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RESUMO 
O crescimento desordenado da população vem trazendo consequências negativas para as cidades. 
Isso pode ser observado na geração e disposição inadequada dos resíduos sólidos para a coleta. 
A cidade de Altamira-PA enfrenta dificuldades quanto aos serviços de coleta de resíduos sólidos 
urbanos, pois observa-se que parte da população não cumpre com os dias e horários da coleta de 
resíduos. A educação ambiental é uma ferramenta de prevenção de possíveis problemas futuros, 
pois contribui para a conscientização e mudança de atitudes das pessoas. Este trabalho tem o 
objetivo de implantar um programa de educação ambiental com o auxílio da tecnologia da 
informação, por meio do desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, estimasse que 
a maioria das pessoas que vivem nos centros urbanos possuem aparelhos móveis o que facilitaria 
a disseminação do APP. Foram realizadas visitas semanais em dois bairros para implantação do 
programa de educação ambiental apoiados pelo uso do aplicativo “Limpa Altamira” na tentativa de 
educar e solucionar os problemas dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Tecnologia da Informação. Resíduos Sólidos.  
 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION MEDIATED BY DIGITAL 
TECHNOLOGIES FOR THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF SOLID 

URBAN WASTE FROM THE CITY OF ALTAMIRA-PA 
 

ABSTRACT 
The disorderly growth of the population has brought negative consequences for the cities. This can 
be observed in the generation and inadequate disposal of solid wastes for collection. The city of 
Altamira-PA faces difficulties regarding the services of urban solid waste collection, since it is 
observed that part of the population does not comply with the days and times of the waste collection. 
Environmental education is a tool to prevent possible future problems, as it contributes to the 
awareness and change of people's attitudes. This work aims to implement an environmental 
education program with the help of information technology, through the development of an 
application for mobile devices, estimated that the majority of people living in urban centers have 
mobile devices which would facilitate the dissemination Of the APP. Weekly visits were carried out 
in two neighborhoods to implement the environmental education program supported by the use of 
the "Limpa Altamira" application in an attempt to educate and solve the problems of urban solid 
waste collection services. 
Keywords: Environmental education. Information Technology. Solid Waste. 
 
 
 
 
 



 

 

Apoio acadêmico                             
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Nas últimas décadas tem sido incorporado nos debates a questão ambiental, principalmente pelos 
desastres naturais e tecnológicos noticiados no planeta. A percepção ambiental é a visão individual 
do ambiente, acerca do contexto, que o leva a reagir de forma diferente com o meio a sua volta 
(OKAMOTO, 2003).  E com a crescente abordagem ambiental no mundo, é necessário o estímulo 
de uma consciência ambiental coletiva (SILVA; DAMACENO (2010). 
Neste sentido, questão ambiental requer novas formas de abordagem, integrando as várias áreas 
de conhecimentos e tendo como foco principal o despertar da consciência para que assim novos 
hábitos possam ser formados, hábitos mais sustentáveis (OLIVEIRA, 2009). Nesta perspectiva, a 
inclusão digital por meio da tecnologia da informação (TI) surge como uma nova forma de 
abordagem para o trabalho de conscientização ambiental de pessoas de várias idades. 
A facilidade do acesso a informação permite ao usuário adquirir conhecimento sobre vários 
assuntos, e atualmente os recursos tecnológicos fazem parte do cotidiano da grande maioria das 
pessoas, neste sentido, se tornam importantes aliados da Educação Ambiental (EA). Então por que 
não utilizar a tecnologia em favor do meio ambiente?  
Ainda que as tecnologias de informação contribuam no consumo de recursos naturais e na geração 
de resíduos sólidos, acredita-se que as tecnologias podem colaborar significativamente no processo 
de educação ambiental e criação de soluções sustentáveis. Considerando-se a influência da 
informática e das tecnologias na sociedade moderna, o crescimento dos aplicativos de 
smartphones, várias oportunidades podem ser identificadas e devem ser exploradas utilizando-as 
como ferramentas para o alcance de um modelo de crescimento econômico sustentável e 
ecologicamente equilibrado (CAVALCANTI, 1995; BARTHOLO; RIBEIRO; BITTENCOURT, 2003). 
Sabe-se que diversas são as barreiras existentes que impedem uma rápida e perfeita 
implementação e adoção de novas tecnologias e muitos são os autores que estudam os fatores que 
influenciam a utilização das tecnologias da informação (KAUFMANN, 2005). Um exemplo citado é 
o trabalho de (VENKATESH et al., 2003) que publicaram um estudo que apresenta um modelo 
unificado de aceitação e uso da TI (UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 
(KAUFMANN, 2005). Esse modelo apresenta quatro fatores determinantes e quatro fatores 
moderadores da intenção e uso da TI nas organizações. Segundo o modelo, os fatores 
determinantes do uso são a expectativa de performance, a expectativa de esforço, a influência 
social e as condições facilitadas, e os fatores moderadores são a idade, o gênero, a experiência e 
a voluntariedade no uso da TI (VENKATESH et al., 2003 apud KAUFMANN, 2005). 
A população necessita de informações para que possa proceder de forma a descartar seus resíduos 
corretamente e realizar práticas como a reciclagem e a compostagem destes quando possível. 
Essas informações podem ser transferidas a população por meio da tecnologia de informação. 
Sendo então a forma que o ser humano percebe e interage com seu ambiente um dos principais 
braços da raiz da problemática ambiental global, a EA ganha espaço como um importante processo 
que objetiva a solução dos problemas ambientas, (RIBEIRO, 2009). 
Portanto, a EA é um fator imprescindível ao gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos. 
Segundo (FRANCO, 2010) a educação ambiental deve ser utilizada como instrumento para a 
reflexão das pessoas no processo de mudança de atitudes em relação ao correto descarte do 
resíduo sólido e à valorização do meio ambiente. Neste sentido, Paulínia-SP, é exemplo de 
eficiência na coleta e gerenciamento de resíduos, por ser a primeira cidade da América Latina a ter 
um sistema europeu de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e que é mais eficiente e 
econômico, esteticamente agradável, e com grandes benefícios a todas as pessoas envolvidas, 
desde a população atendida até aos trabalhadores que coletam os resíduos sólidos. 
Os serviços de coleta de RSU da cidade de Altamira-PA apresentam uma certa ineficiência em 
virtude de grande parte da população, pela falta de conhecimento ou consciência de seus atos, não 
depositar seus resíduos nos dias e horários corretos. Entretanto, o Departamento de Limpeza 
Pública (DLP) da cidade exerce uma frequência com os dias e horários da semana que o caminhão 
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coletor passa, porém observa-se que parte da população atendida não cumpre com os horários 
estipulados pelo DLP. 
Tais fatos contribuem para o acúmulo de resíduos sólidos nos logradouros públicos e calçadas, e 
causam diversos problemas ao meio ambiente e às pessoas da comunidade, dentre os princ ipais 
pode-se citar: a disseminação de animais vetores de doenças, como a dengue e leptospirose; 
decomposição de matéria orgânica que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de 
cor escura (lixiviado), que polui o solo e o lençol freático; e entupimento de bueiros, que favorece a 
ocorrência de enchentes.  
O que se percebe, hoje, é a dominância na sociedade de que sustentabilidade e tecnologia estão 
em prol da competitividade. Nesse contexto, a importância da TI Verde está em não somente usar 
de forma ambientalmente correta os recursos tecnológicos, mas, essencialmente, em orientar como 
aplicar esses recursos de forma a propiciar condições para a sustentabilidade econômica e 
ambiental da sociedade. 
(MALHEIROS E PHILIPPI JR, 2005) definem o conceito de TI – Verde, sustentado pela Constituição 
de 1988, como sendo o conjunto de ações que levam ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, 
explicita que todos têm o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum e a 
favor da melhoria da qualidade de vida e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo no 
presente para futuras gerações. 
Este trabalho tem como objetivo utilizar a tecnologia da informação a partir do desenvolvimento de 
um aplicativo Android que será utilizado como instrumento em uma ação de auxílio à educação 
ambiental. O aplicativo irá conter informações sobre como, onde e quando descartar seus resíduos 
sólidos, móveis e eletrodomésticos de formar adequada, com o objetivo de evitar problemas que 
afetem diretamente a população; e o incentivo às práticas sustentáveis, com informações sobre 
como realizar a reciclagem e a compostagem, com o objetivo da redução da produção resíduos 
sólidos domiciliares.  
Tais ações influenciam a população a ter um estilo de vida mais econômico, sustentável e saudável 
ambientalmente. O aplicativo Android é uma proposta de ferramenta auxiliar ao programa de EA na 
solução da problemática da coleta de resíduos sólidos urbanos da cidade de Altamira. 
 
2. OBJETIVO 
 
Implantar um programa de Educação Ambiental aos moradores dos bairros Jardim Independente II 
e Uirapuru da cidade de Altamira-PA com o auxílio da tecnologia da informação a partir da utilização 
de um aplicativo Android, especificamente espera-se, a saber: 

• Implementar a ação de educação ambiental por meio da tecnologia da informação e 
promover o interesse e a participação no desenvolvimento de atividades voltadas a redução 
de consumo, a reciclagem e a compostagem;  

 
3. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma pesquisa explicativa com a abordagem quali-quantitativa. Na abordagem 
qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – 
ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social – interpretando-
os segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se preocupar com 
representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito 
(TERENCE; FILHO,2006). 
Logo este trabalho é qualitativo quando se propõe a identificar as principais causas do problema da 
coleta de RSU para que seja possível o aprimoramento do sistema, traçar um perfil socioeconômico 
dos moradores e gerar dados que fomentem a implantação do programa de EA, implementar a ação 
de Educação Ambiental por meio da tecnologia de informação e promover o interesse a participação 
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da população a atividades voltadas a redução da geração de resíduos como a reciclagem e a 
compostagem. 
 A pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 
universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente (TERENCE; FILHO,2006) o 
levantamento é por meio do método de amostragem não probabilístico. 
Se enquadra como Quanti quando se propõe a aplicar um formulário com perguntas abertas e 
fechadas, com a finalidade de se conhecer o nível de percepção ambiental, traçar um perfil 
socioeconômico dos moradores da localidade e avaliar o grau de conhecimento de cada família 
sobre os resíduos produzidos em suas residências. E por fim é quali e quanti quando a metodologia 
abordou levantamento técnico bibliográfico e análise da implantação do programa de educação 
ambiental após levantamento estatístico de sua viabilidade.  
 
3.1. LEVANTAMENTO TÉCNICO E BIBLIOGRÁFICO 
 
Foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica sobre o atual sistema de coleta de RSU da 
cidade, e a concessão dos direitos de prestação deste serviço por parte da prefeitura de Altamira a 
fim de se obter os dados técnicos a respeito do sistema de coleta de resíduos sólidos (dias e 
horários de coleta, etc.). Foi também realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a educação 
ambiental e a tecnologia da informação aplicada a EA. 
Foram realizadas pesquisas em 10 empresas que trabalham com reciclagem na cidade a fim de 
obter os preços dos produtos e serviços que são ofertados, para transferir essas informações aos 
moradores através da tecnologia da informação (aplicativo) e folders educativos, os quais servirão 
de apoio ao programa de educação ambiental nos casos em que não for possível a instalação do 
aplicativo nos celulares smartphones dos moradores.  
 
3.2. MÉTODO 
 
O foco deste estudo é destinado ao uso de lotes urbanos particulares com a finalidade de residência 
simples e residências com ponto comercial. Exclui-se todos os outros usos como comércios, órgãos 
municipais, estaduais e federais, conjunto de casas em um lote (vila), entre outros. 
Inicialmente foi aplicado um formulário para 100 pessoas com perguntas abertas e fechadas, a fim 
de se conhecer o nível de percepção ambiental, traçar um perfil socioeconômico dos moradores da 
localidade e avaliar o grau de conhecimento de cada família sobre os resíduos produzidos em suas 
residências. 
Após a aplicação do formulário, foi implantado o programa de educação ambiental que ocorreu nos 
dias 27 e 29 de agosto e nos dias 03, 09 e 10 de setembro de 2016, respectivamente nos bairros 
Jardim Independente II e Uirapuru. O programa teve início com discussões com os moradores sobre 
os problemas ambientais que lhes cercam na tentativa de sensibiliza-los quanto a questões do meio 
ambiente, as visitas ocorreram visitando os moradores de porta em porta. Além deste diálogo, os 
moradores foram orientados quanto aos dias e horários da coleta de resíduos sólidos, como 
descartar corretamente seus resíduos (por meio do aplicativo ou de folders) e a importância desta 
atitude na prevenção de problemas de saúde pública e ambientais. 
Na ocasião foi explicado o tempo de degradação dos resíduos na natureza e os impactos que os 
mesmos provocam ao meio ambiente e a sustentabilidade das gerações futuras. No diálogo foi 
abordado a compostagem, ensinando os moradores sobre o que se trata, como poder fazer e sua 
importância e por último foi apresentado o Aplicativo “Limpa Altamira” que contém  informações do 
programa de EA de uma forma mais moderna e atraente, contendo informações e funcionalidades 
extras, as quais permitem a participação dos usuários no que se refere ao envio de dicas e 
sugestões para melhoria do sistema de coleta de RSU e auxílio a fiscalização de possíveis 
irregularidades para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT). 
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O desenvolvimento do aplicativo aconteceu por meio da plataforma de criação de aplicativos móveis 
GoodBarber. Os dados obtidos foram tabulados no software Excel 2013 para serem geradas 
informações, as quais foram transmitidas por meio de tabelas e gráficos.  
 
 

3.3. ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo (Figura 1) compreende os bairros Jardim Independente II e Uirapuru do município 
de Altamira, localizada na região sudoeste do Pará, situada à margem esquerda do rio Xingu. 
 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.  

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Após 30 dias da implantação do programa de Educação Ambiental, foram feitas visitas nos bairros 
com aos moradores a fim de descobrir os possíveis problemas, dificuldades e/ou dúvidas 
enfrentadas pela população e ter ciência do que melhorou com a implantação do programa e sua 
avaliação simples pelos moradores. 
 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram aplicados 100 formulários sobre a percepção ambiental e noções de educação ambiental 
aos moradores dos bairros objetos desse estudo. Os resultados do formulário são tratados por 
bairro estudado, ou seja, Bairro Jardim Independente II e Bairro Jardim Uirapuru. 
Os quadros a seguir (Quadro 1 e Quadro 2) apresentam um compilado de várias questões presentes 
no formulário sobre percepção ambiental, as quais serão apresentadas somente as questões 
avaliativas. Foram feitos os seguintes questionamentos: 1-“O que é o resíduo sólido? ” (Resposta 
correta = Resposta Positiva; Dificuldade ao responder e Resposta insuficiente ou errada = Resposta 
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negativa); 3-“Tudo o que você joga fora pode ser considerado resíduo sólido? Justifique”; 4-“Você 
sabe o que é coleta seletiva?”; 5-“ Você sabe o que é compostagem?”; 6-“Cite os principais 
problemas que o resíduo sólido causa”; 7-“Para onde você acha que vai o seu resíduo sólido depois 
de coletado?”; 8-“O que você poderia fazer para produzir menos resíduo sólido?”; 11-“Correta 
diferenciação de "resíduo sólido seco" e "resíduo sólido úmido"(5 ou 4 acertos = Resposta positiva; 
3 acertos ou menos = Resposta negativa); 12-“Quais são os benefícios da reciclagem?”; 13-“No seu 
entender, o que são problemas ambientais?”; e 14- “Você tem feito alguma ação para melhorar e/ou 
conservar o ambiente em quUe vive?”. 
 
           Quadro 1 –Jardim Independente II.                                  Quadro 2 - Jardim Uirapuru  

N° da 
Questão 

Resposta 
Positiva 

(%) 

Resposta 
Negativa 

(%)  

1 64 36  

3 80 20  

4 58 42  

5 20 80  

6 94 6  

7 

Aterro 
Sanitário 

% 
40 

Lixão % 
 

38 

Não 
Sabem 

% 
22 

8 63 37  

11 64 36  

12 74 26  

13 70 30  

14 84 16  
 

N° da 
Questão 

Resposta 
Positiva 

(%) 

Resposta 
Negativa 

(%)   

1 36 64  

3 76 24  

4 72 28  

5 14 86  

6 100 0   

7 

Aterro 
Sanitário % 

44 

Lixão % 
 

48 

Não 
Sabem % 

8 

8 78 22  

11 68 32  

12 88 12  

13 76 24  

14 92 8   
 

Fonte: Autores, 2016. 

Figuras 2 e Figuras 3 – Gráficos do desempenho dos moradores com base nas respostas avaliativas 
do formulário aplicado. 
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      Figura 2 –Jardim Independente II.                          Figura 3 - Jardim Uirapuru  

 

Fonte: Autores, 2016. 

Com base nos resultados obtidos nos dois bairros estudados, é possível afirmar que na cidade de 
Altamira as principais causas do problema da coleta de RSU estão relacionadas com a falta de 
conhecimento, com a falta de conscientização e responsabilidade ambiental dos moradores. Porém, 
nos bairros estudados, não foi identificado tão expressivamente problemas com o descarte 
inadequado em lugares e dias e horários inapropriados, haja vista que com a recente mudança de 
horário da coleta, que passou do período diurno para o período noturno, a maioria dos moradores 
se adaptou muito bem. 
A partir das informações obtidas em relação a EA e dos dados adquiridos no DLP, foi desenvolvido 
o Aplicativo Limpa Altamira. O aplicativo foi dividido, conforme mostra a Figura 4, em dois menus 
principais: Educação Ambiental, que é onde o usuário tem seções de informações sobre a temática 
ambiental; e Participação Social, que é onde o usuário encontra seções em que há a possibilidade 
de interagir com os desenvolvedores com a troca de informações para melhoria do aplicativo e 
também realizar algumas ações como por exemplo agendar visita ao aterro sanitário e descarte de 
móveis fora do período regular de coleta além de enviar denúncias (Vídeos, Imagens e Texto).  
 

Figura 4 – Interface gráfica do aplicativo Limpa Altamira. 

 
Fonte: Os autores,2016 
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O menu Educação Ambiental tem as seções: 
Compostagem: seção que conceitua e ensina de forma fácil e com ilustrações sobre como fazer a 
compostagem, apresentando os benefícios e sua utilidade para os usuários; 
Coleta: nesta seção está disponível a rotina de coleta de resíduos sólidos na área urbana do 
município, compreendendo todos os bairros com os dias e horários; 
Resíduos Sólidos: Seção que há informações sobre os impactos causados pelos resíduos sólidos, 
o que fazer com os resíduos e como descartar os mesmos corretamente; 
Reciclagem: Seção que contém tabelas dos preços dos matérias recicláveis e endereços das 
empresas responsáveis pela atividade de reciclagem em Altamira;  
EcoDicas: Nesta seção, há dicas que podem ajudar no desenvolvimento sustentável da cidade e 
também na melhoria do estilo de vida da população.  
No menu Participação Social tem as seções: 
SEMAT: nesta seção é falado sobre as atribuições e a forma de contato com a secretaria; 
Papa-Móveis: É possível agendar descarte resíduos sólidos que não são coletados pelo caminhão 
coletor.  
Denuncie: Nesta seção o usuário tem a possibilidade de denunciar, por meio de texto, imagem ou 
vídeo, as irregularidades com o meio ambiente; 
Conheça o Aterro Sanitário: Esta é uma proposta futura, onde por meio do aplicativo o usuário 
poderia estar agendando uma visita ao aterro sanitário. 
Fale Conosco: Nesta seção o usuário pode interagir com os desenvolvedores e trocar informações 
para tirar dúvidas, fazer críticas, elogios ou sugestões. 
 
5. CONCLUSÃO  
 
A implantação do programa de EA na cidade apresentou resultados satisfatórios, promovendo a 
disseminação da informação por meio do aplicativo Limpa Altamira, dos Folders educativos, e 
conscientização dos moradores. 
Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que a população da cidade de Altamira de modo 
geral necessita de incentivo para adotar práticas relacionadas a Educação Ambiental, como 
reciclagem e compostagem. Uma das principais dificuldades dos moradores observadas nesse 
estudo é a falta de conhecimento em relação a como melhor aproveitar os materiais orgânicos ou 
não orgânicos, pelo fato de se observar em alguns moradores a ausência de conhecimento para 
um melhor gerenciamento de resíduos sólidos gerados em suas casas. Isso evidencia o quanto a 
disseminação de informação pode influenciar na pratica, no nível de conhecimento e na percepção 
do indivíduo em relação ao seu entorno ligado ao meio ambiente. 
Existem várias formas de se desenvolver e aplicar a Educação Ambiental junto aos moradores, e 
uma dessas formas é a Tecnologia da Informação. A tecnologia da informação, comumente usada 
em organizações, pode ser trabalhada como mecanismo para favorecer ações educativas de meio 
ambiente, e contribuir para o aprendizado individual e coletivo, tendo em vista que a sociedade tem 
se preocupado mais com o futuro do planeta e necessita do despertar de uma conscientização e 
responsabilidade ambiental. 
Esse trabalho trilhou um caminho que busca incentivar as iniciativas em prol das questões 
ambientais com o auxílio da tecnologia da informação e serve como base para futuros estudos que 
tem o mesmo objetivo em comum e possam aprimorar este método. 
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RESUMO 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos institui que apenas rejeitos devem ser encaminhados 
para aterros, de maneira que a  fração orgânica deve ser tratada, como por exemplo, com a 
compostagem. O composto orgânico obtido pode ser utilizado para o fomento à agricultura 
orgânica e agroecológica, assim como para programas de recuperação de áreas degradadas. 
Contudo, para que seja possível a promoção desse tipo de política intersetorial, é fundamental 
que o composto obtido no processo possua características adequadas para o uso agrícola, tais 
como: ausência de patógenos, de materiais inertes e de metais pesados. A fim de analisar se a 
compostagem descentralizada é apropriada a essa finalidade, esse trabalho apresenta uma 
revisão de casos de compostagem encontrados na literatura. São analisadas as experiências das  
Unidades de Triagem e Compostagem (UTCs), sem coleta seletiva, e posteriormente, dos pátios 
descentralizados com segregação adequada na fonte. Deseja-se identificar fatores que 
contribuíram tanto para o fracasso das UTCs, quanto para o sucesso dos pátios descentralizados. 
A partir disso, almeja-se fornecer subsídios teóricos para elaboração de políticas públicas e 
pesquisas no setor. Conclui-se que os pátios descentralizados de compostagem em leiras 
estáticas de aeração passiva, com segregação na fonte, são tecnologias apropriadas para a 
implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A coleta seletiva adequada da 
fração orgânica e as ações de educação ambiental com o intuito de conscientizar e instruir a 
população são identificados como fatores cruciais para seu sucesso. No mais, são feitas 
proposições ao poder público para que as políticas de compostagem sejam ampliadas. 
Palavras-chave: compostagem descentralizada; Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
tecnologia apropriada 
 
 

