
  
 

ANAIS

           

São Carlos – SP  
EESC/USP 

2012



ii 
 

Página intencionalmente deixada em branco 
 



iii 
 

II SIRS – SIMPÓSIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

30 de novembro a 02 de dezembro de 2011 
Campus I da USP São Carlos 

São Paulo - Brasil 
 
 
 
 
 

ANAIS 
                                                     

 

 

 

               Editores:  
Engº MSc. Marco Aurélio Soares de Castro 

Engº MSc. Rodrigo Eduardo Córdoba 
Prof. Associado Valdir Schalch 

 

          

 

 

São Carlos – SP  
EESC/USP 

2012 



iv 
 

  

 

 

 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Atendimento ao Usuário 

do Serviço de Biblioteca - EESC/USP  

 

 

 

 

 Simpósio sobre Resíduos Sólidos (2. : 2011 : São 

Carlos) 

S612a.2    Anais [do] 2o simpósio sobre resíduos sólidos / 

editores: Marco Aurélio Soares de Castro, Rodrigo 

Eduardo Córdoba, Valdir Schalch. -- São Carlos : 

EESC/USP, 2012. 

   327 p.  

   ISBN 978–85–8023–020-8  

 

1. Resíduos sólidos. 2. Gestão ambiental. 3. 

Gestão de resíduos sólidos. 4. Tecnologias em resíduos 

sólidos. 5. Eventos sustentáveis. I. Castro, Marco 

Aurélio Soares de. II. Córdoba, Rodrigo Eduardo. III. 

Schalch, Valdir. IV. Título. 
 



v 
 

 

Prof. Associado Valdir Schalch (EESC-USP) 
Coordenador 
 

Prof. Associado Valdir Schalch (EESC-USP) 
Prof. Dr. Javier Mazariegos Pablos (IAU - USP) 
Prof. Dr. Wellington Cyro de Almeida Leite (FEG – UNESP Guaratinguetá) 
 

Eng. MSc. Marco Aurélio Soares Castro 
Eng. MSc. Rodrigo Eduardo Córdoba  
Prof. Associado Valdir Schalch 
 

Daniel Anijar de Mattos 
Elcio Eiti Maeda 
Leandro Martines Piassi 
Marco Aurélio Soares de Castro 
Rodrigo Eduardo Córdoba 
Sidnei Pereira da Silva 
Tatiana Corrêa 
Yovana Maria Barrera Saavedra 
 

 
Rodrigo Eduardo Córdoba 
 

Equipe do USP Recicla/São Carlos 
Educadora Patrícia Cristina da Silva Leme (USP Recicla/São Carlos) 
Raphael Muñoz (USP Recicla/São Carlos) 
Liziane Bizi Fracassi (EESC/USP) 

 

Adriana Gonçalves Ferreira 
Daniel Anijar de Mattos 
Eduardo Rodrigues Ferreira 
Elcio Eiti Maeda 
Érica Pugliesi 

 
Marco Aurélio Soares de Castro 
Rodrigo Eduardo Córdoba 
Sidnei Pereira da Silva 
Tatiana Corrêa 
Tatiana Terasin 

Luís Gustavo Pila D'Aloia 

 
 
 



vi 
 

 

 

 

           

 

                                             

 

        

 

                     



vii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nós do NEPER dedicamos esses anais do II SIRS a 

todos os palestrantes, participantes, ouvintes, 

pareceristas, funcionários e amigos, que de algum 

modo, contribuíram com apoio, presteza e 

consideração, fundamentais para o sucesso de 

nosso evento. 
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Os Anais do II SIRS reúnem os trabalhos aprovados para apresentação no II Simpósio de 
Resíduos Sólidos, realizado de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2011, na Universidade 
de São Paulo – Campus I de São Carlos. 
 
Os trabalhos foram divididos em 2 eixos temáticos: 
- Tecnologias em Resíduos Sólidos (sessão 1) e 
- Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos (sessão 2). 
 
O objetivo principal do simpósio e, portanto, destes anais, é divulgar pesquisas e experiências 
em resíduos sólidos para a comunidade científica e a sociedade em geral. 
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Criado em 2003, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e 

vinculado ao Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP), o NEPER é coordenado pelo Prof. 
Dr. Valdir Schalch, e vem desenvolvendo inúmeras pesquisas científicas e tecnológicas 
relacionadas à gestão e ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos.  O Núcleo é 
composto por pesquisadores da EESC, e de outros departamentos e institutos dos 
campi da USP existentes em São Carlos e de outras universidades, além de alunos de 
iniciação científica, mestrado e doutorado. Dentro das grandes áreas em resíduos 
sólidos, o núcleo desenvolve diversas linhas de pesquisa, ensino e extensão, todas 
voltadas à não geração, redução, reutilização, reciclagem, recuperação energética, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, hierarquia adotada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. São elas: 

 
� Estudos sobre a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos;  

� Estudo de alternativas para tratamento de chorume – Resíduos domiciliares; 

� Monitoramento de aterros sanitários, aterros de resíduos da construção civil e 

áreas de disposição inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente; 

� Caracterização física e gestão com inclusão de software – Resíduos domiciliares e 

resíduos da construção civil; 

� Prevenção da Poluição (P2) / Produção mais Limpa (P+L), visando o equilíbrio entre 

a geração de resíduos e consumo de recursos nos processos de manufatura e a 

capacidade de suporte do meio ambiente - Resíduos Industriais; 

� Prevenção à poluição em unidades hospitalares e unidades de tratamento de 

resíduos de serviços de saúde, baseadas em dados levantados sobre caracterizações 

química, física e biológica – Resíduos de Serviço de Saúde; 

� Aproveitamento de materiais biodegradáveis presentes nos resíduos sólidos 

(compostagem); 

� Aproveitamento energético dos gases gerados em unidades de disposição final de 

resíduos sólidos; 

� Recuperação e o aproveitamento energético de resíduos sólidos; 

�  Minimização dos impactos causados pela disposição inadequada dos resíduos 

sólidos em meio urbano – Resíduos de limpeza urbana; 
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- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais didáticos para ensino de 

gestão e gerenciamento integrado de resíduos sólidos – aulas, palestras e apostilas. 
- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais didáticos para ensino de 

elaboração e execução de projetos na área de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos – aulas, palestras e apostilas; 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais didáticos para ensino de 
gestão ambiental e prevenção à poluição – aulas, palestras e apostilas; 

 

 
- Realização de treinamento e cursos de gestão e gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos (cursos de extensão universitária e formação complementar de 
profissionais); 

- Realização de treinamento e cursos de gestão ambiental (cursos de extensão 
universitária e formação complementar de profissionais); 

- Elaboração e execução trabalhos técnicos - parecer, assessoria e consultoria 
técnica – públicos e particulares na área de resíduos sólidos (Licenciamento e 
monitoramento ambiental); 

- Elaboração e implantação de políticas municipais e planos de gestão 
ambiental de empresas (Planos de gestão e gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos); 

- Elaboração de projetos de centrais de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos (centrais de triagem, usinas de reciclagem, aterros sanitários e 
industriais e sistemas de incineração).  
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O SIRS – Simpósio sobre Resíduos Sólidos é um evento anual, promovido e 
organizado por iniciativa do NEPER, que tem como objetivos: 

- Reunir pesquisadores nacionais e internacionais, estudantes, representantes 

do Poder Público, da sociedade civil e da iniciativa privada que desenvolvam 

experiências na temática dos resíduos sólidos; 

- Promover debates acerca dos problemas relacionados a resíduos sólidos; 

- Divulgar pesquisas e experiências na área para a comunidade científica e a 

sociedade em geral; 

- Articular profissionais e instituições para futuras parcerias. 

 

Site do evento: www.shs.eesc.usp.br/2sirs 
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10:30 coffee-break 
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Palestra 7 - Tecnologias e pesquisas em resíduos sólidos 

Alexandre Ferrari (Grupo Solví) 

12:00 Intervalo (almoço) 

14:00 
Palestra 8 - Experiências europeias em gestão de resíduos urbanos  

Luiz Fernando de Lemos Barroso (NEPER / EESC-USP) 

15:00 

Mesa redonda 2 - Incineração de Resíduos Domiciliares 

Alexandre Ferrari, Prof. Sérgio Guerreiro Ribeiro, Luiz Fernando de Lemos Barroso 

mediador: prof. Marcus Cezar Avezum Alves de Castro (UNESP) 

16:10 coffee-break 

16:30 1ª sessão de pôsteres – tema: Tecnologias em resíduos sólidos 

18:00 encerramento / atividade cultural 
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02 de dezembro 

08:30 
Palestra 9 - Economia Ecológica: Consumo e Resíduo 

Prof. Javier Mazariegos Pablos 

09:30 

Palestras 10 - Coleta seletiva  

Coleta Seletiva em São Carlos: passado, presente e futuro 
Eng. Msc. Luiz Gustavo Pila D´aloia (Divisão de Tecnologia Aplicada ao Desenv. Social – 
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interfaces 

Eng. Msc. Paulo Henrique Bellingieri (Reusa - Jaboticabal-SP) 

15:00 coffee-break 

15:20 

Mesa redonda 3 - Planos municipais / Parcerias público-privadas em Resíduos Sólidos 

Eng. Msc. Luiz Gustavo Pila D´aloia, Eng. MSc. Paulo Henrique Bellingieri, representantes do 
grupo Solví, Eng. Douglas Comparotto Minamisako , Prof. Javier Mazariegos Pablos 
mediador: prof. Valdir Schalch 

17:00 
Considerações finais 

Prof. Valdir Schalch 

18:00 Encerramento 

 
 
 
  



xiv 
 

 

Legislação brasileira sobre os resíduos de serviços de saúde (RSS) 
Adriana Aparecida Mendes, Tatiane Bonametti Veiga, Silvia Carla da Silva André, Tânia 
Márcia Lopes Ribeiro, Juice Ishie Macedo, Ana Paula Milla dos Santos, Juliana Trebi 
Penatti, Angela Maria Magosso Takayanagui  

3 

Usina para reciclagem de resíduos da construção e demolição, estudo do eco-eficiência 
para Bogotá D.C., Colômbia 
Álvaro Chávez Porras, Nataly Lorena Guarín Cortés 

8 

A efetividade do princípio da reparação integral na legislação acerca de áreas 
contaminadas em São Paulo e Pernambuco 
Ana Carolina Ferreira de Melo Brito 

12 

Diagnóstico da coleta seletiva no município de Jahu-SP: projeto “Jahu recicla”. 
Ana Luiza de Almeida Prado Capps, Gislaine Terezinha Capra Simões, Maurício Arruda de 
Toledo Murgel, Breyla Baricelli Sampaio, Bruna Fernanda Urbanetto, Tania Leme de 
Almeida 

16 

Gerenciamento de resíduos sólidos na Usina Santa Maria – AL 
Ana Paula Lima Marques, Ednei da Silva Peres, Flavia de Oliveira Santos, Jadilson da Silva 
Brito 

20 

Gerenciamento de resíduos sólidos na gestão pública 
Ana Paula Lima Marques Fernandes, Marta Rejane Guimarães 

25 

Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) da 
penitenciária de Araraquara - SP 
André Dádamo, Katia Sakihama Ventura 

29 

Inventário de resíduos sólidos com enfoque de ciclo de vida: proposta Natura para a 
concepção de métrica corporativa  
André Moreira de Camargo, Fabien Brones, Juliana Eiko Nascimento, André Grizante 
Biancardi 

33 

Análise do manejo de resíduos sólidos no município de Itarumã (GO) 
Andreza de Mello Lopes, Adriana Antunes Lopes 

37 

Análise do ciclo de vida da areia de rio utilizada em concretos 
Ariane de Souza, Almir Sales 

42 

Evolução da situação da disposição final dos resíduos dos municípios assistidos pelo 
programa “Minas sem lixões”  
Camila Silva Franco, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, Luciano dos Santos 
Rodrigues, Antônio Marciano da Silva 

45 

Avaliação da adequação das práticas utilizadas no acondicionamento e na disposição 
final dos resíduos eletrônicos gerados, em um município de médio porte do estado de 
São Paulo 
Carlos Isaias dos Santos Junior 

49 

Bitucário: a eficiência de um protótipo 
Daniel Roberto Jung 

53 

Investigação da rota de destinação de uma empresa geradora de resíduos sólidos da 
construção civil no estado do rio de janeiro 
Diego Vannucci Chiappori, Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora 

56 

Análise gravimétrica e da distribuição espacial do resíduo sólido urbano na cidade de 
Lins (SP) 
Erich Kellner, Gisele Simplicio Murari de Sá, Hedson Hedi Cristovão 

60 



xv 
 

A utilização da alfabetização científica e da educação ambiental (EA) à aprendizagem 
de noções básicas sobre resíduos sólidos domiciliares no âmbito escolar 
Fabio Alves de Moraes, Maria Helena Marini 

65 

Diagnósticos e desafios para a gestão dos resíduos da construção civil no município de 
Rio Claro - SP 
Fernanda Desordi Lobo 

69 

Estudo da implantação do programa de coleta seletiva no município de Rio Verde (GO) 
Hertz Campos Barros, Nathan Garcias, Adriana Antunes Lopes 

75 

Estudo prévio da Quantificação e Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos em 
uma cidade da Grande São Paulo 
Matheus Zorzetto Ferreira, Humberto Fabrizzi Pupo, Alcides Lopes Leão 

79 

Piloto de gestão de lâmpadas fluorescentes no município de Bragança Paulista 
Isadora Vilela de Camargo, Paola Maia Lo Sardo 

83 

Estudo da situação dos catadores de material reciclável no município de Acreúna - GO 
Italo Takemoto Ordones, Adriana Antunes Lopes 

87 

Estudo do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no município de Acreúna - GO 
Italo Takemoto Ordones, Adriana Antunes Lopes 

90 

Cálculo estimado da geração de resíduos da construção civil (RCC) na cidade de 
Taquaritinga-SP pelo parâmetro movimentos de cargas  
José da Costa Marques Neto, Diego Soares 

94 

Geração de resíduos da construção civil (RCC) na cidade de Bauru-SP pelo parâmetro 
áreas licenciadas 
José da Costa Marques Neto, Jorge Akutsu, Adilson Renofio (3) 

97 

Diagnóstico da situação atual do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 
urbanos domiciliares na cidade de Araras-SP 
Juliana Cristina Colombari, Ana Tereza Caceres Cortez 

101 

Riscos ambientais em uma unidade mista de saúde: resultados de um estudo piloto 
Juliana Trebi Penatti, Tatiane Bonametti, Adriana Aparecida Mendes, Ana Paula Milla 
dos Santos, Angela Maria Magosso Takayanagui 

105 

A criação de uma marcenaria coletiva para produção de pequenos objetos 
confeccionados com resíduos de madeira 
Juliano de Sousa Vasconcelos, Michelle Francisco de Azevedo, Renata Cristina Geromel 
Meneghetti, Diogo Aparecido Lopes Silva 

110 

Composição dos resíduos sólidos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins (IFTO) – campus Paraíso do Tocantins 
Karine Beraldo Magalhães, Lucas Mendes Oliveira, Alexandre Carneiro Borges, Lays 
Nunes de Morais, Marcos Danillo Mota Pereira, Thais Nunes de Morais 

114 

Situação dos requisitos exigidos pela DN 118 quanto a operação dos municípios 
assistidos pelo programa Minas Sem Lixões no ano de 2010 do sul de Minas Gerais 
Luciano dos Santos Rodrigues, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, Camila Silva 
Franco, Antônio Marciano da Silva 

118 

Cooperativa de Catadores no contexto de Parceria Público Privada em gestão dos 
resíduos no município de São Carlos/SP 
Maria Zanin, Lucas Miguel França, Leandro Garcez Targa, Rafaela Francisconi Gutierrez, 
Marta Kawamura, Larissa Tinto  

122 

Coleta seletiva formal de resíduos sólidos urbanos em Santo André – SP: desafios e 
perspectivas 
Marina Gonzalbo Cornieri 

126 

Avaliação do reuso de materiais e disposição de resíduos de construções de pequeno 
porte na cidade de São Carlos – SP 
Marcos Aparecido Monteiro, Fernando H. M. Portelinha, Natalia de Souza Correia 

129 



xvi 
 

Diagnóstico socioambiental dos residuos sólidos no município de Jahu 
Odeir Alves Liidthe, Bruna Letícia Romero, Letícia Toledo de Moura Viegas, Paulo 
Fernando Ferreira de Azevedo, Tania Leme de Almeida 

133 

Acordos setoriais na Politica Nacional de Resíduos Sólidos 
Renato Binoto, Patricia Guarnieri 

136 

Resíduos gerados em um restaurante industrial de grande porte no estado de São 
Paulo 
Rita de Cássia Reis Carvalho, Danielle dos Santos Araújo, Maria Lúcia Ribeiro 

140 

Situação da localização dos depósitos de resíduos sólidos dos municípios assistidos 
pelo programa Minas Sem Lixões no ano de 2010 do sul de Minas Gerais 
Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, Camila Silva Franco, Luciano dos Santos 
Rodrigues, Antônio Marciano da Silva 

144 

Gestão ambiental de resíduos e a eficácia da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 
Taquaritinga, SP 
Stéphanie Birrer, Paulo Santos de Almeida 

148 

Geração de resíduos perigosos em laboratórios e serviços em instituição de ensino 
superior 
Tatiane Bonametti Veiga, Silvia Carla da Silva André, Juliana Trebi Penatti, Ana Paula 
Milla dos Santos, Adriana Aparecida Mendes, Angela Maria Magosso Takayanagui 

152 

A importância do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em 
laboratórios de ensino e pesquisa 
Tatiane Bonametti Veiga, Silvia Carla da Silva André, Juliana Trebi Penatti, Ana Paula 
Milla dos Santos, Adriana Aparecida Mendes, Angela Maria Magosso Takayanagui 

156 

Resíduos de serviço de saúde e a interface com a política nacional de resíduos sólidos 
Tatiane Oliveira Silva, Sílvia Carla da Silva André, Angela Maria Magosso Takayanagui, 
Ycarim Melgaço Barbosa 

159 

Gerenciamento de lâmpadas fluorescentes usadas: tendências mundiais e situação no 
Brasil 
Thulio Marcus Machado de Andrade, Fernanda Rodrigues Costa, Nayara Santos Alves, 
Geraldo Tadeu Rezende de Silveira 

163 

Coleta seletiva e a conscientização ambiental: O Exemplo da Cooperativa de Catadores 
de Material Reaproveitável de Rio Claro - SP 
Valdemir dos Santos de Lima, Ana Tereza Caceres Cortez 

166 

Caracterização em termos de massa e volume da coleta seletiva na cidade de 
Sorocaba-SP 
Vanessa Alves Mantovani, Thalita Rangueri de Barros, Fernanda Sgoti, Sandro Donnini 
Mancini, José Lazaro Ferraz 

170 

Análise de aspectos técnicos e sociais da implantação de ecopontos no município de 
São Carlos/SP 
Victor José dos Santos Baldan, Samir Costa Fagury, Débora Sequinatto Monteiro da Silva, 
Edson Aparecido Merlotti  

174 

A experiência da cidade de São Carlos/SP com a implantação da usina de reciclagem de 
entulho e da fábrica de artefatos reciclados de cimento 
Victor José dos Santos Baldan, Samir Costa Fagury, Débora Sequinatto Monteiro da Silva, 
Daniel Roza de Moraes  

178 

A reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil no Brasil 
Virgínia Bianchi, Vinicius de Paula Leite, Adriana da Silva João, Bruna Held Messina, Ivy 
Marie Nihi, Karen Yumi Akamatsu, Thays de SouzaLopes 

182 

Diagnóstico: resíduos sólidos gerados no departamento de veterinária da UFLA 
Waina Bella de Castro Junqueira, Claúdio Milton Montengero Campos, Fabiana de 
Amorim, Maria José Ferreira Berti 

186 

 



xvii 
 

Influência do pH na fitotoxicidade dos resíduos sólidos urbanos presentes em uma 
célula experimental 
Alessandra dos Santos Silva, Libânia da Silva Ribeiro, Flaviano de Souza Alves, Elaine 
Patrícia Araujo, Veruschka Escarião Dessoles Monteiro 

193 

Otimização do gerenciamento de resíduos sólidos através da rede EPC (Electronic 
Product Code) 
Alfredo Colenci Neto, Fredy João Valente  

197 

Análise química e biológica dos biosólidos de estações de tratamento de esgoto 
submetidos à vermicompostagem 
Álvaro Chávez Porras, Alejandra Rodríguez González 

201 

Combustão direta da glicerina bruta oriunda do processo do biodiesel de sebo bovino 
como alternativa energética sustentável 
Aymer Yeferson Maturana Cordoba,  Josmar Davilson Pagliuso 

205 

Concretos produzidos com a cinza do bagaço da cana-de-açúcar: avaliação econômica 
Bruno de Souza Cerralio, Sofia Araújo Lima, Almir Sales 

209 

Avaliação do composto obtido na usina de compostagem de resíduos urbanos de 
Iguatama-MG, em relação a outros tipos de culturas no cultivo de alface 
Bruno Duarte, Agnelo Marcos da Cunha, Christiane Pereira Rocha 

213 

Estudo do gradiente da temperatura em diferentes profundidades do aterro sanitário 
de Rio Claro-SP 
Bruno Guilherme Denardi Zanatta, Wellington Cyro de Almeida Leite, Sarita Magnan 
Antonio, Natasha Pereira Marques 

217 

Usina gasogênica de lixo 
Daunar Mazzoni Campos, Orlean de Lima Rodrigues Junior, Luciano Romero Campos de 
Araujo, Lucas Facioli Gomes de Soutello, Giovani Lino de Souza, José Carlos Cirqueira, 
Adilson Baptista da Silveira, Vitor Porto de Lima Rodrigues, Lucas Porto de Lima 
Rodrigues, Mirella Carneiro Guidorizzi 

221 

Recuperação de prata de compact disks (CD) 
Denis Massucatto,  Lídia Gomes Barbosa, Cláudio Parra Lazzari, Jorge Alberto Soares 
Tenório, Denise Crocce Romano Espinosa 

226 

Avaliação do uso e operação de composteira caseira que utiliza vermicompostagem 
Denise Ferreira de Moura Leite, Wanda Maria Risso Günther 

229 

Possibilidade de reciclagem: aproveitamento de resíduo sólido da indústria de celulose 
e papel na fabricação de compósito fibrocimento 
Diogo Aparecido Lopes Silva, Francisco Antônio Rocco Lahr 

233 

Influência da composição dos resíduos sólidos no recalque e biodegradação através de 
um lisímetro de laboratório 
Eduardo Pavan Korf, Isadora Comparin, Érica Tessaro de Jesus, Rafael de Souza Tímbola, 
Valter Caetano dos Santos, Pedro Domingos Marques Prietto 

237 

Aplicação de solo argiloso compactado com adição de cimento como barreira de fundo 
em aterros de resíduos sólidos 
Eduardo Pavan Korf, Pedro Domingos Marques Prietto, Nilo Cesar Consoli 

240 

Monitoramento do comportamento de bactérias aeróbias e anaeróbias na 
biodegradação de resíduos sólidos urbanos em um biorreator na cidade de Campina 
Grande-PB  
Elaine Patrícia Araujo, Libânia da Silva Ribeiro, Flaviano de Souza Alves, Alessandra dos 
Santos Silva, William de Paiva 

243 



xviii 
 

Barco PET: desenvolver alternativas ao processo de logística reversa é garantir a 
sustentabilidade e cidadania 
Felipe Cruz, Maria Iara Fonseca Alonso, Rafael Ferraregi 

247 

Estudo de uma célula experimental no intuito de aperfeiçoar técnicas para 
dimensionar aterros sanitários em escala real.  
Flaviano de Souza Alves, Elaine Patrícia Araujo, Libânia da Silva Ribeiro, Alessandra dos 
Santos Silva, Leonardo José Silva de Souza 

250 

Reuso e reciclagem de microcomputadores – uma ação sustentável 
Glaucia Alvarez Tonin, Rogério Leão Santos de Oliveira 

253 

Aplicação do método respirométrico na avaliação e controle operacional de processo 
de compostagem de resíduos sólidos 
Jorge Akutsu, João Eduardo Machado Perea Martins, Gilberto Sebastião Castilho Filho, 
Adilson Renofio, Erich Kellner 

256 

Análise das barreiras associadas ao uso do pneu inservível na habitação: o estudo de 
caso de Goiatuba – GO 
José E. M. Amaral, Marcus, C. A. A. Castro 

260 

Avaliação das principais tecnologias utilizadas para o tratamento de resíduos de 
serviços de saúde 
Lívia Iost Gallucci, Katia Sakihama Ventura 

263 

Avaliação da concentração de cloretos presentes na massa de resíduos sólidos urbanos 
depositados em um lisímetro na cidade de Campina Grande-PB 
Libânia da Silva Ribeiro, Alessandra dos Santos Silva, Flaviano de Souza Alves, Elaine 
Patrícia Araujo, William de Paiva 

268 

Delimitação e georreferenciamento das áreas de estudo dentro da aterro sanitário 
Doña Juana em Bogotá D.C. - Colômbia 
Luis Felipe Pinzon Urube, Hernando Sotelo Rojas 

272 

Paisagem, ecologia e gestão de aterros sanitários: além do fornecimento de resíduos 
Luis Felipe Pinzon Uribe, Jennifer Johana Forero Patiño 

275 

Investigação detalhada e análise de risco do aterro de resíduos domiciliares de 
Araraquara 
Marcos Antonio Scalize 

279 

Chapas de partículas utilizando-se resíduos de pinus sp tratado com CCB e resina 
poliuretana a base de mamona 
Marília da Silva Bertolini, Francisco Antonio Rocco Lahr, Maria Fátima do Nascimento 

283 

Estudo para reutilização de resíduos sólidos industriais, gerados pelas areias de 
fundição aglomeradas com argila e pelas escórias de alto-forno, na composição de 
concretos 
Mário Sérgio de Andrade Zago, Javier Mazariegos Pablos 

287 

Proposta metodológica para análise da relação entre precipitação pluviométrica e 
parâmetros qualitativos e quantitativos do lixiviado do aterro sanitário de Rio Cclaro  
Natasha Pereira Marques, Bruno Guilherme Denardi Zanatta, Sarita Magnan Antonio, 
Marcus Cesar Avezum Alves de Castro 

291 

Análise de parâmetros físico-químicos no ensaio de percolação em coluna: liners 
compostos (CCL+GCL) percolados por uma solução de Cu2+  
Paola Bruno Arab, Osni José Pejon 

294 

Construção de materiais manipuláveis para o ensino de matemática com madeiras 
residuais via Economia Solidária 
Renata Cristina Geromel Meneghetti, Michelle Francisco de Azevedo, Ricardo Kucinskas, 
Marina Ferrucci Bega, Tiago dos Santos Junior 

298 

Avaliação do potencial de produção de óleo de biomassa fúngica para a geração de 
biodiesel 
Rodrigo Martins Moreira, Jadson Belém de Moura, Edson Luiz Souchie 

301 



xix 
 

Adição de etanol como estratégia de partida e adaptação de um AnSBR e um AnSBBR 
no tratamento de lixiviados de aterros sanitários com características recalcitrantes 
Ronan Cleber Contrera, Katia Cristina da Cruz Silva, Marcelo Zaiat, Valdir Schalch 

304 

Proposta metodológica para avaliar a influencia da precipitação e do tempo de 
disposição dos resíduos na vazão e na composição do biogás gerado no aterro 
sanitário de Rio Claro – SP 
Sarita Magnan Antonio, Bruno Guilherme Denardi Zanatta, Natasha Pereira Marques, 
Marcus Cesar Avezum Alves de Castro 

308 

Análises de lixiviação e solubilização de concretos produzidos com a cinza do bagaço 
da cana-de-açúcar 
Sérgio G. F. Cordeiro, Murilo G. F. Pereira, Juliana P. Moretti, Sofia A. Lima, Almir Sales 

311 

Sabão ecológico: uma alternativa sustentável para reciclagem do óleo de cozinha 
Sumária Sousa e Silva, Jairelda Sousa Rodrigues 

315 

Remoção de metais pesados oriundos de análise de DQO de estação experimental de 
efluente sanitário. 
Vanessa Cristina Justino, Fernanda Raimunda de Abreu, Tania Leme de Almeida 

318 

Aplicação da fumaça condensada na produção de fertilizante orgânico 
Vinicius Leite de Campos Menegale, Daniele Chiarelli Gonçalves, Alcides Lopes Leão, 
Marcella Leite de Campos Menegale, Mariana Da Silva Caldeira 

320 

Verificação da eficiência do desaguamento de lodos de estação de tratamento de 
esgotos em bags de manta geotêxtil – ETE-Limoeiro / Presidente Prudente-SP 
Welliton Leandro de Oliveira Boina, João Sérgio Cordeiro 

325 

 
 
 
 
 
 

  



xx 
 

 
 

 
 
 
 

Página intencionalmente deixada em branco



1 
 

 
- Ferramentas computacionais na solução de problemas de resíduos sólidos; 
 
- Novas tecnologias visando não geração ou redução de resíduos sólidos; 
 
- Tecnologias em cases de Produção mais Limpa aplicadas a Resíduos Sólidos; 
 
- Reaproveitamento e Reciclagem: novas tecnologias e possibilidades de reciclagem, 
embalagens, embalagens biodegradáveis, resíduos eletroeletrônicos, qualidade do 
material pós- reciclagem; 
 
- Tratamento biológico aplicados em tratamento (compostagem, digestão anaeróbia) e 
disposição final de resíduos sólidos (aterro sanitário) e chorume; 
 
- Incineração e reaproveitamento energético em resíduos sólidos; 
 
- Aterro Sanitário: Tecnologias inovadoras em concepção, operação e redução de 
custos de implementação e operação. Possibilidades de pós-uso, reúso, remediação,  
estudos de caso; 
 
- Gerenciamento de Resíduos e Mudanças Climáticas: Minimização de gases do efeito 
estufa de atividades relacionadas ao gerenciamento de Resíduos Sólidos e aterro 
sanitário, projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, minimização do 
consumo de energia, aterro sanitário como armazenamento geológico de carbono e 
outros elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente deixada em branco 
 

 

  



3 
 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 
Adriana Aparecida Mendes

 (1)
 

Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde Ambiental. 
Email: adrianamendes@usp.br  
Tatiane Bonametti Veiga

  

Engenheira Civil. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde 
Ambiental. Email: tati.veiga@usp.br  
Silvia Carla da Silva André 

 

Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde Ambiental. 
Email: sandre@usp.br  
Tânia Márcia Lopes Ribeiro

  

Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde Ambiental. Email: 
taniamlopesribeiro@usp.br  
Juice Ishie Macedo 

 

Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Bolsista da Fundação Araucária/Paraná. Email: juicemacedo@gmail.com  
Ana Paula Milla dos Santos 

 

Bióloga. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde Ambiental. Email: 
anapmilla@yahoo.com.br  
Juliana Trebi Penatti  
Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Laboratório de Saúde Ambiental. Email: 
julianatrebi@yahoo.com.br  
Angela Maria Magosso Takayanagui 

 

Enfermeira. Professora Associada. Responsável pelo Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa 
em Enfermagem. Email: ammtakay@eerp.usp.br  
Endereço

 (1) 
: Avenida João Luiz Gentil Fernandes, 301, Jardim Flamboyants - Araraquara - SP -  CEP: 

14805-289 - adrianamendes@usp.br  

 
INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional exacerbado, o advento de doenças infecciosas 
emergentes e o surgimento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) contribuíram 
para o aumento significativo do uso de materiais descartáveis, aumentando a geração 
dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Atualmente, os RSS vêm sendo cenário de 
discussão e destaque no planejamento de serviços de saúde, tanto pelas exigências 
legais a eles atribuídas (BRASIL, 2004, 2005), quanto pelos riscos que oferecem à saúde 
humana e ao ambiente quando não manejados adequadamente (TAKAYANAGUI, 
2005).  

Embora os RSS correspondam de 1% a 2% em relação ao total de resíduos 
sólidos urbanos gerados, esses resíduos representam um risco, pela possibilidade de 
agentes biológicos, químicos, radioativos e perfurocortantes em sua composição 
(TAKAYANAGUI, 2005). 

No que se refere às normatizações e legislações, nas últimas décadas houve 
uma maior preocupação em normatizar os procedimentos que devem ser seguidos no 
gerenciamento dos RSS gerados nos serviços que prestam assistência à saúde humana 
ou animal. 
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), inicialmente, discutiam isoladamente questões referentes 
ao gerenciamento e manejo dos RSS. Posteriormente, com a publicação das 
Resoluções 306/04 da Anvisa e 358/05 do Conama houve ampla discussão técnica e 
concordância entre esses dois órgãos que trabalham em conjunto, regulamentado as 
etapas a serem seguidas no processo de gerenciamento e manejo dos RSS em todos os 
estabelecimentos que prestam assistência a saúde humana e animal, desde a geração 
até a disposição final (BRASIL, 2004, 2005). A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), também, auxilia na normatização nas diferentes fases de manejo dos RSS, 
porém, é importante destacar que as séries publicadas em 1993 que tratam sobre os 
RSS se encontram em processo de adequação para atualização e contextualização da 
nomenclatura utilizada pela Anvisa e Conama. 

Destaca-se que as práticas de ações direcionadas ao manejo adequado dos RSS 
possibilitam a minimização dos possíveis prejuízos a saúde humana, ambiental e a 
manutenção da vida no planeta.  

A partir da análise da literatura, é possível perceber que as determinações 
técnicas e legais referentes aos RSS no Brasil receberam um impulso na década de 80, 
devido ao aumento da utilização de materiais descartáveis, impulsionado pelo advento 
do vírus HIV. 
 
OBJETIVO 

Levantar a evolução da legislação brasileira a partir da última década de 80 
referente aos RSS. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo de caráter documental e descritivo foi realizado por meio de um 
levantamento das legislações e normatizações brasileiras abordando seus aspectos 
referentes ao gerenciamento e manejo dos RSS.  

O período da investigação foi de 1987 a 2011, na Anvisa, Conama e ABNT, 
buscando compreender a evolução das legislações e normatizações e sua relação com 
as mudanças no mundo contemporâneo, que refletem, diretamente, na questão da 
geração de resíduos. 

Este estudo permite o conhecimento da legislação brasileira sobre RSS a partir 
da década de 80, destacando-se as resoluções da Anvisa e Conama e as normas da 
ABNT,  que exigiram um maior compromisso dos gestores dos estabelecimentos de 
saúde, em relação ao gerenciamento de RSS. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

A geração de resíduos e seu gerenciamento é uma problemática que vêm 
sendo apontada com maior frequência nas discussões político-administrativas na 
esfera mundial.  Esse fato contribuiu para o surgimento e fundamentação de várias 
leis, decretos, portarias e resoluções, em nível nacional e internacional. No Brasil, essa 
realidade permitiu discussões que serviram de base de sustentação para leis, normas e 
resoluções com o objetivo de conservar o meio ambiente, assim, como estabelecer 
normas que orientem o gerenciamento dos resíduos (VEIGA, 2011). 

Um avanço em relação aos resíduos sólidos corresponde à publicação das 
Normas Brasileiras, NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, em 1987, revisadas e 
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atualizadas, posteriormente, em 2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2004a, 2004bb, 2004c, 2004d).  

Outro fato de relevância foi à preocupação relacionada ao meio ambiente, 
apontada e definida de forma clara na Constituição Federal de 1988, onde, em seu 
Capítulo VI, está descrito que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2009, p.44). 

Este novo olhar voltado para as práticas de gerenciamento e manejo dos RSS, 
com a finalidade de minimizar os possíveis riscos de contaminação para saúde humana 
impulsionou novos planejamentos, ações e medidas legais voltadas também para as 
questões ambientais.  

Takayanagui (2005) destaca que não havia uma classificação legal e específica 
sobre os RSS, mesmo com o manual que foi lançado pelo Centro de Vigilância Sanitária 
(CVS) em 1989. Os RSS eram apontados em categorias infectantes, especiais e comuns, 
porém, esse manual não tinha efeito legal, mas sim técnico. 

Inicialmente, no ano de 1991 o Conama publicou a Resolução nº 6 que orienta 
sobre a incineração dos resíduos sólidos gerados em serviços de saúde em portos e 
aeroportos. Nessa mesma década no ano de 1993 o Conama divulga uma nova 
Resolução nº 5 que separa os RSS em Grupo A, infectante; Grupo B, químicos; Grupo C, 
radioativos; e, Grupo D comuns. Essa mesma Resolução, determina sobre o 
gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de portos, aeroportos e terminais 
rodoviários e ferroviários, apontando que a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) é de responsabilidade do local onde é gerado, porém não se 
deve excluir a necessidade de aprovação dos órgãos relacionados ao meio ambiente 
assim como da saúde, obedecendo à hierarquia (BRASIL, 1991,1993).  

Em 1996, no estado de São Paulo, foi editada a Resolução Conjunta SS/SMA nº 
1, revogada dois anos depois pela Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1 de 29 de 
junho de 1998, que aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para 
apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços 
de Saúde. Destaca-se nessa resolução a atribuição direcionada à Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental, atualmente denominada Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb), a autoridade para licenciar e fiscalizar o tratamento e 
a destinação final dos resíduos sólidos, assim como, estabelecer normas para o 
controle ambiental no estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1998). 

Em 2001 esse mesmo conselho publica a Resolução nº 283 que orienta sobre o 
tratamento e a disposição final dos RSS (BRASIL, 2001). 

No ano de 2003 a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 
33 que determinou sobre o Regulamento Técnico referente ao gerenciamento dos RSS. 
Nessa resolução foi definida nova classificação para os RSS, que inclui os 
perfurocortantes em uma classe separada dos demais resíduos, classificando como 
Grupo E (BRASIL, 2003).  

Ainda, em 2004, a RDC nº 33/03 foi revogada e a ANVISA publicou a Resolução 
nº 306 que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos RSS, a ser 
seguida em todos os estabelecimentos geradores desses resíduos. Em 2005, o Conama 
publicou RDC nº 358, que dispõe sobre o tratamento e destinação final dos RSS, 
revogando as Resoluções nº 5/93 e nº 283/01 desse mesmo conselho (BRASIL, 2004, 
2005). 
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Recentemente, em 2010, foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) que ressalta que todos os geradores de RSS devem elaborar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), destacando a importância 
de alguns princípios, como da redução e reutilização de resíduos, que devem ser 
contemplados na elaboração desses planos (BRASIL, 2010). 

Ressalta-se que os estabelecimentos de saúde geram uma quantidade 
expressiva de resíduos do tipo comum, originados do almoxarifado e setor 
administrativo, o que poderia ser reutilizado ou reciclado, assim possibilitaria uma 
redução do volume de resíduos destinados a coleta especial.  
 
