
Pesquisa Papel e Plástico na 
Unicamp
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Setembro de 2019

Semana Unicamp LixoZero - 2019



Pesquisa On-line Papel e Plástico na Universidade

Foi desenvolvida pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - DEPI
- com o objetivo de entender a opinião da comunidade acadêmica da
Unicamp referente ao uso de papel e plástico para que, assim, seja possível
alinhar as diretrizes do Plano Diretor Integrado da Unicamp.
O resultado do questionário será publicado na página da DEPI -
http://www.depi.unicamp.br/

http://www.depi.unicamp.br/


Metodologia Utilizada 

A ferramenta utilizada para colheita de informações foi o Google Form.

A Divulgação do formulário se deu através de grupos de e-mails institucionais. 
1. Divulga Reitoria
2. Grupo de Facilitadores do GGUS – para este além da resposta foi sugerido a ampla divulgação em sua 

Unidade/Órgão. 
3. Facebook da DEPI e do Plano Diretor

O formulário teve 408 repostas entre 10 a 24 de setembro de 2019, período em que ficou disponível para
resposta no site do GGUS e DEPI.



Resultado da pesquisa 

















Aos que responderam “não” as 
perguntas 06 e 07 veja os principais 

comentários:

• Por vários motivos: (i) as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp inteira recebem muitos visitantes externos (inclusive

estrangeiros), que não têm como saber a respeito desse tipo de medida radical; (ii) dentro da unicamp também acontecem

eventos que, ocasionalmente, servem 'coffee breaks', onde é inevitável o uso de descartáveis; (iii) as unidades não possuem

copas abertas ou mesmo locais apropriados e limpos (vários, de fácil acesso e distribuídos conforme a demanda) para que as

pessoas possam fazer a higienização adequada (com água corrente tratada, encanamento, detergente líquido e esponjas

limpas) de garrafas, copos ou canecas de uso contínuo; (iv) importantíssimo ressaltar que os banheiros não são locais

adequados e nem indicados para que as pessoas façam esse tipo de higienização, como ocorre frequentemente; (v) não

existem funcionários (copeiros) nas unidades para fazer a limpeza de copos, canecas e xícaras de docentes, gestores e

convidados, por exemplo, que porventura usarem; (vi) as cantinas dentro do campus usam e precisar usar descartáveis para

facilitar o serviço (inclusive delivery) e a higienização.



Aos que acreditam que sua Unidade/Órgão não
está preparada para supressão dos copos
plásticos e aos que são contra a supressão.

Principais comentários 

• Sou bastante favorável a supressão de descartáveis, porém nas áreas com atendimento ao público, em nosso caso são

pacientes, é necessário ter copos descartáveis (áreas de atendimento ambulatorial, áreas de internação, etc.).

• Sou a favor de um programa de conscientização, mas não dispomos de copeiros e com frequência fazemos reuniões

abertas com coffee break, sendo necessário o uso de descartáveis nessas situações.

• Existem experimentos de laboratório que utilizam copos plásticos de 300 ml para calorimetria e copos de 50 ml para

pesagem de CO2 sólido. Na manipulação de reagentes são usadas luvas nitrílicas descartáveis. Em alguns experimentos

colheres de cafezinho de plástico são usadas para manipulação de reagentes sólidos.



Comentários Gerais

• Acho fundamental não só campanha de redução de descartáveis, mas principalmente campanha de conscientização para a

destinação correta principalmente de embalagens plásticas. Acho inconcebível a quantidade de embalagens jogadas nas ruas

da Universidade e nas avenidas de seu entorno. Lixo este que vai para os rios. Para uma universidade que pretende ser

referência em sustentabilidade entendo que este seria o primeiro passo. Sem consciência e ação coletiva não acredito que

consigamos avançar.

• Inclusive, aproveitando a Semana Lixo Zero Unicamp, realizaremos a II Semana sem Copos Plásticos Descartáveis no

refeitório da FOP. A primeira foi realizada entre os dias 03 à 07/06, tendo como pano de fundo a Semana do Meio Ambiente,

quando tivemos uma redução de aproximadamente 200 copos descartáveis para suco e água por dia no refeitório e a

participação surpresa, da nossa diretoria, que aproveitou a ocasião para banir os copos descartáveis para água, medida

mantida até agora.



Comentários Gerais

• Na minha unidade (Cepetro) foi distribuída uma caneca feita em fibra de coco para cada colaborador e os copos plásticos

foram totalmente suprimidos (são usados somente para visitantes). A ideia já era demanda de alguns colaboradores e

recebeu apoio imediato de todos aqui. Além da questão ambiental, há também redução de custos com a redução do uso de

copos plásticos (mesmo considerando a fabricação das canecas). Considero iniciativas como essas extremamente

importantes e necessárias nos dias atuais.