DECENTRALIZED COMPOSTING - AN APPROPRIATE TECHNOLOGY 
FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SOLID 

WASTE POLICY 
 

ABSTRACT 
The National Policy on Solid Waste establishes that the organic fraction should be treated, for 
example, by composting. The organic compost obtained can be used for the promotion of organic 
and agroecological agriculture, as well as with programs for the recovery of degraded areas. 
However, in order to promote this type of intersectoral policy, it is essential that the organic 
compost obtained in the process has characteristics suitable for agricultural use, such as: absence 
of pathogens, inert materials and heavy metals. In order to analyze whether decentralized 
composting is appropriate for this purpose, this paper presents a review of composting cases 
found in the literature. The cases of the Screening and Composting Units (SCUs), without selective  
collection, and also, of the decentralized composting with adequate segregation at the source, are 
analyzed. It is desired to identify factors that contributed to both the failure of the SCUs and to the 
success of these decentralized yards. From this, it is hoped to provide theoretical subsidies for the 
elaboration of public policies and researches in the sector. It is concluded that decentralized 
composting yards with static passive aeration piles with segregation at source are appropriate 
technologies for the effective implementation of the National Solid Waste Policy. The appropriate 
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selective collection of the organic fraction and the actions of environmental education with the 
purpose of raising awareness and educating the population are identified as crucial factors for its 
success. In addition, proposals are made to the public authorities for composting policies to be 
expanded. 
Keywords:  appropriate technology; decentralized composting; National Solid Waste Policy 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Lei 12.305 de 2 de Agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), traz consigo princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que devem ser 
adotados pelo poder público, em suas diferentes esferas, juntamente com  particulares e a 
coletividade, com o intuito de instituir o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos. Este marco legal do setor institui que apenas rejeitos devem ser encaminhados para 
aterros, de maneira que a fração orgânica deve ser aplicada a uma finalidade mais nobre. As 
metas de redução de resíduos úmidos em aterros são apresentadas no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos (BRASIL, 2012), documento cuja elaboração foi determinada pela PNRS 
(BRASIL, 2010), e onde estabeleceu-se a eliminação total dos lixões até 2014, meta que não foi 
atingida e posteriormente postergada para 2018. 
Dentre as alternativas de tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos tem-se a 
compostagem que é um processo biológico capaz de, sob certas condições de aerobiose, 
temperatura e umidade, converter a matéria orgânica em um produto estável, denominado 
composto orgânico (DE BERTOLDI; VALLINI; PERA, 1983).  
A relevância da compostagem é corroborada pela PNRS (BRASIL, 2010) que estipula, em seu Art. 
36, item V, como sendo de responsabilidade do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos “implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 
articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido” 
(BRASIL, 2010). 
A articulação com os atores econômicos e sociais propostos na PNRS poderia ser feita, por 
exemplo, instituindo-se programas de venda e distribuição do composto orgânico a agricultores 
familiares e a iniciativas que visem a recuperação de áreas degradadas. Tais programas poderiam 
estar associados às políticas públicas de fomento às práticas agrícolas sustentáveis, como as 
propostas pelo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (BRASIL, 2013b). 
Essa abordagem sistêmica, levando-se em conta a articulação entre diferentes domínios da esfera 
de administração pública, vai de encontro com o princípio da intersetorialidade, instituído pelo 
Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2013a). Com isso, busca-se superar a gestão 
fragmentada dos componentes do saneamento básico, muitas vezes realizada de maneira 
desarticulada de outros campos de ação pública, o que tende a dificultar a concretização do 
desenvolvimento social (BRASIL, 2013a). 
Contudo, os lixões e aterros continuam sendo a principal destinação final dos resíduos orgânicos, 
enquanto os solos tropicais vêm sendo explorados exaustivamente para a produção de alimentos, 
sem a necessária reposição de matéria orgânica no solo. Segundo dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento (BRASIL, 2016), em 2014, 77,5% dos resíduos foram 
encaminhados para lixões e aterros, sendo a fração orgânica aproximadamente 50% da massa 
destes resíduos. Já no campo, ainda predomina um modelo agrícola baseado no uso de 
fertilizantes minerais e pesticidas, esgotando os estoques de matéria orgânica do solo e 
acarretando na perda de fertilidade e nos processos de erosão (ALBUQUERQUE et al., 2000; 
FRANCO et al., 1992; SILVA e MACHADO, 2000; PRIMAVESI, 2010). 
Para a elaboração de políticas que permitam articular a gestão de resíduos nas cidades com a 
produção agrícola sustentável no campo, é necessário, primeiramente, garantir que o composto 
disponibilizado tenha características adequadas para uso agrícola, tais como a ausência de 
patógenos, de metais pesados e de materiais inertes.  
Para que tais características sejam asseguradas, o processo de compostagem deve ser bem 
controlado e é crucial que haja uma separação adequada dos resíduos na fonte (BARREIRA et al. 
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2006; COMISSÃO EUROPÉIA, 2000). Como ressaltam Peixe e Hack (s/d), sendo a fração 
orgânica dos resíduos sólidos no Brasil superior a 50%, não se pode continuar associando a 
coleta seletiva apenas à fração de recicláveis secos, como papel, plástico e metais. 
A qualidade final do composto depende da existência de um programa de coleta seletiva 
adequado, cujo sucesso, por sua vez, requer um trabalho de conscientização junto à população. 
Assim, o êxito na gestão e tratamento de resíduos não depende apenas da dimensão técnica. Por 
tratar-se de um problema imerso na realidade social, exige a participação e a colaboração de toda 
a população que deve atuar efetivamente neste processo de transformação. Como reconhece o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a problemática dos resíduos sólidos só poderá ser superada 
por meio da consolidação de novos valores e práticas sociais: 
“O sucesso da implantação de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, fundamental instrumento 
de política pública nesta área temática, exige novos conhecimentos, olhares e posturas de toda a 
sociedade.” (BRASIL, 2012 p.44) 
Por esta razão, a educação ambiental, política estabelecida em 27 de abril de 1999  pela Lei 9.795 
(BRASIL, 1999), é considerada um instrumento da PNRS (BRASIL, 2010), conforme consta em 
seu Art. 8o. A educação ambiental, que pode ser de caráter formal ou não-formal, é crucial para a 
implantação de políticas ambientais cujo sucesso não depende da mera aplicação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis (JACOBI, 2003). 
As unidades de compostagem descentralizada, acompanhadas de ações de educação ambiental 
e de coleta seletiva adequada, têm se mostrado como uma alternativa de baixo custo e capaz de 
desviar grande parte dos resíduos orgânicos da rota dos aterros e lixões, transformando-os em 
composto orgânico classe A. 
Esse trabalho tem o intuito de defender os pátios de compostagem descentralizada como uma 
tecnologia apropriada para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos que fornece um produto 
final de qualidade e de grande importância para o manejo dos solos  tropicais. 
Para tal, realiza-se uma reflexão crítica a partir da revisão bibliográfica de experiências de 
compostagem com as Unidades de Triagem e Compostagem e com os pátios decentralizados 
com uso de leiras estáticas aeradas passivamente. A análise desses casos permitirá que sejam 
identificados fatores que contribuíram para o fracasso das UTCs e para o êxito dos pátios 
descentralizados, tais como a coleta seletiva adequada e a educação ambiental. 
Contata-se que a compostagem descentralizada é uma tecnologia apropriada para a 
implementação efetiva da PNRS (BRASIL, 2010). Por fim, com o intuito de que as políticas e 
programas de compostagem sejam ampliados, são feitas proposições baseando-se em alguns 
pontos analisados neste artigo. 
 
2. OBJETIVO 
 
Defender os pátios descentralizados de compostagem em leiras estáticas de aeração passiva 
como uma tecnologia apropriada para a implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos. 
Constatar, a partir do estudo de casos encontrados na literatura, a importância da segregação na 
fonte e das ações de educação ambiental para o sucesso da compostagem. 
A partir de uma reflexão crítica dessas experiências, propor ações ao poder público que 
promovam a ampliação dos programas de compostagem. 
 
3. METODOLOGIA 
 
A metodologia deste trabalho consiste em uma revisão da literatura sobre casos de compostagem. 
Primeiramente, apresentam-se experiências com Unidades de Triagem e Compostagem e, 
posteriormente, com pátios descentralizados. 
Não se trata de uma revisão meramente enunciativa. Deseja-se, a partir da análise crítica de 
diferentes casos encontrados na literatura, identificar fatores que contribuíram tanto para o 
fracasso das UTCs, quanto para o sucesso dos pátios descentralizados. A partir disso, almeja-se 
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fornecer subsídios teóricos para elaboração de políticas públicas e pesquisas no setor que 
possam promover a implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
4.1. A experiência brasileira com as Usinas de Triagem e Compostagem 
 
Entre as décadas de 80 até o final dos anos 90, muitos municípios brasileiros investiram na 
construção de usinas de triagem e compostagem. Porém, tais investimentos foram feitos sem os 
devidos estudos prévios, sem investimentos em coleta seletiva e sem ações de educação 
ambiental, o que resultou na desativação de muitas destas unidades pouco tempo após sua 
inauguração (MONTEIRO, 2001). 
Essas unidades recebiam os resíduos oriundos da coleta mista, ou seja, sem qualquer tipo de 
segregação prévia na fonte.  O resultado da operação dessas unidades centralizadas foi a 
obtenção de um composto final de baixíssima qualidade, com alto teor de inertes e metais 
pesados. Além disso, muitas dessas usinas exalavam um odor insuportável devido ao processo 
mal manejado (BARREIRA et al. 2006; SILVA et al. 2002; SIQUEIRA, 2014). No final da década 
de 90 essas instalações foram gradativamente sendo desativadas pelos órgãos ambientais de 
fiscalização, deixando às administrações municipais um enorme prejuízo financeiro (FEHR, 2010).  
Analisando-se o desempenho das 14 usinas que ainda realizavam compostagem no estado de 
São Paulo entre os anos de 2003 e 2004, Barreira et al. 2006 concluíram que, além da falta de 
planejamento e da coleta seletiva adequada, a realização incorreta do processo de compostagem 
no pátio, com a falta de revolvimentos constantes e a estabilização incompleta da matéria 
orgânica também eram fatores que contribuíam para a obtenção de um produto final de baixa 
qualidade, comprometendo seu uso na agricultura.  
Como consequência, muitas destas unidades encerraram suas atividades. Em levantamento 
apresentado em Siqueira (2014), haviam 42 UTCs operando no estado de São Paulo em meados 
da década de 90, restando apenas 6 unidades em funcionamento no ano de 2013, quando 
realizou-se o estudo. 
Em vista disso, a fração de resíduos compostados no país foi reduzida. No ano 2000, 4,5% da 
massa total de resíduos foi encaminhada para compostagem, enquanto que no ano de 2008 este 
número decaiu para 0,8% (BRASIL, 2012). Segundo o Diagnóstico do Manejo dos Resíduos 
Sólidos 2014, publicado pela Secretaria de Saneamento Ambiental (BRASIL, 2016), em 2014 a 
fração de resíduos compostada era ainda menor, sendo igual a 0,4% da massa total de resíduos. 
Diante desse panorama, pode-se concluir que a experiência da importação de tecnologias de 
ponta para a instalação das UTCs resultou no desperdício de investimentos públicos e não foi 
apropriado à realidade brasileira. A experiência foi um grande fracasso, resultando na diminuição 
da fração de resíduos compostados. 
Vale ressaltar que a importação cega de tecnologias de compostagem europeias não foi uma 
exclusividade da história brasileira. Na Índia, a década de 70 também foi marcada por um grande 
interesse por usinas centralizadas altamente mecanizadas. Contudo, a maioria destas viraram 
grandes fracassos financeiros (DRESCHER e ZURBRÜGG, 2004). Em estudo realizado em 1991 
com 11 usinas deste tipo, concluiu-se que apenas 3 forneciam composto de qualidade, mas 
operando muito abaixo de suas capacidades de projeto (UNDP/WB RWSG-SA, 1991 apud 
DRESCHER e ZURBRÜGG, 2004). Esse mesmo estudo concluiu que seria preferível se 
houvesse, ao invés de uma grande usina centralizada, diversas usinas descentralizadas manuais  
para se atender certa área. 
A seguir serão retratadas algumas experiências de compostagem descentralizada. Constata-se 
que as pilhas estáticas aeradas passivamente, apesar de não requisitarem grandes investimentos 
tecnológicos e financeiros, são uma alternativa tecnicamente viável e efetiva para a geração de 
composto classe A. Essas experiências mostram também que as ações de educação ambiental e 
a coleta seletiva adequada da fração orgânica são imprescindíveis para o sucesso da 
compostagem. 
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4.2. Experiências de compostagem descentralizadas 
A compostagem descentralizada tem se mostrado uma eficaz alternativa para o tratamento dos 
resíduos sólidos e vem sendo cada vez mais adotada, principalmente em países do sudeste 
asiático, como India, Sri Lanka, Bangladesh,  entre outros (ALI, 2004). 
Uma das principais características da compostagem descentralizada é que, por não prescrever 
uma técnica específica, pode ser adaptada para diferentes realidades. Assim, essas unidades 
podem usar técnicas como as leiras estáticas com aeração passiva, leiras com revolvimento ou 
leiras com aeração forçada, podendo ser geridas tanto institucionalmente quanto 
comunitariamente, ou ainda uma combinação de ambos. De maneira geral, pode-se dizer que a 
compostagem descentralizada tem como pontos favoráveis: aumentar a consciência ambiental da 
comunidade; criar empregos locais;  ser facilmente adaptável a cada situação socioeconômica 
específica; ser mais operacionalmente e gerencialmente flexível; reduzir o custo municipal de 
gerenciamento de resíduos com transporte, combustíveis e disposição final (ALI, 2004).  
No Brasil, os pátios descentralizados com leiras estáticas de aeração passiva são um método de 
baixo custo que têm demonstrado eficácia, permitindo o aumento da reciclagem municipal dos 
resíduos orgânicos em um curto espaço de tempo (INÁCIO e MILLER, 2009).  
Diferentemente das técnicas de compostagem tradicionais, onde a estrutura das leiras não é 
planejada, resultando em leiras triangulares que requerem revolvimentos constantes, a 
compostagem em leiras estáticas de aeração passiva é uma técnica baseada na arquitetura da 
leira. Juntamente com as frutas, legumes e verduras são compostados materiais com baixa 
densidade e de alta relação C/N, tais como aparas de madeira, cascas de arroz, podas trituradas, 
palhas e materiais similares (INÁCIO e MILLER, 2009). Camadas desses materiais, chamados de 
estruturantes, são intercaladas com as camadas de FLV, resultando em uma estrutura que 
permite o fluxo de ar e a circulação de calor no interior da leira. Além disso, as paredes da leira 
são retas, favorecendo a circulação e a difusão de oxigênio dentro da leira (INÁCIO e MILLER, 
2009).  
Por não necessitar de equipamentos para revolvimento mecânico nem de outros tipos de 
investimentos onerosos, este tipo de técnica de compostagem é uma solução de baixo custo que 
vem se mostrando uma ótima alternativa para a realidade brasileira. Este sistema dispensa 
também a necessidade de construção de galpões e coberturas, uma vez que a arquitetura 
adequada da leira impede que o sistema retenha umidade em demasia ou que produza excesso 
de lixiviado. Tal fato foi constatado em estudo realizado na UFSC, onde monitorou-se a saída de 
chorume (percolado) (INÁCIO e MILLER, 2009).  
As leiras estáticas de aeração passivas, precedidas de uma segregação na fonte adequada, são 
capazes de gerar composto orgânico de alta qualidade e vêm sendo implementadas com sucesso 
no município de Florianópolis pela Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP (PEIXE e 
HACK, s/d).  
A viabilidade econômica deste método foi  verificada em estudo de caso realizado por Inácio e 
Miller (2009), onde os autores constataram que o sistema implantado na cidade de Garopaba 
apresentou custo de R$ 73,33/ton para coleta e compostagem de resíduos contra R$ 164,00/ton 
para a coleta e destinação ao aterro. Além disto, a implantação da reciclagem orgânica na cidade 
dobrou a quantidade de resíduos reciclados já no primeiro mês de funcionamento. 
Uma vez que a arquitetura correta da leira dispensa a necessidade de revolvimentos constantes, a 
compostagem descentralizada em leiras estáticas aeradas passivamente pode ser facilmente 
operada, tanto por funcionários quanto pela própria comunidade . 
Como exemplo de gestão comunitária, tem-se o caso da Revolução dos Baldinhos (RDB). Essa 
iniciativa iniciou-se em 2009 na comunidade Chico Mendes, localizada no bairro Monte Cristo, em 
Florianópolis, a partir de uma reunião convocada por moradores e instituições da região - escolas, 
creches e o CEPAGRO – por conta de uma epidemia de ratos e leptospirose que sondava a 
comunidade, resultado da grande quantidade de lixos nas ruas (ABREU, 2013). 
Moradoras do bairro atuaram como agentes comunitárias  e foram as responsáveis por iniciar os 
trabalhos de sensibilização, passando de família em família explicando sobre a importância da 
separação e destinação adequada dos resíduos orgânicos domésticos para a produção do 
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composto orgânico, para a prevenção de doenças e para frear a reprodução de ratos (ABREU, 
2013). Assim, baldes foram sendo distribuídos para as famílias interessadas em participar do 
programa para que pudessem acondicionar seus resíduos orgânicos de maneira higiênica e sem a 
necessidade do uso de sacolinhas plásticas. Em pontos estratégicos do bairro foram localizados 
os pontos de entrega voluntárias (PEVs), os quais consistem em bombonas de 50L a 100L, onde 
são depositados os resíduos, esvaziando os baldinhos (ABREU, 2013). Essas bombonas são 
retiradas duas vezes por semana e encaminhadas para o pátio de compostagem, localizado em 
uma escola das redondezas, onde a compostagem é realizada com uso das leiras estáticas de 
aeração passiva. 
Paralelo a isso, e ao longo de todo o projeto, foram realizadas, contando com o apoio técnico do 
CEPAGRO, palestras e oficinas sobre compostagem e agricultura urbana na comunidade. Visitas 
guiadas ao pátio de compostagem também são realizadas periodicamente. Evidencia-se que 
essas atividades de educação ambiental foram cruciais para o sucesso da RDB (ABREU, 2013).  
Após 44 meses de projeto, a gestão comunitária dos resíduos já era capaz de atender 
aproximadamente 200 famílias e 9 instituições locais que possuem refeitórios, sendo 1 escola 
estadual, 3 creches municipais, 2 centros de educação complementar e 3 ONGs, atingindo-se 
mais de 14 toneladas de resíduos compostados por mês (ABREU, 2013).  
Essa iniciativa catarinense serviu de inspiração para a maior cidade brasileira. Ao invés de gestão 
comunitária, na capital paulistana foi selada uma parceria entre a Amlurb (Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana), a subprefeitura da Lapa e a empresa Inova, desde setembro de 2015. Os 
resíduos são compostados em uma área de 3 mil metros quadrados na subprefeitura da Lapa que 
recebe 35 toneladas semanais de resíduos orgânicos – frutas, legumes e verduras (FLV) – 
oriundos de 26 feiras de rua que ocorrem na Lapa (CARDOSO, 2016). Os princípios de 
segregação na fonte e a técnica de compostagem em leiras estáticas de aeração passiva são 
cruciais para a obtenção do composto classe A no pátio, seguindo os aprendizados com a 
experiencia de Florianópolis (CARDOSO, 2016). Para assegurar-se a separação adequada dos 
resíduos por parte dos feirantes, foi feito um trabalho de sensibilização e conscientização, além da 
distribuição sacolas biodegradáveis para o acondicionamento dos resíduos de FLV. 
Há ainda outras experiências que mostram que o sucesso da compostagem em leiras estáticas de 
aeração passiva requer poucos recursos financeiros e pouca prática, como o pátio de 
compostagem da USP São Carlos, o qual é capaz de compostar os resíduos orgânicos do 
Restaurante Universitário, totalizando um valor aproximado de 13,5 toneladas de resíduos 
orgânicos compostados no ano (ZANETTE, 2016) 
 
5.   CONCLUSÃO 
 
O baixo custo de implantação dos pátios descentralizados com uso de leitas estáticas de aeração 
passiva e a simplicidade de sua gestão e operação são características que favorecem o uso 
desse modelo tecnológico. A mão de obra envolvida no processo pode ser facilmente capacitada, 
garantindo-se uma compostagem bem regulada, e por consequência, um composto orgânico de 
qualidade, apropriado para a articulação de políticas intersetoriais de fomento à agricultura 
orgânica e agroecológica (BRASIL, 2013b). 
Analisando-se as experiências retratadas na literatura, a segregação na fonte mostrou-se como 
um elemento crucial para a obtenção de composto orgânico de qualidade. As UTCs que recebiam 
resíduos oriundos da coleta indiferenciada, apesar de possuírem infraestruturas de última geração 
tecnológica de sua época, eram incapazes de  fornecer um produto final apropriado para uso 
agrícola. Já os pátios descentralizados que recebem os resíduos orgânicos devidamente 
segregados, são capazes de fornecer composto classe A, ideal para o cultivo orgânico de 
alimentos. 
A devida segregação na fonte, por sua vez, depende de um trabalho de conscientização e 
educação ambiental juntamente à população, instruindo-a sobre a importância da separação 
adequada desses resíduos. Na experiência da comunidade Chico Mendes destaca-se o papel das 
agentes comunitárias que realizaram um trabalho porta à porta de conversar com as famílias e 
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explicar a forma correta de separar seus resíduos. Atividades sobre hortas urbanas e visitas ao 
pátio de compostagem também foram fundamentais para que a comunidade compreendesse os 
benefícios da compostagem e a dinâmica de seu processo. No caso da subprefeitura da Lapa, um 
trabalho de conscientização foi feito junto aos feirantes para que esses passassem a acondicionar 
seus resíduos de maneira adequada, utilizando-se sacolas biodegradáveis. Zanette (2016) 
também ressalta a importância das ações de  educação ambiental para o sucesso da 
compostagem descentralizada, ao passo que o tratamento descentralizando propicia, 
simultaneamente, a educação ambiental, devido à sua maior proximidade da comunidade. 
A compostagem descentralizada por ocorrer mais perto da população favorece o diálogo com a 
comunidade, de modo que essa possa compreender que os resíduos orgânicos não são rejeitos, 
mas sim insumos para a produção do composto orgânico, um precioso recurso.  
Atualmente, é comum, em muitos casos, que se distingua apenas entre recicláveis e não 
recicláveis, misturando-se orgânicos e rejeitos. Deste modo, é fundamental que sejam 
desenvolvidos programas de educação sobre a segregação em 3 frações, tanto em meios de 
comunicação de massa, como em unidades educacionais e em repartições públicas.  
Além disso, a fim de que a segregação seja devidamente implementada, é fundamental que haja 
uma revisão das leis que regulamentam este setor. No caso do município de São Paulo, seria 
preciso uma alteração do Decreto No 55.827, de 6 de Janeiro de 2015, criando-se o uso da sacola 
marrom para resíduos orgânicos. A alteração da Lei 11.973 de setembro de 2009 também seria 
necessária para estabelecer-se a segregação de resíduos em 3 frações (orgânicos, recicláveis e 
rejeitos) para estabelecimentos grandes geradores. No mais, uma revisão do Decreto 
45.668/2004, que dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana no Município de 
São Paulo, é primordial para regulamentar a segregação dos resíduos em 3 frações na origem e 
permitir o transporte de resíduos sólidos orgânicos para compostagem em veículos sem 
compactação. 
Outra regulamentação que favoreceria o setor, é a dispensa de licenciamento ambiental para 
atividades de compostagem de até 1 tonelada/dia, mantendo-se as demais condições 
determinadas na Resolução SMA no 102/2012. Um estudo sobre as leis que regem o setor em 
outros municípios e estados do país é necessário para que sejam feitas propostas efetivas de 
adequação dessas. 
Ressalta-se ainda que, apesar do potencial encontrado na compostagem descentralizada, não 
descarta-se a importância de outras tecnologias para o tratamento de resíduos sólidos. O 
incentivo à compostagem doméstica também é uma estratégia que possibilita a redução de 
resíduos enviados à aterros e que favorece a conscientização da população sobre esse assunto, 
assim como mostram resultados do Composta São Paulo (COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 
O uso de centrais de compostagem em larga escala também poderia ser adequado, se 
acompanhados de uma coleta seletiva da fração orgânica. Contudo, salienta-se que, para que 
isso seja possível, será necessário um extenso trabalho de conscientização da população, sendo 
esse um processo demorado, bem como custoso, devido ao aparato tecnológico utilizado nessas 
centrais.  
A implantação de pátios descentralizados é uma estratégia que pode auxiliar nesse processo de 
conscientização. A maior proximidade desses pátios em relação a população é capaz de propiciar 
o entendimento da população frente a importância da compostagem e da separação da fração 
orgânica, ao mesmo tempo que é possível aumentar consideravelmente a fração de resíduos 
compostada em curto espaço de tempo e com poucos investimentos financeiros. Assim, defende-
se a compostagem descentralizada com uso de leiras aeradas passivamente como uma 
tecnologia e uma estratégia apropriada para a implementação efetiva da PNRS (BRASIL, 2010). 
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RESUMO  
Apesar dos elevados teores de matéria orgânica nos resíduos domiciliares e da implantação da 
compostagem para os resíduos sólidos orgânicos ser prevista pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei n° 12.305/10), a adoção da prática como forma de tratamento ainda apresenta ações 
incipientes no Brasil. O Projeto GIRO (Gestão Integrada de Resíduos Orgânicos) desenvolvido pela 
Associação Veracidade tem como proposta a realização da compostagem descentralizada no 
município de São Carlos. Uma de suas atuações foi a compostagem comunitária no bairro Cidade 
Jardim (São Carlos-SP). O Objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção ambiental dos moradores 
do bairro em relação aos resíduos domiciliares através de um questionário. Os resultados obtidos 
através das respostas de 94 moradores indicaram que: 1) 80% separavam o material reciclável, 
sendo que 38 destes destinavam para a cooperativa de matérias recicláveis local; 2) Embora 75% 
dos entrevistados soubesse o que é compostagem, 77% não realizavam a separação dos resíduos 
orgânicos 3) 22% separavam a fração orgânica, sendo que, desta porcentagem, 9 moradores  
realizavam a compostagem doméstica; 4) Em relação a escolha de um modelo de compostagem, 
54 moradores optaram por pátio de compostagem e 21 optaram pela compostagem domiciliar. Os 
resultados encontrados apontam para a necessidade de campanhas educativas que incentivem a 
separação da matéria orgânica e de uma análise mais detalhada em relação ao modelo de 
compostagem a ser adotado. 
Palavras-chave: compostagem descentralizada, resíduos orgânicos. 
 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTION RELATED TO 
DOMICILIARY WASTE: COMMUNITY COMPOSTING PILOT PROJECT IN 