CONCLUSÕES 

A partir desse estudo foi possível levantar as principais resoluções, normas e 
leis que permearam as discussões, no Brasil, em relação à questão dos Resíduos de 
Serviços de Saúde que orientam e fundamentam a classificação e as regulamentações 
utilizadas até os dias atuais.  

Os órgãos governamentais nas suas diferentes esferas de atuação corroboram 
para a consolidação e necessidade de uma política nacional eficaz para a adesão dos 
diversos geradores de RSS efetuarem um manejo adequado desse tipo de resíduo. 
Assim, esse breve recorte histórico das legislações mostra a descentralização das 
responsabilidades para os gestores responsáveis pelos estabelecimentos geradores de 
RSS.  

Nesse sentido, os gestores desses estabelecimentos assumem a 
responsabilidade de garantir um gerenciamento adequado aos RSS, contemplando 
todas as etapas de manejo, desde a sua geração até sua disposição final 
ambientalmente correta.   
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INTRODUÇÃO 

Um dos principais problemas das cidades e centros urbanos é a geração de 
resíduos ou entulhos nas etapas da construção, demolição, reabilitação e 
remodelação, conhecidos como Resíduos da Construção e Demolição - RCD. Na 
Colômbia há carência de gestão e controle para o descarte adequado; além disso, se 
tem desconhecimento do potencial e pouca reintegração nas cadeias produtivas e 
econômicas. No caso da Bogotá D.C. ostenta-se como solução, projetar um sistema de 
gestão com uma Usina de Recuperação dos Resíduos da Construção e Demolição, 
seguindo as diretrizes traçadas por documentos nacionais e internacionais e a 
regulamentação nacional, através da estruturação de um processo de aproveitamento, 
ambientalmente sustentável, cumprindo os parâmetros estabelecidos nas Normas 
Técnicas da Colômbia - NTC. 

Proposta orientada na legislação nacional e o Plano de Uso da Terra - PDUT de 
Bogotá, tanto como das tendências mais relevantes. Foi realizada a quantificação de 
resíduos que podem ser caracterizados e processados; revisão da estrutura do 
processo de reciclagem e identificação dos recursos básicos para seu funcionamento. 
Finalmente, pro pouse um plano de distribuição na área proposta, atendendo os 
parâmetros do projeto e suas unidades de trabalho; fazendo cumprir os requisitos da 
NTC, nas particularidades do possível prédio. Concebida esta como um modelo de 
gestão eco eficiente, em conjunto com um sistema logístico, gerando valor agregado 
para novos produtos. 
 
OBJETIVO 

Propor a Usina de Recuperação de Resíduos da Construção e Demolição, como 
solução da gestão eco-eficiente na cidade Bogotá D.C. - Colômbia, no fim de atender o 
problema ambiental, econômico e social dos entulhos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

No final dos 70, no Japão, se implementou o primeiro tratamento eficaz do 
RCD, como resultado da regulamentação que exija o uso de entulho reciclado de 
concreto. Logo, na década dos 80, ingressou legislação rigorosa nos países como 
Dinamarca, Rússia, Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Noruega, Holanda e China. Na 
América do Sul, o Brasil foi o primeiro país na adoção das tecnologias de reciclagem 
nos RCD, com suas próprias orientações na gestão.  
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Comparando o nível de tecnologia, identificou se grande diferença com os 
países da Europa; a Espanha tem atualmente 120 instalações de reciclagem do RCD. Na 
Colômbia a prática realizada é pouca; o reuso e a reciclagem é feita perto do 5% nos 
processos, maiormente artesanales. 

Bogotá D.C., uma cidade de 8.000.000 habitantes, tem dinamismo estrutural e 
desenvolvimento urbano. Estes processos de urbanização resultaram em: 
transformação da paisagem; diminuição do espaço público; redução da qualidade do 
ar; perturbação da oferta e da qualidade dos recursos hídricos; perda e 
comprometimento da disponibilidade de terras; aumento da vulnerabilidade e da 
geração de fragmentos; e a geração permanente de resíduos. O que expressou uma 
falta na organização e o controle na gestão dos RCD; gerando impactos ambientais e 
sócio-econômicos, tais como: obstruções do tráfego e no geral da mobilidade; 
aumento dos custos de manutenção pelos bloqueios do esgoto; probabilidade de 
inundações; redução da vida útil do aterro; alteração nas características ecossistêmicas 
das planícies alagáveis e diversos corpos da água; entre outros.  

A cidade tem uma Unidade Administrativa Especial dos Serviços Públicos – 
UAESP responsável pela gestão da coleta, transporte e eliminação de RCD; atualmente 
esta adotando estratégias na construção e instalação da infra-estrutura que ajuda na 
minimização destes problemas. Tendo baixa oferta de locais para disposição final; falta 
de parcelas para cumprimento dos requisitos legais, exigências ambientais e sociais; e 
também, seus altos custos. 

A Colômbia tem uma legislação estruturada no assunto da gestão e utilização 
dos RCD, nos componentes sociedade, ambiente e economia, garantindo o 
desenvolvimento sustentável (definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento). Com leis e decretos, a gestão foi regulamentada em forma 
separada, com novos métodos de tratamento, colheita, transporte, armazenamento e 
descarte; com os Programas da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS ao nível 
nacional e o Plano Diretor de RCD no nível local. 

Com base nos resultados do Brasil e Espanha, espera-se projetar o sistema de 
gestão da unidade de produção, com as decisões estratégicas tais como: a localização 
da usina; capacidade; seleção da tecnologia nos processos; serviços de infra-estrutura; 
e a seleção do pessoal qualificado. Tudo com base no eco-eficiência, o que aumentará 
a competitividade, melhorara a administração dos recursos, fará controle do volume, o 
consumo de energia, controle das emissões, e a promoção das relações sociais de 
projeção da Administração. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

A localização potencial está no prédio chamado Buenos Aires, com paisagem 
degradada; onde os materiais resultantes contribuíram na restauração; hoje a Cidade 
está procurando a certificação de sustentabilidade ambiental do armazenamento e 
gestão, nos termos de referência e o PDUT. Com 167 hectares, o que permite 
máquinas de grande porte de capacidade.  

A projeção 2011 dos RCD na Cidade é 13.370.335 m3/ano (36.631 m3/dia). 
Unidade tratara 34,4%, com um volume médio de 12.601 m3/dia. Segundo CHÁVEZ, 
2010, estes são inertes, com 39% do material selecionado não processável, reduzindo 
ainda mais o volume para ser tratado, o seja 7.686 m3 / dia. 
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Os estágios na Unidade serão: recebimento do material; controle e pesagem; 
classificação primária; separação magnética; dimensionamento e classificação; 
britagem primária; e estocagem dos produtos finais. 

Atendendo a seguinte proposta: 
 - O funcionamento deve prever condições de controle do cheiro, ruído, 

geração de partículas, descargas líquidas e controle da transmissão dos insetos e 
outras pragas. 

- Deve ter uma tecnologia com estrutura modular. Duas unidades de britagem 
móvel; a qual tem um britador com maxilas, e será aproveitada inicialmente com uma 
capacidade de 37%. A Tabela 1 amostra a capacidade dos módulos em construção e 
fase de operação; com uma capacidade máxima de 450 t / h (na Fase I terão um uso de 
33,3%). A segunda planta móvel incluirá um britador de impacto, para 400 t/h. 
 

Tabela 1: Capacidade da Unidade na fase de construção e operação 
 

 
FASE I FASE II FASE III 

PLANTA MÓVEL 1 MAQUINA 1 MAQUINA 1 
MAQUINA 

 1 
MAQUINA 2 

MAQUINA 
3 

CAPACIDADE MAXIMA 450 t/h 450 t/h 450 t/h 450 t/h 450 t/h 

CAPACIDADE 
UTILIZADA 

33,3% 88,8% 88,8% 88,8% 35,8% 

PLANTA MÓVEL 2 MAQUINA 1 MAQUINA 1 MAQUINA 1 MAQUINA 2 
MAQUINA 

2 

CAPACIDADE MAXIMA 400 t/h 400 t/h 400 t/h 400 t/h 400 t/h 

CAPACIDADE USADA 37% 100% 100% 100% 40,25% 

QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS A 
PROCESSAR 

150 m
3
/h 400 m

3
/h 961 m

3
/h 

QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS A 
PROCESSAR 

1200 m
3
/dia 3200 m

3
/dia 7686 m

3
/dia 

Fonte: Autores, 2011. 
 

- As estradas devem permitir a mobilidade dos veículos transportadores, desde 
os pontos de transferência de material hasta a Unidade; fechados e apropriados (a 
Fase I deve ter uma frota de 18 veículos com capacidade de 14 m3, os que fariam seis 
viagens por dia). 

 - Área para receber o material, volume de 1.200 m3, e armazenamento do 
recuperado  de  8000 m3. 

 - Sistema de ventilação, prevenção e controle de incêndios. 
-  Sistema de drenagem para gestão de águas pluviais. 
 - Aspersões de água, na minimização da quantidade do material particulado 

nas operações de britagem. 
 - Área de seleção manual, 30 m2, coberto, minimizando os riscos ao pessoal. 
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CONCLUSÕES  
Programar esta Unidade na Cidade evitara a sobre exploração dos recursos 

naturais e pedreiras; com a obtenção de maior retorno econômico; e a projeção 
ambiental da administração municipal. 

 Consequentemente, economizara energia e diminuirá a poluição ambiental. 
Procurando resultados significativos na responsabilidade social, na participação ativa e 
o desenvolvimento da comunidade, através da identificação e envolvimento dos 
geradores de RCD, o que maximiza a contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

 Os entulhos áridos obtidos, neste processo, devem ter qualidade e 
características que permitam custos competitivos no mercado de hoje, com sistemas 
logísticos que geram valor para materiais reutilizáveis antes de chegar ao consumidor 
final. 

 Entre outros os benefícios gerados pela implementação do processo na cidade 
são: o aumento da vida útil dos aterros; prevenção da degradação dos recursos 
naturais; diminuição da extração de matérias-primas na construção civil; melhora das 
condições de vida urbana; menor poluição e impacto visual; injeção de recursos para a 
economia local; geração de emprego para o pessoal que executa o trabalho informal 
relacionado com gestão de entulhos. 
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INTRODUÇÃO 

A questão da contaminação do solo e das águas subterrâneas tem chamado 
cada vez mais a atenção da sociedade, do Estado e das empresas. Indo além do próprio 
dano ecológico, uma área contaminada pode propagar problemas de saúde e acarretar 
restrições à propriedade, sobretudo com relação ao uso do solo e da água 
subterrânea. Ainda como eco dessa questão, identifica-se a consequente depreciação 
do valor de mercado do imóvel (VIGISOLO) e o despertar de um estado de insegurança 
na população, que, desprovida de informações técnicas confiáveis, tende ao medo e 
ao alarmismo. 

A premissa de que se parte no presente artigo, ao tratar de áreas 
contaminadas, é a de que em determinada localidade há, ainda que potencialmente, 
algum dano causado pela poluição por resíduos perigosos. Entretanto, mesmo dentro 
da atual moldura constitucional, em que é possível imputar ao atual responsável pela 
poluição o ônus da reparação do dano, sem mesmo se cogitar sobre a noção de culpa, 
cabe afirmar que a problemática da área contaminada até recentemente não dispunha 
de um instrumento normativo, de caráter infraconstitucional, que abarcasse a um só 
tempo toda sua complexidade e regulasse a contento os procedimentos legais as 
obrigações decorrentes dessa situação sob análise.   

Nesse passo, em 2009 foi editada em São Paulo a Lei nº 13577, que dispõe 
sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, consolidando, a bem da verdade, 
várias diretrizes constantes do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da 
CETESB. Noutra face, no final de 2009, após vários anos de discussão, com base na 
experiência do Estado de São Paulo, foi publicada a primeira resolução federal sobre o 
tema, a Resolução 420 do CONAMA, a respeito do mesmo tema. O objetivo da citada 
Resolução é estabelecer critérios e valores orientadores de qualidade do solo, quanto 
à presença de substâncias químicas, incluindo diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas, em decorrência de atividades humanas. 

Por fim, em 2010 foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual 
versa sobre resíduos perigosos e a necessidade de observância de regras especiais a 
respeito desse tipo de resíduo. 
 
OBJETIVO 

Tal inovação legislativa sugere que o instituto em apreço seja agora 
considerado a partir de suas premissas normativas, agora positivadas em âmbito 
nacional. Partindo desse ponto, pretendemos analisar no presente trabalho se as 
normas relativas ao gerenciamento de área contaminada, efetivamente, contemplam 
e prestigiam a reparação integral do dano ambiental, mediante a imputação do 
responsável pela poluição. 

A hipótese trabalhada é de que as normas específicas sobre o tema são 
omissas, ou pelo menos tímidas, na consagração do Princípio da Reparação Integral e 
privilegiam o fator econômico em detrimento da reparação integral o que traz, como 
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consequência, o baixo grau de usabilidade dessa norma quando o assunto é 
gerenciamento de áreas contaminadas em Pernambuco, conquanto existam 
alternativas viáveis em nosso ordenamento para o pleno atendimento da finalidade da 
norma em consonância com o Princípio investigado, o que se pretende apontar em 
conclusão. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O primeiro imperativo é fazer o corte epistemológico, situando a problemática 
da efetividade da reparação integral dentro do procedimento administrativo previsto 
para a remediação1 de áreas contaminadas.  

O objeto a ser investigado é o arcabouço normativo acerca de áreas 
contaminadas, notadamente a Resolução CONAMA 420/2009, Lei Estadual Paulista nº 
13577/2009 e eventual norma afim em Pernambuco. A ênfase será aplicada na análise 
dessas experiências normativas dos Estados de São Paulo e Pernambuco, já que o 
primeiro é sabidamente utilizado como referencial para as normas e jurisprudência até 
então existentes sobre o tema. O Estado do Nordeste, por sua vez, tem alardeado um 
crescimento industrial importante nos últimos anos, de forma que pode ser utilizado 
como uma referência de menor escala industrial, na comparação com São Paulo. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Fica evidente na citada Lei estadual paulista, ao regular o processo de 
gerenciamento de área contaminada, que o objetivo dessa medida é possibilitar a 
reabilitação de uso da área, tomando como parâmetro a “utilidade” que o bem meio 
ambiente tem para o ser humano. Daí surge o primeiro obstáculo para o alcance da 
reparação integral, já que embora enunciada, essa reparação tem como limite a 
medida do homem e não a do meio ambiente. 

Ainda sobre a Lei paulista, ao dispor sobre a responsabilidade de reparar o 
dano (responsabilidade civil), lembra-se que esta recebeu a crítica de que os 
dispositivos que regulam a responsabilidade civil são inconstitucionais, por invadir a 
esfera de competência privativa da União, estampada no artigo 22 da Constituição 
Federal.  Porém, ouso discordar de tal posicionamento uma vez que a própria Carta 
reconheceu a competência legislativa concorrente para dispor sobre responsabilidade 
ambiental em seu dispositivo 24, inciso VI. 

De todo modo, atualmente, após a edição da Resolução CONAMA nº 420/2009, 
pode-se afirmar que essa polêmica restou superada, a uma, diante da superveniência 
de uma norma geral, editada pela União, a qual derrogou qualquer outra norma 
estadual prévia e que dispunha em sentido diverso, remanescendo para os Estados-
membros apenas a competência suplementar, tal como prevista no citado artigo 24 da 
Carta Magna.  A duas, considera-se que a Administração pode exigir do particular não 
somente a abstenção, mas também a prática de determinados atos voltados à 
satisfação do interesse público. Nesse tom, as exigências formuladas no processo de 
remediação são decorrentes do poder de polícia e, noutra face, fundadas no dever do 
particular reparar o dano causado, restituindo o meio ambiente, na medida do 
possível, o status quo ante. Portanto, o primeiro ponto a se destacar é que há neste 
Estado, um cabedal de normas que possibilitam a atuação dos agentes públicos na 
                                                           
Def.: “Aplicação de um conjunto de técnicas em uma área contaminada, visando à remoção ou contenção 
das substâncias nocivas, de modo a possibilitar a utilização dessa área com o mínimo de riscos para os 
recursos naturais” (KRIEGER, 2008, p. 280)  
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defesa do meio ambiente e, por outro viés, norteiam o particular em suas atividades 
privadas. 

A situação do Estado de Pernambuco, por sua vez, é precária do ponto de vista 
regulatório, haja vista que não há norma editada sobre o tema. Nesse diapasão, ainda 
que se socorra apenas da regulação da Resolução CONAMA 420, não há em 
Pernambuco a “standardização” dos elementos do solo e água, tal como determina a 
referida Resolução, parametrização esta já estabelecida no Estado do Sudeste. 

Por fim, cabe lembrar que a Resolução, de incidência nacional, consagra o 
princípio da possibilidade econômica da remediação, alçada ao status de verdadeira 
excludente da obrigação de adoção das técnicas conhecidas de remediação. 
 
CONCLUSÕES  

A propósito da responsabilidade ambiental e suas dificuldades de efetivação, já 
se enunciou que se o Homem não fosse finito, haveria uma diferente perspectiva na 
preservação do meio ambiente (GOMES, 2008, p.3). 

Em todo caso, da análise do texto constitucional sobressai o entendimento de 
que, sem perder de a proteção do ser humano como ponto fulcral da norma, o meio 
ambiente é tutelado por si só, enquanto bem de uso comum de povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações. Isso porque, ao tutelar o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto  direito difuso, ficando os 
responsáveis por danos causados ao meio ambiente obrigados à reparação, sem 
prejuízo de eventuais sanções penais e administrativas, nada mais está a fazer a Carta 
Magna senão proteger o ser humano, dependente do equilíbrio ecológico (VIANNA, 
2009, p.29). 

Após a análise das experiência normativas dos Estados de São Paulo e 
Pernambuco, à sombra da Resolução 420 do CONAMA, temos que, em se tratando de 
gerenciamento de áreas contaminadas, o Princípio da Reparação Integral do Meio 
Ambiente, consagrado na Constituição Federal, encontra obstáculos à sua efetivação, 
na medida em que (i) as limitações que lhe são impostas decorrem da finalidade 
estabelecida para o procedimento de remediação, que consiste em reabilitar a área 
para o seu uso declarado; (ii) o Estado de Pernambuco não editou norma a respeito do 
tema, sequer existindo a “standardização” dos elementos do solo e água; (iii) a 
Resolução CONAMA 420 estabelece como causa excludente da opção por determinado 
método de remediação a sua viabilidade econômica. 

Tais entraves à efetiva reparação, contudo, poderiam ser mitigados (a) com a 
correta interpretação do conceito de remediação, que deve ser lido à luz da 
Constituição Federal, em que se determina a reparação integral do meio ambiente; (b) 
a adoção de normas e políticas públicas sistematizadas, voltadas à solução do grave 
problema das áreas contaminadas; (c) a expressa menção, na citada Resolução 420, de 
que a inviabilidade econômica de determinado método somente poderia ser declarada 
pela autoridade ambiental, considerando-se, dentre outros critério, (c.1) as 
circunstâncias subjetivas do poluidor; (c.2) a gravidade do dano ambiental; (c.3) o 
potencial lesivo à população e (c.4) a inexistência ou impossibilidade de utilização dos 
recursos de fundos ambientais especialmente destinados a tal finalidade. Essas 
medidas exemplificam meios possíveis de conferir efetividade do Princípio da 
Reparação Integral nas normas sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. 
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INTRODUÇÃO 
 O Município de Jahu localiza-se no interior do Estado de São Paulo, há 
aproximadamente 300 km da capital. Sua população é estimada em 131.040 
habitantes (IBGE, 2010). Banhado pelo Rio Tiête e seus afluentes Rio Ave Maria e Rio 
Jaú, o município está inserido na UGRHI 13 (Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos) na Bacia Jacaré-Pepira. 
 Jahu produz uma média de 90 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos, o 
que significa uma produção média de 690 gramas de resíduo por habitante, segundo 
dados da Secretaria de Meio Ambiente.  

Esse resíduo coletado era encaminhado para o aterro controlado do município, 
até março de 2010, quando a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 
CETESB, o interditou. Frente a esses fatos, a Prefeitura Municipal foi obrigada a 
contratar os serviços de empresa privada para o transbordo, transporte diário do lixo 
recolhido na cidade e destinação em aterro sanitário licenciado pela CETESB, 
temporariamente, até a construção do aterro sanitário municipal. 

Mesmo antes da interdição do aterro controlado, a Secretaria do Meio 
Ambiente estudava um meio que contribuísse para minimização do impacto causado 
pela disposição final dos resíduos. Uma das alternativas apontadas pela pasta foi a 
elaboração do projeto de Coleta Seletiva nos bairros, denominado “Jahu Recicla”. O 
projeto teve seu início em julho de 2009, atingindo inicialmente 24 bairros. Em junho 
de 2011 passou a atender mais 22, com grande aceitação e colaboração dos 
munícipes. 

Atualmente, o projeto “Jahu Recicla” atende aproximadamente 35% dos 
munícipes. Este projeto é de extrema importância, pois contempla o tripé da 
sustentabilidade (sociedade, meio ambiente e economia) sendo desenvolvido e 
embasado na educação ambiental dos moradores, por meio de palestras, capacitação 
dos técnicos envolvidos e distribuição de material informativo. “Jahu recicla” é 
devidamente monitorado através de pesquisas periódicas de satisfação pública, a fim 
de levantar eventuais imprecisões, bem como divulgação em mídia escrita e falada e 
apoio de carro de som. 

O projeto é realizado em um dia específico da semana, com recolhimento de 10 
toneladas por semana e, está em vigor há quase 2 anos. Os bairros que não integram a 
coleta seletiva, ainda não o são porque a sua implantação depende de algumas 
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medidas administrativas, porém pretende-se, o mais breve possível, ampliar para mais 
bairros até atingir toda a cidade.  
 
OBJETIVO 

Este projeto tem por objetivo sensibilizar a população atendida pelo programa 
de coleta seletiva, para que estas sintam-se parte integrante no processo da 
reciclagem, já que o sucesso da coleta no município depende da segregação correta 
realizada pelos munícipes, visto que a recolha do material é feita porta a porta. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 Para a realização deste estudo, foram considerados 24 bairros da cidade de 
Jahu, conforme a Tabela 1, contemplados pelo programa de Coleta Seletiva existente 
no município. Os bairros possuem diversos padrões sócio-econômicos, garantindo 
diversidade em estabelecimentos, uma vez que há restaurantes, comércios, postos de 
saúde, edifícios, indústrias, escolas, entre outros. 
 

Tabela 1 – Bairros contemplados pelo serviço da coleta seletiva em Jahu-SP. 

Terça-Feira Quarta-feira Quinta-feira 

Jardim Novo Horizonte Jardim Maria Luiza Jardim São José I 

Jardim Olímpia Jardim Maria Luiza II Jardim São José II 

Jardim Planalto Jardim Maria Luiza III Residencial Primavera I 

Jardim Dona Emilia Conde do Pinhal I Residencial Primavera II 

Jardim Maria Isabel Conde do Pinhal II Vila São Judas Tadeu 

4° Distrito Industrial 1° Distrito Industrial Jardim Ana Carolina 

5° Distrito Industrial  Fazenda Velha 

6° Distrito Industrial  Jardim Carolina 

Loteamento Quinta da Colina   

Residencial Cônego Pedro   

Fonte: As autoras ( 2011) 
 

O público total atingido foi de 1.403 pessoas, que responderam a um 
questionário elaborado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Jahu-SP, 
contendo um total de 6 questões. Também foi entregue em cada residência um 
panfleto explicativo, com informações referentes ao tipo de material coletado, bem 
como dias e horários, motivando assim a adesão à segregação de materiais recicláveis. 

A tabulação dos dados foi feita no Microsoft Excel. Primeiramente a tabulação 
foi feita por bairro, para posteriormente ser possível fazer a soma das respostas de 
todos os bairros. 
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a) 

 
b) 

Figura 1 –  a) Caminhão da Coleta Seletiva                             b) Aplicação de questionários. 
 
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
De acordo com os gráficos gerados pela pesquisa, foi possível concluir que a 

população possui um bom nível de conhecimento, atendendo as expectativas acerca 
do tema, ou seja, apenas 23% da população não tinham conhecimento do que é a 
coleta seletiva, como ilustra a Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2 – Resultados do questionário aplicado - Fonte: Os autores( 2010). 

 

Quanto ao envolvimento, ainda percebe-se que esse fator não atinge sua 
totalidade, e que a intenção desse estudo, além de levantar dados, foi de sensibilizar e 
informar o papel de cada cidadão nesse árduo trabalho que é o passo inicial para que a 
reciclagem dos materiais seja bem sucedida.  

 
Figura 3 – Resultados sobre separação de resíduo - Fonte: Os autores ( 2010) 

77%

23%

Você sabe o que é a coleta seletiva?

Sim

Não

80%

20%

Você separa o lixo orgânico do 
reciclável?

Sim

Não
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Apenas 80% da população separam os resíduos, sendo que 83% tem 
conhecimento dos materiais que podem ser reciclados. Ou seja, algumas pessoas 
envolvidas no processo, apenas não o fazem alegando falta de tempo, de 
desconhecimento do assunto ou até mesmo falta de estímulo. Pois, mesmo que haja 
vontade de fazê-lo, não sabem como e a quem direcionar esse resíduo separado. 
 
CONCLUSÕES  

Com resultados preliminares deste estudo, observa-se que a população 
encontra-se ainda em processo de sensibilização ambiental, que é lento, mas 
progressivo, e que os benefícios alcançados serão sentidos apenas em médio a longo 
prazo, beneficiando principalmente as gerações futuras. 
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INTRODUÇÃO 

O lixo tem se tornado ao longo do tempo, um problema que afeta a todo 
mundo, desde ao seu principal gerador – o homem – até ao meio ambiente, ou seja, o 
local aonde ele é jogado. Tratar dessa questão é, sem dúvida alguma, indispensável, 
visto que, surgirão melhores esclarecimentos em relação ao assunto. 
 Uma grande parte dos resíduos gerados pelo ser humano através das suas 
atividades de trabalho e de consumo pode ser reciclada, ou melhor, pode ser 
reaproveitada como matéria-prima na fabricação de novos produtos ou para outros 
fins, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Portanto, o homem 
precisa ser educado no tocante a esse assunto.  A coleta seletiva de resíduos é o meio 
pelo qual a humanidade pode contribuir para a reciclagem do lixo que ela mesma 
produz. O Setor privado, portanto, por oferecer maior empregabilidade, também, 
detém grande responsabilidade quanto a esse processo educacional. 

Tendo em vista a possibilidade de reciclagem e preservação do meio ambiente, 
o presente trabalho se justificou pela busca do oferecimento aos funcionários da 
empresa, na prática de um modelo de coleta seletiva de resíduos inorgânicos, uma 
forma ideal de tratamento dos resíduos sólidos gerados nas dependências da 
organização. 
 
OBJETIVO 

O objetivo geral é propor o modelo de coleta seletiva de resíduos sólidos para 
reduzir impactos ambientais na Usina Santa Maria. 
 Os objetivos específicos são: analisar a coleta seletiva de resíduos na visão dos 
gestores da empresa; observar o nível educacional dos colaboradores da empresa em 
relação a coleta seletiva de resíduos, e; apontar a contribuição da empresa para a 
preservação do meio ambiente através da coleta seletiva de resíduos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A metodologia utilizada para atender os objetivos propostos desse trabalho, 
quanto aos fins, foi exploratória e descritiva. Observe a definição de VERGARA (2007, 
p.47). A investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento 
acumulado e sistematizado. A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1997). 



21 
 

 A implantação do programa de coleta seletiva de resíduos na Usina Santa Maria 
teve início com uma palestra sobre o programa na escola Aurino Terto, localizada nas 
dependências da empresa, em seguida foram realizadas reuniões com a gestão da 
empresa e mais uma palestra com os funcionários. 
 Foi elaborado um questionário contendo nove perguntas específicas, além de 
entrevistas e observações, utilizando, portanto o método qualitativo. O plano de ação 
se constituiu de estratégias que incluíram distribuição de panfletos para informação da 
proposta da coleta seletiva e os resíduos passíveis ou não de serem reaproveitados e 
distribuição de lixeiras nos setores da empresa para a separação dos resíduos 
orgânicos e inorgânicos.  A empresa analisada foi a Usina Santa Maria, cuja fundação 
se deu no ano de 2002, a partir da fusão de duas usinas, a Cia Açucareira Norte de 
Alagoas (Porto Calvo, Alagoas) e a Agroindustrial São Gonçalo (Japaratinga, Alagoas). 
Tem como atividade principal a fabricação de açúcar e álcool, sua sede e parque fabril. 
Estão localizadas na Fazenda Engenho Novo, zona rural de Porto Calvo, Alagoas, a uma 
distância de 100 km da capital alagoana 
 
 RESULTADOS OBTIDOS  

O primeiro passo foi verificar a existência de pessoas interessadas em fazer 
esse trabalho.  Foram desenvolvidas três etapas do programa: Planejamento, 
Implantação e Manutenção.  Quanto ao planejamento a empresa conta com 803 
funcionários ativos (não levando em conta os trabalhadores rurais), os quais geram 
diariamente 160 Kg de lixo. Os tipos de resíduos, sua composição e porcentagens estão 
relacionados na tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 – Descrição do lixo gerado diariamente na empresa – Usina Santa Maria 

Tipos de resíduos Composição (kg) (%) 

Papel 130 81,25 

Plástico 10 6,25 

Orgânico 20 12,5 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Todo lixo gerado na empresa é coletado e enviado ao lixão do município, nada 

é reciclado (Figura a). 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

                Figura a – Lixão do município de Porto Calvo 
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 Existem recursos materiais como tambores e latões os quais serão todos 

reutilizados no processo de implantação do programa. A limpeza é realizada 

diariamente pela empresa, e a coleta normal do lixo pela prefeitura (com muitos 

atrasos), o que gera acúmulo de lixo.  

O cenário do mercado de recicláveis começa a ganhar amplitude (Figura b), 

pois, pretendem fazer parcerias com as empresas da região, e os materiais que antes 

eram rejeitados já são começam a ter aceitação, como por exemplo, o vidro, que será 

recolhido e vendido a uma empresa do Estado de Pernambuco. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura b – Centro de coleta de materiais recicláveis 

As principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores são preço de 

compra de alguns materiais e transporte. O papelão, por exemplo, possui um preço de 

compra de R$ 0,10 (Dez centavos), por ser muito baixo o pessoal não dá importância 

ao comércio, preferindo jogar do lixo. Todos os materiais serão doados a uma equipe 

responsável pela coleta dos materiais (Figura c) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura c – Equipe responsável pela coleta dos materiais 

Seguiu-se com a montagem da parte operacional do projeto. Nessa etapa ficou 

decidido que a coleta não seria de todos os materiais, ou seja, só dos mais fáceis de 

serem comercializados, como papel, papelão e plástico. A armazenagem dos 

recicláveis será realizada por pessoal determinado pela empresa, em pontos 

intermediários, em seguida enviados a central resíduos e doados para uma equipe 

responsável pela coleta. Todo material ficará na central de resíduos instalada na 

empresa até atingir a quantidade ideal para coleta. Passando para a  etapa de 

controle. Nessa fase do projeto foi feita a divisão dos trabalhos, a fim de que seja 

garantida a realização das várias tarefas e contatos planejados, e, alocação dos 



23 

 

coletores personalizados nos diversos setores da empresa para seleção de papel, 

plástico e resíduos orgânicos, ver figura d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura d – Coletores Instalados nos setores da empresa 

Com o incentivo do grupo responsável foram realizados treinamentos dos 

funcionários responsáveis pela coleta e elaboração de folhetos informativos. A 

manutenção do projeto envolve os cuidados necessários ao programa, tais como 

acompanhamento e gerenciamento da coleta, armazenamento e levantamento das 

quantidades coletadas. Todas as atividades relacionadas a esta fase será de inteira 

responsabilidade da equipe de Gestão Ambiental da empresa. 

 
CONCLUSÕES 
 A visão dos gestores da empresa em relação a coleta seletiva de resíduos é 

muito satisfatória, uma vez que desde a alta gerência aos encarregados de serviços 

diversos, todos entendem que esse é um trabalho de fundamental importância para 

uma organização do porte da Usina Santa Maria. O nível educacional dos funcionários 

em relação a coleta seletiva de resíduos apresenta uma leve variação entre os níveis 

administrativos e operacionais. 

 O fato é que a coleta seletiva de resíduos envolve um processo que vai desde a 

deposição de lixo no local correto até ao destino final, onde será feita a reciclagem do 

material separado, portanto, percebe-se que esse processo ainda era muito 

desconhecido por parte dos colaboradores, uma vez que não há dificuldades no 

momento de depositarem o lixo nos seus devidos coletores. Recomenda-se a 

ampliação do sistema de coleta seletiva na empresa com ênfase em resíduos 

perigosos, utilizados nos laboratórios de sacarose e industrial e na oficina de veículos, 

no primeiro, por exemplo, é utilizado o sulfato de chumbo, material usado para a 

clareação do caldo da cana, a fim que se obtenha a quantidade de açúcar contida 

naquela porção, e; a implantação do programa na comunidade local. 
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INTRODUÇÃO 
 Um estudo sobre responsabilidade ambiental voltada pra gestão de resíduos 

sólidos na gestão pública é muito relevante, pois diante de tantos desastres se tornam 

cada vez mais necessárias ações nesse sentido. O meio ambiente vem sendo explorado 

pela humanidade, sem que essa se posicionasse diante do mal que estaria causando a 

si mesma, com uma exploração desenfreada e inconsequente dos recursos naturais, 

achando que esses seriam ilimitados, causando assim sérios desequilíbrios ambientais 

e ameaçando a sobrevivência humana.  

Conduzir um município de maneira ambientalmente responsável pressupõe um 

planejamento urbano que consista na organização dos espaços, das atividades e 

funções da cidade, com o propósito de preservar a qualidade ambiental. 

Segundo SOUZA (2006, p.46) “o planejamento é a preparação para a gestão 

futura, [...]; e a gestão é a efetivação, [...] ao menos em parte das condições que o 

planejamento feito no passado ajudou a construir”. Reconhecendo a necessidade de 

uma atitude imediata por parte não somente da sociedade, mas principalmente dos 

gestores públicos, a presente pesquisa buscou estudar, como a gestão pública atual do 

município de Campo Alegre, situada no Estado de Alagoas, trata a questão da gestão 

ambiental voltada para gerenciamento dos resíduos sólidos.  

 

 

OBJETIVO 
O objetivo geral desse trabalho é identificar se há no município de Campo 

Alegre uma gestão que possui como diretriz a responsabilidade ambiental voltada para 

gestão de resíduos sólidos.   

Os objetivos específicos são: Identificar a situação atual e saber quais são as 

projeções futuras que o gestor pretende adotar para a proteção do meio ambiente e 

verificar o que estabelece o plano diretor do município a respeito  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A metodologia utilizada para atender os objetivos propostos desse trabalho, 

quanto aos fins, foi exploratória e descritiva. Segundo VERGARA (2007) a investigação 

exploratória, que não deve ser confundida com leitura exploratória, é realizada em 

área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de 

sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final 

da pesquisa. E a pesquisa descritiva expõe características de determinada população 

ou de determinado fenômeno. 

Quanto aos meios, foi feita sob a forma de pesquisa de campo, através da 

utilização de questionário, entrevistas e observações participante. A coleta de dados 

aconteceu de forma direta. Para coletar os dados primários, foi aplicado questionário, 
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realizado entrevistas abertas e observações no local. Além do Plano Diretor do 

município, que foi gentilmente cedido pela câmara de vereadores municipal. 

Localizada na região da zona da mata no estado de Alagoas, Campo Alegre tem 

uma área de 308,06 km2, e uma população de aproximadamente 45.307 habitantes de 

acordo com dados do IBGE (2007), cuja economia é basicamente a cana de açúcar. 

Possui um clima temperado, com temperatura Máxima de 37°C e mínima de 

22°C. Sua altitude é de 180 m acima do nível do mar e seu bioma é composto 

essencialmente pela Mata Atlântica. O relevo faz parte da unidade dos Tabuleiros 

Costeiros. Esta unidade acompanha o litoral de todo o nordeste, apresenta altitude 
média de 50 a 100 metros. De modo geral, os solos são profundos e de baixa 
fertilidade natural. 

Quanto à hidrografia, Campo Alegre está inserida na bacia hidrográfica do rio 
Jequiá. Seus principais afluentes são: o rio Jequiazinho e os riachos Jequiá Grande, do 
Matão e Aferventa; o riacho Sapucaia, na porção central, os riachos Manibu ou Santa 
Maria, o riacho Mandante e o riacho Caboatã. O município também é banhado pelos 
riachos do Escorrega e Baixa d’Água. Além desses, existem ainda outros pequenos 
riachos e açudes, que juntos servem para abastecer a cidade, com água para uso 
doméstico e utilização na irrigação.  
 
RESULTADOS OBTIDOS  
 O processo de urbanização é algo crescente na cidade de Campo Alegre, o 
município que possui mais de 45 mil habitantes, tem a maioria de sua população 
vivendo em área urbana, uma das consequências desse processo é a poluição 
ambiental, caracterizada pela modificação do ambiente natural, tais como alterações 
na água, no ar e no solo, tornando esses ambientes impróprios para a sobrevivência 
dos seres vivos. 

A ocupação do meio urbano da cidade de Campo Alegre, esta acontecendo de 
forma não ordenada.   

No Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Territorial Integrado de 
Campo Alegre, elaborado no ano de 2006, consta no capítulo V, em seus artigos 51 e 
52, vários objetivos em relação à política ambiental da cidade, veja: 

Art. 51- A expansão territorial sustentável de Campo Alegre deverá ser atingido 
com a proteção ambiental e o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o uso e 
a ocupação do solo. 

Art. 52- São objetivos gerais para o desenvolvimento sustentável do município 
de Campo Alegre, nas áreas rural e urbana, referentes ao ambiente natural. 

A não preocupação com o equilíbrio ambiental pode ocasionar várias 
consequências, como mudanças climáticas e problemas de saúde na população. 
Afetando diretamente a economia e o bem estar social. 
 A Poluição do solo dá-se através da utilização de agentes químicos por parte 
dos agricultores da cidade; dejetos de seres humanos e animais; despejos de resíduos 
sólidos e líquidos no solo sem o devido tratamento e o desempenho de ações que 
resultam na erosão do solo, como por exemplo, o desmatamento. O lixo produzido 
pela população é uma das principais causas de poluição na cidade, observado na figura 
a. 
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Figura a. Lixão da Cidade. Fonte: própria. 

 
O lixão encontra-se a céu aberto sem nenhuma forma de tratamento, em uma 

área que fica a aproximadamente, 150m de distância das residências do Bairro Belo 
Horizonte. Localizado perto das margens do açude Mandante, o lixão ocasiona a 
poluição das águas, do solo e maus odores. Quando entra em combustão a fumaça 
tóxica invade as residências próximas e o centro da cidade. Outra consequência é a 
proliferação de insetos, causando transtornos à população, em decorrência da 
quantidade elevada de moscas, escorpiões dentre outros insetos que entram nas casas 
adjacentes. 

