justificativa que a reciclagem de papel promover a educação 

ambiental e reduz a necessidade de corte de árvores da natureza de matas preservadas ou de 

reflorestamento e ameniza a disposição final do resíduo. Para obter o diagnóstico da geração de 

resíduos sólidos de papel no ICTA, foi realizada a distribuição de 30 pontos de coleta no instituto 

para gravimetria do resíduo sólido de papel durante quatro semanas letivas de aulas. Concluiu-se que 

92% do resíduo de papel gerado no ICTA são aptos para serem reciclados, sendo de uma importância 

significativa para redução e não geração de resíduos sólidos para disposição final no aterro 

controlado de Santarém/PA. 
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SOLID PAPER WASTE GENERATION DIAGNOSIS IN SCIENCE AND 
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Abstract: Most institutions have a sizeable generation of solid residues with a view data significant 

recovery of scraps of paper, this study aimed to diagnose the generation of solid residues role within 

the ICTA (science institute and technology of water) to demonstrate how selective collection for levels 

of recycling of a single solid residue (paper) within an academic unit is of great importance 

measurable reduction and no generation of solid waste to the problematic final disposal of the landfill 

of a municipality, having as justification the paper recycling promotes environmental education and 

reduces the need for cutting trees in the nature of preserving forests or reforestation and uncharge the 

final disposal of residue. For the diagnosis of the generation of solid residues role in ICTA, the 

distribution of 30 collection points at the Institute for gravimetric the solid residue of paper for four 

weeks Semester classes was held. it was concluded that 92% of the residue of paper generated at ICTA 

are able to be recycled, with a significant importance for the reduction and no generation of solid 

waste for final disposal in landfill of Santarem, PA. 

 

Keywords: selective collection; recycling; environmental education. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a produção da fabricação de papel começou por cerca de 110 anos atrás, dado 

este que é confundido com a implantação da reciclagem do papel no País, iniciando-se somente após 

15 anos após a fabricação. A matéria prima para a fabricação do papel já se encontra escassa, mesmo 

com as políticas de manejo e reflorestamento. A atividade industrial não para com o auto consumo que 

a sociedade impõe e, com isso, as fontes esgotam-se a cada passo. A cada produção de papel, uma 

arvore não completa seu ciclo completo para estar disponível à extração. A partir do uso de 

computadores e as demais tecnologias, cientistas e profissionais da área estimavam que o consumo do 

papel diminuísse, porém, não passou de perspectiva, pois o consumo de papel nas últimas duas 

décadas do século XXI teve maior demanda de uso (BRACELPA, 2009). 

Não estando distante da realidade que vivenciamos hoje, órgãos educacionais mantem 

constante produção de papel, deixando-os dispersos e retidos à medida que suas fontes uteis de uso são 

esgotadas. Porém deveriam ser corretamente coletados, acondicionados e enviados para suas 

destinações e disposições ambientalmente corretas (ALBUQUERQUE et al., 2010 apud SILVA et al., 

2013). Presenciamos a cada dia, o descaso e forma incorreta da manutenção de resíduos de papel. 

Apesar de ser uma matéria de degradação natural rápida comparado a outros resíduos sólidos, o papel 

assume enorme utilidade em todos os departamentos e atividades (GRIGOLETTO, 2012). 

Com isso, as instituições públicas devem tomar conhecimento de sua base de 

responsabilidade que tem diante de uma sociedade e a contribuição que tem, por dever, prestar a ela. 

As universidades devem ser fomentadoras da quase inexistente vontade política ambiental, 

investigando com criatividade o processo de tomada de consciência e possibilitando que docentes, 

discentes, gestores e técnicos entrem no contexto de um bem comum, para a produção e difusão do 

conhecimento (RUBERG, 2011; RIBEIRO, 2014). Em 2011, o consumo aparente de papel no País 

registrou 9,6 milhões de toneladas e a recuperação de aparas foi de 4,4 milhões de toneladas 

(BRACELPA, 2016). Apesar disso, ainda existem poucas cooperativas para reciclagem desse material, 

totalizando 136 empresas até o ano de 2012, sendo somente uma localizada no estado do Pará, com 

percentual de reciclagem do mesmo de 45,7% do respetivo ano em âmbito nacional. Assim, a 

educação ambiental da sociedade sobre a preservação do meio ambiente com campanhas que 

incentivam o descarte adequado e a coleta seletiva têm ajudado fortemente para que a indústria de 



 

 

reciclagem se desenvolva e cresça cada vez mais no País (BNDES, 2009; ABRELPE, 2014; 

HENDGES, 2014). 