THE CIDADE JARDIM NEIGHBORHOOD - SÃO CARLOS CITY 
 

ABSTRACT 

Despite the presence of high levels of organic matter in household wastes and the 
implementation of composting for organic wastes provided by the National Policy on Solid Waste 
(Law No. 12,305 / 10), the composting practice as a treatment is still incipient in Brazil. The 
Project GIRO (Gestão Integrada de Resíduos Orgânicos) developed by the Associação Veracidade 
proposes the decentralized composting model in São Carlos city. One of the GIRO’s activities was 
community composting in the Cidade Jardim neighborhood (São Carlos-SP). The objective of this 
study was to evaluate the environmental perception of the residents of the neighborhood in relation 
to household wastes by a questionnaire. The results obtained by the answer of 94 residents indicated 
the following results: 1) 80% separated the recyclable waste, 38 of which were destined for the local 
recyclable materials cooperative; 2) Although 75% of the interviewees knew what is the composting 
process, 77% did not sort organic wastes; 3) 22% separated the organic fraction, and in this 
percentage, 9 residents did domestic composting; 4) Regarding the choice of a compost model, 54 
residents opted for a composting yard and 21 chose to compost at home. The results indicate the 
need for educational campaigns to encourage the organic matter separation and a more accurate 
analysis in relation to the model of composting. 
Keywords: Decentralized composting, organic waste. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Os resíduos sólidos orgânicos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
A produção dos resíduos sólidos, tanto em quantidade como em qualidade, tem se intensificado 
devido as alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo das pessoas que 
acompanham o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e a revolução tecnológica 
(GOUVEIA, 2012). A geração dos resíduos sólidos urbanos (categoria que inclui os resíduos 
domiciliares e de limpeza urbana) que cresceu, do ano de 2012 para 2013, 4,1 %, superando assim 
o índice de crescimento populacional de 3,7% para o mesmo período (ABRELPE, 2014). 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) - PNRS é uma Lei Federal 
regulamentada no ano de 2010 que veio para orientar os estados e municípios sobre a gestão de 
resíduos sólidos. Apesar de um dos pontos mais difundidos sobre a PNRS na mídia ter sido a 
extinção de lixões e sua substituição por aterros sanitários, um dos maiores ganhos trazidos pela 
lei foi o estabelecimento de que somente deve ser encaminhado para os aterros sanitários o que 
não for possível de aplicar nenhum tipo de tratamento ou recuperação. Dessa forma, deve-se visar 
alternativas como a reciclagem, compostagem ou aproveitamento energético antes de dispor os 
resíduos nos aterros sanitários, uma vez que estes possuem vida útil limitada. 
Apesar de mais da metade dos resíduos sólidos coletados no Brasil corresponderem à matéria 
orgânica (ABRELPE, 2012), somente 1,6% dessa fração é encaminhada para unidades de 
compostagem, as quais estão presentes em apenas quatorze estados brasileiros (IPEA, 2012). A 
separação de matéria orgânica pela população apresenta práticas e medidas educativas pouco 
expressivas quando comparada às campanhas de separação e recicláveis, além de maior 
resistência cultural. Isso ocorre porque a abordagem quanto ao tratamento dos resíduos sólidos 
orgânicos está focada na diminuição de volume para disposição em aterro sanitário, sendo a 
valoração dos resíduos e o potencial de aplicação agrícola do composto colocados em segundo 
plano. Essa perspectiva carece de uma visão holística, uma vez que, adotando-se a prática de 
compostagem há reposição de matéria orgânica e nutrientes aos solos, diminuição de gastos com 
a compra de fertilizantes não orgânicos e, consequentemente, os resíduos sólidos orgânicos são 
destinados de forma ambientalmente adequada. 
Uma alternativa para a mudança desse paradigma é a adoção da compostagem descentralizada 
em bairros e grandes geradores de resíduos sólidos orgânicos (condomínios, restaurantes, 
supermercados, quitandas, universidades, escolas, empresas, entre outros), pois esse modelo 
aumenta a participação popular e de estruturas institucionais no processo de gerenciamento 
(SIQUEIRA; ASSAD, 2015). 
 
1.2 Projeto GIRO no município de São Carlos/SP 
 
1.2.1 Panorama São Carlos 
São Carlos é um município brasileiro localizado na região centro-leste do estado de São Paulo que 
possui uma população de 243.765 habitantes, sendo 96% localizados na área urbana (IBGE, 2016). 
Segundo Frésca (2007), os resíduos domiciliares de São Carlos apresentam uma composição de 
59,08% de matéria orgânica, 6,44% de papel e papelão, 10,47% de plásticos, 1,31% de metal e 
alumínio, 1,67% de vidro, 0,94% de tetra pak e 20,09% de rejeitos/outros. Dessa forma, a maior 
porcentagem de resíduos domiciliares corresponde à matéria orgânica, o que indica a necessidade 
de medidas focadas nesse componente. 
Em 2006 foi iniciado um projeto piloto para a coleta dos resíduos orgânicos provenientes de 
restaurantes, lanchonetes, mercados e varejões que eram encaminhados a Horta Municipal para 
realização da compostagem. O programa chegou a contar com 50 estabelecimentos que geravam 
cerca de 1,5 t/dia (MASSUKADO, 2008). Infelizmente, desde de o final de 2012, os resíduos não 
são mais levados à horta e a compostagem deixou de existir na cidade. As inciativas relacionadas 
a temática passaram a ser apenas àquelas envolvendo entidades não governamentais em locais 
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pontuais. Os resíduos orgânicos são recolhidos junto com os demais e dispostos no aterro sanitário 
do município. 
 
1.2.1 O Projeto Giro  
 
O Projeto GIRO (Gestão Integrada de Resíduos Orgânicos) surgiu no ano de 2012 através da 
articulação entre membros da Associação Veracidade1 e pessoas ligadas à 6ª Edição Festival 
Contato, que ocorre anualmente no município de São Carlos. A partir da iniciativa de alguns 
participantes que estavam envolvidos na questão da compostagem -  seja realizando em suas 
residências ou com interesse em estudar mais sobre a temática -  surgiu a ideia de iniciar um 
sistema de compostagem autônomo dos resíduos orgânicos produzidos no município. O objetivo 
do projeto consolidou-se então como sendo a descentralização da gestão dos resíduos orgânicos 
e da compostagem através de iniciativas de auto-gestionamento e educação ambiental. Além disso, 
ficou estabelecido o enfoque de produzir fertilizantes orgânicos que poderiam ser aplicados no 
próprio local, melhorando as condições do solo e incentivando práticas agroecológicas. 
As primeiras ações do GIRO ocorreram na sede da Veracidade através da compostagem dos 
resíduos orgânicos gerados localmente, tanto pelos moradores quanto por frequentadores do 
espaço. A sede começou então a receber os resíduos orgânicos oriundos de contribuintes do bairro 
(Vila Prado) e de um restaurante do município que entregava diariamente seus resíduos orgânicos 
na Veracidade.  
Paralelamente iniciou-se o contato com proprietários de terrenos ociosos a fim expandir o projeto 
para outras regiões da cidade. O mecanismo de negociação utilizado com esses proprietários foi o 
contrato de comodato2. O projeto chegou a alcançar três bairros e quatro Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) onde os moradores locais dispunham seus resíduos orgânicos domiciliares. A 
manutenção das composteiras e do terreno eram feitas através de mutirões periódicos organizados 
por membros gestores e colaboradores.  
Um dos PEVs do projeto foi desativado no início do ano de 2015 devido à necessidade de reaver o 
local para outros usos do proprietário. O projeto passou então por uma fase de rearticulação em 
virtude da devolução do terreno e das saídas e entradas de novos membros. Como as ações 
dependiam do trabalho voluntário dos envolvidos no projeto, optou-se por focar as ações em apenas 
um dos PEVs localizado no Bairro Cidade Jardim. 
Em paralelo às ações práticas supracitadas, a Associação buscou também dialogar com o poder 
público, propondo e organizando uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de São Carlos 
a fim de discutir junto à sociedade a necessidade e viabilidade da implementação da compostagem 
como política pública. Tal feito foi realizado com a presença de especialistas no tema e a partir das 
discussões e demandas apontadas no evento foi elaborada uma consulta pública a respeito da 
opinião dos munícipes sobre a regulamentação da compostagem e o aproveitamento dos resíduos 
orgânicos na Cidade. O resultado demostrou que 98,78% dos entrevistados entendem como 
legítima a regulamentação da compostagem como uma alternativa ao descarte dos resíduos 
orgânicos em aterros sanitários. A consulta pública foi lançada em livreto, onde é possível encontrar 
todas as opiniões dos votantes. Tal publicação deve ser vista como uma ferramenta oportuna de 
pressão em relação ao poder público municipal, uma vez que, mesmo com o apoio dos 
entrevistados, não houve iniciativas com o intuito de promover uma lei que regulamentasse a 
compostagem como uma ferramenta de gestão e gerenciamento dos resíduos orgânicos.  

                                                
1 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundada no ano de 2012 que tem como principal atuação promover 

práticas de permacultura no contexto urbano. 
2 De acordo com o Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002) comodato é o contrato unilateral (pois apenas o 

comodatário assume obrigações), gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisa infungível, para ser 

usada temporariamente e depois restituída, sendo que possui caráter intuitu personae. 
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Figura 1: Foto final da Audiência pública – esquerda; e capa do livreto publicado após a consulta 

pública contendo todas as respostas da população (Arquivo Institucional). 
 
1.2 Ações do Projeto Giro no Bairro Cidade Jardim 

 
Foi formado um grupo gestor, contemplando não só membros da Veracidade como também 
voluntários interessados que começaram a planejar as ações futuras do projeto. O terreno foi 
novamente revitalizado e foram construídos canteiros circulares com adubação verde e hortaliças, 
linhas de plantio de culturas perenes e composteira comunitária para a deposição dos resíduos 
orgânicos da população do bairro. Foi feita uma oficina de construção de espiral de ervas onde 
compareceram interessados da região, além de visitas pedagógicas de diversos grupos 
interessados. Destaca-se que através de uma parceria com a Central de Penas Alternativas, 
passou-se a contar com um colaborador trabalhando de 12 horas semanais.  
 

 
Figura 2: Revitalização do terreno após o Projeto GIRO 

 
Iniciou-se um processo de captação de recursos (escrita para editais, patrocínio da iniciativa privada 
e doação de pessoas físicas) para o investimento na infraestrutura do local. Uma das principais 
necessidades era a abertura de um ponto de água, uma vez que a rega era feita através de 
voluntários que levavam água de suas próprias residências até o terreno. Porém, o principal objetivo 
do levantamento de recursos era conseguir remunerar pessoas para se dedicarem de forma mais 
comprometida ao projeto, uma vez o trabalho voluntario -  que ocorre de acordo com a 
disponibilidade de tempo das pessoas – havia demonstrado problemas de descontinuidade.  
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2. OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o entendimento e o hábito dos residentes do bairro Cidade 
Jardim (São Carlos/SP) em relação aos resíduos domiciliares, com foco nos resíduos orgânicos, 
através da aplicação de um questionário. 
 
3. METODOLOGIA 
Foi montada uma equipe de campo que foi treinada para aplicação do questionário nas casas 
vizinhas ao terreno em que ocorriam as ações do projeto (Figura 3).  As perguntas realizadas foram: 

 
Dados pessoais: nome, idade, endereço, número de residentes e contato (telefone, e-mail) 
1. ) A residência realiza a separação de recicláveis? 

SIM NÃO 
1.1 Se sim, por quem são coletados? 

Coopervida  Catador autônomo Outro 
 

2. ) E quanto ao lixo orgânico, há algum destino específico? 

SIM NÃO 
 2.2 Se sim, qual? 
 

3. ) Você já ouviu falar em “compostagem”? 

SIM NÃO 
 

4. )Dentre os modelos adotados para a prática de compostagem, destacamos dois principais: a 
compostagem domiciliar e a compostagem em pátios de compostagem. No primeiro caso, o 
residente possui um local delimitado para a realização da compostagem - as chamadas 
composteiras, minhocasa - em sua própria casa, devendo realizar manutenção periódica da 
mesma; já para o segundo caso, há pontos de entrega de lixo orgânico (baldes, latões) que é 
recolhido por responsáveis e, posteriormente, encaminhado ao pátio de compostagem, sendo 
que neste caso o contribuinte deve se deslocar até esse local de entrega.  
Caso houvesse um programa no bairro, qual modelo você gostaria de participar? 

Compostagem domiciliar Pátio de compostagem  Nenhum 
 
Os dados pessoais eram utilizados para o contato posterior com os entrevistados que seriam então 
convidados a participar de uma Oficina de Formação em Compostagem. 

 

 
Figura 3 – Localização do Terreno do Projeto Giro e delimitação do local de abrangência do 

questionário 
A região sombreada na Figura 2 representa uma área de aproximadamente 1,62 Km2. A marcação 
de localização no mapa representa o local do Pátio de Compostagem. 
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Uma análise através do Google Earth da região delimitada acima estimou cerca de 310 domicílios, 
excetuando-se edifícios e comércios, devido a dificuldade de acesso aos moradores e pequena 
geração de resíduos orgânicos, respectivamente. A entrevista foi aplicada em 94 residências (30% 
do total). Isso deve-se a algumas dificuldades encontradas, como por exemplo a falta de interesse 
de alguns moradores que não quiseram atender os entrevistadores, além de moradores que não 
estavam presentes no dia e horário da entrevista. Somando-se os residentes de cada domicílio, a 
geração de resíduos alcançou o perfil de 373 indivíduos. Os dados foram coletados de setembro a 
outubro de 2016. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A seguir, são apresentados os gráficos gerados a partir dos dados coletados nos questionários: 
 
4.1. Caracterização da amostra 

  
 

Figura 4- Caracterização da amostra com relação ao sexo e idade dos entrevistados em número 
absoluto (esquerda) e em relação ao número de moradores por residência em número absoluto 

(direita) do bairro Cidade Jardim em São Carlos (SP)  
 
Considerou-se jovens os indivíduos de até 20 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos mais que 60 
anos. O maior número de entrevistados foram mulheres na fase adulta, seguido por homens adultos, 
homens jovens, mulheres idosas, homens idosos e jovens do sexo feminino; 9 entrevistados não 
quiseram informar a idade.  
Quanto ao número de moradores, 53% (23 respostas) dos entrevistados possuíam até 3 moradores 
por residência. As casas que possuem 7 ou mais moradores são a minoria e, dentre esses casos 
prevalecem as repúblicas, ou seja, casas com muitos estudantes morando juntos. O maior número 
de moradores registrado por residência foi de 15 estudantes em uma república. O bairro Cidade 
Jardim caracteriza-se por um bairro residencial e, por estar localizado perto da USP e pela presença 
de vários pontos de ônibus para a UFSCar, justifica a presença de repúblicas de estudantes no 
bairro 
A Associação Veracidade realiza projetos com composteiras residenciais de diversos portes. A de 
menor porte (60L) é indicada para residências de até três moradores e possui o diferencial de ter 
custo reduzido por ser feita a partir de materiais reaproveitáveis (potes de margarina, cloro ou 
similar). Já as composteiras de maior porte (120 e 160L) são feitas com caixas plásticas comprada 
de distribuidores e possuem custo mais elevado. Sendo assim, a informação da prevalência de 
residência de até três moradores serve de base para o investimento em projetos que viabilizem a 
distribuições de composteiras de menor porte. 
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4.2.  Separação de recicláveis 

  
Figura 5 - Porcentagem de entrevistados que realizam separação de recicláveis (esquerda) e 

responsáve/local de destinação de recicláveis em número absoluto (direita) 
  
A entrevista iniciava com a questão sobre separação de resíduos recicláveis pela residência, uma 
vez que São Carlos conta com um programa de coleta seletiva de recicláveis realizada pela 
Coopervida, cooperativa de materiais recicláveis de São Carlos. A coleta não atinge toda a cidade, 
porém o bairro Cidade Jardim está entre as regiões contempladas pelo programa.  
A elevada porcentagem de separação de resíduos recicláveis (80%) está relacionada justamente 
com a atuação da Coopervida, que realiza a coleta semanalmente no bairro. Em relação a quem os 
residentes entregam os recicláveis, a principal coletora é a própria Coopervida, seguida pelos 
catadores autônomos, que também apresentam uma atuação considerável (30% da coleta); 7 
entrevistados alegaram que não sabiam exatamente se era a cooperativa ou os catadores 
autônomos que realizavam a coleta, o que indica um distanciamento/desconhecimento em relação 
a esses agentes; 4 entrevistados alegaram que apenas separavam os materiais e os colocavam em 
frente às suas residências, sem saber quem realizava a coleta; 3 entrevistados relataram que 
encaminhavam os resíduos recicláveis até os Ecopontos, uma vez que estes locais também eram 
geridos por membros da Coopervida e recebiam essa categoria de materiais. Esses resultados 
demonstram a significantiva adesão da população do bairro Cidade Jardim ao programa de coleta 
seletiva de recicláveis. 
Embora não houvesse no questionário a opção de resposta “Às vezes”, foi decidido incluí-la, pois 
2% dos moradores responderam dessa forma, alegando que  há algum tempo que a Coopervida 
não passava mais em seus respectivos endereços e, por consequência, não havia razão para 
continuar a separação, porém, às vezes separavam para catadores autônomos que passavam no 
local. 
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4.3. Resíduos orgânicos 
 

  
Figura 6 - Porcentagem de entrevistados que realizam a separação de resíduos orgânicos 

(esquerda) e destino dado aos resíduos orgânicos em número absoluto (direita) 
 
Como não há coleta específica para os resíduos orgânicos, a maioria dos entrevistados (77%) não 
realiza sua separação. Mais uma vez, a opção “Às vezes” foi adicionada às respostas, pois um 
morador disse que às vezes separava uma quantidade de restos de certos alimentos para colocar 
em seu jardim. 
Em relação ao destino dos resíduos orgânicos, por se tratar de uma pergunta aberta, surgiram 
diversas respostas. Dos 22% que separavam os resíduos orgânicos (21 entrevistados), 9 
realizavam a compostagem em sua própria residência, 3 encaminhavam até o terreno do Projeto 
Giro, 3 dispunham em seus jardins, 3 enterravam nos quintais, 2 utilizavam de alimentação para 
animais domésticos e 1 dispunha em caçambas localizadas na rua de sua casa. Destinos como 
“enterra no quintal” e “caçamba” indicam uma falta de conhecimento em relação ao processo de 
compostagem e de separação de resíduos orgânicos, uma vez que são medidas inapropriadas, 
principalmente no caso da última. A baixa quantia de residências que encaminhava os resíduos 
orgânicos para o terreno do Projeto Giro está relacionada ao fato de que o projeto não tinha iniciado 
sua fase de divulgação na vizinhança no momento de aplicação do questionário. 
 
4.4. Conhecimento a respeito da compostagem 
 

 
Figura 7 - Porcentagem de entrevistados que conhecem compostagem 

 
A maioria dos entrevistados (75%) conhecia o processo de compostagem, apresentando descrições 
como “transformação de lixo em adubo”, “reciclagem da matéria orgânica” ou similar. Do total de 
entrevistados, 22% não sabiam do que se tratava. Uma das possibilidades para os 3% que não 
possuem respostas é a falha de anotações dos entrevistadores.  
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Destaca-se que a compostagem, ao contrário da reciclagem de resíduos recicláveis secos, possui 
pouco de incentivo do poder público para realização de campanhas, educação ambiental e coleta 
seletiva dos resíduos orgânicos. 
 
4.5. Modelo de compostagem 

 
Figura 8 - Modelos de compostagem preferido pelos entrevistados em número absoluto 

  
O principal modelo escolhido pelos entrevistados foi o pátio de compostagem, sendo alegado neste 
caso a preferência por apenas encaminhar seus resíduos até o local e não ter a obrigação de 
realizar a manutenção. Esse fato evidencia a importância de locais comuns que possam servir como 
destino para os resíduos orgânicos da população do bairro. Entretanto, a compostagem domiciliar, 
apontada como escolha por 21 dos entrevistados, possibilita uma maior sensibilização dos 
moradores em relação às questões ambientais, fato este comprovado por projetos como o 
Composta São Paulo (MORADA DA FLORESTA, 2014).  
Quanto as demais respostas, 7 entrevistados alegaram não se interessar por nenhum modelo e 1 
escolheu ambos (pátio de compostagem e domiciliar) e 11 não responderam. Para o caso da 
ausência de resposta, podem ter ocorrido falhas de anotações dos entrevistadores. 
 
5. CONCLUSÃO 
A aplicação do questionário proposto possibilitou a realização de parte do diagnóstico da situação 
dos resíduos sólidos orgânicos no bairro Cidade Jardim do município de São Carlos/SP. A partir 
dos dados coletados foi possível avaliar a compreensão, o envolvimento e o hábito dos residentes 
locais em relação aos resíduos domiciliares orgânicos e recicláveis e à compostagem. Concluiu-se 
os seguintes pontos: 

 Apesar do maior número de residências possuir até 3 moradores, fato este que poderia ser um 
incentivo a distribuição de composteiras domésticas de menor porte, a maioria dos entrevistados 
prefere dispor os resíduos em pátios de compostagem. Isso aponta para a necessidade de uma 
análise mais crítica em relação as vantagens e desvantagens e do tipo de campanha educativa 
a ser adotada em cada modelo; 

 Embora houvesse uma considerável separação de resíduos recicláveis pelos moradores, a 
segregação da matéria orgânica e a realização da compostagem ainda é bastante incipiente. 
Dessa forma, projetos que incentivem e difundam a prática no município são de extrema 
importância, tanto pela questão da educação ambiental como ao atendimento da Lei 
12.305/2010. 
O levantamento de dados servirá de base para o planejamento dos próximos passos a serem 

realizados no Projeto Giro. 
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ABSTRACT 
With a growing urban population, that consumes an ever increasing amount of raw materials, the 
approach of the circular economy has gained interest from academia and decision-makers as a 
promising solution to urban challenges. This review aims to find out in how far the circular economy 
is reflected as a guiding principle of waste management in the academic literature during the past 
ten years. A selection of 28 full-text papers dealing with specific case studies have been analysed 
regarding their geographical scale (international, national, municipal, industrial) and the principles of 
reduce, reuse, recycle and recover. The results indicate a stronger consideration of the recycling 
and reuse principles on the national and municipal levels, as well as a strong research representation 
of the European Union and China. Furthermore, a number of technical papers dealing with the 
recover principle on the industrial scale have been identified. While the strong arguments for a move 
towards a circular economy are broadly confirmed, issues of social participation and technological 
progress are identified as future challenges. 
Keywords: literature review, waste management, circular economy. 
 