Em relação ao lixo, consta no Plano Diretor do município em seu Art. 62, 
diretrizes relativas à limpeza urbana: 

I. Implantar programas especiais de coleta seletiva e destinação final do lixo; 
III. Criar condições urbanísticas para a implantação do sistema de coleta 

seletiva dos resíduos sólidos urbanos, dando especial atenção ao tratamento e à 
destinação final do lixo hospitalar; 

VI. Implantar um aterro sanitário para destino final dos resíduos sólidos, em 
área onde não comprometa o lençol freático e não polua o meio ambiente;  

Em resposta ao questionário aplicado, foi relatado que não há previsão para 
que essas diretrizes sejam implantadas. Em relação ao lixo hospitalar disse que este é 
coletado por uma empresa terceirizada.   
 
CONCLUSÕES 

De acordo com os objetivos propostos, uma das medidas citadas que 
corresponde a uma gestão pública ambientalmente responsável são as elaborações e 
aplicações de um plano diretor que atenda as necessidades de preservação e 
conservação dos recursos naturais. No tocante a este ponto, foi possível observar que 
o Plano Diretor do município de Campo Alegre possui várias diretrizes e medidas que 
versam sobre a proteção e conservação do meio ambiente, digam-se de passagem, 
estas são propostas muito interessantes, como a separação do lixo, a reciclagem, 



28 
 

implantação de aterro sanitário, reconstituição das matas ciliares e despoluição de 
alguns rios da cidade.  

A sociedade tem que clamar pelos seus direitos, e procurar fazer valer o que 
lhe é garantido por lei, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim 
como colaborar em sua defesa. Além disso, é preciso que o poder público tenha uma 
estrutura adequada para enfrentar os problemas ambientais e possua leis específicas 
para a sua proteção, fazendo com que estas sejam cumpridas, através da fiscalização e 
educação. Pois um ambiente equilibrado contribuirá para uma melhor qualidade de 
vida de todos os cidadãos. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do ano de 
2008, no país, são coletadas 8.909 toneladas de RSS por dia e 61% dos municípios 
brasileiros encaminha os RSS para o lixão (IBGE, 2010). 

Com base nisso, é indispensável o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde (RSS) em caso de descarte inadequado, devido ao potencial de contaminação 
dos recursos naturais e ao risco à saúde humana. Nesse sentido, a gestão integrada e 
compartilhada dos resíduos sólidos é uma preocupação crescente, visando minimizar a 
ocorrência dos impactos ambientais e promover o bem estar à população.  

Para isso, o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) 
surgiu com o intuito de organizar, controlar e monitorar procedimentos de manuseio 
seguro nos serviços de saúde, pois representa “o documento que aponta e descreve as 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e 
riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente.”, de acordo com artigo 2 do BRASIL (2005). 

Como unidade de estudo dos procedimentos adotados para o gerenciamento 
de RSS foi selecionada a Penitenciária Dr. Sebastião Martins Siqueira que está 
localizada na zona leste do município, no bairro Jardim Pinheiros. A área total dessa 
unidade prisional é de 196.293m2, sendo que a área construída é de 34.851m2. Foram 
construídos 8 pavilhões e um Centro de Detenção Provisório (CDP), os quais contam, 
atualmente, com 1.565 detentos (Penitenciária de Araraquara, 2011). 

O diagnóstico proposto identificou que os procedimentos, as instalações, os 
coletores, o armazenamento externo e o sistema de identificação de risco não estão 
apropriados para o manejo adequado dos RSS na penitenciária de Araraquara. Com os 
resultados obtidos, será elaborado e apresentado o PGRSS à Diretoria da Penitenciária, 
de modo a propor adequações para tais não-conformidades, baseando-se nas 
diretrizes das regulamentações vigentes. 
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar o diagnóstico do gerenciamento dos RSS 
da Penitenciária de Araraquara, visando identificar os procedimentos em andamento 
para implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foram levantados os instrumentos legais e normativos que regem 
sobre o gerenciamento dos RSS, tendo como destaque as normas brasileiras NBR 
12.807 – terminologia dos Resíduos de Serviços de Saúde (ABNT, 1993a), NBR 12.809 – 
manuseio de resíduos de serviços de saúde (ABNT, 1993b), NBR 12.810 – Coleta de 
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resíduos de serviços de saúde (ABNT, 1993c), NBR 10.004 - classificação de resíduos 
(ABNT, 2004) NBR 9190 - acondicionamento de sacos plásticos (ABNT, 1993d), além da 
Resolução Anvisa RDC no 306 – Regulamento técnico para o gerenciamento dos RSS 
(BRASIL, 2004) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal no 12.305 
(BRASIL, 2009). Foram investigados trabalhos científicos em base digital sobre o 
referido tema, além da realização de visita ao local e do acompanhamento dos 
procedimentos realizados pela equipe de saúde. 

Posteriormente, foi definida a área de estudo, considerando a facilidade de 
acesso aos dados e a possibilidade de acompanhamento do serviço da equipe da saúde 
no ambulatório da unidade prisional (Figura 1). 

Devido à rebelião ocorrida em 2006, essa unidade foi reinaugurada no ano de 
2007 para abrigar 1.008 detentos em regime fechado. Cada pavilhão possui 62 a 64 
celas, com capacidade de 2 detentos por cela. O CDP, denominado anexo, tem 
capacidade máxima de 496 detentos e foi especialmente projetado para abrigar 
detentos que aguardam o julgamento (Penitenciária de Araraquara, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização da Penitenciária no Município de Araraquara/SP. 
Fonte: Google Maps (2011). 

 
Além das instalações de aprisionamento, existem dois pavimentos com área 

total de 1.654 m² para o serviço de ambulatório e para o abrigo de detentos que 
necessitam de tratamento ou isolamento de saúde. A capacidade desse bloco é de 2 
detentos por cela. 

O diagnóstico possibilitou identificar os tipos de resíduos gerados, a forma de 
acondicionamento desses materiais, bem como o registro quantitativo desses 
resíduos. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

O serviço médico realizado no ambulatório da Penitenciária de Araraquara 
compreende o consultório médico, os leitos hospitalares, o consultório odontológico. 
O número médio é de 800 atendimentos por mês, sendo que aproximadamente 90% 
representam atendimentos médicos gerais e 10% serviços odontológicos. A unidade 
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também conta com acompanhamento psiquiátrico, tendo em média 25 atendimentos 
por mês. A equipe de saúde conta com o auxilio de 5 médicos, todos atuando como 
clínicos gerais, 2 dentistas e 5 profissionais de apoio como técnicos de enfermagem  e 
enfermeiros.  

De acordo com dados da diretoria de saúde da unidade de Araraquara, o 
ambulatório gera cerca de 40 litros de resíduos do grupo E (perfurocortantes) por mês, 
sendo os únicos resíduos separados de forma adequada na unidade. Os demais 
resíduos, (grupos A e D) totalizam 50 litros por semana e não são segregados 
corretamente, sendo depositados em um único recipiente para coleta (Penitenciária 
de Araraquara, 2011). 

Verificou-se que a unidade prisional não apresenta o gerenciamento adequado 
dos RSS de acordo com as exigências dos instrumentos normativos e legais analisados, 
como ilustram as Figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2 – Forma de acondicionamento interno de todos os RSS 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3 – Recipiente utilizado para o descarte dos RSS 
 
CONCLUSÕES  

Observou-se que os procedimentos existentes não cumprem as exigências 
mínimas estabelecidas pelos regulamentos legais e normativos. Há falta de capacitação 
de funcionários, bem como não há melhorias previstas. As instalações de segregação 
dos RSS, os coletores, o armazenamento externo e o sistema de identificação de risco 
são impróprios e, portanto, necessitam de adaptações. 

Pretende-se com os resultados observados, elaborar o PGRSS e apresentar à 
Diretoria da Penitenciaria de Araraquara como subsídio ao gerenciamento dos RSS 
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para que esse material tenha seu controle e monitoramento associados às diretrizes 
legais. 

Cabe ressaltar que tanto o transporte dos resíduos como o orçamento das 
obras necessárias para adequação das instalações serão apresentados no término do 
trabalho de graduação, previsto para dezembro de 2011. 
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INTRODUÇÃO 
A Natura, seguindo seu compromisso de “(...) inserir a Sustentabilidade de 

forma transversal em toda a organização (...)”, considera-se responsável pelos 
aspectos ambientais gerados na cadeia produtiva de seus produtos. É neste sentido 
que vem construindo, nos últimos anos, inventários corporativos relacionados aos 
impactos ambientais das atividades que possui controle direto, bem como daqueles 
oriundos das atividades da sua cadeia de fornecimento à montante, etapas de 
distribuição, uso e descarte de seus produtos. 

Desde 2007, a companhia encontra-se aprimorando o modelo de quantificação 
da Pegada de Carbono de seus produtos, gerando subsídios para a gestão de carbono 
em todos os seus processos, assim como balanço corporativo total. Desde 2008 vem 
colaborando diretamente no aprimoramento da metodologia e desenvolvendo 
estudos de Pegada Hídrica de produtos. Em 2010, iniciou a análise do aspecto 
ambiental geração de resíduos sólidos oriundos de toda a sua cadeia de valor. É neste 
contexto que este estudo visa analisar criticamente os parâmetros relacionados ao 
desenvolvimento de uma metodologia de inventário de resíduos sólidos corporativa 
coerente com as especificidades da Natura. A fim de adotar uma postura proativa em 
relação às questões ambientais, tal metodologia será fundamental para auxiliar a 
companhia na gestão sustentável de seus resíduos, possibilitando integrar questões 
como ecodesign, logística reversa e educação ambiental, entre outras. 
 
OBJETIVO 

O principal objetivo desse estudo visa estabelecer uma forma adequada de 
mensurar a quantidade de resíduos e rejeitos sólidos gerados pelas atividades da 
Natura, oriundos da cadeia de ciclo de vida de seus produtos. Nesse artigo, será 
apresentado um resumo do levantamento informativo e metodológico inicial, assim 
como as conclusões e orientações definidas para a concepção de uma métrica 
completa de resíduos sólidos da empresa, voltada à gestão de sustentabilidade dos 
produtos e da empresa. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A proposta deste estudo baseia-se na concepção de uma metodologia capaz de 
quantificar o aspecto ambiental “geração de resíduo”, interpretando tecnicamente as 
definições presentes nos atuais requisitos legais brasileiros, principalmente aqueles 
apresentados pela Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Para tanto, foram resgatados conceitos sobre resíduos e rejeitos, disposição e 
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destinação ambientalmente adequadas, analisados sob o espectro da metodologia de 
Avaliação de Ciclo de Vida (ABNT NBR ISO 14040:2009), confrontadas com possíveis 
iniciativas propostas pelo meio acadêmico e pela iniciativa privada. 

Analisando as etapas da cadeia de processamento da Natura, definem-se dois 
tipos de fonte de geração de resíduos: (i) incorporados ao produto, gerados 
diretamente do fluxo principal dos produtos principais; (ii) não incorporados ao 
produto, gerados a partir dos fluxos auxiliares necessários para a produção dos 
produtos principais. Outros dois conceitos comumente empregados em declarações 
ambientais podem-se adaptados: resíduos pré e pós-consumo, dependendo se a 
atividade imediatamente anterior é caracteriza pela fase de uso do produto. 

A partir dos conceitos preconizados pela ABNT NBR ISO 14040 (2009), resíduo 
pode ser definido como fluxo material ou energético que não mais possua função após 
a etapa de uso dentro do seu subsistema de análise, adjacente ou subsequente. Caso 
cumpra função em outro subsistema, pode então ser definido como coproduto, 
subproduto ou até mesmo como fluxo elementar. Em contrapartida, a Lei nº 12.305 
resume o termo “resíduo” como todo material destinado a atividades (ou subsistemas) 
de reciclagem e recuperação, entre outros, definindo agora o termo “rejeito” como o 
material destina a aterro.  

Finalmente, o levantamento do estado da arte do tema foi conduzido através 
da análise de estudos acadêmicos, bem como das possíveis métricas propostas pela 
iniciativa privada. Através da consulta a sítios eletrônicos de empresas e de 
documentos disponíveis ao público, o objetivo foi analisar criticamente os dados 
divulgados a fim de identificar a existência de parâmetros ordenados oriundos de um 
inventário de resíduos sólidos previamente estruturado. 
 
RESULTADOS  

Devido à falta de alinhamento entre as definições da ABNT NBR ISO 14040 
(2009) e às definições subjetivas de resíduos e rejeitos propostas pela Lei nº 12.305, 
aliada à estrutura de negócios da companhia, propõe-se um modelo de fluxos de 
resíduos dos produtos da Natura conforme ilustrado pela Figura 1. 

 
Figura 1 – Fluxo de resíduos no ciclo de vida dos produtos da Natura. 

 
As etapas de primeiros processamentos e fornecedores diretos, à montante da 

Natura, incluem as cadeias de fornecimento de matérias-primas e materiais de 
embalagens. As etapas de distribuição e uso do produto final encontram-se à jusante 
de suas atividades diretas, identificadas no quadro “NATURA”. Em cada etapa do ciclo 
de vida há a geração de resíduos pré e pós-consumo, identificados como “Resíduo 
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Total”. Deste montante, uma parcela (resíduos) é destinada para etapas de 
reaproveitamento (ou destinação final), nas suas diversas formas, a fim de retornar ao 
fluxo principal do produto; e o restante (rejeito) para cenários de disposição final 
(aterro). 

Analisando neste contexto os dados primários da Natura, observa-se que o pós-
uso dos produtos (embalagens) e seus materiais apoio (revista Natura e caixas de 
papelão) são responsáveis por grande parte do volume do “Resíduo Total” gerados 
pelas atividades da companhia. Em relação à contabilização dos fluxos de resíduos da 
cadeia à montante, esta se mostra bastante complexa por ser composta por uma 
elevada gama de fornecedores com atividades distintas e com cadeias de suprimentos 
bem diversificadas. Infere-se ainda que o volume dos resíduos incorporados (materiais 
de embalagem) tende a ser mais representativo quando comparado ao volume dos 
resíduos não incorporados. 

Em relação às atuais metodologias de Avaliação de Impactos de Ciclo de Vida 
(AICV), estas não tratam “resíduos” como um indicador final (endpoint) ou mesmo 
intermediário (midpoint), mas sim como um indicador de fluxo, onde apenas os efeitos 
da sua disponibilização final são mensuráveis nas diversas categorias de impacto, tais 
como mudanças climáticas, toxicidade e eutrofização, por exemplo. 
Consequentemente, não existe consolidado no meio acadêmico um conceito de 
resíduo equivalente que possa correlacionar intrinsecamente os impactos ambientais 
de todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, definindo assim seus fatores 
de caracterização. 

Outro ponto a ser observado refere-se à inexistência de equivalência física para 
subtrair ou neutralizar a geração de resíduos de um produto quando resíduos pós-
consumo são incorporados na sua cadeia de produção, ou seja: uma revista de papel 
virgem ou reciclado geram a mesma quantidade de resíduos, após a etapa de uso. 
Neste contexto, não existe hoje legislação específica que defina formas de 
compensação ou neutralização de resíduos de ciclos abertos ou fechados, 
integralizando ou correlacionando os diferentes subsistemas de produto. Sob o ponto 
de vista sistêmico, tanto a destinação como a disposição final dos resíduos são 
pulverizadas nacional e mundialmente, porém seus impactos ambientais são locais ou 
regionais.  

Portanto, escolheu-se um escopo de análise e mensuração dos resíduos sólidos 
da Natura compreendendo, em um primeiro momento, os materiais de embalagem de 
todos os produtos comercializados e os materiais de apoio (revista, sacolas e caixas de 
papelão), bem como os resíduos internos provenientes da etapa de Processos Internos 
(produção e administração) dos sites da Natura e de seus terceiros. O escopo desse 
Inventário inicial poderá ser estendido futuramente, considerando os “resíduos 
indiretos” gerados na cadeia produtiva a montante, assim como os fluxos de 
reciclagem pré-consumo associados. 

A partir das correlações entre as definições, foram estruturados indicadores de 
acompanhamento para o aspecto ambiental de resíduos sólidos gerados a partir das 
atividades do ciclo de vida corporativo, por processo interno da Natura e por produto 
individual: (i) indicadores absolutos, diretamente ligados à produção ou à disposição 
produto, relacionados com as atividades à montante e à jusante da etapa de uso, 
respectivamente; (ii) indicadores relativos, possibilitando a comparação entre a 
geração de resíduos e rejeitos atrelados à massa de matéria-prima comercializada; (iii) 
indicador que apresente o balanço entre a geração de rejeito e uso de material 
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reciclado pós-consumo, este último ambientalmente benéfico, devendo portanto ser 
estimulado. 
 
CONCLUSÕES 

Na análise crítica do material consultado não foram encontradas declarações 
de metodologias de contabilização de resíduos relacionados ao ciclo de vida de 
produtos ou parâmetros que possam inferir a existência de uma estrutura de 
inventário de resíduos. 

Devido à ausência de convergência entra as definições da recém-criada Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e os conceitos da metodologia de Avaliação de Ciclo de 
Vida, fica o desafio de elaborar uma forma efetiva de comunicação da metodologia 
resultante da sinergia destas fontes de referência. Como usualmente observado em 
trabalhos ligados ao tema ciclo de vida, a elevada complexidade na etapa de coleta e 
tratamento dos dados levou a um recorte do escopo total, focando em um primeiro 
momento a análise parcial do sistema de produto (cadeia à jusante). Tal premissa foi 
adotada a fim de viabilizar o estudo em função das necessidades técnico-comerciais da 
companhia, priorizando as etapas à montante em um estudo posterior a fim de 
complementar sistemicamente a análise final. 

Mesmo considerando que a segregação entre resíduo e rejeito apresenta um 
avanço na contabilização e na gestão ambiental da questão de resíduos sólidos da 
Natura, aparece claramente a necessidade de pesquisas e alinhamentos adicionais, no 
meio acadêmico e com o setor produtivo, no sentido de propor metodologias 
consolidadas para a contabilização de resíduos sólidos e, consequentemente, 
definições de resíduos equivalentes. 
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INTRODUÇÃO 

A maior parte dos problemas sanitários que afeta a população mundial está 
intrinsecamente relacionada com o meio ambiente (BRASIL, 2006). Investir no 
saneamento básico do município aumenta a proteção ao meio ambiente e melhora a 
qualidade de vida da população, pois diminui a incidência de doenças e internações 
hospitalares, principalmente se for conjugado com políticas de saúde e habitação 
(SANEAMENTO AMBIENTAL, 2011).  

As preocupações ambientais tiveram como marco a Conferência de Estocolmo 
em 1972. No Brasil, apesar de ter uma das melhores Constituições do Mundo, a Lei 
Federal 11.445, denominada Lei do Saneamento Básico (LSB), foi somente aprovada 
em 2007 e em 2010 a Lei nº 12.305, conhecida como Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Apesar de surgirem como um avanço para o saneamento básico, que 
passa a exigir ações concretas para uma boa gestão, a aprovação dessas leis fez com 
que o lixo passasse a ser problema para todos. A demora na criação e aprovação 
dessas leis acabou gerando danos ambientais significativos, como a multiplicação de 
lixões. 

Saneamento básico é o conjunto de medidas e ações socioeconômicas que visa 
preservar ou modificar as condições do ambiente com a finalidade de prevenir 
doenças e promover a saúde (FUNASA, 2009), ou seja, busca alcançar a salubridade 
ambiental por meio de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, 
drenagem urbana e recolhimento e destinação de resíduos sólidos (BRASIL, 2006). 

Os brasileiros produzem todos os dias cerca de 125.281 toneladas de lixo, além 
dos 14,5 milhões de metros cúbicos de esgoto sanitário. A destinação inadequada 
desse material ajuda a explicar por que o Brasil ainda está às voltas com males do 
século XIX como a febre amarela, a hepatite, a diarreia e mesmo a dengue (ONZE 
ANOS DEPOIS, 2002). 

Os serviços de manejo dos resíduos sólidos compreendem a coleta, a limpeza 
pública, bem como a destinação final desses resíduos. Os resíduos são gerados pelas 
atividades da população de origem industrial, doméstica, comercial, hospitalar, 
agrícola entre outras, e classificados segundo a sua origem, necessitando de cuidados 
específicos, por fim, acabam sendo um problema sanitário, estético, ambiental e 
econômico. Sua composição varia de comunidade para comunidade, de acordo com os 
hábitos e costumes da população, número de habitantes do local, poder aquisitivo, 
variações sazonais, clima, desenvolvimento, nível educacional, variando ainda para a 
mesma comunidade com as estações do ano (BRASIL, 2006). 

Segundo a Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (PNSB, 2008), a destinação 
final dos resíduos em 50,8% dos municípios era depositada em vazadouros a céu 
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aberto (lixões). Atualmente como será feita nos municípios no extremo sudoeste 
goiano? Por sua vez, o serviço de manejo dos resíduos sólidos em mais de 60% dos 
municípios são realizados por entidades relacionadas ao setor público e em mais de 
30% dos municípios sob concessão do poder público.  

Conforme dados do Manual do Saneamento de 2006, outra preocupação é em 
relação às doenças que podem ser veiculadas pelos resíduos sólidos, microrganismos 
como a Salmonella typhi, Salmonella paratyphi e Salmonella sp podem sobreviver nos 
resíduos sólidos de 29 a 70 dias. Já a Mycrobacterium tuberculosis, que causa 
tuberculose, sobrevive de 150 a 180 dias e os coliformes fecais, 35 dias. Por sua vez, 
vírus como o Enterovirus (poliomielite) sobrevive de 20 a 70 dias, apesar disso, seu 
tempo de vida não é tão assustador se comparado aos helmintos como a Ascaris 
lumbricóides (ascaridíase) com tempo de vida de 2000 a 2500 dias.   

Algumas enfermidades relacionadas aos resíduos sólidos são transmitidas por 
ratos, pulgas, por meio de mordida, urina, fezes e picada, causando doenças como 
leptospirose, peste bubônica, tifo murinho. O próprio consumo de carne contaminada 
pode causar teníase e cisticercose, e animais domésticos como cães e gatos podem 
transmitir doença, como a toxoplasmose, por meio da urina e fezes (BRASIL, 2006).  

Por esses motivos a questão sanitária é tão importante no que se refere ao 
manejo dos resíduos sólidos, pois quando dispostos de maneira inadequada, 
favorecem a proliferação de doenças. É notório que milhares de pessoas morrem 
diariamente devido ao descaso relacionado ao setor do saneamento básico, onde os 
danos causados a saúde e ao meio ambiente são assustadores.  
 
OBJETIVO 

O presente trabalho busca analisar os serviços públicos referentes ao manejo 
de resíduos sólidos no município de Itarumã (GO), incluindo a limpeza urbana (varrição 
e capinagem). A finalidade do estudo é elaborar diretrizes que possam contribuir para 
a melhoria dos serviços públicos relacionados ao saneamento básico no município, 
com enfoque nos resíduos sólidos. 

Objetivos específicos: 
- Levantar no sistema de saúde se há casos de doenças notificadas, 

relacionadas às condições de saneamento básico; 
- Avaliar as ações dos municípios no que se refere à coleta, transporte, 

disposição final dos resíduos sólidos e limpeza urbana;  
- Verificar a situação atual do acondicionamento, coleta, transporte e 

disposição final dos resíduos sólidos no município de estudo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foi realizada revisão bibliográfica sobre a 
relação entre o saneamento básico e a saúde pública. Serão verificados o 
acondicionamento dos resíduos sólidos, os equipamentos de coleta e transporte, bem 
como a forma de destinação final desses resíduos e realizadas visitas aos locais 
envolvidos com a limpeza urbana municipal e com o gerenciamento dos resíduos 
sólidos no município de Itarumã (GO). Além de entrevistas com os responsáveis pela 
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Saúde do município, por meio da 
elaboração de questionários.  

O objetivo do questionário é levantar informações sobre a situação da limpeza 
urbana e sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos no município.  
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A pesquisa terá como centro o município de Itarumã – GO (Figura 1), localizada 
na região sudoeste do Estado de Goiás, a 360 km da capital Goiânia, com 6.300 
habitantes, segundo IBGE (2010).  
 

 
Figura 1 - Localização Geográfica de Itarumã - GO 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2011 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

O município de Itarumã é conhecido na região como limpo e arborizado, 
praticamente todas as residências tem tambores de lixo doados pela prefeitura. As 
casas que não têm improvisam seus tambores. A coleta de lixo é realizada de segunda 
a sábado, assim como a limpeza das ruas. Vale ressaltar, que a varrição das ruas é 
realizada de forma manual, por gari, e ocorre durante a madrugada. Com isso, a cidade 
amanhece sempre limpa. 

Mas será que atende todos os bairros? E como a população improvisa seus 
tambores? Mesmo a prefeitura recolhendo resíduos de limpeza inibiu a população de 
colocar fogo? 

A varrição é de fundamental importância, pois sua execução dá aspecto de 
cidadania, evitando imagem de cidade suja, obstrução das galerias pluviais, bocas de 
lobo e assoreamento dos rios (BRASIL, 2006). 

Em 2011 o município adquiriu um caminhão com sistema de compactação, 
antigamente era feito em um caminhão tipo basculante. A prefeitura pediu a 
população, por meio de panfletagem e anúncios, que acondicionasse o lixo em sacos 
plásticos e que não o misturasse com os resíduos de construção, varrição e jardinagem 
(quintal e árvores), pois esse é realizado por um trator com carreta.  

Mas será que a população realmente atendeu esse pedido? 
Não há relatos, mas tudo indica que os resíduos de serviços de saúde são 

misturados com o lixo comum, sendo encaminhado para o aterro sanitário. Mesmo 
sendo uma cidade pequena do interior, Itarumã conta com quatro farmácias, três 
consultórios odontológico, dois postos de saúde, ambos com atendimento 
odontológico, e um hospital onde realiza pequenos procedimentos cirúrgicos (partos, 
curativos, análise de laboratórios). 

GOIÁS 

Itarum
ã 
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O que os responsáveis dizem sobre isso? 
Os resíduos de serviços de saúde são classificados quanto aos riscos potenciais 

poluidores ao meio ambiente e à saúde pública, segundo as suas características 
biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e origem. Para o seu manejo seguro são 
agrupados e definidos pela Resolução RDC ANVISA nº 33, de 25 de maio de 2003 
(BRASIL, 2006). 

No verão de 2009, ou seja, final de 2009, início de 2010, ocorreu em Itarumã 
um foco de dengue, mais de 300 pessoas foram notificadas com suspeita de dengue. E 
hoje a população e os órgãos públicos passaram a investir na prevenção? 

O município realiza ações positivas quanto à coleta dos resíduos, porém não 
conta com nenhuma legislação municipal específica e nenhuma pessoa qualificada ou 
que atenda como Gestor de Resíduos Sólidos. Todos os municípios têm até 2014 para 
elaborarem e aprovarem o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), caso 
contrário, deixará de receber alguns recursos. Esse plano faz parte da Lei 11.445/2007. 

Como caminham os procedimentos para o PMSB em Itarumã? 
Como toda cidade de interior, o aterro sanitário existe, mais, será que funciona 

corretamente? Há moradores próximos ao aterro sanitário, e não há campanhas de 
conscientização para reduzir, reciclar e reutilizá-los. 

Quando a população fica ciente do seu poder ou dever de separar o lixo, 
passará a contribuir mais ativamente com o programa. Com isso, haverá um desvio 
cada vez maior dos materiais que outrora iam para o aterro, implicando em economia 
de recursos (BRASIL, 2006), aumentando a vida útil do aterro e gerando renda. 

 
CONCLUSÕES  

Partindo-se do pressuposto que o gerenciamento dos resíduos sólidos e os 
serviços de limpeza urbana são de responsabilidade municipal, Itarumã (GO) necessita 
de legislações especificas para tratar do assunto e procurar avançar na área do 
saneamento básico com ações sustentáveis. 

Uma das soluções para o manejo adequado dos resíduos sólidos é a separação 
correta (coleta seletiva) e a reciclagem, que surge como uma fonte de renda para a 
comunidade. Como os resíduos sólidos podem ser reciclados, apresentam valor 
econômico. Ressalta-se que a separação dos resíduos deve ser realizada seguindo 
condições mínimas de higiene e segurança, a fim de evitar acidentes e doenças. 

Com base na revisão bibliográfica, constatou-se que investimentos em 
salubridade são essenciais para a melhoria da saúde pública. É certo que a gestão 
integrada do saneamento básico com a saúde publica é desejável para uma efetiva 
promoção e proteção da saúde humana. 
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INTRODUÇÃO 

A mineração de areia, embora de grande importância sócio-econômica para o 
cenário nacional, apresenta diversos impactos negativos ao longo de toda sua cadeia 
produtiva.  

Bauermeister e Macedo (1994) consideram a atividade extrativista de areia 
uma grande causadora de problemas ambientais e onde se concentram as mais graves 
transformações da paisagem. 

Como a mineração de areia ocorre em depósitos de material sedimentar 
erodido ao longo das eras geológicas, normalmente próximos a fundo de vales e aos 
rios, a paisagem comumente coincide com áreas de preservação permanente 
(ANNIBELLI E SOUZA FILHO, 2007).  

Além disso, e ainda de acordo com Annibelli e Souza Filho (2007), pode-se 
também elencar como impactos negativos da extração de areia: o afugento de 
animais, a destruição da mata ciliar, a poluição das águas e dos solos devido ao uso 
inadequado de combustíveis fósseis, dentre outros.  

Diante desse quadro, surgiu grande interesse por mecanismos que mitiguem ou 
anulem os efeitos prejudiciais no meio natural. Uma dessas ferramentas diz respeito a 
analise do ciclo de vida (ACV).  

A ACV consiste em balanços materiais e energéticos, desde a extração da 
matéria-prima até sua destinação final, com o intuito de se conhecer melhor o produto 
e sua influência sobre o meio ambiente (VALT, 2004). 
 Na ACV um fluxograma do processo é construído, com os principais estágios do 
ciclo de vida do produto. Um desses estágios se refere ao processamento do areia, 
comumente sob uma mistura que resultará no concreto. Estudos dessa magnitude 
podem fomentar uma utilização mais sustentável e eficiente desse agregado nos 
concretos, inclusive nos chamados concretos “verdes”. 
 Destes últimos, os concretos produzidos com adição de resíduos agrícolas, mais 
especificamente cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC), vêm ganhando destaque na 
construção civil, por propiciar vantagens técnicas, sócio-econômicas e ambientais. 

Assim, a ACV da areia, aliada a outros subsídios que busquem materiais de 
construção civil mais sustentáveis, como a substituição parcial de areia por cinza de 
bagaço de cana-de-açúcar no concreto, mostra-se como uma excelente ferramenta de 
gestão ambiental e gerenciamento de resíduos.  
 
OBJETIVO 

Avaliar o ciclo de vida da areia de leito de rio quantificando as contribuições 
ambientais e econômicas necessárias nas etapas de extração, beneficiamento, 
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armazenagem, transporte e uso em concretos com adição de cinza de bagaço de cana-
de-açúcar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A estrutura metodológica da ACV utilizada neste estudo seguirá as 
correspondentes nacionais da série ISO 14000: a NBR ISO 14040 (ABNT, 2001); a NBR 
ISO 14041, (ABNT, 2004a); a NBR ISO 14042 (ABNT, 2004b), e a NBR ISO 14043 (ABNT, 
2005a). 
 De acordo com a norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001), citada em Ometto 
(2005), a estrutura metodológica da série é dividida em quatro fases: 
 - Determinação do objetivo e do escopo; 

- Análise do inventário do ciclo de vida (ICV); 
 - Avaliação do  impacto do ciclo de vida (AICV); 
 - Interpretação; 

Para tanto, será necessário coletar dados quantitativos relacionados ao 
consumo dos principais materiais, energia, equipamentos, mão-de-obra, serviços, 
entre outros. Os diferentes dados utilizados serão obtidos a partir de entrevistas com 
profissionais da área, fabricantes de equipamentos e insumos e da literatura científica, 
além de visitas às unidades de produção. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Com a implantação deste projeto espera-se alcançar os seguintes resultados: 
� Elaboração de conhecimento sobre o ciclo de vida da areia de rio, 

estudando e interpretando os processos envolvidos nas etapas de 
extração, beneficiamento, armazenagem, transporte e uso em concretos 
com adição de cinza de bagaço de cana-de-açúcar; 

� Indicação das etapas críticas do ciclo de vida da areia utilizada na produção 
de concretos, que geram os maiores impactos negativos nos ecossistemas 
e na sociedade, e propor alternativas para mitigar ou anular tais impactos; 

� Identificação de oportunidades de melhorias ambientais e de eficiência 
energética e produtiva no ciclo de vida da areia; 

� Geração de informações científicas para garantir a sustentabilidade da 
produção de concreto com cinza de bagaço de cana-de-açúcar em 
substituição parcial da areia de rio. 

 
CONCLUSÕES  

A mineração de areia e a indústria da construção civil exercem impactos 
significativos sobre a economia e, portanto, pequenas alterações propostas pela ACV 
em seus processos produtivos podem representar significativas mudanças, como a 
maior eficiência energética e ambiental, a redução de gastos de produção, a geração 
de empregos, benefícios técnicos e operacionais, dentre outras.   
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional aliado ao aumento dos padrões econômicos de 
vida nos centros urbanos e ao desenvolvimento industrial contribui, substancialmente, 
com a crescente geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Por esta razão, a gestão 
dos RSU se tornou um grande desafio para os administradores públicos. O manuseio e 
a disposição final inadequada dos RSU oferecem riscos á saúde pública, uma vez que 
representam um potencial contaminante ás águas, solo e atmosfera (Batool, 2009; 
Sharholy, 2008). Nos países em desenvolvimento é possível observar dificuldades 
políticas em atender a população no que diz respeito à legislação (Parizeau et al., 
2006).  

Com relação à destinação final dos resíduos sólidos em Minas Gerais, segundo a 
FEAM, 2007 observam-se os vazadouros a céu aberto, os chamados lixões, 
caracterizados pela simples descarga dos resíduos sólidos sobre o solo, sem nenhum 
critério técnico, o que acarreta riscos à saúde publica e ambiental. O Aterro controlado 
é preferível ao lixão, consiste em uma técnica de confinamento dos RSU para evitar 
danos ao ambiente externo, porem ainda causa poluição localizada. Já os Aterros 
Sanitários são a melhor forma de disposição final de RSU da qual se tem 
conhecimento. Nestes, são necessários sistema de impermeabilização de base e 
laterais, recobrimento diário, coleta e drenagem de líquidos percolados, coleta e 
tratamento de gases, sistema de drenagem superficial e monitoramento. As Usinas de 
Triagem e Compostagem (UTC) são operacionalizadas por catadores de materiais 
recicláveis. São constituídas por uma unidade de triagem manual de recicláveis, pátio 
de compostagem da matéria orgânica, galpões de armazenamento e área de 
aterramento de rejeitos. Os recicláveis e o composto orgânico são comercializados e os 
lucros são destinados à associação. 

O Brasil, em sua grande extensão territorial, pode ser diversamente 
caracterizado quanto à gestão de RSU. A região do Sul de Minas Gerais, segundo Censo 
2010, é composta de 177 municípios, dos quais 93,33% possuem população abaixo de 
50.000 habitantes. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2009) 
foram contabilizados em Minas Gerais em termos da população atendida, 30,61% de 
lixões, 17,86% de aterros controlados, 45,87% de aterros sanitários e 3,54% de Usinas 
de Triagem e Compostagem (UTC). As políticas públicas, em nível federal e estadual, 
vêm sendo desenvolvidas com o intuito de auxiliar os municípios na correta gestão de 
RSU. A exemplo disto, a FEAM em parceria com as universidades mineiras 
desenvolvem projetos que possam suprir a carência de informações sobre gestão dos 
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RSU, como o programa “Minas sem Lixões”, com o objetivo de erradicar os lixões do 
estado mineiro. 
 
OBJETIVO 

Objetiva-se com este trabalho avaliar a evolução das formas de disposição final 
de resíduos dos municípios assistidos pelo programa “Minas sem Lixões”, em parceria 
com a Universidade Federal de Lavras, no ano de 2011. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

No programa “Minas sem Lixões”, o processo de erradicação dos lixões ocorre 
mediante visitas aos municípios. A primeira visita tem o objetivo de identificar os 
motivos do depósito de resíduos ser enquadrado como lixão. Após esta visita, os 
municípios recebem recomendações técnicas para que o lixão passe a se enquadrar 
como aterro controlado. Os requisitos necessários para tal, segundo a Deliberação 
Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 118/2008 são: 

1. A área não pode localizar-se em voçorocas, áreas erodidas, áreas cársticas, 
Áreas de Preservação Permanente (APP), em terreno com de baixa 
permeabilidade e/ou com declividade média superior a 30%.  

2. A área deve situar-se a mais de 300m de cursos d’água, 500m de núcleos 
populacionais e a 100m de rodovias. 

3. Devem ser implantados sistemas de drenagem pluvial em todo terreno, essas 
águas devem ser encaminhadas para estruturas de dissipação e sedimentação. 

4. Recobrimento freqüente do lixo com material inerte e acesso em boas 
condições durante todo o ano. 

5. A área deve possuir cercamento com arbustos ou árvores, portão de entrada, 
placa de identificação e proibição de entrada e permanecia de pessoas.  

6. Ausência de catadores de materiais recicláveis, de pneumáticos, baterias, 
resíduos do serviço da saúde e queimadas. 
Na segunda visita, o técnico observa se as recomendações foram seguidas e 

conclui se o lixão foi erradicado ou não. Foram assistidos pelo programa “Minas sem 
Lixões” em 2011, 23 municípios: Boa Esperança, Botelhos, Cambuí, Camanducaia, 
Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Coqueiral, Cruzília, Monte Belo, Monte 
Santo de Minas, Muzambinho, Paraisolpolis, Santana da Vargem, São Tomás de 
Aquino, Paraguaçu, Conceição das Pedras, Itumirim, Ingaí, Tiradentes e Resende Costa. 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

A tabela 1 apresenta uma síntese da situação dos municípios com relação à 
disposição final dos RSU em 2010 e em 2011. Pelas Figuras 1 a e b é possível observar 
que a quantidade de lixões reduziu de 74% para 17% nos municípios trabalhados. A 
quantidade de aterros controlados subiu de 22% para 79% e de UTCs de 4% para 9%.  

