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Objetivos:
Público interno da UFPE
GERAL: Incentivar a comunidade acadêmica para o exercício da sustentabilidade nos
ambientes urbanos, no que diz respeito à gestão compartilhada dos resíduos sólidos,
buscando construir espaços sociais mais saudáveis.
ESPECÍFICOS
1) Socializar a discussão sobre a implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos;
2) Sensibilizar sobre a prática dos '5R';
3) Compreender o ciclo de produção e descarte dos 5 principais tipos de resíduos;
4) Propor formas efetivas de responsabilização de toda a sociedade com a
sustentabilidade ambiental urbana.
Resumo:
RESÍDUO SÓLIDO, como tratado na 4ª CNMA, é todo material, substância, objeto ou
bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, em estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviável em face da melhor
tecnologia disponível” . Este conceito enquadra uma vasta diversidade de materiais
que, mundialmente, convencionou-se classificar em cinco tipos principais, as quais
trataremos neste trabalho, buscando uma visão de conjunto. São eles: papel, plástico,
metal, vídeo e orgânico. A partir desta perspectiva objetivamos transformar o
ambiente e a atitude das pessoas envolvidas neste projeto direta e indiretamente,
melhorando a qualidade de vida nos espaços públicos, bem como despertar a
consciência socioambiental e atitude crítica acerca das relações de consumo,
exploração do trabalho humano na “indústria do lixo”, bem como das relações humanas

de produção e descarte de resíduos, em prol do desenvolvimento sustentável e
qualidade de vida nos espaços sociais urbanos de Recife/PE. Enfim, precisamos pensar
e agir, pois quanto mais refletimos e recusamos, menos precisaremos reutilizar, reduzir
e reciclar. Sustentabilidade não deveria limitar-se aos '5 R’s', mas deveria adaptar-se
constantemente ao nosso ambiente em constante mudança. Isto exige que sejamos
criativos e busquemos explorar vários caminhos sustentáveis para encontrar os que nos
permitam viver sem prejudicar o nosso futuro. O Projeto 5 Estrelas, tem buscado
avançar, com esta proposta para o Ano III.