 

TENDÊNCIAS GLOBAIS NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA CIRCULAR 

 
 

RESUMO 
Com uma população cada vez mais urbana que consome cada vez maiores quantidades de 
recursos, a economia circular tem ganhado interesse pelos acadêmicos e por tomadores de decisão 
como uma solução prometedora à solução dos desafios urbanos. Esta revisão bibliográfica visa 
descobrir em que medida a economia circular é refletida como princípio orientador no 
gerenciamento de resíduos nos últimos dez anos. Foi analisada uma seleção de 28 artigos 
completos que tratam de estudos de caso específicos quanto à sua escala geográfica (internacional, 
nacional, municipal, industrial) e os princípios reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. Os resultados 
indicam uma maior consideração dos princípios de reciclagem e reutilização a nível nacional e 
municipal, bem como uma forte representação da União Europeia e da China nas pesquisas. Além 
disso, foram identificados vários artigos técnicos relacionados com o princípio de recuperação à 
escala industrial. Embora os fortes argumentos em prol da mudança para uma economia circular 
sejam amplamente confirmados, as questões de participação social e progresso tecnológico são 
identificadas como desafios futuros. 
Palavras-chave: revisão bibliográfica; gerenciamento de resíduos, economia circular. 
 
1. INTRODUCTION 
 
The future of humanity is urban. Today most of the people live in cities and as the global population 
continues to grow, especially in developing countries (UN, 2015), this creates great pressures on 
urban infrastructures. There is a crucial need for proper housing, roads, water supply and sanitation. 
One of the main challenges is effective and proper management of these urban necessities. This 
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does not only mean the provision of goods and services to an ever-growing urban population but 
also includes dealing with the waste generated by them (DIAZ, 2017). 
One way of looking at the product life-cycle and sustainable waste management is to move away 
from a linear “take-make-dispose” ideology into a closed loop, where garbage is not regarded as 
waste but as a potential resource (NELLES et al., 2016). This is the basic idea behind the  “Circular 
Economy”. In brief, the circular economy approach proposes a new model of production and 
consumption that considers society’s impact on the environment as a whole (PEARCE; TURNER, 
1990; WINANS et al., 2017). The concept derives from the study of nature and living systems, which 
are in constant transformation and regeneration. According to circular economy principles there are 
three main objectives in waste management: reduce, reuse and recycle (FENG; YAN, 2007; SAKAI 
et al., 2011; SU et al., 2013). This means avoiding waste generation in general, aiming towards high 
levels of reuse of materials and products, and recycling as much of the waste as possible. Some 
researchers also include a fourth dimension of material recovery (e.g. HU et al., 2011), which means 
using waste as products or secondary raw materials, expanding the concept to 4Rs. 
 
2. OBJECTIVE 
 
This review aims to look at global examples on how waste management is organised according to 
the circular economy ideology and how different areas around the globe implement circular economy 
principles into waste management. In the review we notice all the four dimensions fundamental to 
the circular economy (reduce, reuse, recycle and recover) as well as four different geographical 
scales of implementation (international, national, municipal and industrial). As part of the Federal 
University of Technology of Paraná’s research group on Public Policy and Dynamics of Territorial  
Development (PD2T), this literature review forms the basis for related interdisciplinary research on 
Brazilian municipal waste management practices. 
The study parted from an interest in how far circular economy principles are applied in waste 
management on different levels. The goal is to analyse how these principles interact with current 
waste management practices and to what extent they are integrated into existing systems. The 
review aims to find out who is writing on these issues, where the research and case studies are 
located and what are the research focus areas and key findings. 
 
3. METHODOLOGY 
 
In order to evaluate current knowledge and understanding of the circular economy and waste 
management, a systematic review of academic literature was conducted. The review consists of both 
quantitative and qualitative analysis of academic articles published during the 10-year period from 
2007 to 2017. An extensive literature search was carried out using the electronic databases Web of 
Science and EBSCO Academic Search Premier. Together these two databases provided access to 
a wide range of academic articles from several different disciplines, including technology, 
environmental science, economics and social sciences.  
Three key criteria were defined to guide the selection of relevant publications: 1) the publication is a 
full-text academic article; 2) the article deals with waste management from a circular economy 
perspective; 3) the article presents a specific regional case study. The review included only academic 
articles and did not include conference publications or government reports. The article search was 
conducted in March 2017 so the research only covers articles published at that time. 
In order to find as many articles as possible within the research context, the terms “waste 
management” AND “circular economy” were used as keywords in the databases. Within the selected 
time range (2007 to 2017) the total number of articles found in the combined database search was 
237. By removing 16 duplicates, the net number was reduced to 221 articles. After an analysis of 
the titles, it was clear that at least 60 percent of these articles did not fulfill one or more of the selection 
criteria. Although the two main terms “waste management” and “circular economy” were both present 
in these articles, their relationship was not clear or the focus was not on waste management. Deleting 
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unintended results (abstracts or citations) further reduced the number of potentially relevant papers 
to 50. 
Finally, a careful review of all 50 abstracts was performed by applying the three selection criteria 
defined above to each article individually. A total of 22 papers were removed because they failed to 
meet one or more of the selection criteria, for example 10 papers were not full-text academic articles 
(selection criteria 1) but reviews, conference reports or workshop papers. Two articles were omitted 
because they did not have a clear waste management perspective (selection criteria 2). A total of 10 
articles failed to have a specific regional case study (selection criteria 3) and were therefore left out 
of the review. The remaining 28 papers were evaluated as full articles and were all included in the 
review. An overview of the selection process is presented in Figure 1. 
 
Figure 1. Flowchart representing the selection of articles to include in the review. Illustration by the authors. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 
 
4.1 AUTHOR AND YEAR PUBLISHED 
 
A total of 90 authors contributed to the 28 papers. The vast majority of these (n=85, or 94 %) authored 
a single publication, while five authors (6 %) were named on two publications that met the selection 
criteria. This suggests that there are not yet any particular researchers focusing on the issue of waste 
management according to circular economy principles. Most of the articles were published in the 
research journals Waste Management (n=6, 21 %), Journal of Cleaner Production (n=6, 21 %) and 
Waste Management & Research (n=4, 14 %), the rest of the articles were published in several 
different journals, focussing on urban and environmental studies. 
When examining the year of publication (Figure 2), it became obvious that the number of studies 
dealing with the selected themes, increased in the later half of the time period reviewed. While there 
were no papers published between the years 2007 to 2009 included in this review and only four 
articles published from 2010 to 2013, in the year 2014 the number increased to three and in 2015 to 
five articles. The last two years included in this review show the highest number of papers with 10 in 
2016 and six in 2017, in spite of the review period only reaching until March 2017. This may reflect 
increased acknowledgement in recent years of the need to integrate circular economy principles into 
waste management and a change in direction from governments and other funding bodies toward 
applied studies that better facilitate the integration of these concepts. It may also reflect increased 
research attention directed to the issues of waste management and circular economy in general. 
 
Figure 2. Geographical location of the case studies by year of publication. Illustration by the authors. 

 
 
4.2 RESEARCH DESIGN 
 
Two fundamental elements were analysed with respect to the research design of each study, namely 
the geographical area of the case study (i.e. where the data were collected, not the origin of the 
authors or the place of publication) and the methodology used. Regarding the geographical study 
area, the majority of the articles (n=21, 75 %) reported on case studies conducted in Europe, 
including three case studies in England, two in each Finland, Italy, The Netherlands and Serbia, and 
one case study in each Croatia, Germany, Ireland, Poland, Spain and Sweden. Also, three articles 
that were exploring the European Union (EU) or Europe in general were included in the review. In 
addition to this, seven articles (25 %) reported on case studies conducted in Asia, four of them 
located in China and one case study in each Bangladesh, Japan and Thailand. Only one article (4 
%) had a case study located in America, selecting a study site in the United States. 
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When analysing the articles’ case study locations together with the year of publication, it becomes 
clear that Asia (and China more specifically), has been a consistent in writing about circular economy 
and waste management in the past years. Over the 10-year period analysed, publications included 
research undertaken in Asia since 2010, while there has only recently started to be more articles 
with European case studies. From the year 2014 onwards there has been a steep incline in European 
research with the numbers of studies dealing with waste management and circular economy 
increasing every year. This may indicate that Europe and China are the most “dominant players” 
when it comes to sustainable waste management and circular economy and it is probable that the 
interest in Europe continues to grow as new policies and initiatives take place (see e.g. KAMA, 2015). 
The Global South (e.g. African or Latin American countries) were absent from the review, as were 
countries like Russia, Canada and Australia. This may be a result of the coverage of the databases 
selected or of different terminology and perspective used in the studies. 
A majority of the articles (n=16, 57 %) applied primarily quantitative research methods in their case 
studies, including different kinds of data and material flow analyses, life cycle assessments and 
surveys. Other articles used more qualitative research methods (n=8, 29 %) like interviews and 
observations, or a combination of both quantitative and qualitative methods (n=4, 14 %). 
 
4.3 RESEARCH FOCUS 
 
The articles’ research focus was analysed using two essential dimensions: first the implementation 
level of the case study and second the principles behind the circular economy approach. In respect 
to the implementation level, four different geographical scales were distinguished, namely an 
international, national, municipal and industrial level of implementation. Hereupon, the research 
focus was analysed according to the circular economy principles applied in the study, including the 
dimensions of reduce, reuse, recycle and recover. The review focusses on which scale and how 
these dimensions were employed in each of the case studies. It is important to notice that some of 
the articles applied not only one but several different scales and principles. 
After a careful classification of the articles, it was found that a total of ten case studies (36 %) 
explored waste management on a “national” level, looking e.g. at former waste management 
practices (LI et al., 2013; SCHARFF, 2014; FARMER et al., 2015) or critical points for future 
improvement (ILIĆ; NIKOLIĆ, 2016; LIIKANEN et al., 2016; STEVANOVIĆ-ČARAPINA et al., 2016). 
Nine studies (32 %) explored waste management on an industrial level, focussing either on a specific 
waste management process of a certain end product (KULCZYCKA et al., 2016; VIANI et al., 2016; 
SANTAGATA et al., 2017) or on a particular type of industry (USAPEIN; CHAVALPARIT, 2014; GU 
et al., 2016; LASO et al., 2016). Another eight studies (29 %) dealt with waste management on a 
municipal level, exploring e.g. the challenges and opportunities related to waste management in a 
particular city (WANG; GENG, 2012; RIBIĆ et al., 2017). Only three of the studies had an 
international implementation level, looking waste management either in the context of EU (KAMA, 
2015; JIMÉNEZ-RIVERO; GARCÍA-NAVARRO, 2017) or the Nordic countries (RICHTER; 
KOPPEJAN, 2016). 
In regards to the dimension used, the majority of studies (n=16, 57 %) dealt with “recycling”, including 
for example studies looking at electronic waste recycling (GU et al., 2016) or post-consumer gypsum 
recycling (JIMÉNEZ-RIVERO; GARCÍA-NAVARRO, 2017). The second most commonly used 
dimension was “reuse” (n=13, 46 %), which was applied e.g. by Li et al. (2013) who investigated the 
comprehensive reutilisation of resources in China and Park and Chertow (2014) who developed a 
quantitative reuse potential indicator to aid decision-making to manage wastes as resources. The 
dimension “recover” was applied in nine studies (32 %) including a study investigating how to best 
recover value from used laryngoscopes (VIANI et al., 2016) and one research describing 
technologies to recover phosphorus from municipal wastewater (EGLE et al., 2015). Finally, the 
dimension “reduce” was mentioned in eight case studies (29 %), e.g. in landfill reduction practices 
in The Netherlands (SCHARFF, 2014). From these articles only one covered all the four principles 
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of circular economy (HU et al., 2011), while four articles applied the 3R ideology (WANG; GENG, 
2012; USAPEIN; CHAVALPARIT, 2014; FARMER et al., 2015; ILIĆ; NIKOLIĆ, 2016). 
When cross-examining the implementation level together with the circular economy principles 
applied in the studies (Figure 3), two major patterns can be identified. First, recycling stands out as 
the most studied dimension regarding waste management according to circular economy principles. 
Secondly, more studies use the national implementation level than any other geographical scale, 
when examining waste management. In general, the majority of the articles are strongly technically 
oriented and interested either in how to improve sustainability and efficiency of waste management 
or on how to recover value from waste. 
 
Figure 3. Distribution of authors in the analysis matrix. Illustration by the authors. 

 
 
4.4 KEY FINDINGS 
 
The literature generally suggests that some of the most crucial steps a society has to take in order 
to move towards circular economy and zero waste is the adoption of the “reduce, reuse, recycle” 
(3R) ideology in all manufacturing and material management (e. g. ISLAM; 2017). This ideology has 
been effectively put into action especially in the EU, where the member states increasingly indicate 
the circular economy as a political priority (RIBIĆ et al., 2017). Researchers agree that the adoption 
of the 3R ideology would result in a reduced waste quantity on landfills and create new green jobs 
(USAPEIN; CHAVALPARIT, 2014; ILIĆ; NIKOLIĆ, 2016). Some authors suggest to include the 
fourth dimension of material recovery (HU et al., 2011), so using wastes as potential secondary raw 
materials. According to Hu et al. (2011) and Santagata et al. (2017) waste recovery can help to save 
money while reducing pollution at the same time. These findings are also supported by Islam (2017), 
who highlights the role of waste-to-energy recovery in minimising the greenhouse gas emissions. 
In cities, local governments are facing big challenges as people increasingly demand for better 
quality of life with increasing consumption rates, while at the same time, available space for landfills  
is getting limited (WANG; GENG, 2012). Sahimaa et al. (2015) and Liikanen et al. (2016) suggest 
that planners need to be provided with updated classification systems in order to better assess 
municipal solid waste. Park & Chertow (2014) with “the reuse potential indicator” introduce such a 
quantitative tool to assist decision-making. Wang and Geng (2012) point out that these analyses 



 

 

Apoio acadêmico                             

must however take into account local variables such as the level of industrialisation, income and 
consumption levels.  
Several authors also agree that for reducing the environmental impacts of cities, waste reduction 
must be among the first initiatives (OLDFIELD et al., 2016). Here, not only new technologies but also 
valorisation of industrial and food waste can prevent loss of resources and be more environmentally 
sound than incineration and landfilling (LASO et al., 2016; JIMÉNEZ-RIVERO; GARCÍA-NAVARRO, 
2017). For the urban landscape van der Hoek et al. (2017) and Geng et al. (2010) point out the 
potential of urban symbiosis and closed urban cycles that could benefit the recovering of resources. 
According to van der Hoek et al. (2017) the implementation of waste reuse and recovery initiatives 
result in both economic and sustainability benefits. Researchers like Egle et al. (2015) point to the 
newly created markets that have emerged from material recovery. The potential of Waste 
Electronical and Electronic Equipment (WEEE) is recognized by several authors in this review (e.g. 
UEBERSCHAAR et al., 2017) and has even led to a re-territorialization of this particular type of waste 
in the EU (KAMA, 2015). China, as one of the world’s largest manufacturers has at the same time 
become the largest recipient of WEEE, which according to Gu et al. (2016) has stimulated the 
formalisation and enforcement of environmental standards. Li et al. (2013) also claim that these 
developments have already led to a reuse rate of almost 60% of all solid waste, providing in 2010 
one fifth of the total resource requirements in that country. In addition to material recovery, collection 
and recycling can create opportunities to reuse valuable materials. Several authors are quite 
optimistic about the role technological innovations will play in the development of a more circular 
economy (UEBERSCHAAR et al., 2017; KULCZYCKA et al., 2016; STEVANOVIĆ-ČARAPINA et 
al., 2016). 
However, Viani et al. (2016) and Shahbazi et al. (2016) affirm that it may not be necessarily an 
absence of appropriate technologies, but limited communication, a lack of engagement or end 
markets that inhibit the intended circling processes. Richter and Koppejan (2016) remind that even 
when collection and recycling rates are high, many opportunities for further improvement remain 
unexplored. It is also important to notice, that we cannot disconsider consequences of reforms like 
the foreclosure of landfills which has resulted in high societal costs in The Netherlands (SCHARFF; 
2014) or in an unintended increase in incineration in England (FARMER et al., 2015) and a general 
tendency of the use of this method in Japan (GENG et al., 2010). These authors point to the 
importance of political consensus on the preferred directions and concurrently criticise the lack of 
clarity of some policies. 
What comes to policies, actors and public engagement, several of the authors in this review point to 
the crucial importance of the social side of recycling, as it is decisive in the actual day-to-day practice 
of those principles. According to van der Hoek et al. (2017) municipal companies can be important 
players in helping cities on their path towards a resilient and sustainable future. Jiménez-Rivero and 
García-Navarro (2017) point to the crucial role of governments in strengthening enforceable 
legislations and regulatory frameworks, to which Ribić et al. (2017) add the need for permanent and 
comprehensive education of the public concerning recycling and composting. Ribić et al. (2017) also 
hold that systemic chance is only possible through an analysis from a systematic perspective. Dururu 
et al. (2015) see voluntary and community sector organisations as key agents in the shift towards 
circular economy as these organisations’ role is pivotal in engaging and empowering the society. 
Finally, waste management requires a collaborative approach, with strategic partnerships between 
government, local authorities, experts, and the general public (RIBIĆ et al., 2017). 
 
4.5 DISCUSSION 
 
This review has presented an overview of ten years of research (2007 to 2017) addressing waste 
management according to circular economy principles from 28 studies from 16 different countries. 
While it has become clear, that an increasing urban population constantly demanding for better 
quality of life and consuming an ever increasing amount of raw materials cannot sustain itself in the 
long term, this review shows that there are already countless initiatives moving towards a more 
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sustainable, circular economy, where garbage is not just wasted but reused, recycled and recovered. 
Most of the studies included in the review found that managing waste according to circular economy 
principles is environmentally, socially and financially beneficial for the society. 
According to the review findings, circular economy has started to strengthen its position as a guiding 
ideology in the research of sustainable waste management most strongly in Europe and China within 
recent years, as previously confirmed by other researchers (e.g. APPELQVIST et al., 2015). Many 
studies clearly get their motivation and validation from political priorities in the EU, Japan and China. 
It strikes that there has been no noticeable move towards circular economy by developing countries 
yet, as this would probably be economically and environmentally beneficial. Nonetheless, it becomes 
clear that while there are several strategies and regulatory instruments already in place, they are not 
necessarily effective. According to the review, this is usually caused by the lack of political will, 
financial capacity, public participation or insufficient resources. 
In order to solve these complex challenges, governments have the most crucial role in developing 
stronger waste legislation and clear regulatory frameworks that obligate municipalities to take 
concrete actions. Ultimately however, these initiatives will not have the desired impact without the 
change of consumption habits at the individual level. So reforms need to take place on all fronts. 
While these developments might be intensified by innovation and the development of new 
technologies that facilitate reduction and harnessing through more efficient processes, it cannot be 
forgotten that the solutions to our waste problems are profoundly societal and as such need to take 
place in fairly negotiated and democratic processes in order to give the desired results. 
 
5. CONCLUSION 
 
The review provided in this paper furthers our understanding of the current state of knowledge and 
demonstrates circular economy becoming a guiding principle in a waste management context. After 
analysing the articles included in the review, it becomes clear that waste management according to 
circular economy principles needs more comprehensive and multidisciplinary research approaches. 
Although the conceptualisation of circular economy and research on sustainable waste management 
have come a long way as individual domains, there is a need for greater integration of these two 
themes. The results of the study make clear that the dimensions of recycle and reuse have already 
a strong standing in policy and research considering waste management, while recovery is only 
starting to establish its role from a technical perspective. To be most effective, the research findings 
should be presented with consideration of practical applications for policy makers and planners alike.  
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RESUMO 
A gestão dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras se tornou um desafio ambiental. A 
exaustão da vida útil dos aterros sanitários, a poluição e a presença de catadores nos lixões 
indicam a necessidade de uma revisão do modo atual como os materiais são dispostos e/ou 
tratados. Na cidade de Viçosa–MG, os resíduos gerados possuem como destino a Usina de 
Triagem e Reciclagem de Viçosa e o Aterro Sanitário. Na Usina, os catadores da Associação dos 
Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa (ACAMARE) triam os materiais 
recicláveis que chegam da coleta seletiva e os comercializam, viabilizando a reciclagem. Estes 
catadores desempenham importante serviço ambiental e, nesse sentido, este trabalho buscou 
estimar qual o valor do benefício que a ACAMARE pode gerar a sociedade com seu trabalho. 
Esse benefício foi computado considerando o processo produtivo do aço, celulose, plástico e 
vidro, bem como os gastos com gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Como resultados, 
estima-se que no ano de 2016 a ACAMARE gerou um benefício à sociedade de aproximadamente 
R$ 143 mil reais, mas que esse benefício seria da ordem de R$ 8,2 milhões caso todos os 
materiais potencialmente recicláveis gerados em Viçosa fossem recolhidos pela coleta seletiva e 
vendidos pela ACAMARE. Conclui-se que o trabalho dos catadores é fundamental e que precisa 
haver investimento em coleta seletiva. 
Palavras-chave: ACAMARE, Catadores, Reciclagem. 

ESTIMATE OF THE BENEFITS OF RECYCLING PROVIDED BY 
ACAMARE WASTE PICKERS IN VIÇOSA-MG 

ABSTRACT 
The management of urban solid waste in Brazilian cities has become an environmental challenge. 
The exhaustion of the life cycle of landfills, the pollution and the presence of waste pickers in 
dumps indicate the need for a review of the current way the materials are disposed and/or treated. 
In the city of Viçosa-MG, the waste generated has as its destination the Viçosa Triage and 
Recycling Plant and the Sanitary Landfill. At the Plant, the pickers of the Sorting and Recycling 
Plant Workers’ Association of Viçosa (ACAMARE) separate the recyclable materials that come 
from the selective collection and commercialize them, making the recycling possible. These pickers 
perform an important environmental service, so this work sought to estimate the value of the 
benefit that ACAMARE can provide to society with its work. This benefit was computed considering 
the production process of steel, cellulose, plastic and glass, as well as the expenses with the 
management of urban solid waste. As a result, it is estimated that in 2016 ACAMARE generated a 
benefit of approximately $143 thousand reais according to the amount of materials it 
commercialized, but this benefit would be in the order of $8,2 billion reais if all the potentially 
recyclable materials generated in Viçosa were collected by selective collection and sold by 
ACAMARE. It is concluded that the work of waste pickers is fundamental and that there must be 
investment in selective collection. 
Keywords: ACAMARE, Waste pickers, Recycling. 