Estes resultados indicam a eficiência do programa, na qual é perceptível a 
melhoria no gerenciamento dos RSU para estes municípios, o que irá influenciar na 
saúde publica e ambiental da região. Entretanto, como um ponto negativo, não foram 
constatados aterros sanitários neste grupo.  Ressalta-se também a importância da 
manutenção destes resultados, uma vez que os aterros controlados podem retroceder 
a lixões se as operações não seguirem uma rotina rígida. No período das chuvas, a 
demanda municipal para as máquinas (tratores e caminhões) pode comprometer a 
operação dos aterros controlados. 
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Apesar das melhorias observadas na disposição final dos RSU destes 
municípios, o programa ainda não erradicou 100% dos lixões. Esta realidade é 
justificada pela falta de vontade política observada em alguns administradores, falta de 
incentivos financeiros, despreparo dos responsáveis pela operação, ausência de 
máquinas e equipamentos adequados, falta de participação da população, ausência de 
plano diretor nos municípios, entre outros. 

Tabela 1 - Situação dos municípios em 2010 e 2011 
Município Situação em 

2010 
Situção em 

2011 
Município Situação em 

2010 
Situção em 

2011 

Boa Esperança Lixão Lixão Monte Santo de 
Minas 

Lixão Aterro 
Controlado 

Botelhos Aterro 
Controlado 

Aterro 
Controlado 

Muzambinho Aterro 
Controlado 

Aterro 
Controlado 

Cambuí Lixão Aterro 
Controlado 

Paraísópolis Lixão Aterro 
Controlado 

Camanducaia Lixão Aterro 
Controlado 

Santana da 
Vargem 

Lixão Lixão 

Campo do 
Meio 

Lixão Aterro 
Controlado 

São Tomás de 
Aquino 

Aterro 
Controlado 

Aterro 
Controlado 

Campos Gerais Lixão Aterro 
Controlado 

Pedralva UTC UTC 

Cana Verde Aterro 
Controlado 

Aterro 
Controlado 

Paraguaçu  Aterro 
controlado 

Aterro 
controlado 

Coqueiral Lixão Lixão Conceição das 
Pedras 

Lixão Aterro 
controlado 

Cruzília Lixão Aterro 
Controlado 

Itumirim Lixão Aterro 
controlado 

Itamonte Lixão UTC Ingaí Lixão Aterro 
controlado 

Monte Belo Lixão Lixão Tiradentes Lixão Aterro 
controlado 

      
Resende Costa Lixão Aterro 

controlado 

 
 

 

Lixão -
74%

Aterro 
Controlad
o - 22%

UTC -4; 
4%

Situação em 2010
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Figura 1: a) disposição final de RSU em 2010  b) Disposição final de RSU em 2011 

 
CONCLUSÕES  

É perceptível a melhoria na situação da disposição final dos RSU nos municípios 
trabalhados em 2011, porém, a continuação do trabalho para garantir a manutenção 
dos resultados é de extrema importância, bem como tentativas de implantação dos 
aterros sanitários. Destaca-se também a importância da participação dos 
administradores públicos como um fator limitante para a eficiência do programa. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos setores da indústria que mais tem se desenvolvido nos dias atuais é o 
setor eletroeletrônico. Aliado ao aumento do poder aquisitivo da população, o 
consumo de bens desta natureza tem aumentado constantemente nas últimas 
décadas, e a previsão é de que aumente cada vez mais. Com isso, tem-se um alto nível 
de geração desses equipamentos sem destinação final adequada para os mesmos, os 
quais não possuem mais utilidade. Na sua maioria são constituídos por: pilhas, 
baterias, celulares, computadores, televisores, rádios, lâmpadas fluorescentes e 
outros, que se não tiverem uma destinação adequada, podem contaminar o meio 
ambiente, com sérios riscos à saúde humana. Um dos motivos destes equipamentos 
tornarem-se descartáveis com mais rapidez, é a rápida modernização tecnológica 
deixando-os ultrapassados. 

Um dos principais motivos de tornarem os produtos eletroeletrônicos 
descartáveis com maior rapidez é a obsolescência programada. A obsolescência 
planejada ou obsolescência programada está presente em diversos tipos de produtos, 
mas nos produtos eletroeletrônicos ela se destaca, pois é fato que estes produtos em 
algum momento apresentarão um problema e deverão ser trocados, porém o seu 
conserto será inviável pelo alto custo em relação ao custo da aquisição de um novo 
produto, forçando o usuário do equipamento a adquirir um novo produto em vez de 
consertá-lo, e consequentemente favorecendo a geração de resíduos 
eletroeletrônicos. 

Os equipamentos eletroeletrônicos têm em geral uma vida útil não muito 
longa, pois novos modelos com novas tecnologias surgem a cada dia. Como a produção 
e o consumo aumentam constantemente, a quantidade de equipamentos obsoletos ou 
defeituosos aumenta na mesma proporção (COOPER, 2005).  

Esta situação contribui para a insustentabilidade ambiental, pois nos processos 
envolvidos na produção destes equipamentos, desde a extração de matérias primas 
até seu descarte, são consumidos recursos naturais não renováveis, além de muitos 
outros impactos relacionados a emissões de substâncias tóxicas em todas as etapas de 
seu ciclo de vida. 

No Brasil os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, assim como outros 
resíduos representam um sério problema a ser solucionado. Como tentativa para 
solução deste problema, recentemente entrou em vigor o Decreto nº 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010, que regulamenta a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, a qual propõe normas que tem como objetivo principal a aplicação 
de uma logística reversa, focando não somente os fabricantes, mas sim os vendedores 
e consumidores de equipamentos eletroeletrônicos. 
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OBJETIVO 
Geral 
O objetivo geral do trabalho foi apresentar um diagnóstico das práticas 

adotadas na gestão dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos gerados pelo 
segmento de equipamentos de informática, tendo como recorte o município de 
Taquaritinga, município de médio porte, localizado no interior do Estado de São Paulo. 

Específicos 

• Identificar os estabelecimentos que atuam no segmento de comércio, 
recebimento, manutenção e descarte de componentes  de 
equipamentos de informática localizados no município de 
Taquaritinga/SP; 

• Avaliar a adequação das práticas utilizadas no acondicionamento e na 
disposição final dos resíduos eletrônicos gerados, em relação a 
legislação vigente, quando pertinente; 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos adotados para atingir os objetivos podem ser vistos a partir 
das fases descritas pela Figura 1: 

 
Figura 1 - Organograma das atividades desenvolvidas 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

Constatou-se que nenhuma das empresas entrevistadas oferecia manutenção 
em monitores do tipo CRT, o que leva a concluir que quando um monitor apresenta 
defeito, o usuário tem que procurar uma assistência especializada em outra cidade, o 
que dificulta o conserto do mesmo, pois o produto deve ser levado pelo usuário até a 
assistência ou enviado pelos correios, o que encarece ainda mais a manutenção. 
Nestes casos, é comum o usuário optar pela compra de um novo monitor, mais 
moderno, mais leve e de melhor resolução. O monitor danificado ficará, armazenado 
na  residência do usuário ou será disposto em terrenos baldios ou ainda junto com o 
residuo sólido domiciliar, tendo em vista que segundo os dados da pesquisa, nehuma 
das empresas do setor recebe esse componente. Tal situação é agravada se 
considerarmos o que os monitores de CRT possuem em sua composição metais 

1
•Levantamento junto a prefeitura das empresas que trabalham 
com equipamentos de informática

2
•Cruzamento das informaçoes com a lista telefônica

3
•Elaboração de um formulário para servir de instrumento de 
coleta nas entrevistas com os proprietários das empresas

4
•Visita as empresas e entrevistas com os responsáveis

5
•Análise dos resultados
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potencialmente toxicos, e grande quantidade de chumbo, o que pode provocar danos 
ao sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema endócrino e rins, além de 
ter efeito cumulativo.  

Conforme os dados levantados nas entrevistas, em relação a destinação ou 
tratamento para as fontes de alimentação, teclados, mouses, monitores, gabinetes, 
placas mãe e outras peças como placas de som, placas de vídeo, pentes de memória, 
entre outros, que são os produtos com maior índice para quebra, falha ou desuso, a 
destinação final na maioria dos casos é a devolução para o usuário, o qual descarta no 
lixo comum. A pesquisa realizou também a visita a o sucateiro que recolhe este 
material em duas empresas. Na visita ao depósito, pode-se verificar que estes 
materiais são armazenados a céu aberto, o que implica em um ponto potencial de 
contaminação, pela lixiviação de metais pesados para o solo, Figura 2. 

 

 
Figura 2 - REEE armazenados a céu aberto 

 

Deve-se destacar que a entrega destes materiais ao sucateiro, por das 
empresas de manutenção, é uma forma dos estabelecimentos delegarem a terceiros 
obrigação da gestão destes resíduos, sem qualquer preocupação, esquecendo-se do 
princípio de responsabilidade solidária. Já os usuários ao adotarem a mesma prática, 
conferem a estes a ideia equivocada de destinação correta e ambientalmente correta. 
A Tabela 1 mostra as respostas obtidas de cada proprietário sobre o destino adotado 
para cada produto.  
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Tabela 1 - Destino dos materiais danificados adotados por empresa  Fonte: Pesquisador 
Material 

Danificado 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H 

Fontes de 
Alimentação 

Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Teclados 
Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Descartado 
no Resíduo 
domiciliar 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Mouses 
Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Descartado 
no Resíduo 
domiciliar 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Monitores 
Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

 
Estocado 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Gabinetes 
Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Placas Mãe 
Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

 
Estocado 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Outras 
peças 

Devolvido 
ao cliente 

Devolvido 
ao cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

Entregue 
para 

Reciclagem 

Devolvido ao 
cliente 

 
CONCLUSÕES  

Com base nos resultados da pesquisa realizada, constatou-se a inexistência de 
um plano de gestão municipal para os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos no 
município de Taquaritinga. 

Em relação as empresas pesquisadas, chegou-se as seguintes conclusões: 
• As empresas não possuem um programa para destinar os resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos; 
• A maioria das empresas devolve os equipamentos danificados para os 

clientes, pois alegam não ter o que fazer com os resíduos; 
• Não há nenhum tipo de fiscalização nos estabelecimentos quanto à 

destinação destes resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

A destruição causada pelo hábito de fumar não para quando o cigarro é jogado 
fora. A bituca ou guimba de cigarros é causadora de um grande impacto ambiental nas 
metrópoles, florestas e até na vida silvestre ou marinha, por conta das várias 
substâncias químicas existentes em sua composição. 
         O aumento da poluição por bitucas veio a partir de 2009, quando o Governo do 
Estado de São Paulo, o maior mercado consumidor do país, criou a Lei Antifumo 
paulista que passou a restringir o fumo em lugares fechados e de uso coletivo. Hoje, 
essa lei já atinge 12 estados brasileiros e o Distrito federal.  
         Nas empresas, não há mais “fumódromos” e os funcionários são obrigados a ir 
até a rua para fumar, e consequentemente, deixam as bitucas sem destino certo. Além 
de causar grande poluição visual, causa impacto ambiental imediato, e com as chuvas, 
essas bitucas caem nos bueiros, tendo como destino final os rios e o mar. Com isso a 
vida aquática também é afetada.  

Este trabalho buscou avaliar a eficiência de um bitucário (coletor de bitucas) 
instalado próximo a ETEC de São Sebastião.  Para isso, serão apresentados os materiais 
e procedimentos metodológicos utilizados, assim como o resultado das coletas antes e 
após a instalação do bitucário, mostrando a eficiência que tal equipamento 
apresentou. 
 
OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a eficiência de coleta do bitucário, 
instalado em frente à Escola Técnica do Centro Paula Souza de São Sebastião.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para atender ao objetivo proposto pelo presente trabalho, buscou-se, através 

da análise descritiva, realizar um levantamento da quantidade de bitucas (guimbas) 
encontradas em frente à ETEC de São Sebastião antes e depois da instalação dos dois 
bitucários, como mostra a Figura 1 (a) e (b), sendo no primeiro dia realizado, além da 
coleta, a divulgação deste trabalho para todos os alunos das ETEC e da Fatec de São 
Sebastião. 
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(a) (b) 
Figura 01: a) bitucário instalado.b) os dois bitucários nas laterais do portão de entrada da ETEC 

Foram realizadas coletas diárias, durante oito dias, respeitando uma distância 
preestabelecida de cinco metros de raio, tendo como centro o portão da referida 
unidade de ensino. As coletas foram realizadas no período da noite sempre após o 
intervalo, sendo o bitucário instalado no quinto dia no período da tarde, antes da 
coleta realizada naquele dia. 

Para realização das coletas os alunos, em grupo de cinco pessoas, utilizaram 
luvas descartáveis e sacolas plásticas para o acondicionamento.  

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Durante quatro dias, antes da instalação do bitucário, foram realizadas coletas 
a fim de identificar a quantidade de bitucas encontradas próximas do portão principal 
da ETEC de São Sebastião. Conforme observa-se na Tabela 1, as coletas mostraram 
uma quantidade significante de bitucas, sendo que no segundo dia, observou-se a 
maior quantidade coletada (252 bitucas). Durante os quatro dias de coleta,  a 
quantidade média coletada foi de 223 bitucas, em um total geral de 892 bitucas em 
quatro dias de coleta. 

 
Tabela 1: coleta de bitucas 

DADOS DE COLETA 

Dia de 
Coleta 

Antes da 
Instalação 

Após a 
Instalação 

1 217 47 

2 252 42 

3 213 35 

4 210 55 

 
Os procedimentos de coletas, onde realizou-se coletas antes e após a instalação 

do bitucário, mostraram uma significativa redução na disposição de bitucas de cigarro 
próximos a entrada da ETEC de São Sebastião.  

No total, antes da instalação do bitucário, 892 bitucas foram coletadas em um 
período de quatro dias e após a instalação, em um mesmo período de coleta, 
observou-se a presença de 179 bitucas ao longo dos quatro dias. 
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Tal amostragem, representou uma redução de 79,93%, ou seja, presume-se que 
mais de 700 bitucas foram introduzidas no bitucário, deixando assim de serem 
lançadas incorretamente ao chão. 
 
CONCLUSÕES  

Com a redução acentuada de 79,93%, no descarte de bitucas pelo chão após a 
instalação dos bitucários, constata-se a eficiência do projeto.  

Porém, observou-se que no 4º dia após a instalação, houve um aumento de 
41,81%. Isso demonstra que os fumantes respeitaram inicialmente a presença dos 
bitucários fazendo uso dos mesmos, mas, com o passar dos dias, voltaram ao hábito de 
jogar suas bitucas no chão. Ainda assim, pode-se considerar um resultado positivo, 
pois a redução foi significativa.  

Para aumentar a eficiência de coleta, é importante a necessidade de 
conscientização constante de todos os funcionários, alunos e professores que possuem 
o hábito de fumar. 

A instalação e utilização de tal protótipo deveria ser adotada pelo poder 
público local em locais de grande circulação, como pontos de ônibus, prédios públicos, 
faculdades, agências bancárias e saídas de shopping centers, a fim de reduzir o número 
de bitucas dispostas inadequadamente em ruas e calçadas. 
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INTRODUÇÃO 

O problema ambiental decorrente da geração de resíduos de construção civil é, 
como explicitado em DIJKEMA et al. (2000), a saturação de espaços disponíveis nas 
cidades para descarte desses materiais. Outro fator a se destacar é a extração 
desnecessária de recursos naturais que poderia ser evitada com a reutilização e/ou 
reciclagem do entulho gerado (FRAGA, 2006). Frente aos alertas de esgotamento dos 
recursos naturais, programas visando a sua redução e a reciclagem e reutilização dos 
resíduos ganharam força nas últimas décadas, uma vez que além dos aspectos 
econômicos advindos pelo não cumprimento da legislação, o descarte inadequado 
e/ou sem tratamento pode prejudicar a imagem da empresa (BRUM, 2009). 
 
OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi o de identificar e caracterizar os resíduos sólidos 
provenientes de uma grande obra de construção civil. Além disso, foi efetuado o 
levantamento das legislações vigentes e pertinentes, bem como visitação aos locais de 
destinação final dos diferentes resíduos sólidos gerados pela obra. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho buscou, através de uma pesquisa investigativa, identificar os 
principais resíduos sólidos oriundos da construção civil e efetuar um rastreamento 
desses resíduos, desde a sua geração até os locais de destinação final. Para tanto, 
adotou-se como estudo de caso a construção de um grande centro de pesquisa, 
denominado PB1, por questões de sigilo. Todas as empresas citadas neste estudo 
também foram igualmente identificadas por duas letras sucedidas de um dígito 
correspondente ao seu nível em relação à rota de resíduos, como mostra o 
organograma da Figura 1. 
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Figura 1 – Organograma entre as empresas construtora/geradora e receptoras 
 

A obra da empresa PB1 é composta por diversas edificações, tais como: estação 
de tratamento de efluentes, edifícios administrativos e de apoio logístico, 
restaurantes, laboratórios, subestação, centrais de resfriamento de água e centrais de 
geração de energia auxiliar. A empresa possui um sistema de gerenciamento de 
resíduos sólidos junto ao consórcio contratado e nele estão contidos os pontos de 
coleta. O consórcio envia mensalmente um relatório com a quantidade de resíduos 
gerados para apreciação crítica da equipe de fiscalização. Com base nestes relatórios, 
foram agendadas visitas nas empresas de forma a acompanhar toda a rota que os 
resíduos gerados percorriam até sua destinação final. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
Visita à Empresa HZ3 

A empresa está localizada no Município de Magé e recebe resíduos de todo o 
país, em média 200 ton/dia, porém nem todos são passiveis de co-processamento 
como, por exemplo, rolos metálicos e mangotes. Especificamente, o CN2 destina 
apenas parte de seus resíduos perigosos, quais sejam: pilhas e baterias, embalagens de 
produtos químicos, e, trapos, solos e mantas contaminadas. Estes resíduos são 
classificados pela HZ3 em uma categoria denominada miscelânea, e, após uma 
triagem, em média cerca de 70% são direcionados para o blend. Os outros 30% 
restantes, não passiveis de reciclagem, são conduzidos para siderúrgicas ou aterros de 
Classe I. Grande parte do produto “blendado” é vendido para cimenteiras localizadas 
em Minas Gerais. Quando questionada pelas longas distâncias de transporte 
percorridas para recebimento e envio de produtos e resíduos, a empresa alegou que o 
custo da logística de transporte para tais lugares já estava incluído nos valores dos 
contratos, sendo sempre economicamente mais viáveis que as empresas mais 
próximas. 

Por fim, observou-se durante a visita que muitos funcionários realizavam suas 
atividades sem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, apesar das 
placas de sinalização espalhadas pela área. 
Visita Técnica à Empresa OZ3 

A escolha para visitação da empresa, localizada no município de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, foi motivada pelo fato de que além de atuar como 
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transportadora de resíduos orgânicos e de construção civil, ela oferece serviços para 
destinação final de resíduos plásticos, de papéis e papelões, de madeira e sucata 
metálica. Sua infraestrutura é composta por dois caminhões transportadores, 
caçambas de 5m³ e conteiners 37m³. 

Apesar da OZ3 possuir licença para atuar na reciclagem de madeira, detectou-
se que ela também exercia outras atividades que não constavam na licença de 
operação. No caso dos resíduos plásticos, a OZ3 atua como uma intermediária de 
compra e revenda, direcionando os caminhões para outra empresa de reciclagem 
(PP4), e, foram observadas possíveis inconsistências nesta movimentação através da 
análise dos manifestos de resíduos. No que diz respeito aos resíduos de papéis e 
papelões, da mesma forma que os resíduos plásticos, existe o processo de revenda 
para a empresa AP4 que não possui licença para a reciclagem, atuando, portanto, 
também como intermediária na cadeia de destinação. Por fim, a OZ3 ainda 
comercializa resíduos metálicos para a empresa VF4, sediada no Município de Belford 
Roxo, devidamente licenciada para a atividade de reciclagem. 
 
Visita Técnica à Empresa EM3 

A empresa EM3, localizada em Senador Camará, Município do Rio de Janeiro, 
está licenciada para realizar a atividade de extração e beneficiamento de granito para 
produção de brita, e, possui procedimento eficiente quanto ao controle de manifesto 
de resíduos.  

Segundo o representante da empresa, as dificuldades da reciclagem devem-se 
ao fato de que durante a britagem do resíduo da construção civil (concreto) ocorre a 
liberação de material que ainda não reagiu e que ao entrar em contato com a umidade 
atmosférica, ele conclui o processo reativo. Portanto, o material com altos índices de 
percentual reciclado possui dificuldade em ser armazenado, estocado e transportado, 
sendo necessária a comercialização imediata após o seu processamento. A reciclagem 
do material é feita na proporção de 10% a 20% de material reciclado para 90 a 80% de 
rocha sã, e dependendo da umidade do ar, a porcentagem pode ser superior ao 
convencional. 

Uma consideração feita pelo responsável foi que muitos dos resíduos de 
construção civil que poderiam vir para seu aterro são ilegalmente depositados em 
lixões e aterros controlados sem passar pelas exigências da resolução CONAMA 307 
para serem utilizados como material de cobertura. 
 
CONCLUSÕES 

Foi possível a identificação dos desvios dos resíduos para outras finalidades, ao 
se rastrear as rotas e foi verificada a presença de outras empresas intermediárias 
desconhecidas da proprietária do empreendimento (PB1) e da construtora/geradora 
de resíduo (CN2), como ilustrado no organograma da Figura 2. No caso da caixa 
vermelha, que se refere a uma empresa receptora de nível 5, não foi possível a sua 
identificação e rastreamento. A caixa que se refere a classificação XX4, representa 
empresas licenciadas de reciclagem de metal. 

Com base neste organograma, pode-se perceber a longa rota que alguns 
resíduos percorreram, tendo em vista a existência de empresas intermediárias no 
caminho, que procuram obter lucros a partir da comercialização de resíduos. 

Alguns dos responsáveis queixaram-se dos obstáculos na implementação da 
nova Política de Resíduos Sólidos, com questões ainda pendentes de serem aceitas 



59 
 

pelo mercado, como é o caso da logística reversa. Outro tópico apontado, não só pelas 
pequenas como também pelas grandes empresas, foi a falta de mercado para os 
produtos reciclados e a desconfiança dos consumidores quanto a sua qualidade em 
comparação com os produtos convencionais. 

 
Figura 2 – Organograma da hierarquia final entre as empresas 

 
Outra questão que chamou atenção foram os complexos sistemas de logística 

das empresas com fornecedores e clientes de várias regiões do Brasil, implicando em 
longas distâncias percorridas pelos resíduos e produtos finais. Porém neste quesito, 
enquanto algumas empresas alegaram falta de mercado consumidor local, outras 
apontaram que financeiramente as regiões mais distantes são mais atrativas. 
 
REFERÊNCIAS 
BRUM, B. L. (2009) Programa de gestão de resíduos sólidos: Uma abordagem de 
Usina Termelétrica. Niterói, 2009. Monografia de Pós Graduação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho – Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense 
DIJKEMA, G.P.J.; REUTER, M.A.; VERHOEF, E.V. A new paradigm for waste 
management. Waste Management, vol. 20. Pergamon, March, 2000, p. 633-638. 
FRAGA, M. F. (2006) Panorama da Geração de Resíduos da Construção Civil em Belo 
Horizonte: Medidas de Minimização com base no projeto e Planejamento de obras. 
Belo Horizonte, 2006. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia da 
Universidade federal de Minas Gerais. 
  



60 
 

ANÁLISE GRAVIMÉTRICA E DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO RESÍDUO SÓLIDO 
URBANO NA CIDADE DE LINS (SP) 

 
ERICH KELLNER

(1)
 

Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 
GISELE SIMPLICIO MURARI DE SÁ

(2)
 

Engenheira Ambiental pelo Centro Universitário de Lins - UNILINS 
HEDSON HEDI CRISTOVÃO

(3)
 

Engenheiro Ambiental pelo Centro Universitário de Lins - UNILINS 
Endereço

(1)
: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) / Departamento de Engenharia Civil (DECiv) 

Rodovia Washington Luiz, km 235 – CEP 13565-905 - São Carlos – SP –E-mail: erich.kellner@ufscar.br  

 
INTRODUÇÃO 
 A transformação da matéria-prima e a produção de resíduos é parte integrante 
da vida e da atividade humana. A geração de resíduos depende diretamente de fatores 
culturais, níveis e hábitos de consumo, renda e padrões de vida da população, fatores 
climáticos, sexo, idade, entre outras características dos grupos populacionais 
(IPT,2001). 
 Em 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou os 
resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada em 2000. De 
acordo com os dados divulgados, os resíduos sólidos urbanos coletados têm a seguinte 
destinação: 47% a aterros sanitários; 22% a aterros controlados; 30,5% a lixões; 0,4% à 
compostagem; e 0,1% à triagem. 
 A caracterização do resíduo sólido urbano é um procedimento de suma 
importância no que se refere à proposição e implantação de políticas públicas que 
visem a redução, reutilização, reciclagem e disposição final dos resíduos. 
Com o conhecimento das características químicas e físicas é possível selecionar 
processos de tratamento e técnicas de disposição final. 
 O presente trabalho avaliou a caracterização gravimétrica do resíduo sólido 
urbano da cidade de Lins (SP) do ano de 2007, e sua disposição espacial na malha 
urbana, o que permitiu correlacionar as características físicas do RSU com algumas 
características censitárias. 
 Preliminarmente os resultados obtidos indicaram uma geração média de RSU 
percapita de 0,360 kg/hab/dia, que se distribuídos pelos setores de coleta variaram de 
0,263 kg/hab/dia a 1,150 kg/hab/dia. A análise global dos dados permitiu verificar que 
composição gravimétrica do RSU analisado era constituída por 69,3% de matéria 
orgânica, 16,1% por plásticos, 12,8% por papel e papelão e 1,8% por outros 
compostos. 
 
OBJETIVO 
 O objetivo principal do presente trabalho foi o de analisar a composição 
gravimétrica e a distribuição pelas zonas de coleta estabelecidas para a cidade de Lins 
(SP). 
 Os objetivos secundários foram assim estabelecidos: 

• Identificação dos setores de coleta dos resíduos sólidos urbanos. 

• Caracterização sócio-econômica dos setores de coleta, a partir dos dados de 
zoneamento censitário. 

• Caracterização da composição gravimétrica do RSU – Resíduo Sólido Urbano 
coletado. 



61 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

• Identificação dos setores de coleta dos resíduos sólidos urbanos. 
 Os setores de coleta foram determinados a partir da delimitação em planta das 

áreas atendidas por cada um dos veículos empregados na coleta dos resíduos sólidos 

urbanos, conforme estabelecido em Murari de Sá & Cristovão (2007). Essa delimitação 
foi confirmada pelo acompanhamento do trajeto de cada veículo coletor. 
 Definida e confirmada os limites de cada um dos setores de coleta, calculou-se 
a área compreendida pela poligonal. 

• Caracterização sócio-econômica dos setores de coleta, a partir dos dados de 
zoneamento censitário. 

 A partir da descrição perimétrica dos setores censitários estabelecidos pelo 
IBGE (1996) e IBGE (2000), calculou-se a área bruta de cada uma das zonas censitárias 
e a projeção populacional de cada uma delas para o ano de 2007. 
 As zonas censitárias foram sobrepostos aos setores de coleta e pela 
ponderação das áreas das zonas censitárias, foram estimados a população, o nível 
médio de escolaridade do responsável e a renda média do responsável domiciliar, 
conforme estabelecido pelo IBGE (2000). 

• Caracterização da composição gravimétrica do RSU – Resíduo Sólido Urbano 
coletado. 

 A amostragem dos resíduos sólidos urbanos seguiu o procedimento 
estabelecido pela NBR10.007 - ABNT (2004) e a caracterização física dos resíduos 
sólidos urbanos seguiu a técnica de quarteamento proposto pelo IPT (2001). 
 O conteúdo resultante da coleta dos resíduos sólidos urbanos de cada um dos 
setores de coleta era encaminhado até o aterro municipal, onde eram pesados ainda 
no caminhão. De cada pilha de resíduos, foram coletados 5 amostras com volume 
aproximado de 140 litros em 5 pontos diferentes da pilha: uma no topo, e 4 pontos na 
base, sendo dois a dois opostos diametralmente, o que totalizou, aproximadamente 
700 litros de resíduo por pilha. 
 O volume coletado de cada pilha de resíduo foi disposto sobre uma lona, e seu 
conteúdo foi submetido ao processo de quarteamento, conforme mostrado na Figura 
1.  Esse processo consiste em dividir a fração de resíduos em quatro partes iguais, 
desprezando-se duas partes opostas entre si. O volume restante foi novamente 
substituído ao quarteamento sendo selecionado ¼ deste total, o que correspondeu  ao 
volume aproximado de 90 litros. 
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Figura 1: Desenho esquemático do processo de quarteamento de resíduo sólido - fonte: 

Andrade et al. (s.d.) 

 
 A amostra final foi pesada e seu conteúdo separado nos seguintes compostos: 
Material Orgânico, Plástico, Papel e Papelão, outros. Após a separação o volume 
referente a cada composto foi pesado e relacionado ao peso total da amostra, 
determinando assim a composição gravimétrica. 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Os resultados obtidos estão apresentados, sucintamente na Tabela 1. 
 

  



63 
 

Tabela 1: Resultados gravimétricos e sócio-econômicos resultante da amostragem do 
RSU de Lins (SP) 

Setor 
População 

(hab) 

Peso 
Coletado 

(kg) 

Produção 
média 

percapita 
(kg/hab.dia) 

Renda 
média do 

responsável 
domiciliar 

(R$) 

Peso 
Amostrado 

(kg) 

Composição Gravimétrica 

( )
( )amostra %

kg  

Matéria 
Orgânica 

Plástico 
Papel e 
Papelão 

Outros 

1 9108 2689 0,295 644,19 20,0 
13,5 

(67,5%) 
3,9 

(19,5%) 
2,6 

(13,0%) 
0,0 

(0,0%) 

2 6003 3146 0,524 620,15 24,7 
18,0 

(72,9%) 
5,0 

(20,0%) 
1,5 

(6,1%) 
0,2 

(0,8%) 

3 8319 3048 0,366 637,88 24,0 
17,4 

(72,5%) 
2,4 

(10,0%) 
3,2 

(13,3%) 
1,0 

(4,2%) 

4 10298 2709 0,263 598,49 19,6 
14,6 

(74,5%) 
2,4 

(10,2) 
2,0 

(12,3%) 
0,6 

(3,0%) 

5 6738 2807 0,417 522,04 21,0 
18,4 

(87,6%) 
1,6 

(7,6%) 
1,0 

(4,8%) 
0,0 

(0,0%) 

6 10192 2781 0,273 1629,47 19,5 
14,9 

(76,4%) 
1,2 

(6,1%) 
2,9 

(14,9%) 
0,5 

(2,6%) 

7 1702 1958 1,150 1406,77 15,0 
5,0 

(33,3%) 
4,65 

(31,0%) 
5,15 

(34,3%) 
0,2 

(1,4%) 

8 10038 2769 0,276 572,12 21,9 
14,0 

(63,9%) 
4,3 

(13,2%) 
2,9 

(19,7%) 
0,7 

(3,2%) 

9 6527 2933 0,449 1064,97 22,1 
14,4 

(65,1%) 
4,7 

(12,6%) 
2,8 

(21,3%) 
0,2 

(1,0%) 

TOTAIS 68925 24840 0,360  187,8 
130,2 

(69,3%) 
30,2 

(16,1%) 
24,1 

(12,8%) 
3,4 

(1,8%) 

 
CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos indicaram uma geração média de RSU percapita de 0,360 
kg/hab/dia, que se distribuídos pelos setores de coleta variaram de 0,263 kg/hab/dia a 
1,150 kg/hab/dia. A análise global dos dados permitiu verificar que composição 
gravimétrica do RSU analisado era constituída por 69,3% de matéria orgânica, 16,1% 
por plásticos, 12,8% por papel e papelão e 1,8% por outros compostos. 

Não percebeu-se correlação entre a renda média mensal do responsável 
domiciliar e a produção média percapita de RSU. 
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INTRODUÇÃO 

Aspirando a entender melhor a interação do homem com o meio ambiente, e 
no sentido de desenvolver a autonomia do pensamento critico e atitudes adequadas 
para reciclagem nos educandos. Ressalta-se que segundo, CEMPRE “A reciclagem é 
mola propulsora deste processo, pois o conceito abrange diversos aspectos técnicos, 
econômicos e sociais da relação Homem x Meio Ambiente. Entender a Importância da 
reciclagem é o primeiro passo, mas saber pratica-la é o desafio maior”. Fundamentado 
na citação, os resíduos orgânicos podem ser aproveitados e tem contribuição 
significativa na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares. Uma 
alternativa eficiente para esse aproveitamento é a compostagem. Segundo CEMPRE, 
“Compostagem é a denominação que se dá para um processo de transformação de 
resíduos sólidos orgânicos não perigosos em um adubo bom e barato”. Ainda de 
acordo com CEMPRE, Lixo Municipal – Manual de Gerenciamento Integrado a 
vantagem da compostagem esta na redução de 50 % dos resíduos destinados ao 
aterro, economia de aterro, reciclagem de nutrientes para o solo, processo 
ambientalmente seguro, eliminação de patógenos, e economia de tratamento de 
efluentes.  

O ambiente escolar favorece o desenvolvimento de ações educativas para 
formação do cidadão na perspectiva de autonomia do pensamento critico. A Educação 
Ambiental (EA) tem papel preponderante, no desenvolvimento sustentável, na 
sensibilização, no estimulo a mudança de comportamento. É importante destacar que 
a compostagem têm uma parcela significativa na redução de resíduos destinados aos 
aterros sanitários. 

A partir da realização de um projeto com alunos da faixa etária de 14 anos do 
ensino fundamental da E.E. Attilia Prado Margarido, da rede de ensino estadual da 
cidade de São Carlos (SP), intitulado “O PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS SOB ENFOQUE DO APROVEITAMENTO PARA COMPOSTAGEM” (CDCC-
USP), que visou aprendizagem sobre noções básicas do processo de decomposição dos 
resíduos orgânicos e de funcionamento da  gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, avaliou-se as metodologias utilizadas. “Os estudos sobre minimização dos 
resíduos sólidos têm visado à diminuição da quantidade final de resíduos a serem 
dispostos e, em termos de redução na fonte têm sido aplicados apenas aos industriais” 
(TEIXEIRA, 2002). Conforme a citação anterior à diminuição dos resíduos sólidos são 
mais bem aproveitados nas indústrias. Segundo (FRESCA, 2007), após a caracterização 
física dos resíduos sólidos domiciliares realizada no município de São Carlos (SP) em 
media 59 % desses resíduos é de matéria orgânica. Quando trabalhada a questão no 
âmbito escolar e a partir relato do projeto realizado na escola referida anteriormente, 
este trabalho mostra que as qualidades das estratégias de ensino adotadas, auxiliam 
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na aprendizagem de conceitos básicos interelacionados aos de funcionamento da 
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de são Carlos (SP). Sob 
enfoque do processo de decomposição dos resíduos orgânicos gerados no âmbito 
escolar considera a compostagem como uma alternativa para redução desses resíduos. 
O projeto foi desenvolvido sob luz da metodologia do Programa ABC na Educação 
Cientifica: “Mão na Massa”. A metodologia dá ênfase no desenvolvimento de 
habilidades e competências requeridas para apropriação do método cientifico, 
despertando autonomia do pensamento critico. 
 
OBJETIVOS 

Os objetivos consistem em avaliar qualitativamente as metodologias de ensino 
que utilizam da alfabetização como ferramenta para alcançar os da Educação 
Ambiental (EA). Conduzir os educandos a aprendizagens de técnicas que favorecem a 
praticas que podem  contribuir de maneira significativa na gestão gerenciamento dos 
resíduos sólidos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Analisar qualitativamente metodologias utilizadas no projeto que 
envolve noções de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

• Utilizar da alfabetização científica como ferramenta útil na consecução 
dos objetivos da Educação Ambiental 

• Demonstrar que estratégia adequada desenvolve a autonomia do 
pensamento critico 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de metodologia teórico empírica. Primeiramente foi realizado um 
projeto abordando noções básicas para contribuição na de gestão e gerenciamento 
dos resíduos sólidos e após analise qualitativas amparada de referencial teórico. A 
metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho consistiu nas etapas: 

1. Realização de um projeto que abordasse como tema principal o 
processo de decomposição dos resíduos orgânicos  

2. Utilizar a alfabetização científica como estratégia de aprendizagem 
sobre Educação Ambiental (EA) 

3. Estimular a percepção, Interpretação Ambiental (IA) dos alunos a partir 
de conceitos de Educação Ambiental (EA) Junto ao CDCC-USP no contexto da 
realização de visita cientifica monitorada ao Aterro Sanitário Municipal, Cooperativa de 
Coleta Seletiva, Usina de Reciclagem de Entulho (resíduos da construção civil) e a 
Horta Municipal de São Carlos. 

4.  Educação Ambiental (EA) como ferramenta de sensibilização do cidadão 
como gerador de resíduos, estimulando atitudes positivas que contribuam para a 
gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

5. Avaliar a qualidade das metodologias utilizadas no processo ensino 
aprendizagem no âmbito escolar e registrá-las. 
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Figura1: a) Horta municipal de São Carlos (SP)        Figura 2: b) Experimento “decomposição” 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Como resultado de avaliação sobre a metodologia utilizada para aprendizagem 
sobre resíduos sólidos. Constatou-se que os resíduos orgânicos gerados no âmbito 
escolar não têm disposição adequada e destino em que se possa ser aproveitados, 
além disso, a distinção entre conceitos de lixão e aterro sanitário, como por exemplo, o 
processo de certificação. Foi possível a partir das estratégias de ensino relatadas, 
despertar o senso critico dos alunos sob a hipótese de que a compostagem pode 
reduzir a quantidade de resíduos orgânicos gerados no âmbito escolar que são 
destinados a o aterro sanitário. “Existem varias maneiras de se promover a redução do 
desperdício, com a diminuição dos resíduos orgânicos seja em restaurantes, indústrias 
ou mesmo em domicílios. Em todos os casos vale o esforço em educar” (CEMPRE). 
Fundamentado nas citações anteriores sob o critério de avaliação qualitativa de ações 
educativas que envolvam metodologia de alfabetização cientifica e sua difusão 
equitativa como instrumento de aprendizagem significativa sobre Educação Ambiental 
(EA), se obteve resultados altamente satisfatórios.  Os alunos puderam realizar um 
experimento em que se reforçou o conceito de alfabetização e investigação cientifica, 
estimulo da expressão oral e escrita. Além disso, utilizou-se a Educação Ambiental (EA) 
como ferramenta útil na sensibilização, que somos os principais geradores desses 
resíduos, dessa maneira se pode estimular e desenvolver a autonomia do pensamento 
critico de que com atitudes simples podemos contribuir na diminuição dos resíduos 
sólidos destinados ao aterro sanitário.    
 
