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RESUMO 

Nos últimos anos o aumento da geração de resíduos sólidos vem sendo discutida e devido a isso 

surgiram leis e diretrizes para diminuir a geração desses resíduos e fazer a gestão adequada dos 

mesmos. Este trabalho apresenta uma discussão sobre a problemática entre a adequação as normas 

dos resíduos sólidos diante da Lei Federal 12.305/2010 e as instituições públicas federais. Nesse 

estudo foi possível obter informações sobre a atual situação do gerenciamento dos resíduos sólidos 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido no Campus Angicos-RN e a maneira na qual está 

buscando para se adequar e atender a política nacional em questão. Os objetivos são os de 

Identificar quais são os resíduos produzidos; descrever os processos de destinação; e verificar as 

dificuldades da gestão, relacionando com a legislação, acerca dos resíduos sólidos urbanos. A 

metodologia do trabalho se baseou na coleta de dados bibliográficos e entrevistas com os 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da UFERSA. Quanto aos fins, a pesquisa se 

caracteriza por ser exploratória e aos meios, caracteriza-se por ser bibliográfica e um estudo de 

caso. A universidade vem buscando ações mais visíveis, para a sensibilização da comunidade 

acadêmica, as quais vão ao encontro da gestão ambiental na instituição, mas ainda possui grandes 

dificuldades para a adequação à legislação, principalmente sobre o destino da coleta.  

Palavras-chave: Gerenciamento dos resíduos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Universidade. Gestão Ambiental. 

 

ABSTRACT 

This article presents a discussion about the problem between the adequacy of the norms of solid 

waste before Federal Law 12.305/2010 and the federal public institutions. This study provides 

information on the current solid waste management situation of the Federal Rural Semi-Arid 

University in the Angicos-RN Campus and the way in which it is seeking to adapt and meet the 

national policy in question. The objectives are to identify which waste is produced; describe the 

destination processes; and to verify the difficulties of the management, relating to the legislation, 

about solid urban waste. The methodology of the work was based on the collection of bibliographic 

data and interviews with those responsible for waste management at UFERSA. Regarding the ends, 

the research is characterized by being exploratory and the means, characterized by being 

bibliographic and a case study. The results show that the university has been seeking more visible 

actions to raise awareness among the academic community, which is in line with environmental 

management in the institution, but still has great difficulties for the adequacy of legislation, 

especially on the destination of the collection.
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1 INTRODUÇÃO  

A questão ambiental tem sido motivo de diversas discussões durante os últimos anos devido 

a deterioração gerada pelos seres humanos ao meio ambiente. Sendo, um dos pontos principais 

dessas discussões a geração de resíduos sólidos. 

No Brasil, o cenário da gestão de resíduos sólidos é preocupante, principalmente no que 

concerne à questão da disposição final. Dados da última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(IBGE, 2008) apontam que 50,8% dos municípios brasileiros utilizam lixões como forma de 

disposição dos resíduos sólidos urbanos; 27,7% dispõem os resíduos em aterros sanitários e os 

outros 22,5% possuem aterros controlados. Acerca desse aspecto, Silva (2002) afirma que: “os 

resíduos, dejetos, rejeitos, mesmo os não perigosos, quando atirados ao solo ou lançados no subsolo 

sem as cautelas recomendadas pelas normas de proteção do ambiente, prejudicam a qualidade 

deste, a qualidade das águas, por sua penetração nos lençóis freáticos em consequência 

especialmente das chuvas que arrastam consigo para o interior da terra os elementos daninhos 

desses rejeitos [...]”. Sendo assim, a maneira de destinação como mostra a pesquisa não está 

adequada de acordo com o que foi afirmado por Silva (2002). 

Diante dessas dificuldades encontradas, para ser dado um direcionamento quanto a gestão 

dos resíduos sólidos, no ano de 2010 foi promulgada a PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos). A PNRS determina “princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), bem como dispõe acerca de diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis” art.1º da lei 12.305 (2010). Dessa 

maneira, essa lei é a principal referência de gestão adequada dos resíduos sólidos. 