1. INTRODUÇÃO 

Em Viçosa, cidade situada na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, a destinação final 
adequada dos resíduos sólidos urbanos começou a ser trabalhada no ano de 2001, quando foi 
construída a Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa, dimensionada pelo Laboratório de 
Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com capacidade 
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operacional para processar 50 toneladas de resíduos por dia. Em outubro de 2001 a Usina entrou 
em operação sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Viçosa (PMSBV, 2014). 
Em 2002, o lixão da cidade foi desativado e começou a ser construído no mesmo local um aterro 
sanitário. Desde então, os resíduos sólidos passaram a ter dois novos destinos: Usina de Triagem 
e Reciclagem de Viçosa e aterro (PMSBV, 2014).  
Apesar de, na época, ter havido investimentos em novas estruturas, não foi implantado sistema de 
coleta seletiva na cidade. Dessa forma, todos os resíduos eram coletados misturados pelos 
caminhões da Prefeitura Municipal de Viçosa, alguns sendo destinados à usina de triagem e os 
demais ao aterro (CASTRO et al., 2014).  
Segundo Castro et al. (2014), os catadores que viviam e/ou trabalhavam no lixão foram 
convidados a trabalhar na Usina e encontraram condições de trabalhado no local similares as 
encontradas no lixão: os materiais chegavam misturados e em péssimas condições de 
manipulação e venda. Era necessário que houvesse um processo de sensibilização da 
comunidade a cerca desta temática e maior apoio a esses catadores. 
Em 2008, iniciou-se a implantação da coleta seletiva em Viçosa por meio do trabalho realizado 
pelo programa de extensão “Projeto InterAção – Responsabilidade Social e Meio Ambiente” da 
UFV. Em 2017, este projeto ainda atua na cidade promovendo ações de sensibilização da 
comunidade em busca de melhorias na coleta seletiva e fortalecimento dos catadores da cidade. 
Mas apesar das iniciativas do Projeto InterAção, a coleta seletiva na cidade ainda está 
enfraquecida e abrange apenas pequena parcela da comunidade (CASTRO et al., 2016).  
Em Viçosa, o que se entende por “coleta seletiva” é a coleta apenas de materiais recicláveis, que 
acontece em poucos locais onde a mesma foi implantada, e esses materiais são enviados à usina 
de triagem. Os orgânicos e rejeitos destes locais onde foi implantada a coleta seletiva, e os 
resíduos misturados (recicláveis, orgânicos e rejeitos) de bairros onde não houve implantação, 
são recolhidos pela “coleta regular” e enviados ao aterro. 
Desde 2009, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é responsabilidade do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Viçosa (SAAE). O SAAE é responsável pela coleta dos resíduos e 
gerenciamento do aterro sanitário e da usina de triagem. A frota de caminhões é dividida entre 
coleta regular, que deveria ser apenas de materiais não recicláveis, e a coleta seletiva, que 
recolhe materiais recicláveis. No entanto, segundo dados do Projeto InterAção (2016), a coleta 
seletiva está implantada apenas em seis bairros e um distrito (São José do Triunfo), ou seja, 
grande parte dos materiais potencialmente recicláveis gerados na cidade é coletada pelo 
caminhão compactador da coleta regular e direcionada ao aterro. 
É evidente a ineficiência da coleta seletiva, que precisa ser ampliada e fortalecida, pois o 
aterramento de resíduos potencialmente recicláveis junto à fração de rejeitos diminui a vida útil do 
aterro sanitário. Além disso, a implantação da coleta seletiva e a disposição de apenas rejeitos no 
aterro trata-se de uma política pública, instituída pela Lei Nº 12.305 de agosto de 2010. 
Apesar da precariedade da coleta seletiva na cidade, uma parcela dos resíduos gerados pela 
comunidade viçosense retorna ao ciclo produtivo através da reciclagem devido ao trabalho de 
agentes ambientais importantes: os catadores. Em Viçosa, há duas associações de catadores: a 
Associação dos Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa (ACAMARE) e a 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Viçosa (ACAT). 
Essas associações possuem lógicas de trabalho distintas, mas se assemelham na precariedade 
de seu trabalho e por não receberem nenhum pagamento pelo serviço ambiental que prestam a 
Viçosa. A ACAMARE trabalha dentro da usina de triagem, triando, enfardando e comercializando 
os materiais recicláveis que chegam do caminhão da coleta seletiva do SAAE. A ACAT faz a 
catação nas ruas de Viçosa, além de receber, esporadicamente, um pouco dos recicláveis do 
caminhão da coleta seletiva da cidade (UFV, 2016). 
Embora não reconhecidos e valorizados, esses catadores desempenham importante serviço 
ambiental. Ao comercializar materiais recicláveis, eles permitem que resíduos retornem ao 
processo produtivo na forma de matéria prima e isso gera benefícios ambientais na forma de 
economia de energia e água e redução na exploração de recursos naturais não renováveis. Além 
disso, a atuação dos catadores promove o aumento da vida útil do aterro sanitário, que passa a 
receber menos materiais recicláveis. 
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Todos esses fatores reforçam a necessidade de maior valorização, visibilidade e remuneração dos 
catadores da cidade pelo importante serviço prestado à sociedade ao tornar a reciclagem 
possível, mesmo sem ter consciência de estar desempenhando esse papel. 

2. OBJETIVO 

Estimar o benefício ambiental e econômico que a ACAMARE proporciona à sociedade ao permitir 
que resíduos sejam reinseridos no ciclo produtivo através da reciclagem. 

3. METODOLOGIA 

Todo o plano experimental foi realizado por meio de buscas em literatura vigente, tendo como 
fulcro principal o relatório da “Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para a 
gestão de resíduos sólidos” (IPEA, 2010) bem como reuniões com o SAAE e a ACAMARE para 
coletas de dados secundários. 
Foram realizadas estimativas de benefícios ambientais e econômicos gerados pela reciclagem de 
resíduos sólidos urbanos à sociedade, considerando aqueles associados ao processo produtivo e 
os associados ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.  
Inicialmente, foi feito um levantamento dos materiais recicláveis mais comercializados pela 
ACAMARE em 2016, ano tomado como base para este trabalho, e eles são: aço, celulose, 
plástico e vidro. Dessa forma, estes serão os materiais considerados para fins de estimativas 
neste trabalho.  
A escolha por essa associação de catadores, a ACAMARE, se deve ao fato da mesma dispor dos 
dados necessários para realização deste trabalho, enquanto a outra não possui essa 
sistematização de dados. 

3.1. Benefícios da reciclagem associados ao processo produtivo 

Para estimar os benefícios associados ao processo produtivo, foram identificadas para cada tipo 
de material quais as matérias-primas utilizadas na sua produção, quanto de energia e água são 
gastos e quais os resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) gerados no processo. Isso foi feito para a 
produção a partir de matéria-prima virgem (produção primária) e para a produção utilizando o 
material reciclável como insumo (produção a partir da reciclagem), a fim de promover a 
comparação entre ambos. O benefício é dado pela diferença entre os dois tipos de processos 
produtivos. 
A “Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para a gestão de resíduos 
sólidos” do IPEA apresenta esses dados e seus valores associados, mas em reais correntes do 
ano 2007. Os dados de benefícios econômicos foram aproveitados neste trabalho, mas corrigidos 
para o ano 2016; os dados de benefícios ambientais foram calculados seguindo a metodologia 
apresentada por IPEA (2010) e outras referências. 
Sobre os benefícios econômicos, a pesquisa apresenta cada insumo e sua quantidade por 
tonelada de material bruto (aço, celulose, plástico, vidro), ou seja, seu coeficiente de eficiência 
física. A seguir, estes coeficientes foram convertidos em valores utilizando estimativas de preço 
médio dos insumos relativos à realidade da indústria brasileira na época. Somando estes valores 
obtém-se o custo de cada tipo de produção (com e sem reciclagem) em reais por tonelada de 
material. 
Como o coeficiente não varia ao longo do tempo, desde que o processo produtivo não mude, ele 
será o mesmo para o ano de 2016, mas com seu valor associado corrigido segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, 2017). Dessa forma, para a estimativa dos benefícios 
econômicos foram utilizados os dados da pesquisa como referência, mas com os valores 
corrigidos para o ano 2016. 
Com relação aos benefícios ambientais, foram considerados aqueles associados à redução do 
consumo de energia, redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e redução do consumo 
de água, sugeridos por IPEA (2010). 
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Sobre os benefícios associados à redução do consumo de energia, como não foram encontrados 
estudos mais recentes que permitissem novos cálculos para valoração ambiental, foram 
considerados os dados da pesquisa do IPEA com os valores corrigidos para o ano de 2016. 
Para o cálculo dos benefícios associados à redução de emissão de GEE foram utilizados dados 
da pesquisa do IPEA (2010) de custos ambientais associados à emissão de gases de efeito estufa 
para a produção primária e para reciclagem. Esses dados foram calculados em toneladas de CO2 

equivalente por tonelada de material produzido. O benefício é então calculado multiplicando o 
custo ambiental pelo valor médio do preço de crédito de carbono para o ano de 2016. 
Para cálculo do valor da água foi adotada metodologia da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul. Essa escolha se deve a existência de muitas indústrias nesta bacia, que compreende parte 
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (IPEA, 2010). No entanto, por falta de 
dados, só foi considerada para fins de cálculo a vazão de água captada pelas indústrias, 
desconsiderando quantidade de água consumida e efluente. 
Os benefícios econômicos e ambientais para cada tipo de material foram então estimados pela 
diferença entre os custos da produção a partir de matéria-prima virgem e da produção com 
reciclagem. 

3.2. Benefícios da reciclagem associados ao gerenciamento de resíduos  

Os benefícios associados ao gerenciamento foram estimados considerando os custos de coleta e 
de disposição final de resíduos. Isso porque é necessário considerar que a implantação de um 
sistema de coleta seletiva em uma cidade, necessário para que ocorra a reciclagem, gera 
despesas e muda a logística do gerenciamento de resíduos. Além disso, ao promover a 
reciclagem, menos resíduos sólidos são encaminhados para a disposição final, o que diminui os 
custos de instalação e operação de um aterro sanitário. 
Inicialmente, os custos da coleta regular são comparados com os da coleta seletiva. Pretende-se 
descobrir se a implantação da coleta seletiva encarece ou não a coleta de resíduos. Para tanto, 
devem ser considerados custos de manutenção e depreciação de caminhões, combustível e 
gastos com funcionários (salário, férias, insalubridade, vale alimentação, fornecimento de 
equipamentos de proteção individual, dentre outros), além da quantidade de resíduos coletada 
diariamente na cidade. Dessa forma, são calculados quantos reais são gastos por tonelada 
coletada em um dia por cada tipo de coleta (regular e seletiva). Para tanto, foram necessárias 
reuniões com o SAAE para levantamento de dados. 
Os custos da disposição final deveriam ser aqueles necessários para a implantação e operação 
do Aterro Sanitário de Viçosa. Como não foram encontrados os dados necessários para o cálculo, 
foi usado o valor da pesquisa do IPEA (2010), corrigido para 2016. Esse valor trata-se de uma 
simplificação, pois se assumiu que o benefício gerado pela reciclagem em um aterro é equivalente 
ao custo para instalar e manter esse aterro, pois esse gasto deixaria de existir. Porém sabe-se 
que além dos recicláveis, atualmente também são enviados orgânicos e rejeitos para serem 
aterrados. 

3.3. Benefício Total 

O benefício total, em reais por tonelada de resíduos, é dado pela soma dos benefícios associados 
ao processo produtivo e dos associados ao gerenciamento dos resíduos. Para encontrar o 
benefício total em reais por ano foi multiplicado o valor do benefício (reais por tonelada) pela 
quantidade comercializada (toneladas) no ano pela ACAMARE. 
Para encontrar o benefício potencial, foi multiplicado o benefício total (reais por tonelada) pela 
quantidade total de resíduos potencialmente recicláveis, ou seja, a quantidade que poderia ser 
reciclada se a cidade fosse totalmente contemplada pela coleta seletiva. Para encontrar o valor da 
quantidade de resíduos potencialmente recicláveis gerados em Viçosa foi analisado o estudo 
gravimétrico feito pelo SAAE em 2015. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1. Benefícios Econômicos no Processo Produtivo 

Os resultados dos benefícios econômicos associados ao processo produtivo, corrigidos para o 
ano 2016, estão representados na tabela 1. 

Tabela 1: Benefícios econômicos para cada material representativo. 

Materiais 
Custos dos insumos para a 

produção primária (R$/t) 

Custos dos insumos para a 
produção a partir da 

reciclagem (R$/t) 

Benefício da 
reciclagem (R$/t) 

Aço 1010,08 790,45 219,63 
Celulose 1277,82 661,50 616,32 
Plástico 3328,37 1165,43 2162,94 

Vidro 495,68 267,72 227,96 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Os resultados encontrados comprovam que os custos de produção com reciclagem são mais 
baratos que os custos de produção a partir de matéria prima primária. No entanto, há que se ter 
atenção com a interpretação dos mesmos, pois esta metodologia tomou com o pressuposto que 
uma tonelada de material secundário poderia ser convertida em uma tonelada de produto final. 
Porém, sabe-se que, em muitos casos, na prática, a reciclagem é feita com uma mistura de sucata 
e matérias-primas virgens. 
Tais valores devem ser considerados apenas como indicativos da ordem de grandeza dos 
benefícios da reciclagem e comparações entre os diferentes materiais devem ser feitas com 
cuidado, pois o valor associado a cada material foi estimado pelo IPEA (2010), tomada como 
fonte, a partir de metodologias e fontes de informação distintas. 

4.2. Benefícios Ambientais no Processo Produtivo 

Os resultados dos benefícios ambientais, associados ao processo produtivo, corrigidos para o ano 
2016 estão representados na tabela 2. 

Tabela 2: Benefícios ambientais para cada material representativo. 

Materiais 
Geração de energia 

(R$/t) 
Emissões de 
GEE (R$/t) 

Consumo de água 
(R$/t) 

Total (R$/t) 

Aço 49,04 26,87 0,06 75,97 
Celulose 18,08 5,04 0,12 23,24 
Plástico 9,60 28,55 0,00 35,15 

Vidro 5,91 4,67 0,01 10,59 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Esses valores devem ser entendidos com muita cautela e sem quaisquer análises comparativas 
entre os materiais, uma vez que foram adotadas metodologias diferentes e perspectivas 
conservadoras em seus cálculos à obtenção de cada componente. 
Os benefícios ambientais associados aos custos de energia foram extraídos do IPEA (2010) e 
corrigidos para o ano 2016 pelo INPC. Estes custos de energia foram calculados por meio de 
métodos de valoração ambiental que mensuraram o valor dos danos causados ao meio ambiente 
pela produção de energia, proporcionais à quantidade de energia demandada por cada processo 
produtivo. 
Com relação às emissões de GEE, o valor ambiental dependeu do mercado de crédito de 
carbono. Para o ano de 2016, foi considerado o preço médio de crédito de carbono igual a 
R$18,66 por tonelada de CO2 equivalente (INVESTING, 2017). Dessa forma, em um ano em que o 
crédito de carbono esteja mais valorizado, o benefício ambiental associado também será mais 
elevado. 
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Observa-se que com relação ao consumo de água, os valores são muito baixos. Isso ocorreu, pois 
o cálculo é feito considerando quantidade de água captada, quantidade efetivamente consumida e 
lançamento de carga orgânica nos corpos de água, mas só foram encontrados dados de 
captação. Portanto, o custo da água está subestimado.  
No entanto, analisando os dados da pesquisa do IPEA (2010) sobre consumo de água conclui-se 
que o processo produtivo com reciclagem gasta menos água, para todos os materiais em questão. 
Mas com relação a plástico e vidro, embora com a reciclagem o gasto seja menor, a diferença é 
muito pequena, o que acarretou em valores tão pequenos. 
 
4.3. Benefícios associados à coleta 

Inicialmente, os custos atuais de coleta regular e coleta seletiva em Viçosa foram estimados. A 
coleta regular compreende sete diferentes rotas e é feita em parte por uma empresa terceirizada e 
parte pelo SAAE. A coleta seletiva é feita em cinco rotas e exclusivamente pelo SAAE (informação 
verbal1). 
A Terrasa Engenharia é responsável por quatro rotas da coleta regular, prestando o serviço pelo 
valor de 52 mil reais por mês, incluído combustível, mão de obra, manutenção e depreciação dos 
caminhões, que são do tipo compactador. As demais três rotas são feitas com caminhões 
compactadores e funcionários do SAAE (informação verbal¹). 
Como o valor pago à terceirizada já inclui dados como depreciação dos caminhões e manutenção, 
valores esses que o SAAE não possui descriminados para seus caminhões, optou-se por utilizar o 
custo de 52 mil/mês para quatro rotas de coleta regular e transformar em seu equivalente para 
sete rotas, que seria de 91 mil reais/mês. Dessa forma, o custo estimado de coleta regular em 
Viçosa é de 1.092 mil reais/ano. 
Segundo o SAAE (2015), em Viçosa são geradas 54 toneladas de resíduos sólidos diariamente, 
dos quais 52 toneladas são recolhidas pela coleta regular e encaminhadas ao Aterro e 02 
toneladas recolhidas pela coleta seletiva e enviadas à Usina. 
Sobre a coleta seletiva, a mesma é realizada em um único caminhão, do tipo basculante, próprio 
do SAAE, e com uma equipe composta por um motorista e três agentes de limpeza, funcionários 
da autarquia. Como o SAAE não possui discriminados os dados de gastos com a manutenção, 
combustível e depreciação deste caminhão, optou-se por buscar em terceirizadas o valor cobrado 
por este tipo de serviço, para não subestimar os custos reais.  
A empresa Trans Entulho Rodrigues aluga para o SAAE mensalmente dois caminhões do tipo 
basculantes, semelhantes ao usado na coleta seletiva, pelo valor de 16998,99 (SIF, 2017). Dessa 
forma, o preço de um caminhão é R$8499.50, incluindo manutenção, combustível e mão de obra 
do motorista. Dessa forma, o custo da coleta seletiva será considerado como o custo do aluguel 
de um caminhão basculante da Trans Entulho Rodrigues mais o valor gasto com três agentes de 
limpeza.  
Um agente de limpeza recebe em média 1500 reais por mês, incluído vale alimentação e 
insalubridade (informação verbal¹). Além disso, considerando que o contratante tem um gasto de 
68,77% sobre o salário do funcionário relativo a encargos sociais e trabalhistas, o gasto com cada 
funcionário gira em torno de 2500 reais por mês (SEBRAE, 2015).  
Os resultados são apresentados na tabela 3. 

 

 

 

 

                                                 
1 Informação fornecida por Martinho de Almeida, Diretor de Limpeza Urbana do SAAE, em Viçosa, em 21 de 
fevereiro de 2017. 
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Tabela 3: Estimativa dos custos de coleta regular e coleta seletiva. 
Tipo de coleta Coleta Regular Coleta Seletiva 

Despesa com coleta (R$/ano) 1.092.000,00 191.994,00 

Quantidade coletada (t/ano) 18.980,00 730,00 

Custo médio da coleta 57,53 263,00 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Dessa forma, vê-se que a coleta seletiva, necessária para viabilizar a reciclagem, é mais cara que 
a coleta regular. O benefício da reciclagem em termos de coleta, portanto, será negativo, com 
valor de 205,47 reais/tonelada. 

4.4. Benefícios associados à disposição final 

Partindo do princípio de que resíduos que são encaminhados para a reciclagem não vão para as 
unidades de disposição final, há economia total dos gastos de disposição. Dessa forma, os 
benefícios associados à disposição final são obtidos pela soma dos gastos  com a unidade, 
incluindo instalação e operação.  No caso de Viçosa, essa unidade é o Aterro Sanitário. Como o 
SAAE não possui os valores de gastos com o aterro discriminados, foi utilizado o dado do IPEA 
(2010) corrigido para o ano 2016 pelo INPC. O valor médio de aterramento considerado foi de R$ 
42,10 por tonelada de resíduo. 

4.5. Benefício total 

O benefício total, em reais por tonelada de resíduos, é apresentado na tabela 4. 

Tabela 4: Estimativa dos benefícios para Viçosa-MG, em reais por tonelada. 

Materiais 

Benefícios associados ao 
processo produtivo (R$/t) 

 Benefícios associados ao 
gerenciamento de resíduos 

sólidos (R$/t) 
Benefício total 

(R$/t) 
 

Benefícios 
econômicos 

Benefícios 
ambientais  

Coleta 
Disposição 

final 

Aço 219,63 75,97 - 205,47 42,10 132,23 
Celulose 616,32 23,24 - 205,47 42,10 476,19 
Plástico 2.162,94 35,15 - 205,47 42,10 2.034,72 

Vidro 227,96 10,59 - 205,47 42,10 75,18 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Na tabela 5 estão representados os benefícios gerados pela ACAMARE à sociedade em 2016, ou 
seja, aqueles proporcionais à quantidade de resíduos recicláveis que foram comercializados no 
ano 2016. Esse benefício foi da ordem de 143 mil reais. 

Tabela 5: Estimativa do benefício total de 2016, em reais. 

Materiais 
Benefícios gerados pela 

reciclagem (R$/t) 
Quantidade comercializada 
pela ACAMARE em 2016 (t) 

Benefício atual 
total (R$) 

Aço 132,23 51,24 6.775,47 
Celulose 476,19 135,80 64.666,60 
Plásticos 2.034,72 34,99 71.194,85 

Vidro 75,18 9,17 689,40 
Total 

  
143.326,32 

Fonte: Elaboração dos autores. 

No entanto, esse benefício poderia ser maior se todo o material potencialmente reciclável gerado 
em Viçosa fosse recolhido pela coleta seletiva e triado pela ACAMARE. Para estimar esse 
benefício potencial foi considerada a composição gravimétrica mostrada na figura 1. 
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Figura 1: Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos de Viçosa-MG. 
 

 
Fonte: SAAE, 2015. Elaboração dos autores. 

 
Considerando que no ano de 2016 foi gerado em Viçosa um total de 19.710 toneladas de resíduos 
e a composição gravimétrica da figura 1, é possível obter a quantidade de cada material que foi 
descartado em Viçosa no ano (tabela 6). Multiplicando a quantidade potencialmente reciclável 
pelo benefício total, encontramos um benefício potencial de 8,2 milhões de reais. Isso significa 
dizer que, se todo material reciclável gerado em Viçosa em 2016 chegasse à ACAMARE e fosse 
vendido, seria gerado um benefício à sociedade brasileira da ordem de 8,2 milhões de reais. 
 

Tabela 6: Estimativa do benefício potencial em 2016. 

Materiais 
Benefícios gerados pela 

reciclagem (R$/t) 

Quantidade de material 
potencialmente reciclável em 

2016 (t) 

Benefício potencial 
total (R$) 

Aço 132,23 394,2 52.125,07 
Celulose 476,19 2.759,4 1.313.998,69 
Plásticos 2.034,72 3.350,7 6.817.736,30 

Vidro 75,18 591,3 44.453,93 
Total 

  
8.228.313,99 

Fonte: Elaboração dos autores. 

5. CONCLUSÃO 
 

Devido ao aumento nos custos de produção decorrente da escassez de recursos naturais 
utilizados como matéria-prima, a reciclagem é capaz cada vez mais de suprir essa demanda, 
escassa e de custo elevado. Assim, essa alternativa permite o reaproveitamento dos resíduos, 
reincorporando-os ao processo produtivo e reduzindo seu impacto ambiental.  
Essa reinserção é grandemente desempenhada pela atuação de agentes prestadores de serviços 
ambientais: os catadores. Estes muitas vezes não são reconhecidos e valorizados. Ao 
comercializar materiais recicláveis, eles permitem que resíduos retornem ao processo produtivo e 
isso gera benefícios ambientais a toda sociedade, na forma de economia de energia, água e na 
redução na exploração de recursos naturais não renováveis. Além disso, a atuação dos catadores 
promove o aumento da vida útil do aterro sanitário, que passa a receber menos materiais 
recicláveis. 
Dessa forma, estima-se que no ano de 2016 a ACAMARE gerou um benefício à sociedade de 
aproximadamente R$ 143 mil reais de acordo com a quantidade de materiais que comercializou, 
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mas que esse benefício seria da ordem de R$ 8,2 milhões caso todos os materiais potencialmente 
recicláveis gerados em Viçosa fossem recolhidos pela coleta seletiva e vendidos pela ACAMARE. 
Isso reforça a necessidade de maior valorização, visibilidade e remuneração dos catadores de 
Viçosa pelo importante serviço prestado e é, nesse sentido, que este trabalho pretende contribuir 
mostrando à sociedade as externalidades positivas que esses serviços de reciclagem 
proporcionam ao meio ambiente. 
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RESUMO 
O aumento da atividade industrial conduz a um maior consumo de recursos naturais e 
consequentemente maior geração de resíduos. Portanto, estudos que tendem a valorização 
destes subprodutos têm atraído cada vez mais interesse. Este trabalho objetiva apresentar uma 
visão geral da possibilidade da utilização de três resíduos gerados no processo para obtenção da 
celulose: Os grits, as cinzas volantes e o lodo de estação de tratamento de efluente, como 
matérias-primas alternativas, caracterizando-os através de análises físico-químicas e também em 
relação a sua periculosidade quanto a norma ABNT NBR 10004:2004, visando a incorporação dos 
mesmos em processos para obtenção de materiais cimentícios. A análise de Fluorescência de 
Raio – X, mostrou a predominância de carbonato de cálcio (51,10%), sílica (43,63%) e perda ao 
fogo (74,47%) para grits, cinzas volantes e lodo de estação de tratamento de efluentes, 
respectivamente.  Os difratogramas de raios X, identificaram fases calcita e quartzo para ambos 
os resíduos. A análise térmica mostrou pico endotérmico (745ºC) para o grits, referente a 
descarbonatação e picos exotérmicos (359 °C e 434 ºC) para o lodo de estação de tratamento de 
efluente, possibilitando a utilização deste material como combustível alternativo no processo de 
clinquerização. Os resultados referentes a umidade para grits, cinza volantes e lodo de estação de 
tratamento são de 13,43%, 21,65 % e 87% respectivamente. Deste modo, as conclusões apontam 
os resíduos como materiais alternativos com potencial para a obtenção de clínqueres, pois suas 
características são semelhantes com as das matérias-primas usualmente utilizadas nas 
cimenteiras. 
Palavras-chave: Resíduos, Potencialidade, Materiais cimentícios.  
 