CONCLUSÕES 

Após os procedimentos utilizados para realização do trabalho a análise 
criteriosa da qualidade das metodologias utilizadas avaliou as estratégias escolhidas, a 
de alfabetização cientifica favoreceu o conhecimento de conceitos de ciências naturais 
que por sua vez teve devido aproveitamento para aprendizagens sobre Educação 
Ambiental (EA). Vale ressaltar que essas metodologias apresentaram aos educandos, 
noções básicas do funcionamento da gestação e gerenciamento dos resíduos sólidos 
no Município de São Carlos (SP). É importante ressaltar que intrinsicamente a o 
processo das ações educativas desenvolveu-se o conceito de cidadania planetária no 
que tange o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Embora exista um antagonismo entre desenvolvimento tecnológico e 
desenvolvimento sustentável um não se contrapõe ao outro, e cada vez mais 
precisamos instituir que o desenvolvimento sustentável prevaleça e acompanhe o 
desenvolvimento tecnológico. A educação é uma importante ferramenta nesse 
processo. Segundo (GADOTTI, 2009) sob concepção de desenvolvimento sustentável, a 
preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a formação 
da consciência depende da educação.  Considera-se que o primeiro passo foi dado 



68 
 

através das metodologias utilizadas, os educandos assimilaram algumas técnicas do 
processo de reciclagem e tiveram conhecimento de noções básicas do funcionamento 
da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos em São Carlos (SP), o segundo é o 
desafio maior praticá-la. 

Vale destacar que a abordagem de um conceito de ecopedagogia seja como 
abordagem de um movimento pedagógico ou parte integrante do currículo escolar é 
uma estratégia adequada sob o pressuposto básico da Educação Ambiental (EA) e sua 
contribuição na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos.   
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Na atualidade, pode-se afirmar que, dentre os grandes problemas ambientais, 

encontram-se os impactos decorrentes da produção e da ausência ou precariedade do 
gerenciamento de resíduos sólidos provenientes das atividades humanas. Habitamos 
um país no qual as preocupações da população e do poder público em relação ao 
saneamento básico, ou seja, à qualidade de vida no meio urbano, é algo recente, já 
que grande parte da população ainda convive com os resíduos que produz. 

A preocupação das indústrias da construção civil com o esgotamento dos 
recursos não-renováveis utilizados ao longo de sua cadeia de produção, e com os 
custos e os prejuízos causados pelo desperdício de materiais e destino dados aos 
resíduos é fato recente, já que, através de leis, novas posturas estão sendo cobradas 
das prefeituras e dos geradores, havendo ainda a falta de fiscalização adequada para 
colocar em prática essa nova legislação. 

A busca de soluções para a redução de resíduos sólidos gerados no ambiente 
urbano tem como metas: diminuir o impacto ambiental causado pela produção e 
destinação final dos resíduos sólidos; preservar a paisagem urbana, economizar os 
recursos naturais e melhorar a saúde pública. 
 
OBJETIVO 
Geral 

O objetivo geral dessa pesquisa é apresentar, em primeiro lugar, um 
diagnóstico através de mapas, fotos, dados dos Resíduos da Construção Civil no 
município de Rio Claro-SP, definindo diretrizes e cenários de Gestão Ambiental para 
esses resíduos. 
Específico 

• Gerenciamento através de coleta de pequenos volumes; 

• Identificar os problemas ambientais e de saúde pública, relacionados à 
disposição inadequada dos resíduos de construção e demolição; 

• Sugerir melhorias para a Gestão de RCC no município. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa iniciou-se com a consolidação do levantamento 
bibliográfico através de livros, teses, artigos, documentos da prefeitura municipal de 
Rio Claro, e o estreito contato com pesquisadores e profissionais da área, manipulando 
dados e documentos, confrontando e inter-relacionando pesquisas acadêmicas e 
dados técnicos. Buscando a construção de um referencial teórico e conhecimentos de 
experiências sobre o tema.  

Com a finalidade de obter dados para o diagnóstico dos RCC no município de 
Rio Claro, o contato com especialista do Departamento de Resíduos Sólidos da 
Prefeitura de Rio Claro- SP e da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio 
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Ambiente (SEPLADEMA) foram altamente relevantes, pois foram conhecidas as 
primeiras informações sobre a situação da gestão dos resíduos no município. 
  Com o objetivo de possuir uma visão mais ampla e real da situação dos RCC no 
município, foram realizados trabalhos de campo nas áreas de deposição dos resíduos 
entre os meses de dezembro a março de 2010. 

Através das saídas a campo, buscou-se o levantamento dos seguintes aspectos 
dos locais: 

a) Problemas sociais: a proximidade com as áreas residenciais, gerando 
desvalorização da área; o tráfego de veículos pesados e a geração do subemprego 
(“catadores”) nos bolsões, uma vez que o valor dos materiais coletados é muito 
pequeno; 

b) Problemas ambientais: proximidade das áreas de preservação permanente, 
próximos a matas nativas e a mananciais; assoreamento de rios; poluição visual; 
poluição do solo e das águas; 

c) Problemas sanitários: presença de animais e vetores de doenças nos locais; 
presença de outros tipos de resíduos, tais como: resíduos domiciliares, volumosos, 
industriais, podas, comercial e industrial. 

Para o recolhimento dos dados dos trabalhos de campo, foi utilizada uma ficha 
de caracterização (ANEXO 1) preenchida a cada visita. Através dessa ficha, puderam-se 
pontuar os principais aspectos propostos na pesquisa. 

Para a identificação de impactos sanitários e ambientais decorrentes da 
deposição irregular de RCC, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica a fim 
de contextualizar a problemática da degradação ambiental em áreas urbanas, dentre 
outras questões pesquisadas.  

O contato com a Vigilância Epidemiológica de Rio Claro teve como objetivo a 
obtenção de dados referentes aos casos de dengue no município, para que fosse 
possível a visualização desse problema nos bairros que apresentam deposição de RCC, 
já que esse tipo de resíduo, disposto inadequadamente, pode ser local para criadouro 
do mosquito aedes aegypsi. 

Para uma visão espacial das áreas estudadas de deposição de RCC no município 
realizou-se o mapeamento dos locais em Corel Draw 11. 

Através do estudo do Relatório Ambiental Preliminar Aterro de Inertes do 
Município e contato com funcionários do Departamento de Resíduos Sólidos, foi 
possível mapear a área adequada para a construção do aterro de inertes. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Observa-se claramente que a falta de fiscalização é um fator importante para 
que ocorra o lançamento de grandes quantidades e qualidades diversificadas de 
resíduos. Nota-se que há lançamento de diversos tipos de resíduos mesmo nos pontos 
autorizados pela prefeitura. 

De maneira geral, os tipos de resíduos encontrados nos pontos foram:  
Resíduos Domiciliares: esse tipo de resíduo foi encontrado com frequência em 

todos os pontos estudados, ocasionando odor desagradável, sendo atrativo para a 
presença de animais e insetos que podem vir acompanhados de doenças para a 
população local. 

A presença de materiais recicláveis também é frequente, atraindo inúmeros 
catadores, demonstrando que o projeto de coleta seletiva do município não atinge 
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toda a população, dessa forma, torna- se necessário um trabalho na mídia e nas 
escolas sobre o tema.  

 
Figura 2-  Presença de resíduos domiciliares: odores e animais. (Fernanda Desordi Lobo, 2010) 

 

Resíduos Volumosos: nas áreas estudadas, notou-se a presença desse tipo de 
resíduo que incluía, principalmente, sofás e pneus. Sabe-se que o pneu é um resíduo 
de fácil acumulação de água e possível foco de doença como a “dengue”, comum no 
município de Rio Claro. A existência de móveis usados demonstra a necessidade de um 
projeto “cata entulho”, para que os móveis possam ser recolhidos e, posteriormente, 
reutilizados ou descartados de maneira adequada. 

 

 
Figura 3 -  Pneus favorecendo acúmulo de água e surgimento de doenças (Fernanda Desordi Lobo, 2010) 

 

Resíduos Industriais: devido à falta de fiscalização e à dificuldade encontrada 
por algumas indústrias para dispor seus resíduos, muitas acabam os depositando 
clandestinamente nas áreas estudadas. Os impactos referentes a essa situação estão 
associados à contaminação do solo e das águas, já que grande parte dos pontos está 
situada próxima à corpos d’ água e à contaminação de catadores que estão 
diariamente nos locais em busca de matérias para venda. 
 

Resíduos de Poda e Capina: existe apenas um local autorizado (“Matadouro”) 
pela prefeitura municipal para o recebimento desse tipo de resíduo, porém, a prática 
de deposição é comum em todas as áreas estudadas. Esse tipo de resíduo tem origem 
nos serviços de podas e cortes de árvores com geração particular ou pública. 
 As queimadas são um dos principais problemas relacionados a esse resíduo, 
principalmente na época seca em que o fogo se alastra com facilidade. A comunidade 
coloca fogo para que ocorra a diminuição do volume do resíduo e, muitas vezes, não 
tem consciência de que os animais que estavam no local irão buscar abrigo nas casas 
da vizinhança, aumentando os casos de picadas por animais peçonhentos. 
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Resíduos da Construção Civil: percebe-se que a existência desse resíduo não 
está relacionada a grandes volumes. Verifica-se que muitas áreas próximas aos pontos 
estudados são locais onde há várias reformas e construções executadas pelos próprios 
moradores, ou sem intervenção profissional da área. Acredita-se que grande parte 
desses resíduos seja proveniente das obras locais.  

Devido à falta de fiscalização e conscientização populacional, muitos desses 
resíduos são depositados nos corpos d’ água ou nas matas próximas às áreas 
estudadas, ocasionando um grande  
prejuízo ambiental. 
 
Pequenos Volumes de RCC: Política de ações de cadastramento de pequenos 
coletores 

As pequenas atividades construtivas, ou seja, autoconstruções e reformas, 
geram pequenos volumes de resíduos que, na maioria das vezes, são transportados 
pelo próprio gerador ou por “carroceiros”, estes que dispõem os resíduos em locais 
irregulares, causando inúmeros transtornos à vizinhança e ao ambiente. A limpeza 
desses locais é realizada de uma forma não regular pelo poder público, sendo que essa 
ação faz parte da ação denominada corretiva.  

 O cadastramento dos carroceiros e dos caçambeiros entra como parte do 
plano de gestão sustentável, já que, com isso, o município poderá contabilizar a 
quantidade de RCC recolhida e assim ordenar a quantidade de pontos coleta de 
pequenos volumes (ecopontos) de que o município deve dispor.  

O município iniciou o cadastramento, porém, este se encontra incompleto e 
desatualizado. Os agentes coletores necessitam de uma melhor definição de política 
municipal que os coloque como parte integrante na questão da limpeza pública. 

Considera-se de muita relevância o cadastramento de todas as empresas 
voltadas para o recolhimento dos RCC para que ocorra o incentivo à educação 
ambiental dos funcionários, evitando a disposição em locais inadequados e a 
separação do material para posterior reciclagem.  
 
Diretrizes para implantação e instalação de Ecopontos. 

Sugere-se a implantação de ecopontos nos locais que já apresentam problemas 
causados pela deposição irregulares de RCC- isso seria uma maneira de disciplinar a 
atividade que ocorre espontaneamente, sendo os ecopontos áreas de entrega 
voluntária de resíduos de construção civil e volumosos e fazem parte do Plano 
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil do município.  

Nos ecopontos, os resíduos devem ser triados por classes, conforme Resolução 
Conama n° 307, e distribuídos em caçambas metálicas e baias para sua reutilização, 
reciclagem ou comércio. O descarte é gratuito e não é permitido o acesso de empresas 
transportadoras de entulho, apenas aquelas para coleta das caçambas distintas para 
cada tipo de resíduo.  
 
CONCLUSÕES  

A presença expressiva dos RCC no município de Rio Claro traz consigo inúmeros 
problemas derivados da falta de um plano integrado de gestão para os resíduos, 
tornando relevante a adequação de medidas para que os problemas estudados sejam 
revertidos. 
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A partir do diagnóstico das áreas de deposição do RCC e contato com diversos 
agentes envolvidos na gestão dos RCC do município, pontuam-se diversos problemas a 
serem encarados e resolvidos emergencialmente, já que o prazo de adequação às 
normas do COMAMA no 307 estão esgotados há anos. 

O município de Rio Claro, como a maioria dos municípios brasileiros, opta por 
ações corretivas para o manejo dos resíduos. Essa atitude prolonga o problema, 
desperdiça vultosas somas de dinheiro, além de gerar problemas ambientais e de 
saúde pública. As práticas realizadas pelos agentes responsáveis são consideradas 
absolutamente insustentáveis na medida em que desperdiçam consideráveis 
quantidades de recursos naturais e tratam o resíduo como material sem possibilidade 
de retorno ao processo produtivo. 

A postura inadequada da prefeitura municipal e dos geradores de RCC traz 
como consequência inúmeros impactos ambientais e problemas à saúde pública que 
demandam por rápidas soluções. A tentativa de uma gestão correta vem por parte da 
iniciativa privada, com apoio da prefeitura, na implantação da usina de reciclagem de 
inertes, mas não se integra a um plano de gestão que envolveria um conjunto de ações 
para resolver o problema. 

É indispensável o disciplinamento entre todos os agentes envolvidos com os 
RCC, que vão desde o gerador, transportador, poder público e a sociedade, criando 
subsídios para a elaboração de um plano de gestão adequada. 

Diante do cenário exposto, pode-se afirmar que o município está em uma 
situação indesejável em relação à gestão dos RCC, sendo que se torna fundamental a 
aplicação de uma política adequada para os resíduos na qual esteja inserida a escolha 
de locais apropriados para a disposição, envolvimento de agentes públicos e privados, 
incentivo a minimização, reutilização e reciclagem dos resíduos, aliados à fiscalização e 
à educação ambiental.   
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ANEXO 1 
 

Ficha de caracterização da área 

Local:  

 

      Local:  

Tamanho de área:  

Situação atual:  

Córrego:  

Topografia:  

Tipos de resíduos:  

Sinalização:  

Zoneamento:  

Terreno:  

Vegetação:  

Animais:  

Vizinhança:  

Infraestrutura:  

Limpeza:  

Queimadas:  

Observações:  

 
  

FOTO FOTO 

CROQUI 
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INTRODUÇÃO 

A reciclagem apresenta como vantagem a minimização da utilização de fontes 
naturais, muitas vezes não renováveis, e a minimização da quantidade de resíduos 
encaminhada para aterramento ou incineração. O conceito de reciclagem diz que é o 
reaproveitamento dos materiais como matéria-prima para um novo produto (SPACE 
BLOG, 2011). A palavra reciclagem vem de uma expressão da língua inglesa recycle (re 
= repetir, e cycle = ciclo), de acordo com MICHAELIS (2010). A reciclagem não deve ser 
confundida com a reutilização. Um exemplo é o papel, que é possível de ser reciclado 
várias vezes e tem algumas de suas propriedades físicas minimizadas a cada processo 
de reciclagem devido ao inevitável encurtamento das fibras da celulose. Em outros 
casos, felizmente, isso não acontece. A reciclagem do alumínio, por exemplo, não 
acarreta nenhuma perda de suas propriedades físicas, podendo, assim, ser reciclado 
continuamente (CEMPRE, 2011). 

A coleta seletiva é a primeira etapa para a reciclagem, antecede a reciclagem. 
Coleta (ato de coligir, reunir), Seletiva (Relativo à seleção), que da ideia de coletar 
objetos selecionados, para um determinado destino (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2011). 
O conceito de coleta seletiva visa separar e classificar o lixo para que se possa 
aproveitar tudo o que é reciclável. O fundamento deste processo é a separação dos 
materiais recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metais) do restante do lixo, que é 
destinado a aterros ou sistemas de compostagem. Os maiores beneficiados pelo 
programa são o meio ambiente e a saúde pública. Além de contribuir positivamente 
para a imagem do governo e da cidade, a coleta seletiva exige um exercício de 
cidadania, no qual os cidadãos assumem um papel ativo em relação à administração da 
cidade. Além das possibilidades de aproximação entre o poder público e a população, a 
coleta seletiva pode estimular a organização da sociedade civil (MATTOS, 2004). 

Nos últimos anos, exemplos de bom gerenciamento do lixo vêm aumentando 
no país. É o que se observa em várias cidades do Estado de São Paulo e em capitais 
como Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Em Curitiba, desde 1991, funciona o programa 
Câmbio Verde, por meio do qual o material reciclável pode ser trocado por produtos 
hortifrutigranjeiros (CYMBALISTA, 2003, adaptado). 

O Brasil é campeão mundial na reciclagem de alumínio: mais de 1 milhão de 
latinhas por hora. No total, reaproveita-se 94% delas. O país também apresenta bons 
índices em relação ao papelão (77%) e às garrafas PET (50%). Os resíduos gerados por 
uma cidade são de responsabilidade das prefeituras. Se não existirem iniciativas 
municipais, dificilmente a reciclagem será implementada. Em cerca de 6% dos 



76 
 

municípios brasileiros a etapa inicial da reciclagem é realizada pelos órgãos públicos, 
que levou à formação de cooperativas de catadores de lixo e de empresas privadas 
especializadas, que vislumbraram lucro na coleta seletiva e reciclagem (WEINBERG, 
2007). 

 
OBJETIVO 

O presente trabalho visou o estudo da implantação do programa de coleta 
seletiva no município de Rio Verde (GO). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a implantação do programa de coleta seletiva no município de Rio Verde 
(GO) foram realizadas reuniões a partir de setembro de 2010 no Instituto Federal 
Goiano – Campus Rio Verde para a discussão de estratégias para o início da coleta de 
materiais recicláveis na cidade. Diversos alunos e professores se interessaram pelo 
tema e se propuseram a auxiliar e divulgar o programa. O presidente da Cooperativa 
de Reciclagem em Geral do Sudoeste Goiano (Coop – Recicla) que seria implantada em 
Rio Verde participou das reuniões. 

Foram selecionados os seguintes setores da cidade para a divulgação e início da 
coleta seletiva, conforme Figura 1: Setor Morada do Sol, Jatobá, Vila Verde, Jardim 
Presidente, Vitória Régia, Odília, Araguaia e Tocantins, além da avenida Presidente 
Vargas e rua 20 do Bairro Popular, onde prevalece estabelecimentos comerciais. 
 

 
Figura 1 - Mapa de Rio Verde (GO) com a localização dos bairros, avenida Presidente Vargas e 

rua 20, onde o programa de coleta seletiva iniciou 

 
Os alunos foram separados por grupos e distribuídos por bairros para realizar a 

divulgação do programa. Alguns procedimentos foram determinados 
antecipadamente: apresentação dos alunos; explicação sobre o que é coleta seletiva, 
como funciona e seus benefícios; explicação sobre os bairros onde ela seria iniciada e 
dias de coleta. 

Durante a última reunião, dia 28/10/10, foi explanado pelos alunos o que 
ocorreu nos bairros e as ruas que ficaram sem divulgação. O foco principal foi a 
avenida Presidente Vargas e a rua 20 do Bairro Popular onde a divulgação não havia 
sido completada. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
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Sensibilização da população 
            Na maioria das ruas prevalecem residências. Aproximadamente em 50% das 
casas não foi encontrado o morador. Neste caso foram deixados panfletos que 
orientavam sobre como proceder para participar da coleta seletiva. 

Alguns moradores não apresentaram interesse no programa e não atenderam. 
Disseram que estavam ocupados e que já realizavam a separação do lixo. Outros 
apenas atenderam pelo interfone, talvez por motivos de segurança. Destaca-se que em 
alguns bairros existem vários lotes que estão desocupados, ou seja, são baldios. Os 
donos das casas que atenderam a campainha mencionaram que já sabiam o que era 
coleta seletiva. Porém, mesmo assim, foram orientados sobre o que é e como 
funcionaria a coleta seletiva. Outros disseram que já estava em tempo de começar a 
ter esse tipo de coleta em Rio Verde, pois muitos habitantes já estavam sendo 
prejudicados com todo o lixo gerado. 
            No SENAC e na Unidade Escolar “Olynto Pereira de Castro”, os funcionarios 
ficaram com panfletos para entregar aos alunos e visitantes do local e se 
comprometeram a divulgar para outras pessoas (vizinhança e alunos da instituição). Já 
no Olynto a divulgação também foi realizada em sala de aula. Na avenida Presidente 
Vargas e rua 20 do Bairro Popular foram observados os seguintes aspectos: 

• São locais com grande quantia de materiais recicláveis, principalmente as lojas de 
calçados, onde chega grande quantidade de mercadorias (especialmente caixas de 
papelão); 

• A divulgação foi feita com o proprietário do estabelecimento ou com o gerente. A 
maioria dos lojistas não sabia o que era coleta seletiva, somente em algumas lojas 
que os funcionários tinham conhecimento; 

• Todos se comprometeram e apoiaram o programa de coleta seletiva; 

• Uma loja de materiais para construção ficou com dúvida, pois fecha o 
estabelecimento às 17 horas. Então foi informado à lojista que entrasse em contato 
com a cooperativa pelo número de telefone impresso no panfleto; 

• Alguns comerciantes ficaram indecisos em participar do programa e questionaram 
se realmente a coleta seletiva iria funcionar. Perguntaram se iriam ser implantados 
coletores/lixeiras (PEV – Ponto de Entrega Voluntária) nas ruas. 

 
Funcionamento da coleta seletiva 

Em Rio Verde o caminhão da coleta seletiva passa três vezes por semana nos 
bairros, às segundas, quartas e sextas-feiras. O caminhão, tipo baú, foi cedido pela 
prefeitura, o qual recolhe e entrega o material à cooperativa, gratuitamente. Os 
catadores participam como cooperados junto à cooperativa e o trabalho da catação e 
separação de recicláveis gera renda e qualidade de vida. Os cooperados participam 
ativamente do programa.  

Os materiais recicláveis (que devem estar limpos e secos) são armazenados em 
um único recipiente (sacos plásticos, sacolas ou caixas de papelão). No caso dos vidros, 
a população foi orientada a envolver o material com jornal ou papel, antes de 
depositá-los no recipiente, a fim de evitar ferimento nos cooperados. Os materiais 
coletados são encaminhados para a central de triagem (onde trabalha os cooperados) 
e, posteriormente, para a reciclagem. 
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CONCLUSÕES  
O trabalho foi realizado com sucesso. Em algumas ruas o número de 

estabelecimentos comerciais era maior e a maioria dos comerciantes se comprometeu 
a colocar os resíduos recicláveis na calçada nos dias de coleta. O programa está no 
início e é necessário ampliar as áreas de coleta de materiais recicláveis. O objetivo é 
abranger toda a cidade, orientar catadores que trabalham de forma clandestina para 
os beneficios da cooperativa de triagem, melhorar o maquinário da cooperativa para 
que o trabalho seja realizado de forma mais eficiente, etc. Se todos os cidadãos 
contribuírem conforme se comprometeram, o programa será bem sucedido em Rio 
Verde e, em breve, expandirá para outros municípios, uma vez que a intenção da 
cooperativa é atuar nos municípios vizinhos. 

A criação da cooperativa de triagem de materiais recicláveis refletiu a 
preocupação dos moradores com as questões ambientais relacionadas ao lixo e trouxe 
benefícios para os catadores que, atualmente, têm melhores condições de trabalho. 
Além disso, a separação dos materiais recicláveis reduz o impacto ambiental, pois 
diminui a quantidade de resíduos encaminhada ao aterro municipal. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional em ritmo acelerado e o rápido avanço tecnológico 
fazem crescer a demanda por novos produtos. Para suprir este mercado em crescente 
desenvolvimento, uma infinidade de produtos são confeccionados diariamente, 
causando aumento na geração de resíduos. 

Um dos problemas atuais encontrados nas cidades está relacionado com a 
geração de resíduos sólidos urbanos (RSU). Sua destinação final é preocupante, pois 
não pode ser depositado em qualquer local. 

Atualmente apenas 8% dos municípios brasileiros operam programas de coleta 
seletiva (CEMPRE, 2010). A geração dos RSU no Brasil em 2009 foi de 182.728 
toneladas e em 2010 subiu para 195.090 toneladas por dia, isso implica em um 
aumento de 5,3% no índice per capita de geração de RSU como um todo e um 
acréscimo de 6,8% na quantidade total gerada (ABRELPE, 2010). 

Problemas causados pela má disposição dos resíduos sólidos são encontrados a 
todo momento. Esses resíduos causam problemas ambientais (contaminação do solo, 
das águas superficiais e subterrâneas e do ar), sociais (os depósitos de lixo, seja a céu 
aberto ou não, atrai vetores de doenças, como: moscas, baratas e ratos) e econômicos 
(as empresas e prefeituras gastam grande quantidade de recursos financeiros para se 
desfazerem dos resíduos, sendo que poderiam se tornar fonte de renda). 

Mesmo quando destinados corretamente, como nos aterros sanitários, com 
todas as medidas de segurança, os resíduos podem contaminar o solo e o lençol 
freático. Os resíduos plásticos nos aterros dificultam a compactação do lixo, criando 
camadas impermeáveis que afetam as trocas de líquidos e gases gerados, diminuindo a 
eficiência do processo de biodegradação da matéria orgânica. 

Os RSU, muitos deles nocivos, podem ser “encapsulados” no processo de 
reciclagem, como, por exemplo, os conduítes termoplásticos, feitos a partir de 
embalagens de agrotóxicos.  

Sendo assim toda cidade necessita de estudos que viabilizem a reciclagem dos 
RSU. 

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo prévio da quantificação dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados em uma cidade da Grande São Paulo e 
caracterizá-los para posteriormente dar um destino final mais correto, pois são 
encontrados muitos resíduos que podem ser reciclados e utilizados como matéria-
prima para produção de novos materiais, ou mesmo os resíduos orgânicos que podem 
ser utilizados para compostagem. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Foi selecionada uma cidade da Grande São Paulo, onde a destinação dos 

resíduos está cada vez mais problemática, pois os aterros estão nas suas capacidades 
máximas e não estão mais suportando receber essa demanda de lixo que não para de 
aumentar. Outro problema enfrentado é o fechamento de alguns aterros, um exemplo 
recente foi o da cidade de Santo André, onde se sofre uma pressão muito grande dos 
órgãos ambientais. 

Na primeira etapa, o caminhão que realiza a coleta do RSU da cidade de São 
Bernardo passou por uma balança, onde foi pesado. Depois foi encaminhado para uma 
área reservada, encontrando um responsável que indicava onde e quanto de resíduo 
seria descarregado. Posteriormente o caminhão foi pesado novamente e assim se 
conhecia a quantidade deixada de resíduo pelo caminhão. 

Sendo assim, na segunda etapa, uma retro-escavadeira ficou responsável por 
fazer o quarteamento do material, etapa mais importante do processo, onde acontecia 
a mistura do material, que garantia uma uniformidade do material, juntando o 
material que estava no fundo com o material que estava na frente da caçamba. Este 
material foi separado em quatro montes, dois montes em diagonal foram descartados, 
os outros dois montes que ficaram foram misturados novamente e divididos em 
quatro montes novamente, outros dois foram descartados em diagonal, e assim 
sucessivamente até sobrar o volume desejado para ser separado. 

Por definição segundo a norma ABNT NBR 10007 (2004), quarteamento é o 
processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, 
sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e 
descartadas as partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente 
e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado. 

Uma equipe qualificada separou este monte em vinte categorias que são: 
Orgânicos; Papéis e papelão; Embalagens cartonadas; Vidros (planos, lâmpadas, 
garrafas, etc.); PET (refrigerantes e óleos); PEAD (baldes, garrafinhas, bacias, etc..); PVC 
(canos, revestimento de piscinas, embalagens, etc.); PEDB (sacolinhas e sacos de lixo); 
PP (filmes, saquinhos de bala, café, embalagens de latas de cervejas, etc.); PS (partes 
do computador, gabinete de televisão, etc..); outros Plásticos (ABS, Nylon, EVA); 
Fraldas e absorventes; Metais Ferrosos (latas, tampinhas, outros); Alumínio (latas, 
marmitex, embalagens); Pilhas e baterias; couro, têxteis e madeira; borracha (pneus, 
câmaras, camisinhas, etc.); Eletrodomésticos e eletrônicos; inertes (areia, entulhos, 
cinzas, cerâmicas, porcelanas), e outros materiais. Estes materiais foram colocados em 
sacos de lixo de 100L e foram pesados em uma balança do tipo Filizola, modelo pluris 
15/6, com capacidade de até 15 kg. 
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(a)                                 (b) 
Figura l: a) Caminhão descarregando o lixo b) Método de quarteamento dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) com auxilio de retro-escavadeira. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

A tabela abaixo mostra os resultados da caracterização e da quantificação das 
três amostragens realizadas. 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Média Média 
ITENS (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) 

Restos orgânicos 38,260 51,4 42,343 49,5 33,035 59,4 37,879 53,5 
Papéis e Papelão 6,855 9,2 11,600 13,6 4,292 7,7 7,582 10,2 
Embalagens 
Cartonadas 

1,117 1,5 2,855 3,3 0,786 1,4 1,586 2,1 

Vidros 0,050 0,1 0,780 0,9 2,000 3,6 0,943 1,5 
PET 0,996 1,3 1,100 1,3 0,672 1,2 0,923 1,3 
PEAD 1,066 1,4 0,126 0,1 1,226 2,2 0,806 1,3 
PVC 0,100 0,1 0,269 0,3 0 0,0 0,123 0,1 
PEBD 4,700 6,3 7,350 8,6 3,602 6,5 5,217 7,1 
PP 1,276 1,7 2,530 3,0 1,283 2,3 1,696 2,3 
PS 1,190 1,6 1,490 1,7 0,400 0,7 1,027 1,4 
Outros plásticos 0,100 0,1 0,263 0,3 0,0 0,0 0,121 0,1 
Fraldas e 
absorventes 

5,780 7,8 4,092 4,8 1,530 2,8 3,801 5,1 

Metais ferrosos 1,022 1,4 1,175 1,4 0,0 0,0 0,732 0,9 
Alumínio 0,300 0,4 0,640 0,7 0,812 1,5 0,584 0,9 
Pilhas e baterias 0,100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,33 0,0 
Couro, têxteis, 
madeira 

7,465 10,0 5,725 6,7 5,290 9,5 6,160 8,8 

Borracha 0,0 0,0 1,267 1,5 0,0 0,0 0,423 0,5 
Eletrodomésticos 
e Eletrônicos 

0,0 0,0 0,470 0,5 0,0 0,0 0,157 0,2 

Inertes 4,020 5,4 1,395 1,6 0,650 1,2 2,022 2,7 
Outros Materiais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 74,397 100,0 85,470 100,0 55,578 100,0 71,815 100,0 

Tabela 1: Caracterização e Quantificação dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A partir dos dados acima observa-se os orgânicos como a maior parte na 
quantificação, totalizando em média 53,5% do total amostrado. Seguindo a 
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quantificação os papeis e papelão apresentam a segunda maior média, muito abaixo 
dos orgânicos, com 10,2% do total amostrado e logo depois vem o PEDB com 7,1%. 

Esses dados são importantes quando se analisa como vai ser a destinação 
destes materiais, sabendo que a grande quantidade do material é orgânico, o potencial 
para a geração e coleta de gás é muito boa.  

Já a quantidade de papeis e papelão juntamente com a do PEDB indica que é 
possível criar uma iniciativa de separação desses resíduos, visto que somando com os 
demais materiais que podem ser reciclados se obtém quase 30% do total amostrado. 
 
CONCLUSÕES  

Analisando os dados é possível dizer que os Resíduos Sólidos Urbanos são um 
grande problema para a humanidade e se não adotarmos medidas simples, como a 
separação desses resíduos, e a coleta seletiva desses materiais, em pouco tempo não 
teremos mais onde depositar estes materiais. 

Estudos assim devem ser feitos em mais cidades, com muito critério, sendo 
mais aprofundados com mais análises, pois são ferramentas importantes para o 
gerenciamento dos RSU gerados no Planeta. 

Com esse estudo pode-se dizer que os RSU possuem grande potencial para 
gerar empregos e renda, e são encaminhados diretamente para os aterros.  
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INTRODUÇÃO 

Em decorrência de sua eficiência, economia de energia, e durabilidade as 
lâmpadas fluorescentes (mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico) 
têm ganhado boa parte do mercado. Segundo informações da Associação Brasileira da 
Indústria de Iluminação (Abilux) estima-se que no país sejam consumidas por ano 200 
milhões de lâmpadas contendo mercúrio, e que quase a totalidade delas é descartada 
em aterros sem tratamento prévio, contaminando solo e água com metais pesados.  

O descarte inadequado destas lâmpadas pode representar um sério risco, pois 
quando rompidas o mercúrio é expelido, contaminando o ecossistema e os seres vivos. 
Outro fator preocupante é a saúde dos trabalhadores das empresas de coleta de lixo e 
catadores de materiais recicláveis, pois com o descarte dessas lâmpadas no lixo 
comum, as mesmas podem ser quebradas no momento da coleta, ou dentro dos 
caminhões compactadores, expondo as pessoas ao contato com o mercúrio. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 
12.305/2010, (BRASIL, 2010a) e seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010, (BRASIL, 
2010b), a Logística Reversa das lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 
e de luz mista deverá ser implementada, e consiste em um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Diante das dificuldades que a população enfrenta para descartar corretamente 
as lâmpadas fluorescentes, do descarte inadequado destes resíduos perigosos, e da 
aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMMA) de Bragança Paulista desenvolveu uma ação piloto para iniciar a 
gestão de lâmpadas no município. 
 
OBJETIVO 

Desenvolver uma ação piloto durante a Semana do Meio ambiente de 2011 
para orientar a população e articular o comércio local para o descarte adequado das 
lâmpadas fluorescentes (mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico) 
em Bragança Paulista. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e o Núcleo 
Jovem Empreendedor (NJE)/CIESP realizaram uma breve pesquisa com o comércio 
local para diagnosticar se o estabelecimento recebia lâmpadas fluorescentes 
queimadas e as descartava adequadamente.  

Além disso, conheceram-se algumas experiências de sucesso na gestão de 
lâmpadas no município e foi feita uma pesquisa de mercado a fim de identificar as 
empresas que prestam o serviço de coleta, descontaminação e reciclagem de 
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lâmpadas fluorescentes nas proximidades do município, e se as mesmas possuem as 
licenças ambientais devidas.  

Foram feitas parcerias com diversos segmentos para realização da Campanha 
de Arrecadação de Lâmpadas Fluorescentes que aconteceu durante a Semana do Meio 
Ambiente: instituições educacionais; sindicatos e associações comerciais, Tiro de 
Guerra, lojas de materiais elétricos e supermercados.  

A articulação com os comerciantes de lâmpadas fluorescentes (lojas de 
materiais elétricos e supermercados) do município foi feita a partir da Associação 
Comercial e Sindicatos do Comércio. As Instituições Educacionais do município 
(escolas, universidades, faculdades e institutos) colaboraram compartilhando 
experiências de gestão de lâmpadas, cedendo espaço para palestra, e como Ponto de 
Coleta da Campanha.  

Foram realizadas três reuniões para orientar e articular o comércio e as 
entidades para discussão sobre a problemática e planejamento da Campanha durante 
a Semana do Meio Ambiente. Nestas reuniões além do comércio estiveram presentes: 
vereadores, munícipes, a empresa prestadora de serviços de limpeza no município, o 
Ministério Público, ONGs e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
COMDEMA. 

A SMMA realizou uma palestra para os atiradores do Tiro de Guerra sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e Gestão de Lâmpadas Fluorescentes, orientando 
o contingente sobre os cuidados com a manipulação e acondicionamento das 
lâmpadas arrecadadas, pois foram eles os parceiros no recolhimento destas nos 
Pontos de Coleta.  

A Campanha de Arrecadação de Lâmpadas Fluorescentes foi divulgada através 
das rádios, jornais e TVs locais, folders, cartazes e também através de informativos 
distribuídos pelo Tiro de Guerra durante a Campanha do Agasalho. 

Além disso, com intuito de orientar e sensibilizar a população, funcionárias da 
SMMA apresentaram uma palestra intitulada “Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
Gestão de Lâmpadas Fluorescentes”, que contou com a presença de 61 pessoas. 

A Campanha disponibilizou, de 30 de maio a 05 de junho, 14 Pontos de Coleta 
em estabelecimentos e instituições espalhados por toda a cidade, tais como 
supermercados, lojas de materiais elétricos, instituições públicas, instituições de 
ensino, etc., onde os munícipes puderam descartar suas lâmpadas fluorescentes 
queimadas de maneira correta e gratuita, apenas preenchendo uma ficha de controle 
com seus dados. Durante a Campanha foram aceitas apenas lâmpadas de munícipes, 
pois tivemos conhecimentos que algumas empresas recicladoras recebem 
gratuitamente lâmpadas de pessoas físicas. 

Com intuito de formalizar a parceria entre os estabelecimentos Pontos de 
Coleta e a Prefeitura Municipal foram assinados Termos de Cooperação para realização 
da Campanha de Arrecadação durante a Semana do Meio Ambiente.  

No dia 05 de junho, durante o Evento de Comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, realizado no Lago do Taboão, o Tiro de Guerra, a SMMA e o NJE/CIESP 
também estavam presentes orientando e recebendo lâmpadas de munícipes. Todo 
material arrecadado foi cuidadosamente armazenado em um galpão coberto e 
arejado, até a data de recolhimento pela empresa recicladora.  

Para destinar de maneira adequada e sem custo o material arrecadado, a 
Prefeitura Municipal através da SMMA elaborou um Chamamento Público com vistas a 
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selecionar empresa especializada e certificada, interessada em reciclar as lâmpadas 
fluorescentes da Semana do Meio Ambiente.  

  

(a)                            (b) 
Figuras: a) reunião de articulação com os comerciantes b) destinação das lâmpadas 

arrecadadas para empresa especializada. 

 
RESULTADOS  

Na pesquisa realizada com os comércios locais constatou-se que, de maneira 
geral, estes estabelecimentos não estão cientes da problemática relativa à gestão 
inadequada das lâmpadas fluorescentes e, portanto, não estão adotando medidas para 
viabilizar a correta destinação desses resíduos. Alguns estabelecimentos alegaram que 
eventualmente recebiam lâmpadas queimadas, mas apenas um nos informou que 
encaminhava este material para reciclagem. Este último se trata de uma loja 
pertencente a uma grande rede de materiais de construção, e este seria um 
procedimento de todas as unidades da empresa.  

Tomamos conhecimento de três empresas que prestam o serviço de 
descontaminação e reciclagem das lâmpadas, e que possuem as devidas licenças, 
sendo que apenas uma delas está localizada nas proximidades do município.  

Identificou-se também que algumas empresas e instituições de ensino do 
município já realizam a destinação de suas lâmpadas para empresas recicladoras. Com 
a divulgação da Campanha muitas empresas contataram a SMMA, no intuito de 
destinarem suas lâmpadas nesta oportunidade. Como a Campanha foi destinada 
apenas para pessoas físicas, as empresas foram orientadas segundo o que prevê a 
legislação, e para destinar suas lâmpadas corretamente, por enquanto, têm que pagar 
por este serviço. 