Conforme De Conto (2010), as universidades são encarregadas por formar e sociabilizar 

conhecimentos, com o dever de formar cidadãos conscientes, que nutram respeito ao meio 

ambiente. Por essa razão, é fundamental que haja a aprovação da Reitoria, tal como adoção, 

envolvimento e exemplo, por parte de toda a comunidade acadêmica, isto é, dos gestores, 

professores, estudantes, colaboradores, fornecedores, terceirizados e locadores de espaços, para 

que seja aderida uma política que colabore para a minimização dos problemas ambientais. Vega et. 

Al. (2008) afirma que as Instituições de Ensino Superior – IES têm função legal, moral e ética de 
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comportar-se de maneira consciente com o meio ambiente e devem colocar em prática técnicas de 

gestão de resíduos que objetivem a prevenção, minimização, tratamento e destinação final 

apropriada dos resíduos nelas produzidas. Além disso, a gestão adequada dos resíduos traz 

privilégios para a instituição, como a redução de custos e de uso de recursos financeiros; além de 

se tornar um exemplo para os alunos. 

A UFERSA do campus Angicos herda as mesmas dificuldades dos núcleos urbanos 

mostrados pela pesquisa do IBGE citada anteriormente, referentes a sua operação, inclusive de 

infraestrutura básica que contemple o saneamento efetivo dos resíduos gerados. Desse modo, o 

presente artigo teve o intuito de verificar de que forma a UFERSA, está gerindo seus resíduos 

sólidos e a adequação necessária diante a legislação nacional. Tendo como objetivo geral, 

identificar e verificar como a Universidade faz a gestão de seus resíduos sólidos, de maneira a se 

adequar para atender a PNRS. Os objetivos específicos pretendem identificar quais são os resíduos 

produzidos; descrever os processos de destinação e verificar as dificuldades da gestão relacionando 

com a legislação sobre resíduos sólidos urbanos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definições de Resíduos Sólidos, Dejetos e Rejeitos 

 

Para a ação de suas atividades, os seres humanos, produzem uma série de resíduos. Contudo, 

na década de 1960, por exemplo, os números de resíduos gerados eram significativamente menores 

que os atuais. A crescente geração de resíduos é explicada por meio da mudança das práticas de 

consumo da população e está diretamente ligada ao consumo excessivo e acelerado crescimento 

populacional. Além disso, não existiam diversas variedades de produtos e nem os descartáveis, bem 

como também não haviam muitas indústrias e supermercados, e os estímulos ao consumo não eram 

como nos dias atuais. Tal mudança gerou uma grande fabricação de diversos tipos de materiais, 

deste modo, elevando significativamente o número de resíduos sólidos originados nos meios 

urbanos (CORTEZ; ORTIGOZA, 2007).  

A compreensão da definição e especificação dos resíduos sólidos proporciona benefícios de 

extrema importância para o gerenciamento dos mesmos. Conforme a Resolução CONAMA nº 5, 

de 5 de agosto de 1993, em seu Art. 1º, entende-se por resíduos sólidos como sendo: 
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Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível (BRASIL, 1993, Art 

1º). 

 

De acordo com a PNRS (2010) o resíduo sólido pode ser direcionado a três caminhos: a 

reciclagem, a reutilização ou o descarte. Nos dois primeiros casos o resíduo sólido é reaproveitado 

como um novo produto ou tem a chance de uso melhorado. No último caso (descarte), o resíduo 

sólido é especificado como dejeto ou rejeito por não haver a possibilidade de reutilização ou 

reaproveitamento, como por exemplo, a situação dos produtos orgânicos, restando apenas descartá-

los de maneira ambientalmente apropriada. De acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, entende-se por rejeitos ou dejetos como sendo:  

(...) resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (Art. 