EVALUATION OF THE WASTE POTENTIAL GENERATED BY PAPER 
PULP INDUSTRY AS ALTERNATIVE MATERIALS FOR THE CEMENT 

INDUSTRY 
 
ABSTRACT 
The increase of industrial activity leads to a higher consumption of natural resources and, 
consequently, a larger generation of waste. Therefore, studies that tend to value these by-products 
have attracted a greater interest. Hence, this paper presents an overview of the possibility of using 
three residues from the pulping process: grits, fly ash and effluent treatment sludge as an 
alternative raw material, characterizing them through physical-chemical analysis and also in 
relation to their dangerousness according to the norm ABNT NBR 10004:2004, aiming to 
incorporate the same in processes to obtain cementitious materials. The x- ray fluorescence 
analysis showed the predominance of calcium carbonate (51.10%), silica (43.63%) and loss on 
ignition (74.47%) for grits, fly ash and effluent treatment sludge, respectively. The x-ray diffraction 
identified calcite and quartz phases for both residues. The thermal analysis showed endothermic 
peak (745ºC) for the grits, referring to decarbonation and exothermic peaks (359 °C and 434 ºC) in 
effluent treatment sludge, making it possible to use this material as an alternative fuel in the 
clinkering process. The results for the humidity to grits, fly ash and effluent treatment sludge are 
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13.43%, 21.65% and 87% respectively. Thus, the conclusions point out the residues as potential 
alternative materials to obtain clinkers, once their characteristics are similar to those of the raw 
materials usually used in cement plants. 
Keywords: Wastes, Potentiality, Cementitious materials. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O consumo de recursos naturais (matérias-primas) e de energia aumenta proporcionalmente ao 
crescimento e ao desenvolvimento da população mundial, o que acarreta consequentemente em 
uma maior geração de resíduos (PEREIRA, 2006).  
A preocupação ambiental diz respeito, entre outras coisas, ao consumo excessivo ou ineficiente 
de recursos naturais não renováveis, e ao fato do meio ambiente ser o destino final de todos os 
resíduos gerados nas etapas de processos. Sabendo que apenas 6% do fluxo de materiais no 
mundo acabam em produtos de consumo, e que o restante retorna ao meio ambiente na forma de 
resíduos, efluentes e emissões, cresce cada vez mais estudos relacionados à reutilização e 
reciclagem destes resíduos, como uma possível fonte de matéria-prima para outros processos 
produtivos (MEHTA e MONTEIRO, 2005).  
Como em todo processo industrial, a produção de pasta de papel e celulose por via química gera 
resíduos sólidos com diferenças em termos de composição e teor de umidade, e em grandes 
volumes. Alguns destes resíduos são: os grits, provenientes do sistema de recuperação de 
reagentes químicos, cuja composição predominante é carbonato de cálcio, as cinzas volantes, 
geradas na produção de energia nas caldeiras de biomassa, que são ricas em sílica e os lodos 
das estações de tratamento de efluentes (lodo de ETE) que são ricos em matéria orgânica 
(ARROJA, et al., 2006). A crescente produção de celulose no Brasil abre espaço para a pesquisa 
da correta disposição dos resíduos gerados, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto 
de vista ambiental. Sabendo que para cada 1,0 tonelada de celulose produzidas, são gerados 
0,212 tonelada de resíduos sólidos, aumenta a necessidade de se encontrar uma destinação 
adequada para os mesmos (CENIBRA, 2015).  
Nesta temática, os resíduos de uma indústria são reutilizados como substitutos de matérias-
primas virgens para outros segmentos, reduzindo o impacto ambiental de ambos os processos 
(MEHTA e MONTEIRO, 2005). 
Dentre as propostas de valorização dos resíduos provenientes da indústria de papel e celulose, 
pode-se citar o reaproveitamento do grits e das cinzas volantes como substitutos se não por 
completo, mas parcial das matérias primas na fabricação de clínqueres e cimentos, e também do 
lodo de ETE, que por ser composto basicamente de material orgânico, pode aportar energia ao 
processo durante a fase de calcinação do material (LYN, et al., 2012).  
A lama de cal, um outro resíduo gerado no processo de obtenção da celulose, devido a sua 
composição ser rica em carbonato de cálcio, também pode ser reaproveitada juntamente com as 
cinzas volantes como fontes de matérias primas alternativas para obtenção de clínqueres. 
(SEABRA, et al., 2015). Uma outra forma de viabilidade para o reaproveitamento dos resíduos 
grits, seria como substituto em diferentes percentuais em massa à areia na argamassa de 
cimento, pois os resultados obtidos em relação a durabilidade quando comparados à uma 
argamassa padrão, mostraram-se semelhantes. (ZANELLA, et al., 2015).   
O setor de materiais cimentícios se destaca como um ótimo receptor dos mais variados resíduos 
industriais e a substituição das suas matérias primas irá contribuir para o crescimento do setor, 
com estimativa de demanda anual em 2050, na ordem de 18 bilhões de toneladas (MEHTA e 
MONTEIRO, 2005).  
A valorização de resíduos em materiais cimentícios tem sido bastante utilizada na atualidade, pois 
estes materiais reúnem algumas características que inertizam/estabilizam os efeitos tóxicos de 
alguns elementos. Além disso, alguns tipos de resíduos possuem composições químicas e 
mineralógicas que os potencializam como substitutos parcial ou total das matérias- primas 
tradicionais (MARTINS et al.,2007). 
Assim, este trabalho tem por objetivo propiciar uma visão geral da possibilidade da utilização de 
três resíduos gerados no processo para obtenção da celulose: O grits, as cinzas volantes e o lodo 
de ETE como materiais alternativos, caracterizando-os através de análises físico-químicas e 
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também em relação a sua periculosidade quanto a norma ABNT NBR 10004:2004, visando a 
incorporação dos mesmos em processos para obtenção de materiais cimentícios.  
 
2. OBJETIVO 
Avaliar através de caracterizações físico-químicas e periculosidade (ABNT NBR 10004:2004) a 
possível potencialidade de três resíduos gerados pela indústria de papel e celulose (grits, cinza 
volante e lodo de ETE) como possíveis materiais alternativos para o setor da construção civil. 
  
3. METODOLOGIA 
Dentre os resíduos gerados pela indústria de papel e celulose, foram escolhidos três  (Figura 1) 
para o desenvolvimento do presente estudo em relação a potencialidade dos mesmos como 
possíveis materiais alternativos para obtenção de materiais cimentícios: o grits, resíduo oriundo da 
etapa de caustificação do licor verde, as cinzas volantes provenientes da queima da biomassa nas 
caldeiras e o lodo de ETE de todo o processo produtivo.  
 

Figura 1 - Resíduos utilizados: (A) Grits (B) Cinzas volantes (C) Lodo de ETE. 

 
 
Para a caracterização e avaliação dos resíduos, foram realizadas análise química por 
fluorescência de raios X (FRX), análise de difratometria de raios X (DRX), análise térmica 
diferencial e termogravimétrica (ATD/TG), teor de umidade, teor em sólidos, determinação dos 
tamanhos de partícula, densidade e também em relação a sua periculosidade baseado-se na 
norma NBR 10004:2004 (ABNT, 2004a). 
A análise química quantitativa foi realizada pela técnica de espectrofotometria de fluorescência de 
raios X (FRX, Philips PW 2400). As amostras foram secas a 105ºC e posteriormente moídas e 
peneiradas (200 mesh). Uma parte da amostra foi fundida com tetraborato de lítio (proporção de 
1:10 respectivamente) para análise no espectrofotômetro e uma parte calcinada a 1000ºC para 
determinação da perda ao fogo.  
A composição mineralógica dos resíduos foi determinada por Difração de Raios X (DRX). As 
amostras foram secas a 105ºC e posteriormente moídas e peneiradas (200 mesh). O 
equipamento utilizado no ensaio foi um difratômetro Bruker – D8 com goniômetro theta – theta, 
que opera com radiação K.α.Cu (λ = 1,5418) nas condições de 40kV e 40mA. A velocidade e o 
intervalo de varredura do goniômetro são 1 grama de pó a 1 segundo para 0,02° do goniômetro de 
2° a 72° 2 theta, respectivamente. 
O comportamento térmico foi avaliado através de análises térmicas gravimétrica (TG) e diferencial 
(ATD) em um calorímetro diferencial de varredura (DSC, SDT Q600).  As amostras foram secas a 
105ºC, moídas, peneiradas (200 mesh) e colocadas em cadinhos de alumina. O ensaio foi 
realizado com atmosfera de ar sintético até 1400 °C e taxa de aquecimento de 10 °C/min.  
Para determinação do teor de umidade e consequentemente do teor de sólidos dos resíduos, 
foram considerados relacionando-se seus pesos iniciais (como são gerados) e seus pesos após 
secagem em estufa à 105ºC ± 5ºC, por 24 horas.   
A determinação da distribuição de tamanhos de partícula dos resíduos foi realizada por difração a 
laser (Mastersizer, 2000 Hydro). 
Para a determinação da densidade, as amostras foram previamente secas a 105ºC, moídas e 
peneiradas (200 mesh). O ensaio foi realizado utilizando um Picnômetro a gás (Ultrapyc 1200e). 
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A classificação dos resíduos em relação a sua periculosidade foi determinada de acordo com a 
norma NBR 10004:2004, avaliando sua inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A composição química dos resíduos reflete a sua origem e o tratamento pelo qual os mesmos 
passam no processo produtivo. Hipótese esta, confirmada pelos resultados obtidos nas análises 
químicas por espectrofotometria de fluorescência de raios X (Figura 2).   
 

Figura 2 - Composições químicas (% em massa) dos resíduos. 

 
 

Os Grits, resíduo oriundo do circuito de recuperação de químicos, mais especificamente nos 
caustificadores, apresentou uma alta concentração de óxido de cálcio (51,18%), sendo coerente 
com o valor obtido para a perda ao fogo (36,3%), pois este valor corresponde majoritariamente ao 
dióxido de carbono (CO2) produzido na decomposição do carbonato de cálcio. Ele também possui 
um teor de sódio (2,01%) mais elevado que os demais resíduos, devido a composição dos 
reagentes contidos no licor negro durante as etapas de recuperação química do processo 
industrial. Esses elementos de ação fundente, provêm maior formação de fase líquida, diminuindo 
a porosidade e consequentemente favorecendo a densificação do material na clinquerização.  
As cinzas volantes são geradas na combustão da biomassa utilizada para produção de energia. 
Sua composição química apresentou uma alta concentração de sílica (43,63%), além de conter 
percentuais consideráveis de outros óxidos importantes no processo para obtenção de materiais 
cimentícios, como Al2O3 (10,96%), Fe2O3 (4,8%) e CaO (3,85%).  
Já o lodo de ETE, por ser gerado no tratamento primário/secundário das águas residuais, 
apresenta elevada perda ao fogo (74,47%), demonstrando que seus elementos sólidos presentes, 
são majoritariamente de natureza orgânica, sendo um elemento que pode ser utilizado como 
combustível alternativo na reação do processo na indústria cimenteira. Também apresentou em 
sua composição química (Figura 2), um valor de SO3 (2,9%) superior ao grits (0,8%) e as cinzas 
volantes (1,02). Este é um parâmetro importante, já que interfere nas proporções das fases 
cristalinas formadas durante a clinquerização.  
Sendo assim, os resultados obtidos por FRX demonstraram potencialidade dos resíduos para 
substituição das matérias-primas na produção de clínquer. 
Os resultados obtidos para o difratograma de raios X do grits (Figura 3) detectou a presença das 
fases calcita (CaCO3), quartzo (SiO2) e também foi identificado um pico de Ca5(PO4)2SiO4, o que 
foi coerente com os resultados obtidos para a análise química (Figura 2), onde observou-se a 
predominância do óxido de cálcio e também a presença de sílica e pentóxido de fósforo. 
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Compostos minoritários identificados na análise química (Figura 2) não foram identificados nos 
difratogramas de raios X devido ao seu baixo teor nos resíduos.  
 

Figura 3 - Difratograma de raios X do resíduo Grits. 

 
A composição mineralógica e química das cinzas volantes depende fundamentalmente da fonte 
de biomassa florestal utilizada. Os resultados obtidos para o difratograma de raios X detectaram a 
presença das fases cristalinas quartzo (SiO2) e calcita (CaCO3), sendo coerentes com a presença 
majoritária de sílica e a presença de óxido de cálcio observados nos resultados de FRX (Figura 2). 

 
Figura 4 - Difratograma de raios X das cinzas volantes. 

 
 

Para as amostras do lodo de ETE, não foi realizada a análise mineralógica, pois de acordo com o 
observado na análise química (Figura 2), o resíduo é maioritariamente orgânico. 
O comportamento térmico dos resíduos foi estudado mediante a realização de análises térmicas 
diferencial (ATD) e gravimétrica (TG). Os resultados obtidos na análise de ATD do grits, 
observada na Figura 5, mostra uma banda endotérmica centrada nos 744,63ºC, característica da 
decomposição da calcita (CaCO3), causada principalmente pela liberação de dióxido de carbono 
(CO2). Fato este, comprovado com a perda de massa de aproximadamente 33,57% observada na 
análise termogravimétrica (TG) (Figura 6) e com a o valor de perda ao fogo (36,3%) observado na 
análise química.  
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O ATD da amostra de cinzas volantes (Figura 5) apresenta um pico exotérmico em 455,01ºC 
correspondente à liberação de água e à decomposição de matéria orgânica.  
O comportamento térmico do lodo de ETE (Figura 5), mostra um pico exotérmico intenso centrado 
nos 433,62ºC, correspondente à queima de matéria orgânica. Também neste caso, a perda total 
de peso estimada pela curva de TG (cerca de 64,51%) é coerente ao valor de perda ao fogo 
(74,47%) indicado na análise química (Figura 2).   
Essas reações exotérmicas são relevantes para as cimenteiras, já que promovem a redução do 
consumo de combustíveis no processo de clinquerização.   
Conforme demonstrado na análise química (Figura 2), os três resíduos apresentam grande perda 
ao fogo, seja pela descarbonatação dos compostos presentes nos grits, ou pela queima de 
material orgânico presente nas cinzas volantes e no lodo de ETE.  

 
Figura 5 - Análise Térmica Diferencial dos resíduos estudados. 

 
 

Figura 6 - Termogravimetria dos resíduos estudados. 
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Os resultados obtidos em relação ao teor de umidade e teor de sólidos dos resíduos estão 
descritos na Figura 7.  
 

Figura 7 – Teor de umidade e de sólidos dos resíduos estudados. 

 
 

Os resíduos grits e cinzas volantes, apresentam umidade relativamente baixa, na ordem de 13,22 
e 21,34% respectivamente. Já o lodo de ETE, apresenta uma umidade na ordem de 87%, esse 
baixo valor teor de sólidos (13%) é devido a maior parte dos sólidos em suspensão no efluente 
(areias, fibras, carbonatos e resíduos de madeira) serem retirados já no tratamento primário.  
Os teores de umidade dos resíduos são importantes, uma vez que um alto teor de umidade 
inviabilizaria seu uso em formulações para obtenção de materiais cimentícios. Neste sentido, caso 
o lodo de ETE seja utilizado como material alternativo, o seu percentual nas formulações deve ser 
controlado e a umidade resultante da mistura com os demais resíduos é que deve ser levada em 
consideração, viabilizando assim, a obtenção de formulações de farinhas cruas com umidades 
aceitáveis para o processo de clinquerização. 
A distribuição de tamanhos de partículas é outro fator importante quando se trata da análise de 
potencialidade da utilização de resíduos no processo de clinquerização, uma vez que quanto 
maior for a área superficial, ou seja, menor for o tamanho das partículas, mais fácil ocorrerá a 
reação nos fornos. A análise granulométrica permite verificar se há necessidade ou não de um 
pré-processamento dos resíduos, antes da sua incorporação em uma matriz cimentícia, pois 
segundo Mehta e Monteiro (2005), o tamanho de partícula ideal seria abaixo de 75µm.  
Os resultados obtidos para os resíduos em estudo, mostram tamanhos médios de partículas 
variados. Os grits, por serem mais arenosos, apresentam partículas entre 170 a 643 μm. Dos 
resíduos, é o que tem uma maior variação na sua faixa de distribuição de tamanhos, isso é 
resultado de uma formação por aglomeração de partículas de meios diversos, provavelmente não 
só da incorporação de impurezas da rocha calcaria calcinada para produção de cal, como também 
de resíduos do próprio forno e da lama de cal reprocessada. As cinzas volantes apresentam 
tamanhos médios de partículas de 118 μm, enquanto o lodo da estação da ETE possui um valor 
de tamanho médio mais elevado que o da cinza (232 μm) devido ao seu elevado teor de umidade 
(Figura 7), que facilita a aglomeração das partículas.  
Os valores médios observados nestes resíduos potencializam a sua incorporação como materiais 
alternativos para obtenção de materiais cimentícios, não havendo, portanto, dificuldade para 
processar esses materiais. 
Na tabela 1, estão demonstrados os valores obtidos referentes a densidade dos resíduos em 
estudo.  
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Tabela 1 – Densidade dos resíduos em estudo. 

Resíduos Densidade (g/ cm3) Desvio Padrão 

Grits 2,8673 0,0015 

Cinzas Volantes 2.4167 0.0100 

Lodo ETE 1.6115 0.0005 

 
Em relação a classificação dos resíduos quanto a sua periculosidade pela NBR 10004 (ABNT, 
2004a), os resultados mostram que nem um dos resíduos apresentam características de 
inflamabilidade.   
O resíduo grits foi classificado como Classe I - Resíduo Perigoso, devido a sua corrosividade por 
apresentar pH igual a 12,80 em sua mistura com água na proporção de 1:1 em peso, 
ultrapassando o limite estabelecido pela norma (2,0 a 12,5). Por não constituir em sua composição 
íons cianeto e sulfeto acima dos estabelecidos pela norma, o resíduo foi caracterizado como não 
reativo. O ensaio de lixiviação não identificou nem um parâmetro acima dos estabelecidos por 
norma, caracterizando-o como não tóxico. Já no ensaio de solubilização, a concentração de 
alumínio (1,07 mg/L), índice de fenóis (0,11mg/L) e sódio (2230 mg/L) ultrapassaram os limites 
máximos permitidos pela norma (0,2; 0,01 e 200 mg/L, respectivamente).  
As cinzas volantes, por apresentarem pH igual a 10,07 foram caracterizadas como não corrosivas, 
não reativas e não tóxicas pois nenhum dos parâmetros analisados ultrapassaram o limite 
estabelecido pela norma. No ensaio de solubilização, a concentração de alumínio (18 mg/L) e 
sulfato (1120 mg/L) apresentam concentrações superiores aos padrões (0,2 mg/L e 250mg/L 
respectivamente), caracterizando-a como um resíduo não perigoso - classe II A - não inerte. 
O lodo de ETE apresenta concentrações de manganês (284,07 mg/L) e sódio (0,19 mg/L) acima 
dos limites permitidos pela norma (0,1 e 200 mg/L) em relação ao ensaio de solubilização, sendo 
classificado como classe II A – não inerte.  
 
5. CONCLUSÃO 
As análises dos resultados obtidos neste estudo permitem identificar potencialidade nos três 
resíduos provenientes da fabricação de papel e celulose (grits, cinzas volantes e lodo de ETE) 
como possíveis materiais alternativos para a indústria cimenteira. Isso se dá ao fato dos resíduos 
apresentarem compatibilidade química com as matérias-primas tradicionalmente utilizadas para 
fabricação de clínquer/cimento. Esta compatibilidade é devido a presença majoritária dos óxidos 
presentes nos resíduos (CaO, SiO2, Fe2O3 e Al2O3). Os difratogramas de raios X identificaram as 
fases cristalinas calcita e quartzo, comprovando os resultados obtidos na análise química. Os 
teores de umidade não são prejudiciais no presente estudo, já que apenas o lodo de ETE 
apresentou valor elevado, necessitando apenas de ajustes nas formulações para que os teores 
total da mistura da farinha não ultrapasse os valores ideais. Do ponto de vista ambiental, tem-se 
resíduos não perigosos (lodo de ETE e cinzas volantes) e também perigoso (grits), que ao sofrer o 
processo de clinquerização pode resultar em um produto final não perigoso, sendo necessário um 
ensaio de lixiviação para comprovar.  O estudo desenvolvido demonstra viabilidade técnica e 
ambiental para o reaproveitamento destes materiais. 
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RESUMO 
O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das espécies florestais Parapiptadenia 
rigida e Piptadenia gonoacantha, em diferentes substratos. Os substratos com compostos 
orgânicos foram obtidos por meio do processo de compostagem de resíduos sólidos urbanos, lodo 
de estação de tratamento de efluente (LE) e resíduos de restaurante universitário (RU). O 
substrato comercial (SC) foi obtido junto ao viveiro municipal de Francisco Beltrão-PR. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 3 tratamentos (LE, RU e SC) 
e 4 repetições. Os substratos foram submetidos a análises de densidade aparente, capacidade de 
retenção de água (CRA) e porosidade total (PT). Após 50 dias de cultivo as espécies florestais 
foram submetidas a análises morfológicas: altura da parte aérea (H), diâmetro de coleto (DC), 
número de folhas (NF), comprimento de raiz (CR), matéria seca da raiz (MSR), matéria seca parte 
aérea (MSPA), matéria seca total (MST) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Por meio de 
análise de componentes principais e teste de comparação de médias Tukey (p < 0,05) para os 11 
parâmetros abordados, os tratamentos que apresentaram melhor IQD para as duas espécies 
florestais utilizadas foram LE e RU. Portanto a utilização de compostos orgânicos na composição 
de substratos, contribuiu no desenvolvimento das espécies florestais Parapiptadenia rigida e 
Piptadenia gonoacantha. 
Palavras-chave: Compostagem. Produção florestal. Sustentabilidade. 
 