A Campanha teve resultados satisfatórios, já que o foco principal desta ação foi 
orientar a população quanto aos riscos e cuidados com o armazenamento e descarte 
das lâmpadas fluorescentes, e articular o comércio para a Responsabilidade 
Compartilhada e a Logística Reversa previstas na Política Nacional. 

Ao todo foram arrecadas cerca de 1.200 lâmpadas fluorescentes. O número de 
lâmpadas arrecadadas durante a Campanha foi abaixo do esperado, porém terminada 
a campanha muitas pessoas e empresas vieram procurar a Secretaria com a finalidade 
de descartar corretamente este resíduo. 

A principal dificuldade que está colocada para a continuidade da gestão de 
lâmpadas no município é quem vai arcar com os custos da reciclagem das lâmpadas, 
pois embora a Política Nacional aponte os fabricantes e importadores como os 
responsáveis por este ônus até o presente momento, isso não acontece.  

Outra dificuldade é em relação aos pontos de coleta, pois a maioria parte das 
lojas de material elétrico do município são de pequeno porte e não possuem local 
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adequado para armazenar estes resíduos, podendo representar riscos para os 
funcionários.  
 
CONCLUSÕES 

A Campanha atingiu seus objetivos, a partir dela pode-se compreender a 
complexidade e as peculiaridades da gestão das lâmpadas fluorescentes. A SMMA está 
orientando os consumidores a pressionarem os comerciantes, para que estes cobrem 
seus fornecedores, sobre o que prevê a legislação.  

O próximo passo será contatar os fornecedores e fabricantes de lâmpadas 
fluorescentes, e construir uma política pública municipal para gerenciar os resíduos, de 
acordo com a Política Nacional, e continuar o trabalho de orientação junto à 
população. 

Neste cenário é função da SMMA atuar na orientação, articulação e 
implementação de projetos e leis específicas para que a gestão seja implantada no 
contexto do município. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento do nível de desemprego, a falta de estudo e o domínio das novas 
tecnologias está limitando as possibilidades de sobrevivência das pessoas de baixa 
renda e tem levado um grande número de pessoas a buscar sobreviver a partir da 
catação de matérias recicláveis presentes no lixo. 

Os catadores são pessoas, homens ou mulheres, que recolhem materiais com 
potencial para reciclagem das residências, comércio, empresas, sem ter que pagar pelo 
que foi recolhido. Há também àqueles que vivem da coleta de recicláveis em 
vazadouros e aterros. 

Os catadores prestam para os municípios um serviço essencial. Antes da coleta 
realizada pela prefeitura, os catadores realizam a coleta dos recicláveis, diminuindo a 
quantidade de lixo a ser tratado ou disposto pelos municípios. “Os catadores dos lixões 
e das ruas das cidades são responsáveis por cerca de 90% do material que alimenta 
indústrias de reciclagem no Brasil” (LAJOLO, 2003). 

As condições de trabalho dos catadores são extremamente insalubres, não há 
utilização de equipamentos de proteção como botas, máscaras, luvas e avental. Apesar 
de não terem segurança no local de trabalho, os catadores sofrem com a exploração 
exercida pelos sucateiros ou intermediários. Geralmente são obrigados a vender os 
recicláveis para estes sucateiros a preços baixos e, muitas vezes, abaixo do preço de 
mercado. 

A catação em área de lixão representa uma opção de vida para milhares de 
brasileiros. Portanto, um dos principais desafios políticos e sociais do fechamento de 
um lixão é a questão do futuro dos catadores (VILHENA, 2010). 

Os catadores estão presentes na maioria dos municípios e contribuem de 
forma significativa para o meio ambiente, evitando que toneladas de resíduos com 
potencial para reciclagem sejam enviadas para aterros e lixões. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a atual situação dos catadores 
presentes no lixão do município de Acreúna - GO, bem como elaborar propostas para 
melhorar a forma de trabalho dos mesmos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas para se 
conhecer a situação dos catadores presentes no lixão de Acreúna - GO. As entrevistas 
foram realizadas em 18 de agosto de 2011, de forma individual, com quatro catadores 
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que estavam no lixão e que se dispuseram a cooperar, sendo dois homens e duas 
mulheres, com idades variando de 25 a 47 anos. 

 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Todos os entrevistados disseram que não existe cooperativa de catadores de 
lixo no município de Acreúna – GO. No entanto, metade dos entrevistados (50%) não 
gostaria que fosse criada uma cooperativa de catadores de lixo no município, pois 
acreditam que não traria vantagens financeiras para eles, uma vez que todo o dinheiro 
arrecadado seria dividido em partes iguais entre todos os associados. 

Assim, os catadores que acreditam ganhar e trabalharem mais no lixão, 
atualmente, se sentiriam prejudicados por aqueles que retiram menos material 
reciclável e desenvolvem a catação mais lentamente, executando um período inferior 
de tempo de trabalho. Já a outra metade dos catadores gostaria que fosse implantada 
uma cooperativa no município e acredita que esta trará benefícios como apoio da 
comunidade, prefeitura e terão um ambiente de trabalho com melhores condições 
higiênicas e sanitárias. 

De acordo com os catadores, a prefeitura não interfere no serviço que eles 
realizam no lixão, não proíbe a entrada e também não oferece ajuda. Segundo os 
catadores, há dois ou três anos atrás um representante da prefeitura realizou um 
cadastro de catadores de lixo presentes no lixão. Porém, não foi dado andamento em 
relação à criação de uma cooperativa ou associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis no município. 

Se o lixão acabasse ou fosse fechado, os catadores não teriam como se 
sustentar. Eles chegam a passar a maior parte do tempo no lixão, permanecendo por 
cerca de 10 a 12 horas por dia no local. Segundo os catadores, não há crianças 
trabalhando no lixão e quando se fala sobre contaminação, todos informaram que 
nunca foram contaminados pelo lixo. Porém, metade dos entrevistados relata que 
várias vezes já espetaram seus dedos em agulhas que são jogados no meio dos 
resíduos domiciliares. 

Conforme os catadores, a administração municipal nunca realizou nenhum 
projeto com os catadores de lixo do município e acreditam que os problemas 
poderiam ser resolvidos com o auxílio da prefeitura no fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), instalação de portões e cercas vivas para protegê-los de 
vândalos, implantação de um sistema de controle de entrada e saída de pessoas no 
lixão e, até mesmo, ajuda financeira fixa para a sua sobrevivência. 

Todos os recicláveis coletados no lixão são vendidos para dois intermediários 
que compram os materiais recicláveis e revendem para empresas de reciclagem. A 
renda dos catadores de lixo varia em função da quantidade de resíduos coletados, 
quanto mais materiais recicláveis coletados, mais eles recebem. Os catadores 
entrevistados conseguem arrecadar cerca de R$ 450,00 a R$ 800,00 por mês com a 
coleta de recicláveis. No entanto, há um catador que, além de coletar, também 
trabalha na prensagem de materiais, numa prensa de propriedade do sucateiro que se 
encontra num galpão aberto dentro do lixão. Dessa forma, consegue retirar do 
trabalho desenvolvido no lixão mais de R$ 1000,00 por mês.  
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CONCLUSÕES  
Os catadores presentes no lixão do município de Acreúna - GO contribuem de 

forma essencial no resgate dos resíduos recicláveis e contribuem com a qualidade 
ambiental do município. No entanto, as condições de trabalho são preocupantes 
quando se pensa em medidas de segurança para as pessoas que trabalham nestes 
ambientes. 

As condições de trabalho enfrentadas por eles são insalubres. No entanto, 
essas pessoas possuem grande conhecimento e habilidades para coletar, segregar e 
vender os materiais recicláveis. 

De acordo com os resultados obtidos, deve-se modificar a forma de trabalho 
dos catadores de lixo do município, formando uma associação de catadores 
(cooperativa) onde receberiam os resíduos segregados e retirariam dali apenas o 
material com potencial de reciclagem, evitando e minimizando o descarte destes em 
lixões e aterros. 

Para a melhoria da qualidade de vida dos catadores, recomenda-se: 
- Incentivo à implantação de cooperativas ou associações de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis de baixa renda; 
- Destinação de espaço físico, assistência jurídica e administrativa para 

legalização das cooperativas ou associações de catadores; 
- Orientação sobre comercialização de recicláveis, orientando contato direto 

com as indústrias de transformação, excluindo a presença de intermediários; 
- Fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual; 
- Oferta de cursos para alfabetização dos catadores; 
- Incentivo à educação, contribuindo para o crescimento intelectual dos 

catadores; 
- Incentivo ao exercício da cidadania; 
- Implantação de programas de educação ambiental para os catadores; 
- Proibição da entrada de catadores no local de disposição final dos resíduos 

gerados no município. 
Essas propostas podem ser viabilizadas por meio de parcerias entre o poder 

público, a iniciativa privada, ONGs, instituições de ensino, etc. 
Conclui-se que a cooperativa ou associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis só terá sucesso se o poder público municipal auxiliar na 
cooperação para suprir as necessidades básicas que prejudicam seu bom desempenho, 
principalmente nos primeiros meses de operação.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente os resíduos sólidos urbanos representam uma das grandes 
preocupações ambientais. A geração de resíduos sólidos é inevitável e a sua geração 
acorre diariamente. 

Os resíduos sólidos são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados 
resultante de atividades humanas, podendo estar nos estados sólido ou semissólido, 
bem como os gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública ou corpos d’água ou exijam soluções 
técnicas. (BRASIL, 2010).  

O Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é a alternativa mais adequada para 
controlar e mitigar os problemas ambientais decorrentes do lixo. O Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) é conjunto de ações destinadas aos serviços de 
limpeza urbana que engloba deste a coleta até a destinação final ambientalmente 
adequada dos rejeitos.  

A realidade nos mostra que as cidades brasileiras estão destinando os resíduos 
gerados para aterros controlados e lixões, formas de disposição final inadequadas 
quando comparadas aos aterros sanitários. De acordo com FILHO (2010), menos de 
38,89% dos municípios do Brasil destinam de forma ambientalmente correta os 
resíduos sólidos urbanos, ou seja, para os aterros sanitários, enquanto que mais da 
metade dos municípios brasileiros (61,11%) tem como destinação final dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) lixões e aterros controlados. 

O município de Acreúna (GO) não foge desta realidade e tem como destinação 
final dos resíduos gerados no município o “Lixão”. No município não há coleta seletiva, 
não há critérios para reutilização, reciclagem ou compostagem, fazendo com que os 
resíduos gerados percam todo o potencial de reciclagem.  

 
OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo analisar a atual situação do município de 
Acreúna (GO) em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como 
elaborar propostas que contribuam com o gerenciamento adequado desses resíduos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi elaborado e enviado um questionário a Prefeitura Municipal do Município 
de Acreúna no mês de Março de 2011 para conhecer a atual situação do município de 
Acreúna, com base em VILHENA (2010). O questionário teve como objetivo coletar 
informações sobre a situação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do 
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município de Acreúna - GO. Também serão realizadas visitas técnicas às áreas de 
disposição final de RSU do município. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Constatou-se que a prefeitura tem conhecimento sobre suas responsabilidades 
quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, mas o município não tem 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e apesar de ter uma 
população de 20.279 habitantes (IBGE, 2010) também não tem Plano Diretor. O 
mesmo se encontra na comissão de redação da câmara municipal para análise.  

O município nunca sofreu nenhuma sanção por parte do poder público estadual 
e, segundo a prefeitura, o município não está poluindo os recursos hídricos da região. 
Porém, os resíduos gerados no município estão sendo dispostos num lixão, forma de 
disposição final dos resíduos sólidos que oferece riscos ao meio ambiente e à saúde 
pública. 

São gerados e coletados no município resíduo domiciliar, público, comercial, 
serviços de saúde, agrícola e entulho. Entretanto, não se tem informação sobre a 
composição do lixo coletado e a quantidade de cada tipo de resíduo que é gerado. Os 
resíduos de serviços de saúde gerados pelo município de Acreúna são coletados por 
uma empresa terceirizada, localizada em Anápolis - GO, que submete os resíduos à 
incineração e os resíduos agrícolas o gerador deve entregar no posto de recebimento 
de embalagens vazias de agrotóxicos de Acreúna. 

A prefeitura realiza a coleta dos resíduos domiciliares em 100% das residências 
do município, sendo toda a destinação final direcionada para o lixão. Para realizar o 
trabalho de coleta e os serviços de limpeza urbana o município de Acreúna cobra uma 
taxa cobrada juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

De acordo com a prefeitura, o local onde ocorre a destinação final do lixo 
municipal é considerado um aterro sanitário, mas na prática funciona como um lixão. 
Diariamente o lixão recebe resíduos do município e o controle da quantidade de lixo a 
ser destinado é realizado pela estimativa da coleta diária, sendo esta prática imprecisa.  

O local de destinação final dos resíduos sólidos gerados no município é de 
propriedade da prefeitura sendo localizadas as margens da GO-164, Km-05, sentido 
Paraúna, a 02 km da periferia da cidade. Neste local também há descarte dos resíduos 
da construção civil e presença de catadores. 

O município não tem coleta seletiva e nem projeto para implantação. A Tabela 
01 apresenta o questionário enviado para a prefeitura municipal de Acreúna (GO) com 
as respostas obtidas. 
 

Tabela 01: Questionário enviado à prefeitura municipal de Acreúna 

Questionário Respostas 

1. A Prefeitura sabe das responsabilidades quanto ao lixo, no 
âmbito municipal, estadual e federal em sua cidade? 

Sim 

2. O município de Acreúna tem um Plano Diretor? Não 

3. O município de Acreúna tem um Plano Diretor Municipal de 
Resíduos Sólidos/Plano de Gerenciamento do Lixo Municipal? 

Não 

4. O município de Acreúna já sofreu alguma sanção, por parte 
do Poder Público Estadual, sobre sua disposição de lixo? Em 
caso Afirmativo, quais as medidas tomadas? 

Não 
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5. O lixo, em Acreúna, está poluindo os recursos hídricos da 
região/bacia hidrográfica (rios, lagos, lagoas, poços, nascentes 
e água subterrânea)? 

Não 

6. Quais os tipos de lixo produzidos no município de Acreúna? 

Domiciliar, público, 
comercial, serviços de 

saúde, agrícola, 
entulho 

7. Quanto de cada tipo de lixo é gerado no Município de 
Acreúna? 

- 

8. Quais os tipos de lixo que a Prefeitura ou empresa 
contratada coleta? 

Domiciliar, entulho, 
hospitalar, agrícola e 

demais 
9. O município cobra pelo serviço de limpeza urbana e/ou 
coleta de lixo? 

Sim, Taxa junto com o 
IPTU 

10. Qual percentual de domicílio do seu município tem o lixo 
coletado? 

100% 

11. Qual a composição do lixo domiciliar coletado? Não há controle 

12. Onde se dá a destinação final do lixo municipal? Aterro Sanitário 

13. Como é feito o controle da quantidade de lixo a ser 
destinado? 

Estimativa de coleta 
diária 

14. Quem é(são) o(s) proprietário(s) da(s) área(s) utilizada(s) 
para a disposição final dos resíduos? 

Prefeitura 

15. Onde fica(m) o(s) local(ais) de destinação do lixo? 02 km da periferia 

16. Qual o destino do entulho? 
Mesmo local usado 

pela prefeitura para o 
lixo municipal 

17. A Prefeitura tem conhecimento sobre a presença de 
catadores na(s) unidade(s) de destino final do lixo? 

Sim 

18. Existe coleta seletiva no município? Não 

19. Existe projeto para implantação de coleta seletiva? Não 

 
CONCLUSÕES  

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é uma atividade complexa que 
envolve ações de planejamento, operacionais, financeira, envolvimento das 
autoridades municipais. Desta forma, o município de Acreúna tem um caminho longo a 
percorrer no melhoramento das ações em relação ao GRSU. 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a destinação final dos 
resíduos sólidos do município ocorre de forma inadequada, sendo dispostos sobre o 
solo, apresentando um aspecto desagradável, ocorrência de lixo descoberto, presença 
de aves, animais, catadores, resíduos da construção civil sendo dispostos juntamente 
com resíduos domiciliares. Também foi encontrado em pequena quantidade resíduo 
de serviços de saúde. No município não há coleta seletiva, não há critérios para 
reutilização, reciclagem ou compostagem, fazendo com que os resíduos gerados 
percam todo o potencial de reciclagem. 

Diante destes resultados, nota-se que o município necessita de políticas 
públicas voltadas para os resíduos sólidos, para que as ações de planejamento e o 
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envolvimento das autoridades municipais desenvolvam metas para redução e 
reutilização dos resíduos, implantação da coleta seletiva e reciclagem, com o objetivo 
de aproveitar todo o potencial de reciclagem dos resíduos. 

Com vistas ao melhoramento da qualidade ambiental recomenda-se: (1) 
Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; (2) Aprovar o 
Plano Diretor; (3) Determinar as características dos resíduos sólidos gerados; (4) 
Implantar a coleta seletiva no município com a participação de cooperativas ou 
associações de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas de baixa 
renda; (5) Incentivar a criação de associações de catadores de materiais recicláveis; (6) 
Incentivar programa e ações de educação ambiental que promovam a redução, 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; (7) Desenvolver projetos para 
adequação e recuperação da atual área de destinação final de resíduos sólidos. 
 De acordo com essas propostas, conclui-se que os resíduos, quando mal 
administrados, podem afetar a saúda publica, o meio ambiente e a politica de um 
município. Portanto, é importante gerenciá-los de forma ambientalmente adequada e 
sempre buscar desenvolver projetos sustentáveis. 
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o setor da construção civil brasileiro tem contribuído de 

forma decisiva com o crescimento do país. É notório o grande número de novos 
empreendimentos lançados nos últimos cinco anos, em especial nos grandes centros 
urbanos. Os investimentos do governo federal no programa habitacional Minha Casa 
Minha Vida impulsionou o mercado imobiliário em grande parte dos municípios, o que 
permitiu ampliar o número de empregos gerados pelas construções nestas cidades 
com consequente crescimento econômico local.  

Apesar disso, todo este crescimento não foi acompanhado da mudança de 
comportamento em relação à produção de resíduos nos canteiros de obras. As 
empresas construtoras de todos os portes continuam a gerar resíduos sem se 
preocupar com os impactos causados ao meio ambiente urbano. As mais diferentes 
construções não adotam planos de manejo de seus resíduos durante os processos 
construtivos, o que inviabiliza qualquer estratégia de redução, reutilização e 
reciclagem dos RCC. 

Neste contexto, calcular a quantidade estimada de resíduos geradas nos 
municípios permite ampliar o conhecimento da dimensão da produção dos RCC 
oriundos dos canteiros e consequente compreensão mais exata dos impactos causados 
por estes resíduos.  

Pelo exposto, o presente trabalho apresenta a quantidade estimada de 
resíduos provenientes de obras em andamento no município de Taquaritinga-SP, 
importante informação para futuras estratégias de gerenciamento por parte da 
administração municipal.  
 
OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi obter a estimativa da geração dos resíduos 
da construção civil (RCC) produzidos no município de Taquaritinga-SP.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia consistiu no levantamento da geração de RCC pelo parâmetro 
movimento de cargas das empresas coletoras e da prefeitura municipal proposta por 
Pinto (1999) e adaptada por Marques Neto (2005). Para isso, foram utilizadas as fichas 
de controle de transporte de resíduos (CTR) da secretaria municipal de meio ambiente 
durante o mês de julho de 2011.   
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RESULTADOS OBTIDOS 
Taquaritinga foi fundada em 1868 e elevada à categoria de município em 1892. 

A cidade está localizada na região central do Estado de São Paulo, na mesorregião de 
Ribeirão Preto e a 330 km da capital por via rodoviária. 

Taquaritinga está situada na latitude 48º29´53”W e longitude 21º24´24”S. A 
altitude média do município é de 512 metros acima do nível do mar com altitude 
máxima de 718 metros no Monte do Broa, na Serra do Jabuticabal. Possui uma 
extensão territorial de 594,22 km². 

O município é composto por sua sede e pelos distritos de Guariropa, Jurupema 
e Vila Negri. Pertence a 12ª Região Administrativa Central juntamente com 
importantes cidades polo como São Carlos e Araraquara.  

O município tem como divisa ao norte os municípios de Jaboticabal e Monte 
Alto; a noroeste os municípios de Fernando Prestes e de Cândido Rodrigues; ao sul o 
município de Matão; a sudeste os municípios de Santa Ernestina e de Dobrada e a 
sudoeste o município de Itápolis. 

Pelo último censo de 2010, a população de Taquaritinga era de 53.988 
habitantes (IBGE, 2010), com uma densidade demográfica de 90,95 hab/km2. 

O município pertence à Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha (UGRHI-16) e seu 
principal manancial, Ribeirão dos Porcos, faz parte do potencial hidrográfico da bacia 
juntamente com os rios Tietê, Batalha, São Lourenço e Dourado. Os principais cursos 
de água em Taquaritinga são: Ribeirão dos Porcos, Ribeirão Dobrada, Ribeirão Jurema, 
Córrego Guariroba, Córrego Rico e Córrego Ribeirãozinho. 

Taquaritinga-SP tem economia baseada no agronegócio com predominância 
nas culturas de laranja e da cana de açúcar. Nos últimos anos, além de algumas 
indústrias do setor têxtil, frigorífico e de pneus, os setores de serviços e comércio têm 
aumentado suas participações na economia municipal. 

Em relação às questões ambientais, muito dos problemas encontrados em 
Taquaritinga-SP são fruto de inadequado planejamento urbano e ambiental dos 
últimos anos, colocando em risco os recursos naturais do município, principalmente os 
recursos hídricos. 

É possível observar que o atual momento de Taquaritinga em relação à situação 
dos resíduos da construção civil é ruim. Apesar de a cidade possuir um local próprio 
para descarte, esta área não possui uma estrutura adequada para gerenciamento dos 
resíduos oriundos das construções. Além disso, todos os volumes coletados pelas 
empresas privadas e pela prefeitura municipal são descartados nesse local. 
Atualmente a prefeitura municipal faz a coleta dos resíduos vegetais em toda a cidade, 
além da coleta dos RCC gerados em obras públicas. Para atendimento aos demais 
geradores, o município possui 5 empresas privadas de coleta de RCC.  

A prefeitura não tem trabalho algum de conscientização dos geradores para 
reduzir a geração de resíduos da construção civil nos canteiros de obras. Além disso, 
em Taquaritinga-SP não existem pontos para recebimento dos pequenos volumes de 
entulho, o que contribui diretamente com o aparecimento de diversas áreas ilegais de 
descarte. 

Como resultados parciais deste trabalho, Taquaritinga-SP apresentou a geração 
estimada de RCC de 64,92 t/dia ou 50,43 m³/dia pela movimentação de cargas da 
prefeitura e das empresas privadas de coleta de entulho (tabela 1). 
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Tabela 1 – Estimativa da geração per capita de RCC no município de Taquaritinga-SP 

Agente Coletor 

Taquaritinga 

Geração de 
RCC 

(m3/mês) (1) 

Geração de 
RCC 

(t/dia) (2) 

População 
IBGE 

(2010) 

Geração 
per capita 

(kg/hab.dia) 

Prefeitura Municipal 448,00 25,60 53.998 0,47 
Empresas Privadas 611,00 34,91 53.998 0,65 
Média Total 1.059,00 64,92 53.998 1,12 

(1) Estimativa do movimento de cargas da prefeitura e das empresas de caçamba mês 
julho/2011 
(2) Adotada massa específica do RCD de 1,2 t/m3 (PINTO, 1999) 
FONTE: AUTORES (2011) 

  
Portanto, por esse parâmetro de cálculo, a geração per capita de RCC do 

município foi de 1,12 kg/hab.dia. Cabe ressaltar que por esse parâmetro de cálculo 
estão ausentes os resíduos descartados em áreas irregulares. 
 
CONCLUSÕES  

Pelas observações realizadas na pesquisa, foi possível concluir que Taquaritinga 
não difere dos demais municípios brasileiros em relação aos aspectos que cercam sua 
gestão. Apesar de o município ter implantado controle de transporte de resíduos (CTR) 
como instrumento de fiscalização das cargas de resíduos coletados e transportados, a 
cidade não possui área licenciada para sua destinação correta. Este fato tem 
proporcionado descartes irregulares de todas as classes de RCC estabelecidas pela 
resolução CONAMA 307. 

Pela geração estimada de 64,92 t/dia de RCC produzidos em Taquaritinga foi 
possível concluir que a geração per capita de 1,12 kg/hab.dia pode ser considerada 
baixa se comparada à média de outros municípios, o que possivelmente caracteriza um 
ritmo lento de crescimento da construção civil local. 

De modo geral foi possível concluir que os resultados parciais obtidos 
demonstraram a necessidade da implantação de pontos de recepção para pequenos 
volumes de RCC, além da oferta de uma área de transbordo e triagem e uma área de 
reciclagem de entulho devidamente licenciada pela CETESB.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção e disposição final dos resíduos de obras se tornaram um 
dos principais problemas para administrações municipais. Alguns aspectos como 
elevados custos de limpeza pública, degradação de ambientes urbanos e esgotamento 
de áreas de descarte tem levado poder público, sociedade, mas principalmente, 
pesquisadores da área, refletirem sobre possíveis alternativas de gerenciamento dos 
RCC. 

Os impactos atribuídos aos RCC e a necessidade de solucioná-los levaram o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente instituir a resolução no 307, em 05 de julho de 
2002, pela qual foram estabelecidas as primeiras diretrizes para gestão municipal dos 
resíduos da construção civil.  

Entretanto, para implantação das diretrizes dessa resolução é necessário 
investigar, inicialmente, a real situação desses resíduos nas cidades e traçar um 
diagnóstico ambiental, em que devam ser avaliados aspectos como geração, 
composição, manejo e descarte.  

Com este entendimento, o presente trabalho apresenta diagnóstico preliminar 
da situação dos RCC na cidade Bauru-SP em relação a sua geração, com vistas a servir 
de subsídio ao plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil do 
município.  
 
SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BAURU-SP 

Em Bauru, cidade polo do interior do Estado de São Paulo, o setor da 
construção civil local tem passado por transformações ao longo das últimas duas 
décadas. Com a estabilização da economia do país, a construção civil na cidade 
experimentou um crescimento acentuado. 
 De acordo com a Regional de Bauru do Sindicato da Construção Civil   
(SindusCon-SP), a cidade de Bauru tem se mantido, nos dois últimos anos, na primeira 
colocação no quesito geração de empregos formais na construção civil, graças ao 
número crescente de novos lançamentos de condomínios habitacionais verticais – em 
sua grande maioria do programa “Minha Casa, Minha Vida” e dos condomínios 
horizontais fechados. De acordo com dados coletados pela Regional, foi possível 
verificar aumento da ordem de 30% na quantidade de postos de trabalhos, 
considerando o período compreendido entre março de 2009 a março de 2011. 
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Somente em relação ao ano de 2011, a Delegacia Regional do SindusCon-SP 
projeta, para a cidade de Bauru, crescimento de 6%. Neste contexto e para atender à 
crescente demanda por mão-de-obra qualificada, a Delegacia, por meio do Serviço da 
Aprendizagem Industrial (Senai), tem oferecido cursos de formação para as diferentes 
especialidades do setor.   

Para alcançar estes índices de crescimento, foi possível verificar um aporte de 
investimentos da iniciativa privada no município. Bauru tem atraído vários grupos que 
investem no setor de comércio e serviços, fato este que tem impulsionado o 
lançamento de novos empreendimentos habitacionais verticais de médio e alto 
padrão. Esta dinâmica motiva também a construção de unidades habitacionais isoladas 
e multifamiliares, além de movimentar investimentos em reformas e remodelações de 
unidades existentes, condições ideais para manter aquecida a Indústria da Construção 
Civil bauruense, colocando-a em condição de destaque no interior paulista. 

A aprovação de construções novas no município mostra essa tendência de 
desenvolvimento urbano; fato que tem contribuído diretamente para o grande volume 
de resíduos produzidos nos canteiros. Os dados obtidos nesta pesquisa são 
representativos para avaliação da geração, por considerar que as áreas licenciadas 
englobam empreendimentos de médio e grande porte da cidade. Apesar disso, as 
obras de reformas, ampliações e demolições não fizeram parte deste estudo, o que 
pode camuflar os dados de geração de RCC. A figura 1 apresenta os valores das áreas 
totais de construções novas aprovadas pela Divisão de Aprovação de Projetos da 
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru entre o 2º semestre de 
2010 e o 1º semestre de 2011.  

 
Figura 1. Perfil das áreas licenciadas (m2) no município de Bauru-SP entre 2010 e 2011 

 
MÉTODO DE CÁLCULO DA TAXA DE GERAÇÃO DOS RCC (kg/m2) 

Para quantificação da geração de RCC por áreas licenciadas no município de 
Bauru-SP, foi utilizada a taxa de geração 137,02 kg/m2 obtida de cinco obras de 
diferentes áreas e usos da cidade de São Carlos-SP (Marques Neto, 2003). No método 
proposto por Marques Neto (2003), foram calculados os volumes totais de entulho 
removidos durante todas as etapas de suas execuções, o que permitiu obter um 
indicador de produção de resíduos que relacionava os volumes produzidos pelas obras 
e suas áreas construídas (m2). As obras pesquisadas por Marques Neto (2003) 
possuíam as seguintes áreas e características: 

 Obra 1 – 358,56 m2: obra de reforma comercial padrão fino; 

2o semestre 20101o semestre 2011 Total

309.635,23

206.213,96

515.849,19
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 Obra 2 – 716,54 m2: obra predial de quatro pavimentos em alvenaria estrutural 
de blocos cerâmicos padrão médio fino; 

 Obra 3 – 126,22 m2: obra residencial térrea padrão médio; 
 Obra 4 – 336,19 m2: obra de conjunto residencial de cinco casas de padrão 

médio-baixo; 
 Obra 5 – 257,79 m2: obra residencial assobradada de padrão fino. 

Para cálculo da taxa de geração (kg/m2) foi utilizado o seguinte cálculo: 
∑ Área Construída (m2) = Área 1 + Área 2 + Área 3 + Área 4 + Área 5                (1) 
Número total de caçambas utilizadas (Obra 1 + Obra 2 + Obra 3 + Obra 4 + Obra 5)       (2) 
∑ Área Construída (m2) = 358,56 + 716,54 + 126,22 + 336,19 + 257,79 = 1.795,30 m2 (1) 
Número total de caçambas utilizadas = 19 + 30 + 11 + 12 + 10 = 82         (2) 

(1) ⇒ (2) 

1.795,30 m2 ⇒ 82 caçambas              (3) 
 Todas as caçambas que coletaram RCC nas obras pesquisadas tinham 5m3, 
portanto: 

82 caçambas × 5 m3 = 410 m3            (4) 
 Para esse estudo foi considerada a massa unitária de 0,60 t/m3, obtida da 
caracterização física dos RCC do município de São Carlos-SP (MARQUES NETO, 2003). 
Com isso obteve-se: 

410 m3 × 0,60 t/m3 = 246 toneladas = 246.000 kg          (5) 
Portanto a taxa de geração de RCC para as cinco obras pesquisadas foi de: 
TG = Me / A = 246.000 / 1.795,30 = 137,02 kg/m2          (6) 

em que:  
TG = Taxa de geração de RCD (kg/m2) 
Me = Massa de entulho (kg) 
A = Área total licenciada no município (m2)   

 
GERAÇÃO DE RCC NO MUNICÍPIO DE BAURU-SP POR ÁREAS LICENCIADAS 

De posse da taxa de geração de 137,02 kg/m2 é possível estimar a geração de 
resíduos da construção civil em qualquer município a partir do levantamento de áreas 
totais licenciadas nas cidades. Desta forma, aplicando-se a taxa de geração de RCC às 
áreas licenciadas no município de Bauru-SP entre o 2º semestre de 2010 e o 1º 
semestre de 2011, foi possível obter a produção média anual e diária de RCC do 
município (tabela 1).  

 
Tabela 1 – Geração estimada de RCC por áreas licenciadas entre 2010 e 2011 

Construções Novas Bauru-SP 

 2º Semestre 
2010 

1º Semestre 
2011 

Total 

Áreas totais licenciadas (m2) 309.635,23 206.213,96 515.849,19 

Taxa de geração de RCC (kg/m2) 137,02 137,02 137,02 

Geração de RCC (t/semestre) 42.426,22 28.255,44 70.681,66 

Geração de RCC (t/mês) 7.071,04 4.709,24 5.890,14 

Geração de RCC (t/dia) * 294,63 196,22 245,43 

*Mês com 24 dias (sábado: meio período∴2 sábados/mês) 
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Portanto, a geração média de RCC por áreas aprovadas foi de 245,43 t/dia. A 
tabela 2 apresenta a geração per-capita do município. 

 
Tabela 2 – Provável geração per capita do município de Bauru-SP 

 
Parâmetro 

Áreas licenciadas 

Bauru-SP 

Geração de RCC 
(t/dia) 

População 
(IBGE, 2010) 

Geração per capita 
(kg/habxdia) 

Construções Novas 245,43 335.888 0,73 

 
CONCLUSÕES 

No contexto ambiental, Bauru-SP não difere dos demais municípios em relação 
aos aspectos que cercam a geração de RCC. Por meio da caracterização quantitativa e 
análise do setor da construção civil do município no período amostrado de 2010 e 
2011, pôde-se constatar uma geração de RCC per capita de 0,73 kg/hab.dia, 

considerada baixa em relação à média de outros municípios. Apesar desta conclusão, 

cabe ressaltar que neste valor não estão incluídos os resíduos provenientes de 

reformas, ampliações e demolições, além de descartes clandestinos no município, o 

que possivelmente irá majorar este dado. 
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INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos atualmente se apresenta como um problema de 
graves proporções. A maioria das cidades brasileiras descarta seu lixo de maneira 
irregular, em locais denominados lixões, onde o lixo é acumulado a céu aberto, sem 
nenhuma preocupação com a proteção do meio ambiente (solo, água etc). A gestão e 
o gerenciamento desses resíduos é de responsabilidade do Poder Público, que acaba 
não sendo eficiente, contribuindo para o agravamento do problema. 

Os termos Gestão e Gerenciamento são definidos e discutidos por vários 
autores das mais diversas áreas de atuação. De acordo com Schalch (2002, p. 17), a 
gestão de resíduos sólidos pode ser definida como um conceito que “abrange 
atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do setor para 
esse fim, envolvendo instituições, políticas, instrumentos e meios”. O termo 
gerenciamento de resíduos sólidos diz respeito aos aspectos tecnológicos e 
operacionais, envolvendo setores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais 
e de desempenho, que se relaciona com a prevenção, redução, segregação, 
reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação de 
energia e destinação dos resíduos sólidos. (SCHALCH, 2002) 

O IPT e CEMPRE (2010, p.3) definem gestão e gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos como “um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento que uma administração municipal desenvolve (com 
base em critérios sanitários, ambientais e econômicos), para coletar, segregar, tratar e 
dispor o lixo de sua cidade”. 

Como estudo de caso para o presente trabalho foi escolhido o município de 
Araras/SP que teve seu aterro controlado interditado pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo - CETESB no ano de 2008, e atualmente envia os resíduos sólidos 
domiciliares para aterros particulares, gerando um custo muito alto aos cofres 
públicos.  
 
OBJETIVO 

O objetivo principal dessa pesquisa foi fazer o diagnóstico da situação atual do 
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos domiciliares em Araras-SP e propor 
diretrizes para auxiliar a implantação de um Programa de Gerenciamento Integrado 
desses resíduos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa pode ser classificada como do tipo exploratória, tendo esta como 
objetivo primordial conhecer, familiarizar-se com o problema e torná-lo mais explícito. 
Este tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos (GIL, 
2002). 
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A partir da definição do problema e de todas as suas variáveis envolvidas, 
optou-se pelo estudo de caso, pois com ele se permite verificar a multiplicidade das 
dimensões de um problema pesquisável, focalizando-o como um todo. 

 Para se constituir a base teórica para o desenvolvimento desta pesquisa foi 
necessária uma ampla revisão bibliográfica sobre a problemática em questão. Após a 
escolha do local de estudo, foi possível iniciar a coleta de informações, esta foi 
realizada através de diversas visitas e consultas aos órgãos municipais responsáveis 
pela limpeza urbana do município de Araras/SP. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

O problema do lixo no município de Araras é bastante preocupante 
atualmente, já que o atual aterro controlado (antigo lixão) foi interditado há mais de 
três anos. Hoje a cidade não possui outro local para disposição. 

A falta de condições adequadas e o despejo de chorume diretamente no Rio 
das Araras, importante afluente do Mogi-Guaçu, foram as principais causas da 
interdição. Devido a isso o município passou a enviar o lixo para o Aterro Sanitário do 
Município de Paulínia e atualmente envia para a cidade de São Pedro, gerando um 
gasto de mais 200 mil reais ao mês, mais os custos de readequação do atual aterro que 
ficou em torno de um milhão e meio de reais (JORNAL TRIBUNA DO POVO, 2008, 2009, 
2010). 

Os serviços de coleta, transporte e disposição dos resíduos sólidos domiciliares 
na cidade ficam sob responsabilidade da Prefeitura, que não cobra nenhuma taxa pela 
prestação dos mesmos. Segundo a Secretária Municipal da Fazenda do município 
(dados coletados em agosto de 2010), o percentual do orçamento municipal destinado 
para os serviços de limpeza pública urbana e coleta de lixo é de 3%, o que equivale a 
um gasto anual de R$ 6.179.000,00.  

De acordo com a Secretária Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais 
(2010), Araras produz cerca de oitenta e cinco toneladas de lixo por dia, sendo que 
sessenta por cento desse volume é de materiais sólidos, boa parte passível de 
reciclagem e quarenta por cento de material orgânico. No mês de dezembro a geração 
de resíduos tende a aumentar devido às festas de fim de ano. 

O aterro foi inspecionado periodicamente durante vários anos, e nos últimos 
recebeu várias penalidades. Até 2006, os Índices de Qualidade do Aterro (IQR) e da 
Usina de Reciclagem e Compostagem (IQC) foram aceitáveis, entre 6,1 e 8. No Entanto, 
em 2007 os índices caíram drasticamente para 3,9 e 3,8, respectivamente (JORNAL 
TRIBUNA DO POVO, 2008). 

Em fevereiro de 2008 foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC, onde a Prefeitura se comprometeu a cumprir várias exigências. A falta de 
cumprimento dessas exigências culminou na interdição definitiva do aterro em dois de 
junho de 2008.  

Atualmente as obras emergenciais instituídas pelo Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC já foram concluídas. Recentemente foi realizada a licitação para a 
contratação da empresa que fará o projeto de encerramento do aterro. O local 
funciona apenas como estação de transbordo. Os resíduos sólidos domiciliares são 
recebidos, carregados e enviados para o aterro particular de São Pedro (JORNAL 
TRIBUNA DO POVO, 2010). 