Tendo em vista esse dado significativo de recuperação de retalhos de papel, é 

fundamental que as instituições públicas de ensino superior fomentem em seus acadêmicos gerar 

pesquisas e atividades educativas nesse contexto. Assim, o diagnóstico da geração de resíduos sólidos 

em Institutos ou mesmo prédios dentro de Academias favorecem para mensurar o quanto de resíduo é 

gerado e descartado de forma inadequada e, consecutivamente pode-se demostrar o quanto a coleta 

seletiva de um único resíduo sólido (papel) dentro de uma unidade acadêmica é de importância 

mensurável para redução e não geração de resíduos sólidos para a problemática da disposição final no 

aterro sanitários e/ou controlado dos municípios. O trabalho teve como objetivo geral o Diagnóstico da 

geração de resíduos sólidos de papel no Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – Campus Santarém/PA e; Objetivos específicos de 

Demostrar o quanto a coleta seletiva de um único resíduo sólido (papel) dentro de uma unidade 

acadêmica é de importância mensurável para redução e não geração de resíduos sólidos para a 

problemática da disposição final no aterro controlado de Santarém/PA; Realizar o levantamento 

gravimétrico dos resíduos sólidos de papel gerados no ICTA por fontes internas e externas; Estimar a 

quantidade do papel coletado estarão aptos para serem reciclados; Verificar a consciência ambiental 

dos acadêmicos e profissionais do Instituto. 

Por fim, justifica-se esse trabalho que a partir de mensuração, coletas e posteriormente a 

reciclagem de papel, faz-se importante para a geração de consciência ambiental, para o abrandamento 

do desmatamento, seja de matas preservadas ou de reflorestamento, possibilitando a construção de 

pesquisas cientificas, ajudando ainda no controle de gastos públicos para a aquisição do resíduo em 

questão (SEBRAE, 2016). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) está situada no município de 

Santarém aos entornos do Rio Tapajós e Amazonas, no berço da Amazônia (Figura 1). A Universidade 

possui três campos no município (Figura 2), no qual foi feito a pesquisa no Campus Amazônia. Este 

Campus é divido em dois Institutos ICS – Instituto de Ciências da Sociedade e ICTA – Instituto de 

Ciências e Tecnologia das Águas, ao qual foi escolhido o ICTA por atuar, profissionais e graduandos 

nos Cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de Pesca, Ciências Biológicas, Gestão 

Ambiental e Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas. 

 

 Figura 1 – Localização do município de Santarém a oeste do Estado do Pará. 

 
 Fonte: Ibge, 2012. 

 



 

 

Figura 2 – Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA): 1 – Campus 

Tapajós; 2 –Campus Rondon e 3 – Campus Amazônia com demarcação em círculo 

localizando onde fica situada a área de estudo em questão (ICTA). 

 
     Fonte: Google maps, 2016. 

 

O Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas é composto por 14 salas de aula, 4 salas 

de coordenações (com subdivisões dentro das mesmas), 2 banheiros (masculino e feminino), e 

estacionamento (garagem). Assim, para obter o diagnóstico da geração de resíduos sólidos de papel no 

ICTA, foi realizado primeiramente um reconhecimento da área de estudo, a fim de identificar 

pessoalmente todas as fontes geradoras de resíduos. E ainda, em cada mural informativo do Instituto 

foi fixado um panfleto para auxiliar na veiculação informativa sobre o trabalho (Figura 3 – a) em 

execução do diagnóstico de resíduos sólidos de papel gerados no instituto com informações 

características das que foram fixadas nas caixas. Foram dispostas caixas de papelão (22x23x31,5 cm) 

de cor branca, fornecidas em forma de doação pelas empresas CASA DA CÓPIA e NOVA COPYA. 

Essas caixas foram devidamente identificadas e ilustradas com o objetivo de informar suas finalidades, 

sendo feito em uma folha de papel A4 a arte (em preto e branco) informativa, fixado com fita durex de 

cor azul (CONAMA, 2012) em cada caixa para posteriormente serem postas em seus respectivos 

pontos dentro do ICTA (Figura 3 – b).  

 

Figura 3 – a) informativo fixado em um dos murais do ICTA; b) pesagem do resíduo. 

 
 

Após a identificação, foram executados os procedimentos para posicionar os pontos de 

coletas de resíduos de papel dispostos fora das salas para verificar o grau da consciência ambiental em 

depositar os resíduos que foram descriminados, distribuindo-as em seis áreas que somados são 30 

pontos de coletas dispostos da seguinte forma (Figura 4): Área 1, pontos – 1 ao15 onde está localizado 

as salas de aula, piso 2; Área 2, pontos – 16 e 17 está disposto 2 salas de coordenação dos cursos, piso 



 

 

2; Área 3, pontos – 18 ao 20 local de corredor, piso 2; Área 4, pontos – 21 ao 24 área térreo corredor 

que circulam pessoas de diversos institutos para direcionar-se ao estacionamento, piso 1; Área 5, 

pontos – 25 ao 28 respectivo as outras duas sala de coordenação geral do ICTA e salas de professores, 

piso 1; Área 6, pontos –  29 e 30 garagem. 