 

USE OF ORGANIC COMPOUND IN SUBSTRATE FOR PRODUCTION OF 
Parapiptadenia rigida E Piptadenia gonoacantha 

 
ABSTRACT 
The objective of this work was to evaluate the development of Parapiptadenia rigida and 
Piptadenia gonoacantha on different substrates. The substrates with organic compounds were 
obtained by composting urban solid waste, sewage sludge (SS) and university restaurant waste 
(UR), the commercial substrate (CS) was obtained from the municipal nursery of Francisco 
Beltrão-PR. The experimental design was in randomized blocks with 3 treatments (SS, UR and 
CS) and 4 replicates. The substrates were submitted to analysis of apparent density, water 
retention capacity (WRC) and total porosity (TP). After 50 days of cultivation the forest species 
were submitted to morphological analyzes: shoot height (H), collection diameter (CD), leaf number 
(LN), root length (RL), root dry matter (RDM), aerial dry matter (ADM), total dry matter (TDM) and 
Dickson quality index (DQI). By means of principal component analysis and comparison test of 
Tukey averages (p <0.05) for the 11 parameters, the treatments that presented the best QDI for 
the two 6forest species were SS and UR. Therefore, the use of organic compounds in the 
composition of substrates contributed to the development of the forest species Parapiptadenia 
rigida and Piptadenia gonoacantha. 
Keywords: Composting. Forest production. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O tratamento de resíduos orgânicos por compostagem, é uma técnica simples, possuindo grande 
importância econômica e ambiental, gerando empregos, reciclando resíduos orgânicos que seriam 
desperdiçados e agregando valor ao produto final, podendo ser utilizado como substrato para 
produção de espécies vegetais (PEIXOTO, 1988).  
De acordo com Zanetti et al. (2003) o substrato utilizado na produção de espécies florestais, deve 
apresentar quantidades suficientes de nutrientes e também atender características físicas para o 
desenvolvimento das plantas. Baratta Júnior e Magalhães (2010), afirmam que o processo de 
compostagem proporciona a obtenção de um bom substrato, podendo ser aplicado no cultivo de 
mudas florestais, juntamente com fertilizantes químicos ou sem a presença destes. Ressaltam 
ainda a vantagem econômica na utilização de compostos orgânicos como substratos se 
comparados com fertilizantes químicos. 
Estudos como de Mota et al. (2016) apresentam a vantagem de utilizar substratos orgânicos na 
produção de espécies florestais nativas. Os autores avaliaram parâmetros biométricos, nutrição e 
qualidade de mudas de Pouteria gardneriana, produzidas em diferentes substratos alternativos. 
Verificaram que a utilização de substratos orgânicos favorece a qualidade de mudas dessa 
espécie florestal.  
Delarmelina et al. (2014), cultivaram mudas florestais de Sesbania virgata em diferentes 
substratos orgânicos. Avaliaram parâmetros morfológicos e índice de qualidade de Dickson. 
Verificaram que os substratos com presença de compostos orgânicos na composição 
proporcionaram melhor crescimento das características morfológicas das mudas da espécie.  
A utilização de compostos orgânicos como substratos é importante, pois auxilia na produção de 
espécies florestais nativas visando a recuperação de áreas degradadas por ações antrópicas 
(FERREIRA; SILVA, 2008). Existem várias técnicas para recuperação destas áreas, porém 
segundo Martins (2013), o plantio de mudas florestais é uma das técnicas mais utilizadas.   
Na recomposição de florestas naturais diversas espécies arbóreas podem ser utilizadas nos 
diferentes ecossistemas, como Piptadenia gonoacanthaI (Mart.) J.F. Macbr., presente na floresta 
pluvial da encosta atlântica (LORENZI, 2008) e Parapiptadenia rigida, comum na mata latifoliada 
das bacias dos Rios Paraná (MONDO et al, 2008). 
 
2. OBJETIVO 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das espécies Parapiptadenia 
rigida (Benth.) Brenan e Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr, por meio de parâmetros 
morfológicos e índice de qualidade de Dickson (IQD), cultivadas em substratos com presença de 
compostos orgânicos produzidos por meio da compostagem de resíduos sólidos urbanos, 
comparados com substrato comercial.  
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Obtenção dos compostos orgânicos 
 
O processo de compostagem foi realizado na área experimental da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), no município de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, Brasil. O 
município apresenta um índice pluviométrico entre 1800 e 2200 mm anuais, e temperatura média 
anual de 19 ºC (IBGE, 2011). 
Na montagem das leiras foram utilizados três diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, lodo 
proveniente da estação de tratamento de esgoto do munícipio de Francisco Beltrão; restos de 
alimento do Restaurante Universitário da UTFPR – FB e podas de árvores provenientes da 
manutenção da arborização urbana do município de Francisco Beltrão. Os resíduos foram 
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dispostos para tratamento conforme técnica descrita por Nunes (2009), obtendo dois compostos 
orgânicos estabilizados, LE proveniente de lodo de esgoto e poda urbana, e RU proveniente de 
resíduos de restaurante universitário e poda urbana. 
 
3.2 Produção de Parapiptadenia rigida e Piptadenia gonoacantha com compostos 
orgânicos e substrato comercial 

 
A produção das mudas foi realizada no viveiro municipal do município de Francisco Beltrão, 
Paraná, Brasil. O viveiro municipal está localizado em uma área de 5000 m² e tem capacidade 
para produzir 1 milhão de mudas anualmente. Para a produção das mudas florestais utilizou-se os 
dois compostos orgânicos obtidos no processo de compostagem, além de um substrato comercial 
fornecido pelo viveiro municipal.  
Para testar a eficiência dos compostos obtidos foram cultivadas as espécies Parapiptadenia rigida 
(Benth.) e Piptadenia gonoacantha (Mart.), conhecidas popularmente como Angico-vermelho e 
Pau-jacaré, ambas sendo espécies florestais nativas da região sudoeste do estado do Paraná, 
Brasil. As sementes utilizadas no experimento foram cedidas pelo município de Francisco Beltrão, 
por meio do viveiro municipal.  
O plantio das sementes foi realizado em tubetes, sendo dispostos 2 sementes em cada recipiente 
nos seguintes tratamentos: LE – 50% de composto orgânico proveniente de compostagem de lodo 
de esgoto e 50% de substrato comercial; RU – 50% de composto orgânico obtido por 
compostagem de resíduos orgânicos de restaurante universitário e 50% de substrato comercial; 
SC – 100% substrato comercial. As dosagens foram determinadas em relação a matéria seca. 
Realizado o plantio as bandejas com as sementes foram encaminhadas para casa de vegetação 
do viveiro, com área total de 450 m², possuindo sistema de irrigação automático, ocorrendo 4 
vezes por dia. 
 
3.3 Análises físicas dos substratos e parâmetros morfológicos das espécies florestais 
 
A densidade aparente, capacidade de retenção de água e porosidade total foram determinadas 
segundo Zhang et al. (2013). Em anéis com volume e peso conhecidos foram colocados os 
substratos e pesados. Após a saturação em água destilada durante 24h as amostras foram 
pesadas novamente, em seguida deixaram-se os anéis com amostras em repouso até que a água 
presente parasse de pingar, para então pesá-los. Por fim as amostras foram levadas para estufa a 
65ºC e pesado. 
Aos 50 dias de cultivo das espécies Parapiptadenia rigida e Piptadenia gonoacantha foram 
mensurados os parâmetros morfológicos de 3 plantas por tratamento e repetição, escolhidas 
aleatoriamente. Inicialmente foi contado o número de folhas de cada planta (NF). Para análise da 
altura da parte aérea (H) e comprimento da raiz (CR), utilizou-se régua graduada em milímetros. O 
diâmetro do coleto (DC) foi determinado com paquímetro digital. Para determinar a matéria seca 
da parte aérea (MSPA) a planta foi cortada na altura do coleto, pesada e encaminhada à estufa 
por 72 horas a 65ºC, após esse período realizou-se a pesagem do material (KRATZ; WENDLING, 
2013). Quanto à determinação da matéria seca da raiz (MSR), o sistema radicular foi lavado em 
água corrente e em seguida levado à estufa por um período de 72 horas a uma temperatura de 
65ºC, pesando a amostra posteriormente (KRATZ; WENDLING, 2013). Para obter a matéria seca 
total (MST) foi realizada a soma de MSR e MSPA. O índice de qualidade de Dickson (IQD) foi 
determinado segundo Gomes et al. (2002). 
 
3.4 Desenho experimental e análise estatística 
 
O delineamento experimental foi realizado em blocos casualizados com 3 tratamentos e 4 
repetições. Cada repetição foi composta por 10 unidades experimentais (tubetes com substrato e 
mudas florestais). A análise de componentes principais (PCA) foi realizada para auxiliar na 
interpretação das relações entre os 11 parâmetros analisados e diferenças entre os 3 tratamentos 
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testados. Em critérios de seleção para as componentes principais (PCs), foi utilizado o percentual 
de explicação da variância total superior a 70% (FERREIRA, 2010). Os dados também foram 
submetidos a à análise de variância (ANOVA) (p <0,05), prosseguindo para o teste de 
comparação de médias de Tukey (p <0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas com 
auxílio do software R, versão 3.3.1. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1 Resposta da adubação orgânica nas espécies Parapiptadenia rigida e Piptadenia 
gonoacantha. 

 
A análise de componentes principais realizada para a espécie Parapiptadenia rigida selecionou os 
dois primeiros componentes, PC1 e PC2, com capacidade de explicar 74,46% da variabilidade 
dos dados. Os compostos orgânicos produzidos e o substrato comercial utilizado apresentaram 
posições diferentes no gráfico biplot (Figura 1). O gráfico com PC1 e PC2 revelaram 
características diferentes para os tratamentos em um conjunto de 11 parâmetros analisados.  
 
Figura 1 – Gráfico biplot proveniente de análise de componentes principais (PCA) para 
Parapiptadenia rigida. Número de folhas (NF50), diâmetro de coleto (D50) e altura parte aérea 
(H50) aos 50 dias; comprimento de raiz (CR); massa seca parte aérea (MSPA); massa seca raiz 
(MSR); massa seca total (MST); índice de qualidade de Dickson (IQD). 

 
 
Dentre os 11 parâmetros analisados nas espécies arbóreas e compostos utilizados, 7 são 
representados pela primeira componente (PC1), sendo H, DC, NF, MSR, MSPA, MST e IQM, 
todos parâmetros analisados nas espécies arbóreas produzidas. Esta componente principal é 
responsável por 46,47% de explicação. Outros 4 parâmetros são representados pela segunda 
componente principal (PC2), sendo CR, densidade, CRA e PT, com 27,99% de explicação. 
A análise de componentes principais separou os substratos utilizados em três grupos. O grupo do 
tratamento RU localizado no segundo quadrante, tratamento LE no terceiro quadrante e 
tratamento SC primeiro quadrante (Figura 1).  
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A localização dos tratamentos no biplot supõe e pode ser comprovado por meio de teste de 
comparação de médias de Tukey (p <0,05) que valores de MSPA, MSR, MST e IQD são iguais 
estatisticamente para os tratamentos LE e RU, porém diferentes se comparados com o tratamento 
SC (Tabela 1). Analisando individualmente o parâmetro IQD, verifica-se que as médias 
apresentadas para os tratamentos LE e RU são estatisticamente iguais e maiores comparadas ao 
tratamento SC. Estes resultados comprovam um melhor desenvolvimento da espécie 
Parapiptadenia rigida nos tratamentos que apresentavam em sua composição compostos 
orgânicos produzidos por meio do processo de compostagem.  
 
Tabela 1 – Parâmetros analisados na espécie Parapiptadenia rigida 50 dias após plantio nos 
diferentes tratamentos.  

 NF  DC (mm) H (cm) CR (cm) MSPA (g) MSR (g) MST (g) IQD 

LE 7,33 a  0,89 b 9,46 ab 11,54 a 0,073 a 0,0146 a 0,093 a 0,0063 a 
RU 8,41 a  1,18 a 11,84 a 10,69 a 0,071 a 0,0156 a 0,092 a 0,0061 a 
SC 6,08 a  0,87 b 7,09  b 11,34 a 0,047 b 0,0086 b 0,059 b 0,0042 b 

Notas: Letras minúsculas iguais nas linhas não diferem entre si, segundo teste Tukey a 5% de significância.  

Número de folhas (NF), diâmetro de coleto (DC) e altura parte aérea (H) aos 50 dias; comprimento de raiz 
(CR); massa seca parte aérea (MSPA); massa seca raiz (MSR); massa seca total (MST); índice de 
qualidade de Dickson (IQD). 

 
Observando os gráficos biplot (Figuras 1 e 2), a densidade aparente para as espécies 
Parapiptadenia rigida e Piptadenia gonoacantha apresentaram maiores valores para o tratamento 
LE, localizado próximo aos vetores destas variáveis. Este comportamento foi comprovado pelo 
teste de comparação de médias Tukey a 5% de significância (Tabela 2). Segundo Bunt (1973), 
substratos para produção de mudas devem apresentar densidade entre 0,35 e 0,50 g cm -3, neste 
caso apenas o tratamento LE apresenta valor neste limite. Porém em estudo realizado por Kämpf 
(2001), afirma que para produção de espécies florestais em bandejas/tubetes os substratos 
devem apresentar densidade de 0,10 a 0,35 g cm-3, portanto os três tratamentos estariam 
próximos desta faixa, estando aptos para produção de mudas florestais. 

 
Tabela 2 – Densidade aparente, capacidade de retenção de água (CRA) e porosidade total (PT) 
nos diferentes tratamentos. 

 Densidade aparente (g/cm³) CRA (g/g) PT (%) 

LE 0,3933 a 1,58 b 74,18 a 
RU 0,1582 c 2,67 a 59,83 c 
SC 0,2433 b 0,84 c 66,78 b 

 
A porosidade total também apresenta maiores valores para o tratamento LE (Figura 1 e 2), 
confirmado pelo teste de comparação de médias Tukey a 5% de significância (Tabela 2). Kämpf 
(2001) afirma que substratos com maior porosidade apresentam melhor infiltração de água, 
facilitando o crescimento da raiz, portanto considera-se que um substrato ideal apresente 
porosidade total entre 75 a 90%. Neste caso o único tratamento com porosidade total próximo a 
este valor é LE.  
Na segunda análise de componentes principais realizada para Piptadenia gonoacantha os dois 
primeiros componentes principais apresentaram explicação de 83,94% da variabilidade dos 
dados. O gráfico com PC1 e PC2 também revelaram características diferentes para os 
tratamentos em um conjunto de 11 parâmetros analisados nesta espécie.  
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Figura 2 – Gráfico biplot proveniente de análise de componentes principais (PCA) para Piptadenia 
gonoacantha. Número de folhas (NF), diâmetro de coleto (DC) e altura parte aérea (H) aos 50 
dias; comprimento de raiz (CR); massa seca parte aérea (MSPA); massa seca raiz (MSR); massa 
seca total (MST); índice de qualidade de Dickson (IQD). 

 
Dentre os 11 parâmetros analisados nas espécies arbóreas e compostos utilizados, o 
comportamento das variáveis é o mesmo, sendo H, DC, NF, MSR, MSPA, MST e IQM 
representadas pela primeira componente, responsável por 65,24% de explicação. Os parâmetros 
CR, densidade, CRA e PT, são representados pela segunda componente principal, responsável 
por 18,70% de explicação. 
No gráfico biplot (Figura 2) é possível verificar a localização dos tratamentos, onde o tratamento 
RU encontra-se no primeiro quadrante, LE no terceiro quadrante e SC no quarto quadrante. O 
tratamento LE localiza-se próximo aos vetores das variáveis NF, DC, H, MSPA, MSR, MST e IQD, 
indicando valores maiores nestes parâmetros. Este indicativo é comprovado pelo teste de 
comparação de médias de Tukey (p <0,05), onde as médias apresentadas por estas variáveis 
neste tratamento são maiores estatisticamente se comparadas com RU e SC (Tabela 3). Este 
panorama indica melhor resposta do desenvolvimento da espécie Piptadenia gonoacantha no 
tratamento LE, principalmente se analisado o índice de qualidade de Dickson (IDQ), apresentando 
comportamento estatisticamente igual para os tratamentos LE e RU e comportamento 
estatisticamente igual para os tratamentos RU e SC.  
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Tabela 3 – Parâmetros analisados na espécie Piptadenia gonoacantha 50 dias após plantio nos 
diferentes tratamentos.  

 NF DC (mm) H (cm) CR (cm) MSPA (g) MSR (g) MST (g) IQD 

LE 11,58 a 1,65 a 17,76 a 12,22 a 0,206 a 0,0359 a 0,0,254 a 0,0154 a 
RU 7,50 b 1,40 b 10,55 b 12,45 a 0,086 b 0,0202 b 0,113 b 0,0099 ab 
SC 1,41 c 1,3 b 7,56 b 12,88 a 0,049 b 0,0171 b 0,072 b 0,0081 b 

Notas: Letras minúsculas iguais nas linhas não diferem entre si, segundo teste Tukey a 5% de significância.  

Número de folhas (NF), diâmetro de coleto (DC) e altura parte aérea (H) aos 50 dias; comprimento de raiz 
(CR); massa seca parte aérea (MSPA); massa seca raiz (MSR); massa seca total (MST); índice de 
qualidade de Dickson (IQD). 

 
Analisando a altura da parte aérea (H) para a espécie Parapiptadenia rigida verifica-se que o valor 
apresentado para o tratamento RU é igual estatisticamente (p <0,05) se comparado com LE, 
porém maior se comparado com SC (Tabela 1). Para a espécie Piptadenia gonoacantha o maior 
valor é observado para o tratamento LE (Tabela 3). Neste caso é possível afirmar que o 
desenvolvimento destas espécies, foi favorecido pela presença de composto orgânico como 
substrato, visto que a altura da planta é utilizada como eficiência para estimar a qualidade de 
mudas em viveiros (GOMES, 1985).  
A utilização de substratos orgânicos favorece o desenvolvimento de mudas arbóreas influenciando 
diretamente em maiores valores de IQD (MOTA et al., 2016). Maiores valores de IQD estão 
relacionados a melhor qualidade de mudas produzidas (GOMES et al., 2003). Neste caso, verifica-
se que os maiores valores estatisticamente (p <0,05) de IQD determinados foram para os 
tratamentos LE e RU. O estudo desenvolvido por Delarmelina et al. (2014), também utilizou 
composto orgânico proveniente de resíduos urbanos como substrato para produção de espécies 
florestais nativas, confirmando que este tipo de substrato favorece o desenvolvimento das plantas, 
aumentando valores de altura da planta, diâmetro de coleto, massa seca de raiz e parte aérea, 
apresentando também maiores valores de IQD se comparados com substratos comerciais.   
 
5. CONCLUSÃO 
 
As espécies Parapiptadenia rigida e Piptadenia gonoacantha quando submetidas ao cultivo em 
substratos com presença de compostos orgânicos provenientes de resíduos sólidos urbanos, 
apresentaram maiores índices de qualidade de Dickson (IQD) e consequentemente melhor 
desenvolvimento das espécies comparado com substrato comercial.  
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RESUMO 
A ocupação irregular ameaça áreas ambientalmente frágeis com o uso habitacional precário, 
resultando num processo que atinge toda a cidade e revela uma relação direta entre más 
condições da moradia e degradação ambiental, com efeitos negativos principalmente nas 
camadas populares. A bacia Mãe d‘Água, objeto de análise deste estudo, caracteriza-se 
basicamente pela ocupação de assentamentos de baixa renda, com baixa qualidade ambiental, 
habitacional e urbanística. A bacia possui quatro arroios principais que, atualmente, são canais 
condutores de resíduos sólidos. Dados oficiais e levantamentos de campo são analisados com o 
objetivo de traçar real panorama dos resíduos sólidos na área de estudo. Os resultados mostram 
que os dados de geração de resíduos sólidos na referida bacia estão subestimados, o que pode 
se refletir no restante do município, comprometendo assim o planejamento e a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos, bem como implicar impactos ambientais negativos nas áreas onde há 
disposição irregular de resíduos, configurando ameaça à saúde e segurança da população. 
Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, área de preservação permanente – APP, modelagem. 
 
 

MUNICIPAL SOLID WASTE MODELING OF AN URBAN BASIN:  
CASE STUDY IN VIAMÃO, RS, BRAZIL 

 
ABSTRACT 
Irregular occupation threatens environmentally fragile areas with poor housing use, resulting in a 
process that affects the entire city and reveals a direct relationship between poor housing 
conditions and environmental degradation, with negative effects mainly in the lower classes. The 
Mãe d'Água Watershed, analyzed in this study, is basically characterized by the occupation of low-
income settlements with low environmental, housing and urban quality. The basin has four main 
streams that, currently, are conductive channels of solid waste. Official data and field surveys are 
analyzed with the aim of tracing a real panorama of solid waste in the study area. The results show 
that the data on solid waste generation in the basin are underestimated, which can be reflected in 
the rest of the municipality, thus compromising the planning and management of urban solid waste, 
as well as implying negative environmental impacts in areas where there is irregular waste dump, a 
threat to the health and safety of the population. 
Keywords: municipal solid waste, permanent preservation area – APP, modeling. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Algumas problemáticas urbanas são decorrentes da falta de intervenção do poder público, que 
consegue exercer certo controle sobre a cidade organizada em detrimento da cidade informal. 
Exemplos das necessidades geradas pela desordem físico-social são a ocorrência de áreas 
desocupadas servidas com infraestrutura, a degradação ambiental, as ocupações em áreas de 
risco, entre outros. Grande parte das áreas ambientalmente sensíveis é ameaçada pela ocupação 
irregular com o uso habitacional precário resultando num processo que atinge toda a cidade e 
revela uma relação direta entre más condições da moradia e degradação ambiental, com efeitos 
negativos principalmente nas camadas populares (MARICATO, 2003). 
Ao se discutir a importância da gestão urbana tendo como pano de fundo o recorte territorial e as 



 

 

Apoio acadêmico                             

distintas formas de ocupação estabelecidas e vinculadas às particularidades ambientais, é 
necessário definir a bacia hidrográfica como unidade mínima de investigação. Entende-se que 
qualquer análise ambiental não pode ser feita sem considerar a realidade de ocupação e 
transformação de todo o território em que se encontra inserido. Neste sentido, a bacia hidrográfica 
como unidade de estudo e planejamento parece se constituir em um importante quadro de 
condições sociais, econômicas e mesmo políticas, que inspiram uma releitura da dimensão 
ambiental ali vivenciada. Estes recortes territoriais possuem assim condições específicas de 
saneamento, sobretudo no que se refere à drenagem e ao abastecimento de água, permitindo 
considerar a ocupação antrópica como elementos integrados às suas características ambientais. 
Uma questão bastante significativa deste contexto são os assentamentos ilegais uma vez que os 
problemas presentes nestes locais afetam a cidade de maneira geral. Porém, a maioria das 
políticas públicas acaba por se concentrar em alguns aspectos como: a melhoria do ambiente 
físico, socioeconômico de áreas carentes, proporcionar locais de lazer, melhorar habitações, etc., 
e não assumem uma visão mais global dos impactos gerados, não alcançando os aspectos  com 
maior risco de vulnerabilidade e processos de exclusão social, permitindo então a estabilidade dos 
problemas (DIEZ et al., 2014). Neste sentido, as políticas públicas por si só não são suficientes 
para promover a regeneração urbana destes espaços degradados.  
Em áreas urbanas já com algum grau de consolidação, devido a fatores relacionados à 
ineficiência de infraestrutura urbana e serviços e às condições socioeconômicas e culturais, os 
sistemas de drenagem urbana tornam-se correias de transporte de resíduos sólidos aos cursos 
d’água. Estando uma vez no sistema de drenagem, os resíduos podem ser transportados nos 
condutos, canais e cursos d’água naturais até alcançarem rios maiores, lagos naturais ou 
artificiais, estuários ou o mar. No caminho, entretanto, itens podem ficar retidos na vegetação ao 
longo das margens dos córregos, rios ou lagos (ARMITAGE, 2007).  
No contexto de urbanização não planejada que leva à degradação ambiental, podemos inserir o 
processo de ocupação da bacia Mãe d’Água, objeto de es tudo do presente trabalho, em que o 
ambiente natural é radicalmente transformado num período de 50 anos, passando de uma área de 
vegetação nativa e recursos hídricos não contaminados, para uma área de assentamentos ilegais, 
ocupação de áreas de preservação ambiental e carências generalizadas de infraestrutura. 
 
2. OBJETIVO 
 
O presente estudo apresenta uma metodologia para caracterizar a geração e coleta de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) em uma bacia hidrográfica urbana em consolidação – bacia Mãe d’Água 
em Viamão (RS).  
 
3. METODOLOGIA 
 
A metodologia aplicada abrange o levantamento de informações de pesquisas publicadas em 
documentos e relatórios, referentes a aspectos do meio físico e socioeconômico da área de 
estudo, e em bancos de dados específicos sobre o tema (i.e., IBGE, 2011, MCIDADES/SNSA, 
2016). Foi realizada também pesquisa documental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Viamão. Foram utilizados recursos de planilha eletrônica e geoprocessamento 
para sistematização das informações, cruzamento dos dados, espacialização e representação. 
 
4. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VIAMÃO, RS 
 
A gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômica, ambiental, 
cultural e social com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – 12.305/2010). Seus objetivos são a organização e a melhoria dos 
aspectos relacionados ao manejo e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 
O Plano Diretor de Viamão (Lei municipal nº 4.154/2013) estabelece que o processo de 
planejamento municipal compreende também os planos setoriais, que são instrumentos de 
desenvolvimento territorial, necessários à efetivação do Plano Diretor, dentre eles, o Plano Municipal 
de Saneamento e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) (art. 286º). Segundo 



 

 

Apoio acadêmico                             

o PMGIRS (VIAMÃO, 2014), no município, o manejo dos resíduos sólidos é de responsabilidade de 
quatro secretarias municipais, além de empresas contratadas, o que reflete a complexidade do 
sistema e a necessidade de integração e articulação intersetorial e interinstitucional das ações 
relativas ao manejo dos resíduos sólidos: (1) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: 
responsável pela coleta regular e seletiva de resíduos sólidos; (2) Sec. Mun. de Meio Ambiente: 
responsável pela varrição, poda, capina, fiscalização dos serviços de coleta de resíduos e 
monitoramento do aterro desativado; (3) Sec. Mun. de Saúde: responsável pelo acondicionamento 
dos resíduos de saúde até serem coletados, bem como pela fiscalização do serviço de coleta e 
disposição final; e (4) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação: responsável pelo 
acompanhamento dos catadores informais de resíduos sólidos no município, por meio de cadastro. 
Embora não haja dados sobre a geração de resíduos sólidos no município de Viamão, são 
utilizados como dados oficiais de geração de resíduos as informações relativas à coleta. Por meio 
do gráfico da Figura 1, são apresentados os montantes de resíduos sólidos coletados 
mensalmente, de 2012 a 2015, provenientes das áreas urbanas e rurais do município. 
 

Figura 1. Gráfico: resíduos sólidos domiciliares coletados mensalmente, de 2012 a 2015, nas áreas 
urbanas e rurais de Viamão 

 
Fonte: elaborado por Ribeiro (2015) a partir de dados de Ávila (2015) e Viamão (2014). 

 
Em 2010, dados do Censo Demográfico (IBGE, 2011a) apontavam que a coleta de resíduos sólidos 
era quase universalizada em Viamão, atingindo 98,33% dos 74.219 domicílios àquela época; do 
restante dos domicílios, em 785 propriedades os resíduos eram queimados, em 178, enterrados, em 
103, lançados em rio ou terrenos e em 201, os resíduos tinham outro destino. Dados do 
levantamento de 2014 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (MCIDADES 
/SNSA, 2016) revelam que 100% da população urbana (251.033 habitantes) eram atendidos pelo 
serviço de coleta porta-a-porta sem uso de caçambas, sendo que o atendimento era diário para 7% 
desta população, de 2 a 3 vezes por semana para 75%, e 1 vez por semana para os restantes 8% 
da população urbana. Com relação aos resíduos sólidos domiciliares, sua composição é 
majoritariamente de plásticos (15,27%), seguidos de matéria orgânica (40,59%). O gráfico da Figura 
2 apresenta a composição gravimétrica de resíduos sólidos do município de Viamão. 
A disposição final dos resíduos sólidos coletados no município de Viamão era realizada, até agosto 
de 2015, no aterro controlado “Centro de Processamento de Resíduos de Passo do Morrinho”. O 
aterro localiza-se em uma antiga área de lixão que foi remediada em agosto de 2013 e operava sem 
licença de operação. O aterro recebia resíduos da coleta convencional do município; os resíduos 
eram aterrados e o solo (que é argiloso) não possui impermeabilização; havia drenos para queima 
de gases, recirculação do líquido percolado gerado e cobertura periódica com argila. A área era 
utilizada para disposição final de resíduos sólidos há aproximadamente 20 anos e encontrava-se 
próxima da capacidade máxima de disposição (VIAMÃO, 2014). Em 2013, o aterro recebeu 44.865 
toneladas de resíduos advindos da coleta domiciliar e da limpeza pública urbana (MCIDADES/ 
SNSA, 2016) (cerca de 0,5 kg/hab/dia). Com o encerramento das atividades em Agosto de 2015, os 
resíduos sólidos domiciliares e inertes continuam sendo levadas para o local, mas apenas para 
pesagem. Os resíduos são então conduzidos para o aterro sanitário de São Leopoldo. Ações para 
cobertura dos resíduos com argila e para canalização do chorume no Passo do Morrinho serão 
realizadas até a conclusão desta etapa, entretanto, a expectativa é de que equipes de 
monitoramento do chorume e do biogás do aterro desativado atuem até 2030 (RÁDIO GUAÍBA, 2015). 
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Figura 2. Composição gravimétrica de resíduos sólidos do município de Viamão  

 
Fonte: Viamão (2014). 

 
Figura 3. Fotos do aterro de Viamão: (a) com os resíduos a céu aberto, (b) com cobertura com terra 

argilosa e (c) vista posterior mostrando galpão de triagem e lagoa de chorume  

   
Fotos cedidas por Jessé Sangalli, 2015. 

 
Com relação à limpeza urbana, os serviços são compostos, principalmente, por varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas, pavimentados ou não, agrupando-se o conjunto de resíduos como 
areia, folhas, papéis, pontas de cigarro, e etc. A varrição em Viamão é realizada de modo manual 
por 21 funcionários (VIAMÃO, 2014). A coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais no 
município é organizada em 17 setores. A coleta de recicláveis é realizada na área central da cidade, 
em secretarias municipais, em escolas municipais e estaduais e em alguns estabelecimentos 
públicos (e.g., delegacias de polícia e unidades básicas de saúde). Em todas as escolas municipais 
há Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para recolhimento de materiais recicláveis, onde os 
materiais recicláveis gerados pela comunidade podem ser entregues. Em locais pré-estabelecidos, 
há contêineres para acondicionamento dos resíduos recicláveis, porém, são pontos escassos e 
dispersos na cidade. A COOVIR (Cooperativa Viamonense de Catadores e Recicladores) realiza os 
serviços de coleta e transporte de resíduos recicláveis, inclusive o de recolhimento regular de todo 
material de tenha condições de reaproveitamento, separados e descartados pelos munícipes nos 
locais adequados. O serviço é executado em todos os pontos de coleta definidos no município com 
frequência de três vezes por semana nas avenidas e áreas centrais e de duas vezes por semana 
nos demais pontos. O resíduo sólido reciclável é conduzido à Unidade de Triagem e Reciclagem de 
Resíduos (UTR) – Núcleo Estalagem. Segundo a Associação de Recicladores de Viamão, são 
recebidas 1,2 a 1,5 t/dia de materiais recicláveis. Os resíduos triados conforme as categorias: papel, 
papelão, PET, vidro, alumínio, metais, ferrosos, plásticos, eletroeletrônicos, isopor e embalagens 
longa vida; também há recebimento e de óleo de cozinha. Mensalmente, 5 a 6 t/mês de rejeitos são 
encaminhados para o aterro controlado municipal (VIAMÃO, 2014). 
 
5. ESTUDO DE CASO: BACIA MÃE D’ÁGUA 
 
A bacia hidrográfica da Barragem Mãe D’Água localiza-se na divisa entre os municípios de Porto 
Alegre e Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), Rio Grande do Sul (Figura 4a), 
sendo delimitada a partir do exutório definido como o vertedouro da barragem construída no 
Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A bacia Mãe d’Água, composta por 
quatro arroios principais e totalizando uma área de 336,79 hectares, é uma das componentes da 
cabeceira do Arroio Dilúvio, importante curso d’água que se estende do município de Viamão para o 
de Porto Alegre, cortando-o no sentido leste–oeste e abrigando mais de 515 mil habitantes (IBGE, 
2011a). Nos limites de Porto Alegre, estão compreendidos 83% da bacia do Dilúvio, sendo uma das 
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mais densamente constituídas na cidade: o eixo que margeia o Arroio Dilúvio em quase toda a sua 
extensão, a Av. Ipiranga, é uma das principais vias de fluxo na capital, possuindo importância 
regional no contexto da RMPA. A foz do Arroio Dilúvio está no Lago Guaíba, importante manancial 
vinculado ao centro de Porto Alegre e às faixas de ocupação mais antigas da cidade. Embora tenha 
seu curso praticamente inteiro dentro dos limites da cidade de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio tem 
suas principais nascentes em Viamão, na região das represas Lomba do Sabão e Mãe d’Água. 
 

Figura 4. (a) Localização da Bacia Mãe d’Água e (b) mapa temático de cobertura do solo 

 
Imagem–base: WorldView-2, ID: 203001012CBBE700, adquirida em 22/06/2014; composição: R(5) G(3) B(2). 

Classificação digital realizada sobre a imagem–base utilizando análise baseada em objetos (OBIA). Fonte: Ribeiro (2015). 

 
Formada por quatro arroios, a bacia tem como exutório a barragem do Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas (IPH) da UFRGS, construída em 1963, com os objetivos abastecer as pesquisas do IPH 
e da Faculdade de Agronomia e regularizar a vazão do arroio Mãe d’Água (RANGEL, 2005). Esses 
objetivos foram abandonados devido à degradação ambiental das águas da barragem, decorrente 
da supressão da vegetação de mata ciliar das áreas da bacia para construção de habitações e da 
contaminação das águas dos arroios que são receptores de esgoto domiciliar e resíduos sólidos 
produzidos nas áreas à montante. A água, o esgoto, os resíduos sólidos e os sedimentos drenados 
acabam no lago da barragem ou no Dilúvio, que recebe, anualmente, 50.000 m³ de sedimentos – 
terra e lixo – necessitando de dragagem constante para evitar inundações. Na última limpeza da 
superfície de toda a extensão do Arroio Dilúvio, realizada entre setembro e outubro de 2015, o 
DMLU removeu mais de 65 toneladas de resíduos (BARROS, 2016). Desde março de 2016, uma 
Ecobarreira instalada (por uma empresa privada) na foz do Arroio Dilúvio, junto ao lago Guaíba, já 
capturou e removeu das águas 172 toneladas de resíduos, que foram então encaminhados ao 
aterro sanitário de Minas do Leão pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana de 
Porto Alegre) (JORNAL DO COMÉRCIO, 2017). 
As origens da ocupação antrópica na bacia remontam dos fins da década de 1950, quando 
ocorreu o primeiro loteamento dessas terras. A intervenção de maior amplitude nesta área refere-
se, contudo, à construção da barragem Mãe d’Água, alterando a rede de drenagem original e 
modificando seu regime hídrico. Posteriormente, o aumento populacional, por meio do intenso 
processo migratório para a Região Metropolitana de Porto Alegre, nas décadas de 1970 e 1980, 
provocou uma aceleração no processo de urbanização em toda a grande Porto Alegre, bem como 
na área de estudo (LOSS; KNIJNIK, 1994). A implantação de novos loteamentos, muitos de forma 
irregular e sem planejamento, resultaram no atual Complexo Vila Santa Isabel. Este processo de 
urbanização modificou o quadro morfológico original, alterando a dinâmica existente e inserindo 
outras características ou ritmos ao ambiente (FUJIMOTO, 2002). 
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A evolução da ocupação relacionada ao aumento populacional e às diferentes formas de 
intervenção na bacia hidrográfica proporcionou uma transformação das suas características ao 
longo dos anos. Em 1966, a bacia Mãe d’Água apresentava apenas 2,5% de sua área urbanizada 
(ALVES, 2000); taxa que evoluiu para 21% em 1972 (HUFFNER, 2013), 29,3% em 1982, 43% em 
1990 (RANGEL, 2005) e atuais 57,51% em 2014, sendo que 14,8% da bacia correspondem a áreas 
não ocupadas do morro Santana (RIBEIRO, 2015) (vide Figura 4b). As Áreas de Preservação 
Permanente na bacia Mãe d’Água, ao longo de cursos d’água e nascentes, representam 16,13% de 
sua área total (54,32 ha) e nestas áreas, contabilizam-se quase 1000 edificações (RIBEIRO, 2015). 
Atualmente, a ocupação urbana da Bacia Mãe d’Água é formada por 5.736 domicílios recenseados, 
sendo 5.586 particulares permanentes (DPP), distribuídos no território da bacia na taxa de 32,16 
domicílios por hectare (ha). Com uma população de 17.289 moradores, a densidade demográfica é 
de 98,88 habitantes/ha, sendo que, em média, residem 3,07 pessoas em cada DPP. A renda média 
mensal per capita é R$ 595,00. Dos 17.289 habitantes da área da bacia Mãe d’Água, estima-se 
que cerca de 0,4% esteja abaixo da linha de pobreza (vivendo com menos de R$ 70 mensais per 
capita) e cerca de 24,5% da população recebem até 1 salário mínimo mensal (per capita) (IBGE, 
2011a). A distribuição espacial da renda média per capita evidencia os bolsões de maior pobreza 
junto às áreas ambientalmente frágeis.  
*O valor do salário mínimo refere-se ao da data da coleta do Censo Demográfico 2010, de R$ 510,00.  
 

Com relação à infraestrutura básica de saneamento, os dados do Censo Demográfico 2010 
(IBGE, 2011a) permitem identificar que: 
a) 77 DPPs (1,4%) não possuem acesso à rede oficial de abastecimento de água; 
b) 1.238 DPPs (21,8%) não possuem ligação na rede oficial de energia elétrica, com medidores 

individuais oficiais; 
c) 2.624 DPPs (46,2%) não estão conectados à rede de esgotamento sanitário (o que não 

significa que os demais 53,8% tenham seu esgoto tratado); 
d) 158 DPPs (2,8%) não são atendidos por serviço de coleta de resíduos sólidos. 
 
Além dos dados dos próprios domicílios recenseados, o Censo Demográfico do IBGE traz 
informações sobre o entorno dos domicílios. Na área de estudo, 53,3% dos DPPs relatam haver 
esgoto correndo a céu aberto no entorno; 3,8% dos DPPs relatam existir lançamento de resíduos 
sólidos nos logradouros do entorno (IBGE, 2011a). 
Neste ponto, é importante enfatizar que, embora os dados do Censo Demográfico de 2010 sejam os 
mais detalhados e atuais para estudos envolvendo aspectos socioeconômicos e demográficos, tais 
dados pecam ao representar a realidade de áreas de ocupação precária. Conjuntos de domicílios 
que obedecem a critérios estipulados pelo IBGE podem ser classificados como aglomerados 
subnormais, entretanto, observa-se que na bacia Mãe d’Água existem menos áreas classificadas 
como tais aglomerados em vista dos bolsões de ocupações irregulares e precárias existentes. 
Ribeiro (2015) realizou classificação de uso e cobertura do solo da Bacia Mãe d’Água utilizando 
dados orbitais de altíssima resolução espacial (0,5 m) e empregando metodologia de análise de 
imagens baseada em objeto. O resultado inclui no cômputo dos domicílios cerca de 700 unidades. 
Para estimação dos estabelecimentos comerciais, foram utilizados dados de localização dos 
estabelecimentos não residenciais (i.e., comerciais, de serviços, institucionais, etc.) existentes na 
área de estudo, disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – 
CNEFE (IBGE, 2011b); os dados relativos à número de funcionários nos estabelecimentos 
varejistas provêm da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, referentes ao ano de 2014 
(MTE, 2015); por fim, as informações relativas ao número de matrículas e período de permanência 
dos alunos nas instituições de ensino foram obtidas INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ano de 2014 (INEP, 2016). 
 
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO: GERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Diante dos vieses contidos nos dados socioeconômicos disponíveis, é preciso cautela na análise 
dos dados de geração e coleta de resíduos sólidos de forma mais detalhada. Dados oficiais e 
levantamentos in situ mostram que a coleta de resíduos sólidos não é realizada de maneira 
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abrangente ao longo da bacia Mãe d’Água. Por exemplo, muitos moradores relatam entregar 
resíduos recicláveis diretamente para catadores que passam por suas residências e que, muitas 
vezes, moram na região. De um universo de 354 entrevistas realizadas em campo, Maia (2015) 
registrou que 54% domicílios exercem tal prática. A existência de muitos domicílios onde se 
realiza a separação dos resíduos recicláveis para posterior venda reflete diretamente no ambiente 
natural, pois tais domicílios localizam-se justamente junto a cursos d’água (ocupações 
irregulares), onde lançam os itens que não possuem valor no mercado da reciclagem. 
Desta forma, preliminarmente, partiu-se dos dados oficiais de Viamão de geração de 0,5 kg de 
resíduos sólidos per capita diariamente como dado inicial para estimação do montante de 
resíduos sólidos na bacia Mãe d’Água. Ao valor de resíduos sólidos gerados nas residências, 
somou-se o montante de resíduos sólidos gerados em estabelecimentos comerciais pelos 
usuários e funcionários de tais estabelecimentos, sem levar em conta, entretanto, resíduos que 
não são contemplados pelo serviço de coleta urbana convencional (e.g., resíduos de saúde, 
construção civil etc.). O Quadro 1 apresenta os valores adotados na geração individual de 
resíduos sólidos para os estabelecimentos comerciais da área de estudo. 
 

Quadro 1. Estimadores adotados para geração de resíduos sólidos em estabelecimentos comerciais 

 Tipo de estabelecimento kg × dia Caracterização 

Bares 5,714 × func. 

Todo resíduo do estabelecimento 

(clientes, funcionários, 
embalagens, etc) 

Restaurantes 4,883 × func. 

Estabelecimentos 
comerciais de varejo 

Peq. porte  (i.e., lojas) 5,425 × func. 

Supermercado 2,350 × func. 

Mercado 2,233 × func. 

Minimercado 2,115 × func. 

Instituições de ensino 
0,211 × func. 

+ 0,278 × matrícula  

Serviços 0,211 × func. Somente resíduo produzido no dia 
a dia pelos funcionários que 

trabalham nos estabelecimentos Religião (i.e., templos, centros, etc) 0,211 × func. 

Fonte: elaborado por Ribeiro (n.p.) a partir de Purcell e Magette (2009), Pinheiro et al. (2011) e Costa e Martins (2014).  

 
A Figura 5 ilustra os resultados da análise da geração e coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
na Bacia Mãe d’Água. As ruas com maior presença de comércio são as que mais produzem RSU 
(em roxo), seguidas pelas áreas junto aos córregos (em preto e cinza escuro); coincidentemente, 
essas ruas mais estreitas e irregulares não são atendidas pelo serviço de coleta de RSU, bem como 
as ruas à montante na bacia, inclusive na região de nascentes (ruas em vermelho). 
O serviço de coleta de RSU, nos meses avaliados (outubro/2014 a junho/2015), recolheu o valor 
médio de 14,21 toneladas de resíduos diariamente (cerca de 12% do total recolhido nas áreas 
urbanas do município). Estimando-se a geração de resíduos sólidos residenciais e comerciais 
conforme metodologia proposta neste trabalho, chegou-se ao valor de 1,4 toneladas geradas 
diariamente além do coletado. Este resultado, ainda tímido, reflete em certo grau a realidade 
observada nos trabalhos de campo realizados regularmente de 2013 a 2017: há resíduos sólidos 
lançados irregularmente por toda área (i.e., nos logradouros, terrenos baldios, corpos d’água). Na 
Figura 6, apresentam-se fotos tomadas na área de estudo que evidenciam a situação de 
degradação ambiental devido à disposição irregular de resíduos sólidos. 
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Figura 5. Geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) na Bacia Mãe d’Água × áreas atendidas pelo serviço 

de coleta de resíduos sólidos urbanos. Mapa em perspectiva com exagero vertical.  

 
 

Figura 6. Fotos de disposição inadequada de resíduos sólidos em locais impróprios para este fim  

  
Fonte: Arquivo pessoal – fotos tomadas na área de estudo (junho a outubro/2014). 

 

O “aterro” de áreas inundáveis às margens dos arroios com resíduos sólidos de diversas origens  é 
prática comum dos moradores que ocupam tais áreas, e que buscam “criar mais terreno” para quintal 
ou futuras construções, conforme declarado por diversos moradores nas visitas a campo. Esta 
disposição de resíduos, além de propiciar ambiente favorável à proliferação de vetores transmissores 
de doenças infecciosas e de microrganismos patogênicos, demanda especial atenção quanto à 
contaminação de água e solo, sendo necessária investigação confirmatória (Resolução CONAMA 
420/2009), e de eventual implantação de projeto de remediação para regeneração de tais áreas. 
Como suporte às afirmações aqui feitas com base em estimativas – e não em números absolutos, 
podem-se elencar as principais situações problemáticas da Bacia Mãe d’Água, observadas por 
meio de diagnósticos e estudos em campo a saber:  
a) Ausência de um planejamento urbano que determina as zonas prioritárias para ordenamento 

ocupação do solo, com a função de compatibilizar as características da região, como os riscos e 
vulnerabilidades ambientais (e.g., suscetibilidade à inundação, erosão dos solos), Áreas de 
Preservação Permanente, e a distribuição espacial das atividades econômicas e/ou residenciais;  
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b) Falta de instrução da população quanto à importância da conservação dos recursos naturais 
(recursos hídricos e solos) e saneamento básico no meio em que vivem, sobretudo acerca da 
destinação adequada de seus esgotos sanitários e resíduos sólidos; 

c) Falta de planejamento político integrado entre os municípios de Porto Alegre e Viamão; bem 
como ineficiência na fiscalização das leis ambientais e urbanísticas existentes;  

d) Ausência de infraestrutura para coleta e destinação adequada de resíduos líquidos e sólidos, 
cujo destino final acaba sendo os corpos d’água e o solo, comprometendo de forma 
progressiva a qualidade dos mesmos, bem como a manutenção dos ecossistemas ali 
presentes e a oferta hídrica local e de toda bacia à jusante; 

e) Inobservância da interligação de todas as legislações envolvidas, considerando-se que no meio 
ambiente todos os aspectos são justapostos (solo, água, ar, biota), porém as legislações que 
regem estes aspectos são dissolvidas, principalmente no âmbito administrativo;  

f) Ocorrência de leis que não consideram as peculiaridades das zonas urbanas, ou seja, que as 
trata indistintamente com as zonas rurais, o que é uma forma desarrazoada de administrar as 
áreas urbanas. 

 
Acredita-se que a raiz de tais problemas está, principalmente, na fuga de responsabilidades pelas 
partes envolvidas ao não cumprirem a legislação pertinente aos seus territórios. Além disso, há 
também que se considerar as condições deficitárias de infraestrutura desde a época de implantação 
dos primeiros loteamentos, pois, apesar da implantação de alguns serviços ao longo dos anos, a 
infraestrutura de saneamento ainda continua existindo precariamente. Há que se enfatizar que a 
construção de redes de infraestrutura em áreas urbanas em consolidação é mais onerosa do que 
em loteamentos ainda não ocupados, além de que, muitas vezes, a população estabelecida nesses 
locais não pode arcar nem parcialmente com os custos de tais obras. Entre as deficiências nesta 
bacia destacam-se o sistema de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário inexistentes. Neste 
caso, o ônus recai não apenas sobre a população residente daquele local, mas também sobre 
toda a região à jusante da área loteada, pois quando dos eventos de precipitação, na primeira 
carga de lavagem, uma grande quantidade de sedimentos e resíduos sólidos é carreada pelas 
águas, e se depositam no fundo e margens dos arroios e lagos, como se observa no lago da 
barragem Mãe d’Água no IPH/UFRGS, ao longo do Arroio Dilúvio e até no Lago Guaíba. 
 
7. CONCLUSÃO 
 
O presente estudo, que faz parte de uma pesquisa mais ampla de modelagem de RSU, faz alerta 
para o alto potencial poluidor do ambiente que têm os resíduos sólidos quando dispostos de modo 
inadequado, especialmente em se tratando de áreas ambientalmente frágeis. Buscando 
contextualizar a área de estudo – a bacia hidrográfica da barragem Mãe d’Água – apresentaram-
se aspectos da gestão de RSU do município de Viamão, além de características ambientais e da 
ocupação e evolução urbana da bacia em questão. 
Os resultados obtidos permitem concluir que: 1) a estimativa de geração de RSU oficial do município 
(=0,5 kg/hab/dia) não reflete a real geração de resíduos sólidos da área de estudo; 2) embora 
grande parte da área estudada seja atendida por serviço de coleta de RSU, a população não está 
encaminhando corretamente seus resíduos, o que evidencia falta de instrução e conscientização 
ambiental; 3) o serviço de coleta de RSU não está atingindo a quase totalidade dos domicílios 
urbanos conforme reportado, de forma oficial pelo município, ao Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento – SNIS (MCIDADES /SNSA, 2016). Esta comunidade possui poucos recursos 
econômicos e pouca educação. Ainda que haja atualmente iniciativa do poder público em termos de 
melhoria da infraestrutura de saneamento básico, faz-se urgente conscientizar a população quanto à 
importância dos recursos naturais à sua volta, e capacitá-la para sua recuperação e conservação.  
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