• Seria interessante adotar um programa similar ao que é feito nesta iniciativa no Rio de Janeiro:

https://plasticoprecioso.com/#video. Recolhendo plástico nas unidades deste modo poderíamos, por exemplo, fornecer

material de escritório para a administração da universidade (lixeiras, porta-lápis, etc.), canecas para acabar com os copos

descartáveis e muitas outras coisas mais. A pequena usina necessária para produzir estes itens precisa de energia elétrica e

deveria ser alimentada por placas fotovoltaicas. Se precisar de água, deveria ser de reuso. Pode ser uma excelente atividade

complementar para cursos de graduação como a engenharias, especialmente química, produção e mecânica. Sugiro que

tenhamos voluntariado para recolher o plástico no campus, preferencialmente de bicicleta. Se fizer bem feito, vai ser ótimo

para a visibilidade da Universidade!



Comentários Gerais

• Nós implementamos um programa para redução do uso de copos descartáveis no IQ que diminuiu a retirada de copos do

nosso almoxarifado em cerca de 75%. Hoje os copos só são utilizados em eventos/locais onde a comunidade externa está

presente. Este é o único caso que acredito que o copo descartável seja necessário, pois não temos como exigir que o público

externo, muitas vezes de outros países, tragam seu próprio copo, nem temos como distribuir canecas para todas as pessoas

em eventos de alta demanda. No entanto, sou a favor de todas as iniciativas para redução do uso de descartáveis, mas sem

radicalização.



Dados do consumo dos copos 
plásticos de 200ml na Unicamp 

2016 a julho -2019
Ano 2016 - Jan a Dez Valor anual Percentual Total Copos (Unidade)

Total 2016 RU - RS e RA R$ 60.643,00 22,69% 2.756.500

Demais Unidades R$ 206.591,00 77,31% 9.390.500

Copos 200ml Total Unicamp R$ 267.234,00 100% 12.147.000

Ano 2017 - Jan a Dez Valor anual Percentual Total Copos (Unidade)

Total 2017 RU - RS e RA R$ 59.736,00 20,84% 2.489.000

Demais Unid. R$ 226.816,80 79,16% 9.450.700

Copos 200ml Total Unicamp R$ 286.552,80 100% 11.939.700

Ano 2018 - Jan a Dez Valor anual Percentual Total Copos (Unidade)

Total 2018 RU - RS e RA R$ 45.803,50 21,37% 2.267.500

Demais Unid. R$ 168.482,14 78,63% 8.340.700

Copos 200ml Total Unicamp R$ 214.285,64 100% 10.608.200

Ano 2019 - Jan a Jul Valor Jan a Abr Percentual Total Copos (Unidade)

Total 2019 RU - RS e RA R$ 18.564,00 16,63% 892.500

Demais Unid. R$ 93.013,44 83,37% 4.471.800

Copos 200ml Total Unicamp R$ 111.577,44 100% 5.364.300
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Unidades/Órgãos da Unicamp que eliminaram nas 
áreas os copos descartáveis plásticos de uso único.

✓ CECOM (uso apenas para pacientes)
✓ CCUEC
✓ CEPETRO
✓ CPO
✓ DEPI
✓ GGUS
✓ IFCH
✓ IQ
✓ Prefeitura – DMA
✓ Reitoria



Mobilizações dos alunos pelo fim dos copos plásticos 
de uso único nos restaurantes universitários 

Entrega oficial do abaixo assinado, com mais de 3 mil assinaturas, de
um grupo de alunos da Unicamp, representado neste ato pela
graduanda do IB, Thais do Amaral, pelo fim dos copos plásticos
descartáveis de uso único nos restaurantes universitários ao Diretor
Executivo de Planejamento Integrado – Prof. Dr. Marco Aurélio P. Lima

Bandejão Unicamp Sem Plástico 

unicampsemplastico



Mobilizações dos alunos da Faculdade de 
Tecnologia – FT 

Camaleão FT- A Comissão Ambiental 
tem por finalidade representar os 
alunos dos cursos de Ambiental da FT -
Unicamp

Alunos do curso da Faculdade de Tecnologia – FT
das áreas de Ambiental realizam ação na Semana
Unicamp LixoZero – 2019

Camaleão FT-



Depois dos canudos, São Paulo quer proibir plásticos de uso único
Acordo do qual agora São Paulo faz parte é o Compromisso Global para a Nova Economia do 
Plástico, promovido pela ONU

Câmara de SP aprova projeto de lei que proíbe fornecimento de copos, pratos e talheres de 
plástico em bares e restaurantes

Câmara de São Paulo abandona o uso de copos plásticos

Notícias vinculadas na mídia  
sobre os plásticos de uso único 

https://exame.abril.com.br/brasil/depois-dos-canudos-sao-paulo-quer-proibir-plasticos-de-uso-unico/
https://exame.abril.com.br/brasil/depois-dos-canudos-sao-paulo-quer-proibir-plasticos-de-uso-unico/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/18/camara-de-sp-aprova-projeto-de-lei-que-proibe-fornecimento-de-copos-pratos-e-talheres-de-plastico-em-bares-e-restaurantes.ghtml
http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sao-paulo-abandona-o-uso-de-copos-plasticos/


Obrigada!

Diretoria Executiva de Planejamento Integrado 
Grupo Gestor Universidade Sustentável 

Plano Diretor Integrado