 

Figura 4 – Distribuição das caixas em pontos no ICTA. 

 
 

Antes do início das coletas para o diagnóstico dos resíduos de papel, nos dias 7, 8 e 11 de 

abril de 2016 foi realizado à divulgação informativa sobre o trabalho a ser realizado no ICTA em 

todos os níveis acadêmicos através da visita aos discentes, docentes e técnicos em suas respectivas 

salas nos turnos da manhã, tarde e noite. No momento das orientações aos usuários do ICTA foi dito 

para depositar nas caixas somente resíduos de papel gerado pelos mesmos diariamente sendo eles: 

secos, livres de resíduos orgânicos e patógenos visíveis, sendo assim, estavam vetados a deposição de 

outros resíduos como plásticos etc.  

Os resíduos de papel começaram a ser coletados no ICTA no dia 11 de abril até o dia 07 

de maio de 2016, totalizando 1h e 30 min do tempo total de duração para cada dia da coleta.  Assim, a 

pesagem dos resíduos de papel foi realizada diariamente no momento da realização de coleta de cada 

ponto entre as 17:30h e 18:50h, com a utilização dos seguintes materiais: 

 

 Caderno de campo;  

 Luvas plásticas transparentes;  

 Balança digital de precisão, medindo 6x12 cm, com visor LCD e capacidade de 

medição de 0,1g até 500g;  

 Recipiente plástico, com volume de 500ml (para melhor condicionamento das 

amostras no momento da pesagem);  

 Saco plástico de 100L (para depósito dos resíduos após a pesagem). Utilizado um saco 

plástico por dia ao qual no fim da realização da pesagem de todos os pontos os resíduos 

diários eram encaminhados para destinação final em um ponto de coleta de resíduo sólido 

não seletivo que está localizado na entrada do próprio ICTA.  

 

Antes da obtenção dos valores da pesagem dos resíduos sólidos de papel foram 

classificados em aptos e não aptos conforme Tabela 1(FARIA, 2016):  

 

 



 

 

Tabela 1 – Separação dos resíduos aptos e não-aptos para reciclagem. 

*Obs.: Não foi realizado gravimetria nos banheiros. 

Aptos Não Aptos 

Papelão Papel toalha 

Folhas de Caderno Papel Carbono 

Impressos em geral Crepe 

Papéis timbrados Guardanapos de papel 

Revistos Plastificados 

Cartões Papéis metalizados 

Envelopes Copos descartáveis de papel 

Fotocópias Papeis com resíduos de matéria orgânica  

Rascunhos Papéis sanitários* 

 

Os dados foram reunidos em tabelas do Microsoft Office Excel, por cada área 

identificada no ICTA. Por fim, foram construídos gráficos com os dados obtidos com intuito de 

facilitar a visualização e análise dos resultados obtidos em cada área assim como o total geral de 

resíduos gerados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 5, mostram-se os resultados da geração de resíduos sólidos de papel em cada 

uma das áreas determinadas dentro do ICTA. A área 4 que compreende a entrada do instituto e o 

acesso a garagem, que apesar de possui apenas 4 pontos de coletas apresentou o maior índice de 

geração de resíduos de papel tendo um total de 16490,9 g de aptos e 349 não aptos. 

 

Figura 5 – Resultado da pesagem total de resíduos sólidos de papel em cada área 

aptos e não aptos para reciclagem. 

 
 

Ao observar esta área 4 no ato da coleta, o qual se situa nas proximidades do 

estacionamento do prédio, analisou que servidores e docentes (não só do instituto), depositavam alta 

quantidade de resíduos de papel não proveniente do seu consumo diário, mas sim de seu 

armazenamento, utilizados dentro e fora da instituição. Porém, analisando de um ponto de vista 

cultural segundo (JÚNIOR, 2006) a grande parte das pessoas não tem costume de procurar saber como 

funciona a pesquisa e/ou para o que está sendo direcionada, vendo-a de ponto superficial. E, como no 

enredo do ato informativo foi mencionado, a título de informação, para depositar resíduos que são 



 

 

aptos para reciclagem, esse pronome tenha tido fixado como ponto principal, não atendando-se para o 

fato de ser aqueles que foi utilizado somente no dia corrente. A instigante vontade de contribuir com o 

progresso da qualidade do meio ambiente, por algumas pessoas, levam-nas a querer ajudar, mas 

limitando-se pela informação. Isso é um ponto positivo quando estamos falando de qualidade 

ambiental, porém lava-se a questionar até que ponto as pessoas estão ligadas as informações que são 

repassadas a elas. 