Esta pesquisa demonstrou que há ainda muitas ações a serem executadas, para 
que o município alcance melhorias no sistema e possa estabelecer uma política efetiva 
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de gerenciamento de seus resíduos. Durante as visitas realizadas a Cooperativa Arara 
Limpa, a Estação de transbordo, as observações do funcionamento do sistema de 
coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e entrevistas com a atual 
administração, foi detectado alguns problemas que ainda persistem. Desta forma, 
algumas ações poderiam colaborar para a melhora na gestão de resíduos do município, 
como: 

• renovação da frota dos caminhões que realizam a coleta dos resíduos sólidos 
domiciliares; 

• melhorar as condições de trabalho dos coletores; 

• efetuar melhorias na estação de transbordo; 

• aumentar o número de funcionários responsáveis pela limpeza e conservação 
do aterro atualmente interditado; 

• expandir a coleta seletiva; 

• dar assistência técnica e psicológica a Cooperativa Araras Limpa; 

• efetuar o cadastramento dos catadores informais; 

• fazer monitoramento constante dos antigos locais de disposição de resíduos; 

• analisar a viabilidade técnico-econômica da reimplantação da Usina de 
Compostagem; 

• investir em programas de educação ambiental formal e não formal. 
Além dessas melhorias citadas acima, é necessário ainda estabelecer uma 

política de gestão e gerenciamento contínua desses resíduos, no intuito de inibir o 
surgimento de problemas operacionais que acabem por reduzir a eficiência do sistema. 
Para tal são definidas as seguintes diretrizes: 

• formar um fórum com o objetivo de discutir e elaborar propostas para o 
gerenciamento dos resíduos gerados no município;  

• procurar estabelecer parcerias entre as prefeituras, universidades, 
centros de pesquisas, setor privado e ONG´s; 

• investir na capacitação profissional dos agentes envolvidos no 
gerenciamento dos resíduos; 

• fazer uma previsão do crescimento da população, para verificar o 
aumento da geração dos resíduos e realizar ações futuras; 

• criar uma página na internet com informações sobre o atendimento dos 
serviços de coleta regular e seletiva dos resíduos sólidos domiciliares; 

• criar um Plano Diretor de Limpeza Pública. 
É importante que a Prefeitura deixe todas as suas ações pautadas em leis 

municipais, permitindo o funcionamento dos programas mesmo com a mudança de 
administração. É necessário ainda que os programas de educação ambiental estejam 
sempre em atividade nos diversos setores da sociedade, afinal é muito mais viável 
economicamente e ambientalmente reduzir o consumo do que ter que tratar e dispor 
toda a imensa quantidade de resíduos gerados. 

O problema com o gerenciamento dos resíduos sólidos é um desafio para a 
maioria das administrações municipais. Portanto, as diretrizes sugeridas nesta 
pesquisa podem orientar outros municípios que vivenciam problemáticas 
semelhantes. 
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CONCLUSÕES 
Uma boa gestão dos resíduos não depende apenas das administrações 

municipais, mas também de uma integração entre todos os setores da sociedade, 
junto de investimentos tanto econômicos quanto em programas de educação 
ambiental. Conforme cita o IPT e CEMPRE (2010) para que as administrações 
municipais obtenham sucesso na implantação de um programa de gerenciamento dos 
resíduos é necessário também que as autoridades municipais estabelecem parâmetros 
para seu desenvolvimento, mas acima de tudo o maior desafio é conscientizar os 
cidadãos, técnicos e planejadores. 

No que diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos há ainda um longo 
caminho para percorrer, onde a capacitação técnica e a conscientização da sociedade 
são fatores determinantes para que a gestão integrada dos resíduos sólidos possa 
cumprir seu papel e sirva como uma ferramenta eficaz no sentido de se reduzir a 
geração, reutilizar e reciclar.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a Norma Regulamentadora (NR) nº9 estabelece a obrigatoriedade de 
identificar e avaliar riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente 
de trabalho, e que possam prejudicar a integridade da saúde dos trabalhadores 
(BRASIL, 1978; BRASIL, 1994). 

Riscos ambientais são aqueles causados por agentes físicos, químicos ou 
biológicos que, quando presentes nos ambientes de trabalho, são capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração, intensidade 
ou tempo de exposição (HÖKERBERG et al., 2006). 

Os riscos ambientais são classificados em cinco grupos, de acordo com sua 
natureza, podendo ser: riscos físicos; químicos; biológicos; ergonômicos e de 
acidentes, segundo legislação brasileira (BRASIL, 1978; BRASIL, 1994). Nesse contexto, 
os resíduos gerados em unidades de saúde podem ter interferência direta na saúde 
dos trabalhadores. Assim, pode-se também incluir os resíduos de serviços de saúde 
(RSS) gerados em diferentes unidades de saúde, uma vez que podem ter em sua 
composição, agentes físicos, químicos e radioativos (TAKAYANAGUI, 2005).  

Modelos de identificação e avaliação de riscos englobam uma série de 
procedimentos que devem ter como objetivo levantar o potencial de danos à saúde 
ocasionados pela exposição de trabalhadores a agentes ambientais; essas avaliações 
servem de embasamento para o controle e prevenção desse tipo de exposição 
(PORTO; FREITAS, 1997). 

Em uma abordagem de avaliação de riscos considera-se necessário a 
priorização da identificação desses riscos pelos trabalhadores, possibilitando o 
envolvimento ativo desses profissionais no processo para melhor compreensão de sua 
realidade (SANTOS, et al., 2000). 

Em estabelecimentos de assistência à saúde (EAS), considerando a natureza dos 
serviços prestados e os aspectos das atividades peculiares, torna-se elevada a 
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probabilidade de riscos oferecidos ao pessoal que neles trabalham (CANINI et al., 
2002), sendo necessário uma avaliação dos riscos envolvidos nesses locais. 

No nível secundário de atenção à saúde no Brasil, como em Unidades Mistas de 
Saúde, destaca-se a grande diversidade de agentes físicos, químicos e biológicos, 
presentes nesses estabelecimentos e que geralmente não diferem muito de 
instituições hospitalares. 

Assim, essa pesquisa foi elaborada visando-se conhecer a realidade da situação 
ocupacional dos trabalhadores de uma Unidade Mista de Saúde do interior do estado 
de São Paulo, quanto aos riscos ambientais presentes no cenário de estudo, 
envolvendo toda a equipe multidisciplinar desse serviço, com vistas ao alcance de 
melhores condições de saúde ocupacional, com possível proposição de ações e 
medidas mitigadoras que ofereçam maior segurança ao trabalhador, além de menor 
risco ao ambiente e a outras pessoas expostas nessa atividade. 
 
OBJETIVO 

Identificar e quantificar os riscos ambientais presentes no ambiente de 
trabalho, obtidos a partir da percepção dos trabalhadores.  

Levantar o nível de compreensão de um grupo de profissionais do serviço 
selecionado para o estudo sobre o instrumento elaborado para as entrevistas, 
verificando facilidades e dificuldades relativas à sua aplicação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Esta investigação consiste de um estudo piloto, de caráter descritivo e 
exploratório, utilizando-se uma abordagem quali-quantitativa e tomando-se como 
referencial teórico a legislação nacional sobre saúde e segurança ocupacional (BRASIL, 
1978; BRASIL, 1994). 

Este estudo piloto foi realizado na Unidade Mista de Saúde de um município do 
interior do estado de São Paulo, a qual representa o único serviço de saúde disponível 
para a população do município, em torno de habitantes, utilizando-se um instrumento 
composto por perguntas semi-estruturadas abrangendo questões referentes à 
identificação dos sujeitos e atividade profissional, bem como sua percepção sobre 
riscos ambientais, com sua identificação e quantificação. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com 5 sujeitos, pertencentes a 
diferentes categorias profissionais, como médico, enfermeiro, recepcionista, motorista 
e técnico de enfermagem, que concordaram em participar da pesquisa, assinando um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a realização deste estudo piloto obteve-se dados que foram divididos em 
três partes: perfil dos sujeitos e atuação profissional; conhecimento e percepção sobre 
riscos ambientais; e, identificação e quantificação dos riscos ambientais.   
 
Perfil dos Sujeitos e Atuação Profissional 

Em relação às categorias profissionais, foi selecionado 1 sujeito de cada 
categoria escolhida para este estudo, visando-se obter diferentes visões dentro da 
equipe de trabalho. Quanto à faixa etária dos sujeitos entrevistados, a maioria (80%) 
estava entre 20 e 30 anos, e 20% dos entrevistados entre 40 e 50 anos. 
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A maior parte dos sujeitos (60%) pertencia ao gênero feminino. No que se 
refere à formação dos entrevistados, a maioria (60%) possuía ensino superior 
completo, seguida por 40% dos sujeitos com ensino médio completo. Quanto ao 
tempo de trabalho na função, 4 sujeitos (80% do total) referiram desempenhar 
atividades relativas às suas funções atuais por um período entre 1 e 3 anos e 1 sujeito 
(20%) por mais de 10 anos.  

No que diz respeito à carga horária realizada pelos sujeitos, levando-se em 
conta a carga horária somada de todos os empregos, 60% dos entrevistados relataram 
possuir uma carga horária semanal de trabalho entre 40 e 70 horas, 20% relataram 
uma carga horária semanal de 36 horas semanais, e, igual percentual, não soube 
relatar a carga horária desempenhada semanalmente. Esses dados revelam uma 
elevada carga horária semanal realizada pela maioria dos sujeitos, alguns deles até 
mesmo desconhecendo o total de sua jornada de trabalho. 
 
Conhecimento e Percepção sobre Riscos Ambientais 

A segunda parte da entrevista traz dados sobre o conhecimento e a percepção 
dos sujeitos sobre riscos ambientais presentes no serviço. 

Quando perguntado aos entrevistados sobre riscos em ambientes de trabalho, 
de uma maneira geral, todos relataram já ter ouvido falar sobre o assunto.  

Quando os participantes foram questionados sobre riscos dentro do ambiente 
de trabalho selecionado para o estudo, observou-se que todos os sujeitos afirmaram 
haver riscos naquele ambiente.  
 
Identificação e Quantificação dos Riscos Ambientais 

Em relação a esse item, pelo check-list utilizado, pode-se verificar a existência 
de diferentes tipos de riscos no ambiente de trabalho.  

Dentre os riscos físicos, destaca-se que 80% dos sujeitos consideraram ruído 
como um risco presente no ambiente de trabalho; 100% consideraram as radiações 
não ionizantes; 80% citaram calor como um risco ambiental de alta intensidade; e, a 
respeito de frio, apenas 25% consideraram este fator como um risco de alta 
intensidade; a umidade foi considerada como risco por 60% dos sujeitos. 

Dentre os riscos químicos, 100% dos entrevistados consideraram as poeiras 
como um risco ambiental presente na Unidade de Saúde, apontando como causa a 
localização do serviço, situado em área cercada por propriedades com extensas áreas 
de terra e sem asfaltamento em vários trechos. 

Quando perguntados sobre a presença de substâncias tóxicas e produtos 
químicos, apenas 20% dos entrevistados os consideraram esses fatores como um risco 
presente no local, referindo preocupação com manuseio de produtos quimioterápicos, 
detergentes enzimáticos, antibióticos e eritropoetina. Houve um relato de descarte 
desses resíduos contendo substâncias químicas em recipientes destinados ao descarte 
de resíduos biológicos ou em caixas rígidas destinadas ao descarte de resíduos 
perfurocortantes, sem nenhum tratamento prévio. Isso revela um acondicionamento 
inadequado de RSS que acaba resultando em inadequação de seu tratamento. 

Dentre os riscos biológicos, os vírus, bactérias e fungos foram considerados 
como um risco ambiental presente por 100% dos sujeitos. Protozoários e parasitas 
representam um risco ambiental apenas para 40% dos sujeitos. Destaca-se que um 
deles deu como exemplo de parasita, mosquitos presentes no ambiente. 
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Em relação a riscos de acidentes, para 60% dos sujeitos a condição de EPI 
inadequados representa um risco ambiental, sendo que 66,7% consideraram esse fator 
como um risco de média intensidade e 33,3% um risco de baixa intensidade. Além de 
relatos de EPI inadequados, como luvas que rasgam com facilidade, a falta de EPI 
também foi citada, como exemplo falta de máscaras com filtro, aventais de plástico e 
óculos de proteção individual. 

Sabe-se que o uso adequado dos equipamentos de proteção individual ou 
coletivo, durante as atividades desenvolvidas por uma equipe que trabalha em 
serviços de saúde, depende do fornecimento e manutenção dos equipamentos pela 
instituição e também da predisposição do trabalhador para sua utilização, sendo 
indispensáveis na prevenção de acidentes (PENATTI; TAKAYANAGUI, 2008). 

Esses equipamentos de proteção são fundamentais em todas as etapas de 
manejo de materiais e resíduos, devendo ser observadas todas as legislações e normas 
técnicas vigentes para gerenciar os resíduos gerados em todas as atividades nessas 
instituições. 
 
CONCLUSÕES  

Os dados levantados neste estudo piloto permitem conhecer, apesar do 
pequeno número de sujeitos incluídos no estudo, a realidade dos riscos ambientais 
presentes no cenário de trabalho, por meio do relato desses indivíduos. Também 
revelam preocupação dos sujeitos sobre questões relativas às condições de trabalho e 
aos riscos presentes em suas atividades diárias.  

Durante a realização do estudo piloto foi constatado que os sujeitos não 
apresentaram dificuldade para responder às questões constantes no instrumento de 
coleta de dados; para os pesquisadores, a formatação do instrumento facilitou os 
registros das informações obtidas durantes as entrevistas. 

Assim, este estudo piloto indica a possibilidade de aplicação do instrumento 
para toda a equipe de trabalhadores da instituição de saúde selecionada para um 
estudo ampliado. 
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INTRODUÇÃO 

A Economia Solidária é caracterizada por experiências econômicas (produção, 
distribuição, consumo, acúmulo e crédito) organizadas e realizadas solidariamente sob 
a forma coletiva e autogestionária. Embora se tenha conhecimento de 
empreendimentos de Economia Solidária (EES) mais antigos, foi no inicio dos anos de 
1990 que essa forma de organização se tornou mais significativa, iniciando sua maior 
disseminação. 

Alguns dos princípios que regem a economia solidária são a autogestão 
(propriedade dos meios de produção, gestão democrática e divisão igual dos ganhos e 
prejuízos), a cooperação, o comércio justo e a solidariedade. 

Segundo dados do Atlas da Economia Solidária no Brasil (BRASIL, 2006), 
realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 
Emprego, 13,9% da produção dos EES são de artefatos artesanais. Uma pesquisa feita 
pelo SIES (Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária, do Ministério do 
Trabalho e Emprego) junto aos EES, revela que o artesanato (9ª posição) está entre as 
principais atividades econômicas destes empreendimentos, merecendo destaque a 
produção de artefatos diversos de madeira (8ª posição). 

● Madeira e usos múlhplos de seu resíduo 
Atualmente são diversos os fatores que justificam a utilização dos resíduos de 

madeira como alternativa à exploração de recursos naturais, como: o crescente 
aumento na demanda de madeira serrada, a crescente escassez de recursos naturais, a 
tendência de diminuição do consumo de florestas nativas, as previsões de “déficit” 
futuro de madeira plantada, os desperdícios nos processos de exploração e de 
usinagem da madeira e até mesmo os custos de disposição de seus rejeito.  

Boa parte dos resíduos sólidos da cadeia produtiva madeira e 
móveis é gerada no processamento da madeira serrada. Embora a 
fração percentual que representam os resíduos varie em função de 
fatores como processo, máquinas utilizadas e dimensões das toras, 
ocorre uma significativa perda no desdobro e nos cortes de 
resserra, que para madeiras de reflorestamento se situam entre 
20% e 40% do volume das toras processadas (Finotti et al, 2006 
apud Hillig et al, 2006, p.1). 

Isto se deve particularmente a ineficiência dos processos produtivos, 
caracterizando um alto grau de geração de resíduos de madeira, como pequenas 
peças, costaneiras, serragem, cascas, etc. 
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Dentre as alternativas de aproveitamento dos resíduos sólidos de madeira 
estão a combustão destes resíduos, a compostagem, à produção de painéis de madeira 
reconstituída, entre outros. Porém, a escolha da melhor alternativa de aproveitamento 
depende das características do resíduo e do ambiente, onde estes estão inseridos. 

● Pequenos Objetos de Madeira 
A importância dos Pequenos Objetos de Madeira (POM) é verificada no dia a 

dia. A utilização de utensílios de cozinha, molduras, artesanato decorativo, recreação e 
educação infantil, entre outros usos, mostram a abrangência variada dessa categoria 
de produto. Porem, não existe dados sistematizados de produção de POM, sendo 
encontrados poucos estudos sobre o assunto.  

“STERNADT e ANGELO (2001) afirmam que nos últimos 10 anos, o valor das 
exportações de 41 tipos diferentes de pequenos objetos de madeira (POM), 
acompanhados pela SECEX/SISCOMEX, passou de US$ 14,8 para US$ 54,9 milhões.” 
(CAVALCANTI, 2007, p. 12). A Universidade Federal de São Carlos através da 
Incubadora de cooperativas populares (INCOOP) desenvolve projetos dentre os quais 
está o projeto de usos múltiplos da madeira.  

Esse projeto tem o objetivo de possibilitar trabalho e geração de renda para 
pessoas com pouca ou nenhuma renda, através de um EES, cujo trata-se de uma 
marcenaria coletiva implantada nos bairros Jardim Gonzaga e Monte Carlo, São Carlos. 
Nesta marcenaria são realizadas assessorias aos moradores para que possam ter 
formação em marcenaria, e com isso, realizar o reaproveitamento dos resíduos de 
madeira na produção de pequenos objetos artesanais. 
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre 
empreendimento de economia solidária realizado na cidade de São Carlos, onde foi 
montada uma marcenaria coletiva para produção de pequenos objetos com resíduos 
de madeira. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A INCOOP é responsável pela incubação do empreendimento proposto.  Esse 
processo pressupõe, num primeiro momento, a criação de uma infraestrutura 
adequada e por outro lado, um estudo das possibilidades de pequenos objetos de 
madeira que poderiam ser confeccionados com os resíduos sólidos de madeira. 
Posteriormente, visa-se a capacitação da comunidade local que farão parte do 
empreendimento, com foco sobre o conhecimento da madeira, seus usos e 
beneficiamento, conceitos de reciclagem da madeira e práticas de marcenaria.  

Assim, nesse primeiro momento, são apresentados a seguir os resultados 
parciais sobre a análise de possibilidades dos produtos (objetos de madeira) que 
poderiam ser confeccionados através dos resíduos disponíveis junto ao EES em 
desenvolvimento. 
 
RESULTADOS PARCIAIS 

O gerenciamento adequado dos resíduos consiste em elaborar 
políticas e planos integrados com o objetivo: a) prevenir sua 
geração; b) obter o máximo de aproveitamento e de reciclagem dos 
materiais; c) reduzir ao maior grau o volume e/ou a periculosidade 
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dos resíduos gerados e d) elencarem as melhores soluções para seu 
tratamento e sua disposição (MEIRA, 2010, p.35). 

A madeira é um material renovável, com alto potencial de reciclagem, e que 
demanda em geral, um menor consumo de energia para seu beneficiamento, em 
comparação com outros materiais alternativos, como o aço e o concreto. 

A origem dos resíduos de madeira utilizados para o presente trabalho provém 
de resíduos de “madeira urbana”. Estes são resíduos sólidos municipais de madeira 
como:  

• madeira encontrada nos resíduos residenciais (restos de reformas); 
• proveniente do comércio e instituições (embalagens de produtos). 
A coleta deste tipo de resíduo é geralmente feita pelos coletores municipais e 

levada a instalações de disposição. Nestas instalações de disposição, os resíduos são 
ainda caracterizados como: 

• pallets usados, cestos e caixotes de madeira e embalagens em geral; 
• entulho de construção, demolição e reformas, tais como aparas, chapas 

e vigas de madeira tratadas por autoclave; 
• madeira contida em resíduos de serrarias, marcenarias e fabricantes de 

móveis (fragmentos, lascas e pó de serragem) 
• madeira de varrição, podas de árvores e madeira proveniente de 

limpeza de terrenos. 
Dentre as possibilidades estudadas para a confecção de objetos a partir dos 

resíduos de madeira citados, foi definido que seriam fabricados objetos visando a 
realização de práticas pedagógicos em instituições de ensino, principalmente infantil.  

Dentre os objetos inicialmente listados como produtos potenciais de fabricação 
na marcenaria coletiva citam-se, jogos de bingo, blocos lógicos, ábaco, jogo de frações, 
o soroban (ábaco japonês) e o geoplano. Pela dimensão das peças requeridas para os 
produtos citados, é possível confeccionar esses objetos a partir de resíduos de madeira 
disponíveis. (YUBA, 1998). 

Na medida em que os referidos produtos sejam produzidos na marcenaria 
coletiva, pretende-se comercializá-los nas escolas da rede pública municipal de São 
Carlos e entidades não governamentais que atendam crianças com dificuldade de 
aprendizagem em matemática. 
 
CONCLUSÕES 

Optou-se que a marcenaria confeccione materiais lúdicos para o ensino de 
matemática; devido à importância desse tipo de material no cenário Educacional. Além 
disso, há constante interação com um grupo de Educação Matemática, para se discutir 
questões específicas concernentes ao ensino e aprendizagem em matemática, no que 
se refere à elaboração de materiais didáticos alternativos.  

O lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que quer dizer 
“jogo”. Se se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria 
se referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento 
espontâneo. As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as 
demarcações do brincar espontâneo. O lúdico faz parte das 
atividades essenciais da dinâmica humana, caracterizando-se por 
ser espontâneo funcional e satisfatório. (LIRA-DA-SILVA, 2008, pg. 
197). 

Segundo Sousa (2005) é possível estimular a aprendizagem da Matemática 
utilizando e/ou inserindo jogos e brincadeiras em sala de aula. Já para Carvalho (2007) 
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é notório que um número considerável de alunos enfrenta problemas na disciplina de 
Matemática. Tais dificuldades ocasionam, por vezes, um elevado índice de reprovação 
na disciplina de Matemática. 

Posteriormente, a captação de recursos humanos para se associar ao 
empreendimento será realizada, bem como a determinação do local de 
funcionamento do empreendimento em economia solidária. Parcerias serão firmadas 
entre vários agentes para o fornecimento da matéria-prima e entre os potenciais 
consumidores dos produtos confeccionados. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo de seu desenvolvimento, a humanidade aprendeu a extrair e 
transformar os recursos disponíveis no meio ambiente, de forma a facilitar seu modo 
de vida. Contudo, após a utilização, esses recursos que até então se faziam necessários 
tornam-se algo inútil, indesejável e pronto para ser descartado: o Lixo. 

O modelo consumista da sociedade capitalista contribuiu para o aumento da 
quantidade de resíduos gerados, e o assunto lixo, que outrora era tratado com 
descaso, começou a preocupar a população, tanto pelo potencial poluidor ao meio 
ambiente quanto pelos riscos à saúde humana ocasionados pela sua disposição 
inadequada.   

Dessa forma, torna-se imprescindível discutir formas de gerenciar, reduzir e 
dispor os resíduos.  Entre as alternativas para tratamento ou redução dos resíduos 
sólidos urbanos, a reciclagem é aquela que desperta o maior interesse na população, 
principalmente por seu forte apelo ambiental (MONTEIRO et al, 2001). 
 A Reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento 
de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos 
materiais podem ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro, o 
metal e o plástico. As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da utilização 
de fontes naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de 
resíduos que necessita de tratamento final, como aterramento, ou incineração (SILVA 
et al, 2010). 

Dessa forma, o conhecimento da composição dos resíduos é o ponto de partida 
para a implantação da reciclagem, uma vez que será possível saber qual a quantidade 
de materiais recicláveis disponíveis no montante de lixo. 
 
OBJETIVO 

O presente trabalho teve o objetivo de descrever a composição dos resíduos 
sólidos produzidos diariamente no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Tocantins (IFTO) - Campus Paraíso do Tocantins. 
 
 
 



115 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus Paraíso do Tocantins, localizado na Vila 
Santana, no setor Agroindustrial de Paraíso do Tocantins. O campus de Paraíso do 
Tocantins dispõe atualmente de 15 laboratórios, 20 ambientes administrativos, 10 
salas de aula, lanchonete e conta com cerca de 650 alunos, 40 servidores 
administrativos, 60 docentes e 30 funcionários terceirizados (BRASIL, 2009). 

A caracterização dos resíduos produzidos no IFTO - Campus Paraíso do 
Tocantins foi realizada através do método proposto por Silva et al (2002).  A 
metodologia para caracterização dos resíduos sólidos compreendeu a coleta diária de 
todo o resíduo das lixeiras de todos os ambientes do IFTO - Campus Paraíso do 
Tocantins, e o acondicionamento desses resíduos em sacos plásticos. Ressalta-se que 
essa etapa foi realizada pelos funcionários terceirizados do setor de higiene e limpeza. 
O lixo acondicionado durante uma semana foi separado em um galpão, sendo pesado 
em sua totalidade. Após essa primeira pesagem os resíduos foram separados em 
classes: Papel, Plástico, Metal, Matéria orgânica e outros materiais não recicláveis 
(resíduos higiênicos, vidro, adesivos, materiais engordurados, entre outros), e 
novamente pesados de acordo com sua respectiva classe.  
 
RESULTADOS OBTIDOS  

O IFTO – Campus Paraíso do Tocantins produz semanalmente cerca de 275 kg 
de resíduo, dentro do qual pode-se identificar a presença de Papel, Plástico, Metal, 
Matéria orgânica e outros materiais não recicláveis como resíduos higiênicos, vidro, 
adesivos e materiais engordurados. A tabela 01 demonstra a quantidade de cada um 
desses materiais encontrados no montante em estudo: 

Tabela 01: Produção de resíduos semanal no IFTO – Campus Paraíso do Tocantins. 

Material Produção Semanal (kg) 

Papel 84,8 
Plástico 47,4 
Metal 3,5 
Matéria Orgânica 74,2 
Material não reciclável 65 
Total 274,9 

 
Com base nos valores da tabela 01 e da figura a, que demonstra o percentual 

dos materiais recicláveis, não recicláveis e de matéria orgânica presente nos resíduos 
em estudo, é possível perceber que 49% dos resíduos produzidos no IFTO – Campus 
Paraíso do Tocantins podem ser destinados à reciclagem. Materiais como papel, 
papelão, plásticos, PET’s e metais podem ser encaminhados a centros de reciclagem a 
fim de que sejam reintegrados à cadeia produtiva, diminuindo a potencial poluição do 
solo ocasionada pelo descarte desses materiais no ambiente. 
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Figura 1 - Percentual de materiais recicláveis, matéria orgânica e materiais não recicláveis 

produzido no IFTO – Campus Paraíso do Tocantins. 

 
Observa-se ainda na figura (a) que 27% dos resíduos produzidos no IFTO – 

Campus Paraíso do Tocantins correspondem a matéria orgânica, que pode ser 
aproveitada por processo de compostagem, a fim de se produzir condicionador para o 
solo.   

Segundo SILVA (2010) parte dos materiais recicláveis não chega às cooperativas 
e usinas e de reciclagem, o que implica em perda econômica e ambiental, pois com as 
tecnologias atuais apenas uma ínfima parte dos resíduos urbanos não são passiveis de 
reaproveitamento. Essa realidade pode ser observada no IFTO – Campus Paraíso do 
Tocantins, pois grande parte dos resíduos produzidos poderia retornar a cadeia 
produtiva seja na forma de produto reciclado ou na forma de condicionador do solo. 

Contudo, para que os resíduos produzidos sejam efetivamente reciclados é 
necessário que haja interesse econômico por esses materiais. O município de Paraíso 
do Tocantins conta atualmente com uma associação de recicladores denominada 
Associação de Recicladores de Paraíso do Tocantins (ARPA) que faz a coleta de 
recicláveis em alguns pontos do município. Dessa forma, essa associação poderia 
realizar a coleta dos resíduos recicláveis produzidos no IFTO – Campus Paraíso e por 
sua vez comercializá-los. 

A figura (a) permite observar ainda que os resíduos não recicláveis 
correspondem a 24% do montante de resíduos gerados. Estes resíduos deveriam ser 
destinados a um aterro sanitário, que é um local de disposição baseado em técnicas 
sanitárias como a impermeabilização do solo e cobertura diária dos resíduos, assim 
como tratamento de gases e coleta e tratamento do chorume, de forma a evitar os 
aspectos negativos da deposição final do lixo, ou seja, proliferação de ratos e moscas, 
de doenças, do mau cheiro, contaminação dos lençóis freáticos, e o impacto visual. 
Contudo o município de Paraíso do Tocantins não possui esta forma de destinação, de 
forma que os resíduos coletados no IFTO – Campus Paraíso do Tocantins vão para um 
lixão, que se constitui em uma forma inadequada de disposição dos resíduos sólidos 
urbanos por provocar uma série de impactos ambientais negativos. 

Ressalta-se que de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
aprovada em 2010, os órgãos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos devem dar 
destinação adequada aos resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético entre outras destinações 

49%

27%

24%
Material reciclável

Material não

reciclável

Matéria Organica
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admitidas, bem como garantir que a disposição final dos resíduos seja realizada de 
forma ambientalmente adequada a fim de evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
 
CONCLUSÕES  

O presente trabalho permite concluir que o IFTO – Campus Paraíso do 
Tocantins produz grande quantidade de resíduos que podem ser reciclados ou 
convertidos em condicionador do solo por processo de compostagem. Dessa forma o 
IFTO – Campus Paraíso do Tocantins diminuiria a quantidade de resíduos enviados ao 
lixão municipal, atenuando os problemas ambientais ocasionados por esse tipo de 
destinação. 
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento desordenado da população, os resíduos sólidos urbanos 
(RSU) passaram a ser dispostos de forma inadequada causando impactos ambientais 
no solo, na água e no ar, podendo provocar danos à saúde pública (Batool, 2009; 
Sharholy, 2008).  

O crescimento acentuado da geração de resíduos sólidos e sua concentração 
espacial devido à urbanização diminuem as chances de assimilação dos resíduos pelo 
meio ambiente. E esse, tem sido um dos principais desafios e problemas enfrentados 
pelas administrações públicas municipais, sobretudo no que diz respeito aos recursos 
financeiros, para adoção de modelos de gestão adequada dos Resíduos Sólidos 
Urbanos. 

Nesse sentido, é de grande relevância a correta destinação final dos resíduos 
sólidos municipais para a minimização dos impactos ambientais e problemas de ordem 
sanitária, garantindo uma boa qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. 
Áreas de disposição final necessitam de uma série de procedimentos básicos 
essenciais: para que possam, de fato, desempenhar seu papel de destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, de forma ambientalmente adequada e eficaz e sem 
comprometimento do meio ambiente. Ferreira (2006). 

A Fundação Estadual do Meio ambiente (FEAM), através do programa Minas 
sem Lixões vem executando medidas indutoras que busquem resultados efetivos na 
melhoria da qualidade ambiental quanto à disposição adequada e tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos. Como exemplo, a FEAM em parceria com as universidades 
mineiras desenvolvem projetos que possam contribuir e minimizar a carência de 
informações sobre gestão dos RSU.  
 
OBJETIVO 

Avaliar e quantificar os critérios operacionais constantes na Deliberação 
Normativa 118/2008 – DN COPAM 118/2008 das áreas de disposição de resíduos 
sólidos urbanos em Municípios do Sul de Minas Gerais.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas visitas técnicas em 32 municípios do Sul de Minas Gerais no 
ano de 2010 nas quais foram caracterizados os critérios operacionais e estruturais das 
áreas de destinação dos resíduos sólidos urbanos. Nestas visitas, foi aplicado um 
questionário padronizado proposto pela Fundação Estadual de Meio Ambiente – 
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FEAM, de acordo com o artigo 3° da DN COPAM 118/2008 que estabelece os seguintes 
procedimentos para implantação e operação do depósito de lixo: placa para 
identificação do depósito de lixo, portão e cercamento de preferência com cinturão 
verde para evitar o acesso de pessoas não autorizadas, sistema de drenagem pluvial 
em todo o terreno, de modo a minimizar o ingresso das águas de chuva na massa de 
lixo aterrado e recobrimento conforme Tabela 1 (FEAM, 2008). Estes critérios devem 
ser implementados e mantidos pelo município até que seja implantado, por meio de 
respectivo processo de regularização ambiental, o sistema adequado de disposição 
final e tratamento. 
 

Tabela 1 – Freqüência de recobrimentos de acordo com o número de habitantes 

População do município Freqüência de Recobrimento 

Até 5.000 habitantes No mínimo uma vez por semana; 
Entre 5000 a 1000 habitantes No mínimo duas vezes por semana 

Entre 10000 e 30000 habitantes No mínimo três vezes por semana 
Acima de 30000 habitantes Recobrimento diário 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Na Figura 1 são apresentados os percentuais dos critérios de infra-estrutura das 
áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos. Nota-se que 58%, 23% e 16% não 
possui placa, portão de acesso e cercamento respectivamente. É importante destacar 
que esses aspectos servem para identificação da área e isolamento de animais e 
pessoas não autorizadas. Sobre o critério drenagem pluvial 48% dos depósitos não 
possuem nenhum tipo de sistema implantado. Ressalta-se que a implantação do 
mesmo é relevante, pois minimiza o ingresso das águas de chuva na massa de lixo 
aterrado e permite o encaminhamento das águas coletadas para lançamento em 
estruturas de dissipação e sedimentação.  

 

 
Figura 1 – Quantificação de infra-estruturas existentes nas áreas de disposição de resíduos 

sólidos urbanos 

Placa

58%

42%

possui não possui

Drenagem pluvial

52%

48%

possui não possui

Portão  de acesso

77%

23%

possui não possui

Cercamento

84%

16%

possui não possui



120 
 
 

Pela Figura 2, observam-se os critérios operacionais dentro do depósito de lixo. 
Em 39% desses, a freqüência de recobrimento não atende à legislação e 10 % 
apresenta vestígios de queima. Em 29 % desses, há catadores de materiais recicláveis e 
animais. De acordo com a DN COPAM 118/2008 deve-se proibir a permanência de 
pessoas no local para fins de triagem de materiais recicláveis É recomendado que a 
Prefeitura Municipal crie alternativas adequadas sob os aspectos técnicos, sanitários e 
ambientais para a realização destas atividades, de forma a propiciar a garantir de 
renda para sobrevivência desses catadores, prioritariamente, pela implantação de 
programa de coleta seletiva.  
 Estas quatro características são consideradas de maior relevância, uma vez que 
representam um potencial de contaminação do ar, e oferecem riscos à saúde dos 
catadores. A presença de animais indica a existência de vetores de doenças 
provenientes do lixo, o que oferece riscos à saúde publica. A não adequação destes 
itens caracteriza as áreas de disposição final de resíduos sólidos como lixões.  
 

  

        
Figura 2 – Análise da operação dos depósitos de resíduos sólidos dos municípios trabalhados 

 

Em 26% das áreas, a disposição é feita a “céu aberto”,  o que é considerado 
inadequado e ilegal segundo a legislação brasileira. Esse tipo de descarga caracteriza 
essas áreas como um lixão, sendo que os resíduos assim dispostos acarretam 
problemas à saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças (moscas, 
mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de odores desagradáveis e, 
principalmente, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume 
(FEAM, 2008).  
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Estas irregularidades podem ser justificadas pela falta de incentivos financeiros, 
despreparo dos responsáveis pela operação e ausência de máquinas e equipamentos 
adequados. 

 

 
Figura 3 – Forma de disposição final dos resíduos sólidos dos municípios trabalhados 

 
CONCLUSÕES 

Pode-se observar que uma parcela significativa dos  municípios trabalhados 
ainda dispõem seus resíduos inadequadamente, seja por falhas na infra-estrutura ou 
na operação. Este cenário é justificado pela falta de recursos financeiros, técnicos 
qualificados e máquinas adequadas. O auxilio das universidades no sentido de prover 
orientações técnicas para adequação das áreas de disposição de resíduos sólidos 
urbanos pode alterar esta realidade, de forma a obter regularização ambiental dos 
sistemas de disposição final no Sul de Minas Gerais. 
 
REFERÊNCIAS 
BATOOL, S.A.; CH, M.N., (2009) Municipal Solid Waste management in Lahore City 
district, Pakistan. Waste Management 29, 1971-1981. 
Deliberação Normativa COPAM 118/2208 de 01 de julho de 2008. 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Orientações Técnicas para Atendimento da 
Deliberação Normativa 118/2008 do Conselho Estadual de Política Ambiental / 
Fundação Estadual do Meio Ambiente. - Belo Horizonte: Feam, 2008. 48 p.; il.. 
FERREIRA, O. M. Disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros Sanitários: 
elementos norteadores e custos decorrentes no estado de Goiás  – Goiânia, 2006. 
SHARHOLY, M., AHMAD, K., MAHMOOD, G., TRIVEDI, R.C. (2008) Municipal solid 
Waste management in Indian Cities – a review . Waste Management 28 , 459-467. 
 
  

Forma de disposição

52%

3%

26%

13%

6%

Valas escavadas Valas Naturais Céu Aberto Plataforma Voçoroca



122 
 

COOPERATIVA DE CATADORES NO CONTEXTO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA EM 
GESTÃO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP 

 
Maria Zanin¹  
profa. Dra. do Programa de Pós Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal 
de São Carlos 
Lucas Miguel França 
mestrando do programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos 
Leandro Garcez Targa 
mestre em Ciência Politica pela Universidade Federal de São Carlos) 
Rafaela Francisconi Gutierrez 
doutoranda do Programa de Pós- graduação em Política Científica e Tecnológica da Universidade 
Estadual de Campinas 
Marta Kawamura 
mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos 
Larissa Tinto 
graduada em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário Central Paulista 
Endereço ¹: Incubadora Regional de Cooperativas Populares – INCOOP/Universidade Federal de São 
Carlos - Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310 - incoop@ufscar.br  

 
INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da economia brasileira e o consequente aumento do 
padrão e do poder de consumo da população, associados com poucos programas 
adequados de gestão de resíduos, agravaram-se nos últimos anos os problemas em 
relação à produção e manejo dos resíduos domiciliares urbanos nas cidades brasileiras. 
A produção nacional de resíduos sólidos urbanos no ano de 2010 registrou um 
crescimento de quase 7% em relação ao ano de 2009, segundo dados da Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE).  