3º do PNRS). 

 

2.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

Conforme a NBR 10.004 (BRASIL, 2004), os resíduos sólidos podem ser classificados 

segundo os grupos: 

Resíduos Classe I – Perigosos: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e 

ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos. Enquadram-se neste grupo, dentre 

outros: sangue e hemoderivados; animais usados em experimentação, bem como os materiais que 

tenham entrado em contato com os mesmos; excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de 

cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminada; 

resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de 

laboratórios de análises clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de 

sanitários de unidade de internação e de enfermaria e animais mortos a bordo dos meios de 

transporte, objeto desta Resolução. Neste grupo incluem-se, dentre outros, os objetos perfurantes 

ou cortantes, capazes de causar punctura ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, 

escalpes, vidros quebrados, etc, provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

Resíduos Classe II – Não perigosos: Pode sem descritos como os resíduos de restaurantes 
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(restos de alimentos), sucata de metais ferrosos, sucata de metais não ferrosos, resíduos de papel e 

papelão, resíduos de plástico polimerizado, resíduos de borracha, resíduo de madeira, resíduos de 

materiais têxteis, resíduos de minerais não-metálicos, areia de fundição, bagaço de cana, e outros 

resíduos não perigosos. 

- Resíduos Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I – Perigosos, ou de resíduos classe II B – Inertes. Podem ter propriedades, tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

- Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, 

à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor. 

2.3 Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Conforme a Resolução CONAMA nº 307, em seu Art. 2º, inciso XII, a gestão integrada de 

resíduos sólidos é definida como o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 

resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2002). 

 

A inserção do gerenciamento de resíduos sólidos objetiva a formação, avaliação e gestão de 

políticas públicas para o tratamento apropriado do lixo. Para que o propósito da implantação de 

gestão venha a ser compromisso é necessário que os cidadãos que pertencem a todo o processo 

compreendam alguns termos e políticas já especificados. A compreensão das leis e da importância 

de cooperar no progresso da qualidade ambiental da instituição faz com que os integrantes 

absorvam os critérios da gestão ambiental, orientados pelos conceitos preconizados de uma 

Política, em suas atividades por meio do compromisso individual e coletivo e da mudança de 

hábitos. 

A NBR 10.004 (BRASIL, 2004) afirma que a classificação dos resíduos sólidos produzidos 

em uma determinada tarefa é o primeiro passo para constituir um plano de gestão apropriado.  Pois, 

a partir da classificação é que serão estabelecidas as etapas de coleta, armazenagem, transporte, 

manipulação e destinação final, conforme cada tipo de resíduo produzido. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

A proposta do trabalho foi baseada na coleta de dados bibliográficos e entrevista com os 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da UFERSA – Angicos – RN. No total foram 

entrevistados 4 funcionários da UFERSA Campus Angicos, sendo: 2 das pessoas da empresa de 

serviços terceirizados responsáveis pela limpeza do campus, 1 nutricionista responsável pelos 

resíduos gerados pelo restaurante universitário e o responsável pelo setor da gestão de resíduos 

sólidos do campus Angicos.  

Nesta pesquisa utilizou-se o critério metodológico proposto por Vergara (1997). Essa 

estabelece que a pesquisa pode ser realizada de acordo com os fins e meios necessários. 

