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Introdução: Um dos maiores desafios que se apresentam para o novo milênio é a questão do 
gerenciamento dos resíduos sólidos e, no ritmo atual de produção e consumo que se encontra 
a sociedade, pode-se inferir que as previsões para o futuro são desastrosas. Dessa forma, a 
compreensão da necessidade do gerenciamento integrado dos resíduos visando a 
sustentabilidade levou a formulação da chamada Política dos 3R&#39;,s (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar). A UNESP de Bauru vem demonstrando interesse crescente em adotar esses 
conceitos à sua agenda institucional, de modo que uma das iniciativas que vem sendo 
realizada é a criação do projeto de extensão Recicla UNESP. O projeto piloto, que foi 
implantado inicialmente apenas na Faculdade de Engenharia, teve início em agosto de 2007 e 
visa estimular a promoção de práticas mais sustentáveis junto à comunidade unespiana.  
Objetivos: Este trabalho tem como principal objetivo apresentar os resultados alcançados pelo 
projeto Recicla UNESP durante seus primeiros dois anos de implantação.  Métodos: Para que 
se pudesse verificar a importância, abrangência e aceitação do projeto, foram realizados dois 
levantamentos. O primeiro diz respeito à quantificação e classificação dos resíduos gerados e 
coletos pelo projeto. A seguir, foi realizada uma pesquisa de opinião com os docentes e 
funcionários dos departamentos envolvidos, visando levantar aspectos referentes aos hábitos 
dos entrevistados e sua participação efetiva no projeto.  Resultados: Com base nos dados 
levantados, pode-se dizer que o projeto vem alcançando gradativamente seus objetivos. Um 
dos indicadores é o fato de que o número de departamentos que aderiram voluntariamente à 
coleta seletiva aumentou, passando de 7 no ano de 2007 para 10 em 2009. Outro aspecto que 
corrobora esta proposição é a preocupação crescente dos departamentos em separar o papel 
branco (material descartado em maior quantidade) dos outros resíduos. No primeiro semestre 
de 2008 o projeto coletou 620,73 Kg de papel branco, já no mesmo período de 2009 foram 
coletados 846,69 Kg. Desde seu início, o projeto já recolheu 2143,59 Kg de resíduos. Também 
foi constatado, através de entrevistas realizadas junto aos docentes e funcionários, alguns 
dados interessantes quanto à adoção de práticas cotidianas ambientalmente corretas. Dos 
entrevistados, 94% disseram que possuem o hábito de separar os resíduos em suas 
residências e que também o fazem dentro da UNESP. Com o intuito de reduzir a quantidade de 
papel impresso, a pesquisa constatou que 91% apoiariam um futuro projeto visando implantar a 
utilização frente e verso para todos os documentos. Dessa forma, os resultados apresentados 
demonstram estar havendo uma maior consciência ambiental no campus, o que justificaria a 
continuação de tal projeto.