Nas quatro semanas letivas de aulas no ICTA foi obtido o diagnóstico de que 92% 

(Figura 6) de resíduos de papel aptos para serem reciclados da geração do total de 24,2 Kg dos 

resíduos sólidos de papel coletados durante a realização deste trabalho no Instituto. Fazendo uma 

mensuração se, somente o instituto, produzisse este mesmo total no decorrer de um ano, estima-se que 

durante os 12 meses dariam uma redução de 0,26 t de resíduos de papel a menos para disposição final. 

 

Figura 6 – Resultado geral dos resíduos sólidos de papel aptos 

e não aptos para reciclagem. 

 
 

Ao qual poderiam evitar a disposição do resíduo realizada no aterro controlado do 

Município (Figura 7). Além de contribuir para um meio ambiente cada vez mais sustentável e 

preservado para as presentes e futuras gerações e melhorar a qualidade ambiental acadêmica dentro do 

ICTA com relação aos seus resíduos sólidos gerados. 

 

Figura 7 – Aterro controlado do Perema, localizado na Rodovia 

Estadual Curuá-Una de Santarém/PA. 

 
                Fonte: Reportagem / Tv Tapajós, 2014. 

 

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, 2008) a produção de uma tonelada de 

papel novo consome de 50 a 60 eucaliptos, 100 (cem mil) litros de água e 5 mil KW/h de energia. Já 



 

 

uma tonelada de papel reciclado consome 1.200 Kg de papel velho, 2000 (dois mil) litros de água e 

1000 a 2.500 Kw/h de energia.  

Se dentro da própria Universidade fizesse o tratamento do resíduo de papel pela forma de 

reciclagem, o papel que é produzido dentro de cada campus e instituto com certeza seria uma parcela 

significativa de contribuição para a preservação do meio ambiente e que com os resultados obtidos 

futuramente dentro de cada Instituição de Ensino Superior do Brasil possa a vim existir uma estação 

de reciclagem de papel, tendo em vista que os problemas da qualidade ambiental com os resíduos 

sólidos são globais, mas as soluções são locais.  

Visto isso, passamos para a parte da consciência ambiental. Apesar de todo o processo de 

divulgação e conscientização deste trabalho no ICTA, foram encontrados dentro das caixas outros 

resíduos sólidos além de papel, assim como foi observado no momento da realização das pesagens do 

resíduo de papel ponto a ponto de coleta a presença do próprio resíduo de papel dentro das salas de 

aulas, salas dos docentes e técnicos nos cestos convencionais dentro de cada sala. Os resíduos de papel 

encontrado dentro das salas não foram pesados, apenas foi feito a observação em caderno de campo, o 

que resultaria em resultados bem maiores dos diagnosticados dentro dos pontos de coleta específicos 

espalhados pelo ICTA de resíduos de papel. 

Através das observações realizadas obteve-se o resultado que o nível de formação 

acadêmica das pessoas não define a educação ambiental de cada um, pois quanto maior a formação 

acadêmica profissional (graduação, mestrado e doutorado) maior deveria ser a conscientização com a 

preservação do meio ambiente, ao qual nos transmite a percepção de que em nenhum momento 

poderia conter resíduo de papel dentro das salas em seus respectivos cestos de resíduos sólidos 

convencionais principalmente das salas do corpo docente e técnico uma vez que em frente de cada sala 

havia um ponto de coleta seletiva de resíduo de papel, o que nos remete o entendimento que apesar de 

se ter um ponto disponível de coleta seletiva específica o indivíduo mesmo tendo um grau de formação 

profissional elevado continua a realizar a destinação e disposição de seus resíduos sólidos onde lhe 

melhor convêm à distância. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o diagnóstico mesurável obtido no resultado dos resíduos sólidos de papel gerados 

no ICTA esperamos promover uma educação ambiental no mínimo eficaz em todos os níveis de 

ensino do instituto e a conscientização para a preservação do meio ambiente assim como incentiva à 

reciclagem, reutilização do papel e fomenta uma tomada de decisão para um plano de gerenciamento 

de seus resíduos sólidos eficiente no intuito que torne a coleta seletiva dentro da instituição realidade, 

pois ainda é inexistente e com isso ameniza a quantidade de papel que vai para disposição final do 

aterro controlado de Santarém/PA. Mesmo com o avanço de tecnologias digitais, ainda ocorre grande 

desperdício de papel, e para conter esse problema, uma solução é a reutilização e reciclagem, que 

aproveita o papel usado para produzir outros novos produtos. Assim se faz necessário cada vez mais se 

investir neste tratamento de resíduo sólido seja em instituições, residências, empresas e onde se realize 

a geração de resíduo de papel para com isso reduzir, reutilizar, reciclar e repensar a geração deste 

resíduo. 
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