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza por ser exploratória, pois proporcionou ao 

pesquisador maiores informações a respeito do assunto investigado, tornando possível a realização 

de futuras pesquisas (GIL,1998). Quanto aos meios, esta pesquisa se caracteriza por ser 

bibliográfica e estudo de caso. Bibliográfica, tendo em vista que foi utilizado neste estudo todo 

material publicado e acessível ao pesquisador sobre gestão de resíduos e universidades. E estudo 

de caso por estar fundada no estudo de uma instituição em especifico, a Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – Angicos – RN conforme preceitua Bruyne (1977). 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) é uma instituição pública federal 

de ensino superior brasileira, cuja reitoria está localizada em Mossoró, no estado do Rio Grande 

do Norte, e com campi nos municípios de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.  A história da então 

"UFERSA" começa com a "ESAM" criada pela prefeitura de Mossoró, através do decreto 03/67 

de 18 de abril de 1967 e inaugurada a 22 de dezembro do mesmo ano. Teve, na sua fase de 

implantação, como entidade mantenedora, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 

(INDA). Foi incorporada à Rede Federal de Ensino Superior, como autarquia em regime especial 

em 1969, dois anos após sua criação, através do decreto-lei número 1036, de 21 de outubro de 1969 

(MERIEVERTON, 2016).  

O projeto em pauta foi desenvolvido na Universidade Federal Rural do Semi-Árido no 

campus da cidade de Angicos-RN, que é um município do estado do Rio Grande do Norte, 
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localizado a 180,9 km da capital Natal. De acordo com o senso realizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2010, sua população é 11.549 mil de habitantes, 

possuindo uma área territorial de 741,7 km² (IBGE, 2016). 

 

4.1 Caracterização dos Resíduos da UFERSA – Angicos/RN 

 

De acordo com as informações coletadas sobre a identificação de quais resíduos sólidos são 

produzidos na UFERSA-Campus Angicos, constatou-se que os principais resíduos gerados são 

mostrados no Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 – Comparativo entre a legislação do CONAMA e destinação dos resíduos sólidos da 

instituição. 

Resíduo  Classificação Destinação Adequada Destinação Atual 

Papel Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

Os papéis devem ser enviados 

para empresa que realize 

reciclagem. 

Lixo comum; Reutilização em 

rascunho; Reciclado e enviado para 

cooperativa em Mossóro-RN (quando 

possível); transportado para o lixão. 

Garrafas Pet Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

Separar dos demais resíduos e 

destinar a área reservada à 

triagem para o descarte 

adequado. 

Lixo comum; transportado para o 

lixão. 

Copos 

descartáveis 

Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

Os copos devem ser enviados 

para empresa que realize 

reciclagem. 

Lixo comum; transportado para o 

lixão. 

Embalagens 

plásticas e 

papelão 

Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

devem ser enviados para 

empresa que realize reciclagem. 

Lixo comum; transportado para o 

lixão. 

Resto de 

comida 

Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

Compostagem ou aterro 

sanitário 

Lixo comum; transportado para o 

lixão; alimentação de animais 

Podas de 

árvores 

Classe II A Não 

Perigoso, não 

Inerte. 

Compostagem ou aterro 

sanitário 

Transportadas para o terreno ao lado 

do campus (parte externa) 

Fonte: Autoria Própria 
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O quadro de síntese acima além de descrever os tipos de resíduos gerados no campus 

também faz um comparativo entre a destinação adequada dos resíduos conforme o CONAMA e a 

destinação atual que é realizada. Dessa maneira, pode-se observar que somente o papel recebe o 

destino adequado que é o de reutilização e reciclagem. Já as garrafas PET, copos descartáveis, 

embalagens plásticas e papelão que deveriam serem reciclados, são transportados para o lixão 

comum. E, os restos de comida e as podas das árvores que eram para serem utilizados em 

compostagem de adubos, são transportados para um terreno ao lado do campus.  

 Em meio os resíduos secos, os materiais mais evidenciados na UFERSA são os papéis e os 

copos descartáveis. Os copos são originados, em sua maior parte, no restaurante do campus, 

chegando a mais de 15 mil por mês, o que tem preocupado bastante a gestão da instituição. E o 

papel, resultante dos serviços burocráticos e de ensino, nos setores administrativos e nas salas de 

aulas. Tendo uma estimativa de 100 kg por semana. 

 

4.2 Processo de Destinação dos Resíduos Sólidos da UFERSA - Angicos  

 

Através dos dados coletados foi possível identificar que diariamente a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido gera grande quantidade de resíduos. O processo de destinação dos resíduos 

sólidos no Campus Angicos acontece da maneira descrita a seguir: 

Os resíduos são armazenados em bombonas azuis (200L) como mostra a Figura 1, estas são 

fornecidas pela empresa terceirizada de serviços e são distribuídas em todo o campus para o 

descarte exclusivo dos materiais, sendo uma bombona para os materiais recicláveis e outra para os 

materiais não recicláveis denominados como “outros”, dessa maneira o conjunto de duas bombonas 

é colocado na parte externa de cada bloco do campus que são: o bloco administrativo, laboratórios, 

bloco de aulas, bloco dos professores, biblioteca, Restaurante Universitário e cantina.  
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Figura 1 – Bombonas de coleta de resíduos. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

A coleta interna dos materiais provenientes principalmente das salas dos docentes, sala dos 

técnicos administrativos e salas de aula, além de resíduos de cozinha e banheiro são realizadas 

diariamente pelos servidores da empresa terceirizada por meio de lixeiras coletivas distribuídas em 

cada bloco e também lixeiras comuns em cada sala de aula, salas de professores e salas 

administrativas como mostra a Figura 2. Os funcionários recolhem os resíduos da parte interna de 

cada bloco e depositam nas bombonas da parte externa do referido bloco. 

 

Figura 2 – Lixeiras internas dos blocos administrativos e de salas. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Os insumos contidos nas bombonas são coletados pela Prefeitura Municipal de Angicos – 

RN semanalmente, que os transporta para o lixão de Angicos. A coleta realizada pelos carros da 

prefeitura pode ser observada através da Figura 3 a seguir. 
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Figura 3 – Recolhimento dos resíduos pela Prefeitura Municipal de Angicos/RN. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 Esses resíduos que são depositados no lixão poderiam serem reaproveitáveis, e assim 

produzir renda para diversos catadores de lixos caso existisse uma cooperativa, como não existe 

essa cooperativa tem-se alguns catadores de lixo que trabalham de maneira informal e insalubre. 

Assim, conclui-se o processo de destinação dos resíduos sólidos. 

 Como os catadores de lixo atuam de forma insalubre é preciso incentivar a formação de 

cooperativas de recicladores e manusear esses resíduos nas proximidades da cidade de 

Angicos/RN, sem precisar transportá-lo para outras cidades, diminuindo os custos dessa 

destinação. 

  

4.3 Processo de Destinação dos Resíduos Sólidos da UFERSA - Angicos  

 

Até o mês de setembro de 2018 a apropriação deste último material (papel) era feita pelas 

equipes de limpeza da empresa terceirizada convencionada e transportados semanalmente para o 

abrigo de resíduos da UFERSA do Campus Mossóro – RN e lá eram coletados por cooperativas, 

mas desde setembro de 2018, essa atividade deixou de ser realizada, por não ter onde armazenar 

esse material e em meio as principais dificuldades para inserção de uma gestão integrada de 

resíduos sólidos na UFERSA destacam-se a deficiência de infraestrutura, pois a universidade não 

conta com um abrigo de resíduos, como deveria.  

Dessa maneira, a gestão viu a necessidade da criação de um abrigo, objetivando a gestão 

adequada de resíduos sólidos na instituição, a fim de adotar à nova Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Para isso, foi feita uma licitação para a construção do abrigo.  

O abrigo de resíduos da UFERSA ainda não foi concebido, mas a gestão espera que em um 
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curto prazo de tempo, isso deixe de ser um problema. A criação do abrigo visa, como uma das 

precedências, o manejo ecossistêmico apropriado de resíduos sólidos, por meio do plano e 

execução da coleta seletiva, recomendada pelo Decreto Federal No. 5.940/2006. A coleta seletiva 

tem o intuito de fazer a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações 

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. A coleta seletiva oferta as adequadas 

condições de aproveitamento dos resíduos, por evitar a contaminação, com os resíduos 

biodegradáveis por exemplo.  

Atualmente, o meio de coleta de resíduos sólidos é o que mais apresenta problemas na 

UFERSA. A ausência da coleta seletiva manifesta uma série de dificuldades no campus que deveria 

ter essa coleta seletiva como dispõe à PNRS no seu art. 8°, Inciso III: “a coleta seletiva, os sistemas 

de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. 

Outro aspecto indispensável dessa prática é o Incentivo à cidadania pela atuação de toda 

comunidade acadêmica. Proporciona também a diminuição da capacidade de resíduos a serem 

propensos, colaborando para a economia dos recursos da Universidade. Quanto a isso, o 

responsável pela gestão de resíduos sólidos no campus deu início a um projeto onde os alunos 

adotariam o seu copo, substituindo os copos descartáveis e assim diminuindo a alta geração de 

resíduos provenientes do restaurante universitário. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível identificar que desde o início da pesquisa, todos os elementos expostos 

evidenciam que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Angicos/RN vem procurando se 

adequar à PNRS especialmente, de acordo com o Art. 7º, inciso II: “São objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Já que quanto 

a redução, tem-se o desenvolvimento de projetos para a redução do uso dos copos descartáveis; 

quanto a reutilização, tem-se o uso de papel em rascunhos e também está em processo licitatório o 

abrigo de resíduos sólidos do campus da UFERSA-Angicos. 
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 O projeto de redução de resíduos provenientes dos copos descartáveis do restaurante 

universitário está em desenvolvimento e consiste em confeccionar uma caneca de plástico para 

cada estudante e assim, não ser preciso mais de se utilizar copos descartáveis.  

Identificou-se que é necessário um amplo programa de conscientização da comunidade 

interna dos discentes da instituição já que os mesmos não ajudam na separação dos resíduos, pois 

contribuem com a grande geração de resíduos no restaurante universitário, pois não adotam o copo 

e acabam utilizando mais de um como descartável e também pelo fato dos discentes não colocarem 

os resíduos na lixeira correta, colocando esses resíduos em qualquer lixeira. 

Não há um abrigo de resíduos na UFERSA, mas a instituição caminha para isso, pois o 

mesmo está em fase de licitação para a sua construção. Isso possibilitará um programa efetivo para 

o recolhimento adequado dos resíduos, possibilitar mais coletores para copos descartáveis e papéis, 

entre outras atividades que consintam acelerar o processo em desenvolvimento.  

Não é possível generalizar a situação da Universidade estudada para todas as Instituições 

Federais de Ensino Superior, porém a vivência discorrida nesse estudo auxilia para acrescer as 

discussões sobre o Programa Nacional dos Resíduos Sólidos em Universidades Federais, com o 

intuito de colaborar com o desenvolvimento sustentável. É possível reconhecer as limitações da 

presente pesquisa, considerando-se não ter sido possível a realização de um trabalho em um tempo 

maior e também por não ter sido possível pesar ou dimensionar o volume de cada material, o que 

será possível de ser realizado em pesquisas futuras a partir da implantação do abrigo e a coleta 

seletiva. 

Tendo em vista o atual problema enfrentado pela instituição, o estudo do Plano de Gestão 

de Resíduos Sólidos da UFERSA- Angicos, busca por avanços no processo de gestão que 

respondam as necessidades de uniformização dos resíduos sólidos. Para tal faz-se necessária a 

compreensão de que o distanciamento entre a prática da gestão de resíduos sólidos, como 

enfatizada na legislação e a realidade encontrada no dia a dia da instituição tem se revelado um 

desafio de grandes proporções. O entendimento do problema permite que se formulem os objetivos 

e as estratégias para que se possa atingir uma efetiva gestão de resíduos sólidos. 
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