Envolvidos nesta temática, os catadores de resíduo reciclável aparecem como 
importante ator neste processo. Presentes no cenário dos resíduos há mais de 50 
anos, segundo Fé e Faria (2011), sua atividade vem se ampliando na tentativa de se 
fortalecer e avançar na cadeia produtiva da reciclagem. Estes trabalhadores vêm, ao 
longo das últimas décadas, apresentando uma maior organização enquanto coletivo, 
por meio de representações como o Movimento Nacional dos Catadores2, associações 
e cooperativas. 
 Juntamente ao processo de busca por maior representatividade e tentativa de 
avanço na cadeia produtiva da reciclagem, as cooperativas e associações de catadores 
começam a conquistar seu espaço em consequência da promulgação de leis e decretos 
que vêm sendo criadas tanto no âmbito nacional como municipal, que incentivam a 
formação da gestão compartilhada dos resíduos sólidos. Entre as leis promulgadas 
recentemente, a de maior abrangência está representada pela lei de n° 12305/2010 
que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A lei prevê desde 
incentivos aos municípios para que priorizem a participação de cooperativas de 
catadores e outras formas de associação nos serviços de gestão de resíduos a 
incentivos econômicos e financiamento para estas cooperativas. 
 Decretos governamentais como decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, 
também fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O decreto institui a 
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

                                                           
2 O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) é um movimento social, 
existente a cerca 10 anos no Brasil, Mais informações no site: www.mncr.org.br 
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administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.  

No que se refere às iniciativas de abrangência municipal, podemos destacar a 
lei de nº 14.480/2008 que dispõe sobre a Política Municipal de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos do município de São Carlos. A lei de nº 14.480/08 
caracteriza os tipos de resíduos e os sistemas de coleta correspondentes a cada um 
dos agentes (Prefeitura, Cooperativa e Empresas Privadas) e aponta responsabilidades, 
objetivos, diretrizes e princípios para a gestão de resíduos e limpeza urbana no 
município. Prevê ainda, a coleta seletiva de recicláveis, a formação de convênios com 
cooperativas e associações de catadores e a construção de centros de triagem (PEV - 
ponto de entrega voluntaria), onde poderão atuar cooperativas de catadores. Além da 
lei referida, a Prefeitura Municipal de São Carlos, desde 2010, celebra um contrato de 
prestação de serviço com os cooperados da cidade. Trata-se de uma importante 
política pública que reconhece o catador como prestador de serviços municipais, 
iniciativa ainda rara entre os municípios brasileiros. 

Portanto, como consequência do incentivo criado por meio da promulgação de 
leis e decretos, alguns municípios brasileiros adotaram para seus sistemas de 
gerenciamento de resíduos, a formação de Parcerias Públicas Privadas (PPP). Segundo 
Brandão e Saraiva (2007): “[...]parcerias público-privadas são arranjos contratuais, 
entre o governo e o setor privado, para a provisão de bens e serviços tradicionalmente 
providos pelo setor público.”. Uma forma de compartilhar as responsabilidades sobre 
o gerenciamento dos resíduos de cada município e que em alguns casos pode envolver 
a participação de cooperativas/associações de catadores de resíduos no processo. 

Neste trabalho, a partir da análise do conteúdo de recente contrato 
estabelecido entre a prefeitura local e uma empresa privada responsável pelos serviços 
de limpeza urbana e tratamento dos resíduos, a equipe da Incubadora Regional de 
Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos (INCOOP/UFSCar) 
verificou a possibilidade de ampliação da atuação da Cooperativa de Catadores 
existente no município e seu papel como protagonista para o estabelecimento de um 
novo cenário. Desta maneira, espera-se que os resultados deste trabalho possam 
contribuir para o fortalecimento da manutenção deste empreendimento, bem como de 
demais empreendimentos econômicos solidários.  

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consiste em identificar aspectos favorecedores e 
desfavorecedores para a cooperativa de catadores de resíduo reciclável do município 
de São Carlos, considerando o cenário das parcerias público privada (PPP) e a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos recentemente estabelecida.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho, a “equipe resíduos”, que constitui uma das 
frentes de atuação da INCOOP/UFSCar, por meio da leitura e análise do edital e do 
contrato assinado entre as partes envolvidas (prefeitura e empresa privada), destacou 
aspectos favorecedores e desfavorecedores para a cooperativa de catadores existente 
no município. Estas informações foram sistematizadas para a elaboração deste 
trabalho.  
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RESULTADOS OBTIDOS  
Envolvida no contexto dos avanços em relação à gestão compartilhada dos 

resíduos, a prefeitura municipal de São Carlos, com o intuito de aumentar a qualidade 
do serviço de gestão de resíduos do município, estabeleceu no decorrer do primeiro 
semestre do ano de 2011, uma parceria entre o poder público local e uma empresa, 
para os serviços de limpeza urbana e tratamento dos resíduos. A parceria firmada é 
regida pelo contrato desenvolvido pela prefeitura local e traz as cláusulas a serem 
cumpridas pela empresa privada.  

Durante encontros realizados pela equipe de resíduos da INCOOP/UFSCar para a 
leitura e análise do documento, foram destacados os seguintes pontos importantes e 
que terão impactos relevantes na questão referente ao manejo dos resíduos em São 
Carlos: 
- A empresa parceira se responsabilizará pela administração do aterro sanitário do 
município, sua manutenção e enceramanto de suas atividades até o final de sua vida 
útil. 
- A empresa ficará responsável pela aquisição de nova área para implementação de um 
novo aterro sanitário, projeto executivo e sua implementação. 
- A contratada poderá prestar outras atividades inerentes ao serviço de limpeza urbana 
desde que não seja prejudicada a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. 
- A Prefeitura Municipal de São Carlos se reserva o direito de firmar convênios ou 
parcerias com associações, fundações ou cooperativas para separação, coleta, triagem 
e comercialização dos resíduos recicláveis da cidade. 
- A cada 5% de redução na quantidade de resíduos coletados, será aumentado em 5% o 
repasse para a empresa responsável. 
- A empresa fica responsável pelo provimento de um novo espaço, com determinações 
estabelecidas em contrato, para a Cooperativa existente no município.  
 
DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A articulação para a gestão dos resíduos existente no município de São Carlos 
nos coloca diante de uma verdadeira triangulação entre diferentes setores: empresa 
privada, prefeitura municipal e cooperativa de catadores. Destacamos aqui aspectos 
da PPP que podem favorecer diretamente aos trabalhadores cooperados. O 
cumprimento das normas estabelecidas no contrato por parte da empresa privada 
pode favorecer diretamente o trabalho realizado pela cooperativa de catadores de 
resíduos recicláveis local. Quanto menor a quantidade de resíduos que chegarem ao 
aterro sanitário municipal (agora sob responsabilidade da empresa contratada) maior 
será o repasse público para a mesma, segundo consta no contrato, ou seja, será de 
interesse desta empresa contratada que o trabalho de coleta realizado pela 
cooperativa seja ampliado, gerando menos quantidade de resíduos destinados ao 
aterro, o qual consequentemente terá sua vida útil ampliada. 

Contudo, entende-se que a PPP também pode representar ameaça ao trabalho 
da atual cooperativa de catadores da cidade. Ao mesmo tempo em que fica claro o 
interesse da empresa privada na diminuição da quantidade de resíduos que vai para o 
aterro, o contrato também abre margem para a própria empresa “prestar outras 
atividades inerentes ao serviço de limpeza urbana (como, por exemplo, a coleta 
seletiva municipal) desde que não seja prejudicada a continuidade e a qualidade dos 
serviços prestados”. Sendo assim, o apoio da empresa aos catadores faz parte do 
cálculo racional monetário (inerente ao sistema de produção capitalista) de eficiência e 
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maximização dos lucros da empresa. Fica claro, portanto, que a continuidade do 
fomento ao trabalho dos catadores cooperados continua sendo uma luta política, onde 
os interesses do capital são desfavoráveis aos interesses do trabalho associado 
conforme a economia solidária.  

No município de São Carlos esta luta política atualmente conta com o apoio do 
poder público municipal, importante ator que faz a diferença no fomento do trabalho 
dos catadores (haja vista que a responsabilidade pela limpeza pública é 
constitucionalmente uma atribuição do poder público local). Porém, o PPP firmado 
tem um prazo de 30 anos (prorrogáveis para mais 30 anos), período suficiente para 
que o contexto político municipal se altere.  

Exceto estas considerações desfavorecedoras em longo prazo, a gestão 
compartilhada, a promulgação de leis e decretos, a formação de parcerias entre o 
setor público e o setor privado, atualmente se apresentam como uma real 
oportunidade de valorização do trabalhador do catador de resíduo reciclável. No 
entanto, deve-se continuar a busca de avanços neste sentido, nas políticas públicas e 
na articulação entre os atores envolvidos e as esferas de poder para garantir que as 
cooperativas e associações de catadores conquistem mais condições favorecedoras de 
autonomia para seus empreendimentos.  
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INTRODUÇÃO 
 A temática envolvendo os resíduos sólidos urbanos gerados nas cidades tem 
sido considerada um dos problemas ambientais mais graves da atualidade. Essa 
problemática apresenta desde questões envolvendo o desperdício, o consumismo e a 
produção exagerada de resíduos até os desafios, cada vez maiores, de fornecer 
tratamento e disposição final adequada.  
 Para lidar com essa situação, uma estratégia que vem sendo adotada pelos 
governos municipais é o estímulo à reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares, a 
partir da coleta seletiva dos mesmos. De acordo com o Cempre (Compromisso 
Empresarial para Reciclagem), porém, apenas 8% dos municípios brasileiros operam 
programas de coleta seletiva, sendo que aproximadamente 12% da população 
brasileira é atendida pela coleta seletiva (CEMPRE, 2010). 
 Os parâmetros, mudanças e decisões em relação ao que fazer com o lixo 
passam pela aptidão das políticas públicas. E no Brasil são os municípios que têm 
competência para a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território (ZVEIBIL, 
2001). 
 Nesse sentido, torna-se interessante estudar o programa de coleta seletiva 
(coleta seletiva formal) de resíduos sólidos urbanos do município de Santo André, que 
desde 2000 atende a 100% dos domicílios de sua área urbana com esse tipo de coleta 
diferenciada porta a porta.  
 
 
OBJETIVO 

Trata-se de um trabalho que teve como objetivo realizar um levantamento do 
histórico do programa de coleta seletiva de Santo André – SP, desde seu início em 
1997, até o ano de 2010. 

Como objetivos específicos foram considerados: 
-Fazer um levantamento sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos realizada no 
município de Santo André; 
-Fazer um levantamento histórico sobre as iniciativas de coleta seletiva que partiram 
do poder público; 
-Fazer um levantamento sobre o funcionamento das cooperativas e as condições de 
trabalho dos cooperados; 
-Acompanhar as etapas do licenciamento ambiental do novo terreno para o aterro 
sanitário municipal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica sobre políticas 
públicas municipais e também sobre gestão de resíduos sólidos, além de levantamento 
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documental sobre o gerenciamento de resíduos sólidos realizado no município de 
Santo André - SP, principalmente em relação ao programa de coleta seletiva.  

Cabe destacar que foram realizadas entrevistas qualitativas semi-estruturadas 
com o gerente de coleta seletiva do município, com os coordenadores administrativos 
de cada uma das cooperativas que atuam em parceria com a Prefeitura de Santo 
André: Coopcicla e Cidade Limpa e com todos os cooperados de cada uma das 
cooperativas. Também foram realizadas visitas técnicas às cooperativas, com registros 
escritos e fotográficos.  

Além disso, foram pesquisados em jornais dados que ajudaram a analisar o 
surgimento e a histórico do programa. Parte desse material está disponível no Centro 
de Referência em Saneamento Ambiental de Santo André, que dispõe de uma 
biblioteca sobre a temática ambiental, incluindo periódicos da área e recortes de 
jornais sobre o programa municipal de coleta seletiva.  

Também foi acompanhado o processo de licenciamento ambiental para 
ampliação do aterro sanitário municipal, principalmente no que se refere à coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos, já que a área onde as cooperativas de triagem 
estão sediadas faz parte da área objeto do licenciamento. Foram acompanhados os 
desdobramentos desse licenciamento e sua influência nas atividades das cooperativas. 

 

RESULTADOS OBTIDOS  
Santo André possui um programa municipal de coleta seletiva em parceria com 

cooperativas de catadores que em 1998 iniciou a coleta seletiva porta a porta. Em 
2000, toda a área urbana do município passou a ser atendida por esse serviço. Há duas 
cooperativas, Coopcicla e Cidade Limpa, que atuam em parceria com a prefeitura, 
triando os materiais recicláveis recolhidos e encaminhando-os para venda. O total de 
cooperados vinculados à coleta seletiva formal é de 108 pessoas.  
 Além da coleta seletiva porta a porta, a cidade conta com 717 pontos de 
entrega voluntária (PEVs), localizados em repartições públicas, parques, postos de 
combustível, supermercados, condomínios residenciais, indústrias, bibliotecas, 
universidades, entre outros. Nos PEVs podem ser entregues todos os tipos de 
materiais recicláveis (papéis, plásticos, vidros e metais) em um mesmo recipiente, sem 
necessidade de separar os materiais por tipos.  
 Além da coleta seletiva porta a porta e dos PEVs, Santo André tem 15 Estações 
de Coleta Seletiva, que são pontos de recepção de pequenos volumes de resíduos 
sólidos, materiais recicláveis, inservíveis, entulhos de construção civil, pneus e podas 
de jardim. Os resíduos devem ser depositados em caçambas específicas, de acordo 
com suas características. As Estações de Coleta estão localizadas em terrenos públicos, 
em pontos estratégicos onde anteriormente eram depositados resíduos de maneira 
irregular. 
 Os recicláveis recebidos nos PEVs e nas estações de coleta seletiva, bem como 
aqueles recolhidos na coleta seletiva porta a porta, são encaminhados para as centrais 
de triagem de Santo André. 
 Há também um aterro sanitário municipal, que recebe a totalidade dos 
resíduos sólidos domiciliares gerados no município. O aterro sanitário está em 
processo de licenciamento ambiental, com o objetivo de ampliar sua área. 

Por mês são coletadas 18.000 toneladas na coleta regular de lixo e 400 
toneladas na coleta seletiva. O índice de rejeito na coleta seletiva é de 30%. Ou seja, o 
Índice de Recuperação de Materiais Recicláveis é de apenas 1,5%.  
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De acordo com as entrevistas realizadas, a renda média dos cooperados é de R$ 
690,00. A maioria dos cooperados (55%) declarou que na cooperativa tem um 
rendimento financeiro maior do que em sua atividade profissional anterior. Além 
disso, as entrevistas com os cooperados indicaram um caráter importante de inclusão 
social das cooperativas, seja em relação a desempregados, alcoólatras, pessoas com 
idade acima daquela considerada ideal no mercado de trabalho. 
  
CONCLUSÕES  

 É possível perceber que a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos tem papel 
importante na gestão dos resíduos sólidos do município, contribuindo para prolongar a 
vida útil do aterro sanitário, além de contribuir com a inclusão social dos catadores 
que atuam nas cooperativas de triagem. Apesar disso, há fragilidades a serem 
superadas, como o baixo índice de coleta seletiva, o alto índice de rejeito misturado ao 
material destinado à coleta seletiva e a instabilidade dos convênios firmados entre as 
cooperativas e a prefeitura. 
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INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade na construção civil ou construção sustentável é um sistema 
que atende as necessidades da edificação, habitação e uso do homem moderno, 
promovendo alterações conscientes em seu entorno,  preservando o meio ambiente e 
os recursos naturais, garantindo assim qualidade de vida para as gerações atuais e 
futuras (ARAUJO, 2005).  

Atualmente, a preocupação com os recursos naturais tem se intensificado 
frente às modificações ambientais promovidas pelo equilíbrio natural do planeta, 
podendo levar a extinção ou transformação de alguns recursos naturais. Assim, o 
grande desafio é fazer com que cada ser humano do planeta tenha consciência da 
importância da sustentabilidade, tomando essa como parte de sua rotina de vida.  

Na indústria da construção civil, por exemplo, existe uma demanda 
relativamente intensa de recursos naturais, mesmo que existam recursos renováveis 
de grande potencial industrial em alguns setores da construção civil. A geração de 
resíduos sólidos pela construção civil durante a execução, reforma ou demolição de 
obras também tem trazido preocupações quanto aos efeitos em relação ao meio 
ambiente, pois a sua deposição poucas vezes obedece a um critério adequado. A 
forma de deposição e abandono dos resíduos gerados, principalmente em aterros 
clandestinos ou aterros públicos causa sérios prejuízos econômicos e ao meio 
ambiente, tais como: entupimento de sistemas de drenagem, assoreamento de cursos 
d’água, poluição de aquíferos, etc.  

Portanto, hoje é visivelmente possível lançar da sustentabilidade em obras de 
engenharia, não somente de recursos sustentáveis da própria obra, mas como de 
recursos recicláveis de outras indústrias. Desse modo, suprem-se as matérias primas 
da obra, e, ao mesmo tempo, solucionam-se os problemas de disposição do resíduos 
de forma consciente. Todos esses aspectos estão englobados no conceito de 
construção sustentável, a qual identifica os impactos que causa ao meio ambiente, 
amenizando-os através das soluções e tecnologias disponíveis.  
 
OBJETIVO 

O presente trabalho tem o objetivo de qualificar o estado atual da utilização de 
recursos sustentáveis da construção civil na cidade de São Carlos – São Paulo 
enfatizando as obras residenciais de pequeno porte, bem como averiguar o 
conhecimento do conceito de sustentabilidade dos engenheiros responsáveis por esse 
tipo de obra. Ainda, tentou-se verificar a disposição dos resíduos de construção para 
essa modalidade de obra civil. Questiona-se também, o papel da prefeitura da cidade 
na política sustentável e na disposição final de resíduos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
De modo a avaliar o conhecimento e consciência sustentável dos profissionais 

de engenharia de obras de pequeno porte da cidade de São Carlos – São Paulo, cinco 
engenheiros responsáveis de obras residenciais de pequeno porte foram 
entrevistados. Para isso, elaborou-se um questionário buscando informações 
relacionadas ao reaproveitamento de materiais, água e resíduos dentro da própria 
obra, bem como da compra de materiais reciclados pela indústria. Foram selecionadas 
5 obras residenciais de pequeno porte, sendo estas localizadas em 5 diferentes pontos 
da cidade de São Carlos, São Paulo, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Localização das obras na cidade de São Carlos. 

 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Na Tabela 1 apresentam-se respostas das principais questões levantadas 
considerando o conhecimento da sustentabilidade na construção civil.  

 
Tabela 1: Questionário sobre conhecimento e consciência sustentável na construção civil 

Questões 
OBRA 

1 2 3 4 5 

1. Ouvir falar em sustentabilidade? 
 

- - S - S 
2. Algum fornecedor lhe apresentou algum material 

S - S - S 
de  origem sustentável? Qual sua avaliação? 

 3. Já reutilizou algum material dentro da obra? - S - - S 
4. Usou algum produto reciclado pela indústria? - - - - S 
5. Utilizaria se houvesse comprovação da eficiência? S S S S S 
6. Utilizaria se houvesse incentivo do governo para 

S S S S* S 
tornar o material mais barato? 

  7. Utilizou madeira de reflorestamento? 
 

NS NS NS NS NS 
8. Sabe a origem do polímero das tubulações utilizadas? NS NS NS NS NS 
9. O projeto prevê a reutilização de água da chuva? - - - - - 
10. Utilizaria água descartada na pia e água da chuva 

- - - - - 
para descarga do vaso sanitário? 

 11. É de costume separar os resíduos de construção? - - - - - 

S – Sim; NS - Não sei; * - Se fosse de qualidade 
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De acordo com as informações coletadas nesta pesquisa, verifica-se que de 

alguns engenheiros não conheciam o conceito de sustentabilidade na construção civil. 
Outros dois engenheiros mostraram-se bastante familiarizados com o tema, sendo que 
um deles mostrou bastante relutância em aplicá-lo. Por outro lado, o outro profissional 
mostrou tentativas de aplicação, utilizando de tapumes de materiais recicláveis e 
muita vontade de utilizar água da chuva e sistema de aquecimento solar. 

Outro aspecto interessante, é que o tradicionalismo das técnicas de construção 
fazem com que os engenheiro relutem com o surgimento de novos materiais. De modo 
geral, pode-se perceber que qualquer outra material que não seja aqueles bastante 
utilizados são de qualidade duvidosas. No entanto, muitos informaram que utilizariam 
materiais sustentáveis ou recicláveis desde que a eficiência seja comprovada.  

De forma geral, todos os responsáveis afirmam que se houvesse um incentivo 
do governo e um custo menor para estes materiais, eles os utilizariam. No entanto, os 
responsáveis não souberam responder se a madeira utilizada era de reflorestamento e 
qual o tipo de polímero utilizado nas tubulações. Isso enfatiza a falta de consciência 
sustentável de forma geral. Ainda, a grande maioria dos profissionais não se mostram 
interessados na reutilização da água da chuva para fins menos nobres. 
Surpreendentemente, ao mencionar a reutilização da água descartada na pia para 
descarga do vaso sanitário, todos mostraram bastante relutantes e acharam a solução 
um absurdo. Desse modo, pode-se verificar que o tradicionalismo e a falta de 
informação sobre novas técnicas construtivas são bastante evidentes.  

Especificamente na obra 5, o responsável apresentou problemas com o volume 
excessivo de entulho gerado na obra devido às reformas e a integração da construção 
já existente, sendo necessário o uso de cinco caçambas até o momento da entrevista. 
O responsável alegou ter problemas com a empresa de caçamba, pois esta queria que 
o entulho estivesse separado e os executores da obra haviam misturado tudo (entulho, 
madeira, PVC, lixo, etc.), conforme ilustrado na Figura 2(a).  

 

     
(a)                                                                                     (b) 

Figura 2: Disposição dos resíduos sólidos nas caçambas. 

 
Como a empresa responsável pela coleta (caçamba) encontra dificuldade em 

descartar o entulho em local apropriado, o fim do material misturado acaba ocorrendo 
de forma clandestina e em áreas rurais, conforme mostrado na Figura 2(b). Em todas 
as construções visitadas o índice de entulho era muito alto, mostrando muito 
desperdício de materiais com alto potencial de reaproveiamento, devido a mão-de-
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obra com baixo nível de conhecimento e a falta de acompanhamento de profissionais 
capacitados e envolvidos nesta questão. 
 
CONCLUSÕES  

As avaliações mostradas nesse projeto permitiram obter as seguintes 
conclusões: 

• Há ainda uma grande falta de informação quanto à aplicação da 
sustentabilidade na construção civil; 

• O tradicionalismo das técnicas construtivas são barreiras para a 
utilização de novas técnicas e novos materiais; 

• De modo geral, os profissionais entrevistados desconhecem a origem da 
matéria prima dos materias comprados no mercado; 

• Normatização e incentivo econômico dos órgãos reguladores 
incentivariam a utilização de técnicas sustentáveis, uma vez que custo e 
qualidade são fatores primordiais na escolha dos materiais; 

• Normas quanto à separação dos resíduos de construção deve ser mais 
rígidas; 

• Uma vez que a separação não é  efetuada nos locais da obra, a 
reciclagem dos resíduos passa a ser dificultada e a disposição indevida dos 
resíduos passa a ser adotada. 
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INTRODUÇÃO 

A explosão populacional e o consequente aumento no consumo de bens e 
serviços provocam um aquecimento nas indústrias, somados a isso, a redução do ciclo 
de vida dos produtos e o alto custo de reparos desses bens, entre outros motivos, 
levaram o aumento da quantidade de resíduos sólidos gerados (GRIPPI, 2006). 
Segundo Soares (2001) cada pessoa gera, em média, 33 quilos de embalagens por ano, 
de diversas origens, aumentando o volume de resíduos sólidos urbanos e causando o 
esgotamento das capacidades dos sistemas tradicionais de disposição final e grande 
pressão sobre os recursos naturais.  

O aumento da quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados causa 
problemas ambientais de diversas origens, sendo atualmente foco de discussões, que 
procuram encontrar soluções efetivas para evitá-los ou mitigá-los. Assim, para 
minimizar os problemas relacionados aos resíduos sólidos, torna-se fundamental 
conscientizar a sociedade, visando à mudança de atitude tanto por parte da população 
quanto à redução de geração de resíduos sólidos, à reutilização e à reciclagem dos 
materiais, e tanto por parte do poder público que, muitas vezes, deixa de lado a 
questão ambiental (LOPES, 2003). 

Desta forma este estudo busca relacionar aspectos socioambientais referentes 
aos resíduos sólidos urbanos, visando qualificar os dados obtidos na pesquisa com a 
finalidade de subsidiar um diagnóstico socioambiental. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo analisar as questões relacionadas aos resíduos 
sólidos urbanos no município de Jaú, e contribuir para a elaboração de um diagnóstico 
socioambiental como parte da resolução dos problemas relacionados ao descarte 
indiscriminado dos resíduos sólidos urbanos domiciliares. E, desta forma este estudo 
poderá ser empregado como ferramenta para reduzir a geração de resíduos e destiná-
los para reuso, recuperação e reciclagem de produtos pós-consumo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi composto por quatro fases: na primeira foram explorados 
documentos para a realização do planejamento do projeto e realizados workshops 
para discussão e construção de conhecimentos. Na fase seguinte foi construído o site 
www.encherlages.xpg.com.br, bolsa de sobras de materiais de construção e afins, com 
a finalidade de estimular a circulação destes materiais e a redução dos resíduos sólidos 

no município de Jaú e arredores; desenvolvida técnicas de reciclagem de matéria 
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orgânica e de construção de composteiras domésticas e artesanais; relacionado os 
principais eco pontos em funcionamento no município de Jaú e elaborado 
questionários, que seguem os delineamentos da pesquisa-ação: planejamento, 
observação, coleta de dados, ação e reflexão, acerca dos dados encontrados para 
avaliar a percepção da população jauense no que diz respeito aos resíduos sólidos. 

 Na terceira fase foram aplicadas ações na Virada Ambiental Jaú 2011, realizada 
nos dias 04 e 05 de junho no Parque do Rio Jahu. Através de dinâmicas, entrevistas e 
enquetes foi possível interagir com o público e descobrir as concepções e as 
preconcepções em relação aos problemas ambientais. Nesta etapa também foram 
apresentados para o público em geral o site www.encherlages.xpg.com.br e a relação 
dos principais ecopontos da região; Foi também ministrado o curso “Construção de 
Composteira Artesanal” e fornecido orientações da maneira correta de descarte dos 
resíduos sólidos.  

Para a realização da coleta de materiais recicláveis foi estabelecida uma 
parceria entre a Fatec Jahu e a Associação de Catadores de Resíduos de Jaú. Todos os 
Resíduos Sólidos produzidos na Virada Ambiental Jaú 2011, foram separados, 
quantificados, qualificados. Estuda-se futura compensação ambiental. 

Na quarta fase, ainda em curso, está previsto a aplicação de questionários ao 
público regular do Parque do Rio Jahu para comparar com os aplicados na Virada 
Ambiental Jaú 2011 e estuda-se data para o lançamento oficial do site. Esta fase está 
destinada para a reflexão final do estudo. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Até o presente momento, os resultados deste projeto mostraram que existem 
várias formas de abordar a temática dos Resíduos Sólidos, expressadas através de um 
conjunto de estratégias metodológicas aplicadas de forma dinâmica, criativa e lúdica.  

Os resultados preliminares obtidos demostram falhas na gestão ambiental dos 
Resíduos Sólidos Urbanos implementada pela Prefeitura Municipal de Jahu. O número 
de ecopontos no município não atende a demanda da população em relação à 
destinação dos diferentes tipos de materiais para reciclagem, reutilização ou 
disposição final. 

Espera-se que a partir dos resultados obtidos possa obter um diagnóstico sócio 
ambiental. A pesquisa vai contribuir para a compreensão da dinâmica dos resíduos 
sólidos do município de Jaú e suas respectivas relações com o contexto humano local. 
 
CONCLUSÕES  

A pesquisa mostra a preocupação da população com os problemas ambientais, 
mas pouco envolvidos com ações concretas ligadas ao descarte de Resíduos Sólidos 
Urbanos faltando posicionamento para buscar alternativas que minimizem a produção 
de resíduos. 

Para que a gestão dos Resíduos Sólidos se torne cada vez mais eficaz, são 
necessárias campanhas de conscientização envolvendo a comunidade e a incorporação 
de alguns valores por meio de campanhas educativas como forma de minimizar o 
desperdício. 
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INTRODUÇÃO 

A extração desenfreada dos recursos naturais, o pensamento errôneo de que 
os mesmos são infinitamente renováveis e inacabáveis, além de outros fatores como: 
aumento da escala de produção, constantes inovações e redução do ciclo de vida dos 
produtos elevaram a quantidade gerada de resíduos e seu descarte no meio ambiente.  

Tendo em vista este problema ambiental, a sociedade cobra do Poder Público 
soluções para a relação, muitas vezes conflitante, entre desenvolvimento tecnológico e 
meio ambiente. Sendo assim, surgiram diversas legislações com o intuito de regular o 
desenvolvimento econômico e tecnológico e garantir a preservação do meio ambiente.  

Este é o caso da Lei Federal 12.305/2010 da Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (PNRS), sancionada em agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto Federal 
7.404/2010, os quais dispõem sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como 
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluindo os perigosos; as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis, que este mês completa um ano de existência. 

O artigo 30 da PNRS inova quando estabelece a responsabilidade 
compartilhada entre os atores envolvidos no processo de geração dos resíduos sólidos, 
os quais são os fabricantes, atacadistas, varejistas, importadores, Poder Público e 
consumidores finais. Além disso, estabelece a necessidade de criação de canais 
reversos para equacionar a necessidade de gerenciamento dos resíduos e para isso há 
a necessidade premente da constituição de acordos setoriais, visando tornar a gestão 
dos resíduos sólidos e a implementação da logística reversa de forma viável 
economicamente e também sustentável. 
 
OBJETIVO 

O principal objetivo deste artigo é demonstrar a importância da constituição de 
acordos setoriais para que os envolvidos no processo de gestão de resíduos sólidos 
possam atender o disposto na Lei 12.305/2010. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo foi elaborado através do método indutivo que fornece bases 
lógicas à investigação. E, segundo Gil (1999) e  Lakatos e Marconi (2001), no raciocínio 
indutivo a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. Do 
ponto de vista de sua natureza foi realizada uma pesquisa aplicada que segundo Silva 
& Menezes (2001), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 
solução de problemas específicos do cotidiano. Envolve verdades e interesses locais. É 
também exploratória, pois trava um maior conhecimento do problema, através de 
pesquisas bibliográficas. Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi realizada 
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a revisão de literatura em fontes primárias e secundárias, principalmente, com base na 
Lei 12.305/2010, tendo em vista a carência de materiais publicados sobre o assunto e 
também ao fato de que as empresas estão iniciando sua adequação à mesma. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

De acordo com o art. 33 da PNRS, são obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor todos os atores envolvidos no processo de geração dos resíduos de: 1) 
pilhas e baterias; 2) pneus; 3) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 4) 
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio de luz mista e; 5) produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes.  

Cabe ressaltar que alguns destes resíduos já possuem iniciativas bem 
estruturadas da criação de canais reversos, como é o caso de pneus, embalagens de 
agrotóxicos e óleos lubrificantes, este fato deve-se ao surgimento anterior à Lei de 
resoluções do CONAMA que regulamentam estes setores. Um aspecto importante e 
essencial para o sucesso da estruturação destes canais reversos já criados e bem 
estabelecidos no Brasil, é exatamente o foco deste artigo – a constituição de acordos 
setoriais, que abranjam as iniciativas necessárias para a viabilização destes retornos 
aos ciclos produtivos e de negócios e prevêem o compartilhamento de recursos e 
custos envolvidos nestas atividades. 

O artigo 33 da PNRS, em seu O § 1o   ainda acrescenta que em regulamento ou 
em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o 
setor empresarial, os sistemas de logística reversa serão estendidos a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens.  

Os acordos setoriais são estabelecidos como instrumentos contratuais entre os 
poderes públicos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
através da logística reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. Os acordos 
setoriais podem ser propostos através de editais públicos ou pelas empresas 
interessadas através de propostas ao Ministério do Meio Ambiente. Podem participar 
da elaboração destes acordos os poderes públicos, empresas, cooperativas ou 
associações de trabalhadores em resíduos, indústrias e associações dedicadas à 
reutilização, tratamento e reciclagem, organizações de consumidores e outros setores 
relacionados. (Lei 12.305/10 e Decreto 7.404/10). 

Neste caso, de acordo com o Decreto 7.404/2010, os acordos setoriais devem 
conter: a indicação dos produtos e embalagens, descrição das etapas do ciclo de vida, 
forma de operacionalização da logística reversa, possibilidades de participação de 
cooperativas e/ou associações, responsabilidades dos órgãos públicos, participação 
dos consumidores, mecanismos de divulgação, cronogramas e metas quantitativas, 
qualitativas ou regionais e avaliação dos impactos sociais e econômicos. Além disso,  
descrição das atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes da logística 
reversa nos processos de recolhimento, armazenamento e transporte dos resíduos e 
embalagens para reutilização, reciclagem ou destinação ambiental adequada deve ser 
incluída. Assim, serão identificados os resíduos perigosos e informados os 
procedimentos para minimizar os riscos e impactos à saúde humana e ao meio 
ambiente. Também devem ser estabelecidas cláusulas prevendo as penalidades 
quando não forem cumpridas as obrigações estabelecidas. 
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Hendges (2011) afirma com base no Decreto 7.404/10 que as avaliações 
técnicas e econômicas e as diretrizes metodológicas serão estabelecidas pelo Comitê 
Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa, formado por cinco 
Ministérios (Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento, Agricultura e Fazenda). As 
propostas de acordos setoriais devem estar adequadas à legislação e normas aplicáveis 
(SISNAMA, SNVS, SUASA, SINMETRO e outras). Além disso, as  propostas devem ser 
apresentadas em consultas públicas em que o Ministério do Meio Ambiente analisará 
e sistematizará as contribuições, garantindo ampla publicidade destas.  

Um levantamento do CLRB - Conselho de Logística Reversa do Brasil apontou 
que a adequação da logística reversa está estimada em R$ 18,5 bilhões, conforme este 
estudo, entre 40% e 50% do recurso deverá ser desembolsado pelo setor de 
transporte. Dentre os serviços que as empresas teriam que readequar para aprimorar 
a logística reversa estão: coleta, transporte, armazenamento e destinação final do 
produto dispensado pelo consumidor  final (CLRB, 2011). No entanto há de se ressaltar 
que a maioria das empresas não se prepararam para isso e, na verdade, nem 
planejaram a atividade, ou seja, se cada empresa tiver que realizar a adequação 
individualmente, a atividade será inviável economicamente. Lacerda (2002) ressalta 
que é preciso identificar, no início do processo da logística reversa, os materiais que 
retornam, apurando a qual canal reverso tal material será destinado. Desta forma as 
empresas necessitam encontrar formas de coletar, triar e distribuir estes itens de uma 
maneira eficiente e economicamente viável. 

De acordo com Gontijo, Dias e Werner (2010), a localização das facilidades de 
logística reversa deve estar associada às fontes e pontos de geração de resíduo, pela  
razão de que o material de pós-consumo só tem valor em grandes quantidades. 
Portanto a sobrevivência do negócio estará relacionada à capacidade de geração de 
resíduos das empresas fornecedoras, ou da capacidade e abrangência do canal de 
distribuição em coletar de diferentes focos de geração de resíduos. 

Desta forma, fica claro que mesmo já existindo alguns modelos logísticos 
reversos viáveis economicamente e ambientalmente, como é previsto em Lei, com a 
nova restruturação, enfrentaremos um dos maiores desafios propostos no Brasil. De 
acordo com Jacobi (2003), se considerarmos que a maioria da população brasileira está 
na zona urbana, observa-se uma crescente degradação das condições de vida, 
refletindo uma crise ambiental. Isto nos remete a uma necessária reflexão sobre os 
desafios para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental numa 
perspectiva contemporânea. 
 
CONCLUSÕES  

Sendo assim, construir um modelo de política nacional é tarefa que demanda 
ações aglutinadoras de interesses. De acordo com a PNRS, todas as partes interessadas 
no tema, governo, iniciativa privada, ONGs, dentre outros, se uniram para criar um 
modelo de política que prioriza a revalorização dos resíduos. Desta forma, percebe- se 
que a proposta traz conceitos modernos que harmonizam as diversas legislações 
estaduais e municipais existentes e, sem dúvidas, seu maior diferencial está na criação 
do conceito de responsabilidade compartilhada, que se assemelha às políticas 
adotadas na Alemanha, na qual todos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos 
- fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e poder 
público (CEMPRE, 2011). De forma clara, se faz viabilidade logística de acordos 
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setoriais a partir da responsabilidade compartilhada entre todos os integrantes da 
cadeia de fluxo reverso, tornando assim, a implementação da logística reversa factível. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o setor de Comércio e Serviços, responde por 55% do PIB (Produto 
Interno Bruto) e gera 75% dos postos de trabalho. Este setor consiste em comércio de 
veículos, objetos pessoais e domésticos, alimentos, atividade imobiliária e serviços 
prestados á empresas (IBGE, 2006). Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são 
destaques no Brasil pela concentração de empresas e trabalhadores da área de 
comércio e serviços. Estes estados também se destacam na industrialização do país, 
que é responsável por 28% do PIB e por empregar 17% da população ativa. A 
prestação de serviços, em especial de alimentação, vem acompanhando o aumento 
crescente da industrialização. 

Dentre os serviços terceirizados, os serviços de alimentação ocupam o terceiro 
lugar com oferta de empregos e quinto lugar em faturamento. O mercado de refeições 
coletivas no Brasil fornece 9,4 milhões de refeições/dia e consome aproximadamente 

3 mil toneladas de alimentos/dia, gerando resíduos sólidos nas suas atividades. Os RI 

podem ser de pequeno, médio e grande porte, de acordo com o número de refeições 
servidas. Normalmente, o número das refeições produzidas é previamente definido, de 
acordo com os contratos que as empresas estabelecem com as empresas contratadas 
para administrar o restaurante. Dentre todos os procedimentos operacionais seguidos 
em um RI, um dos mais importantes, é a estrutura física e a divisão em setores, 
conforme estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, de 15 de 
setembro de 2004 e a portaria Centro de Vigilância Sanitária (CVS) 6/99, de 10 de 
março de 1999,  que esquematizam o recebimento de mercadorias, armazenamento 
de produtos (perecíveis e não perecíveis), pré-preparo, preparo, cocção, distribuição 
das refeições, descarte de sobras e descarte das bandejas. Cada um destes setores 
gera resíduos no final da sua atividade diária. Nas diversas atividades desenvolvidas 
em um restaurante, o controle de “sobras de alimentos” e a “geração de resíduos” são 
diariamente acompanhados, uma vez que estes dois parâmetros são indicadores de 
consumo inadequado, representando, portanto, importância econômica para as 
empresas deste setor. Entretanto, o fator econômico não é o único a ser considerado: 
a avaliação das possibilidades de minimizar o impacto ao meio ambiente nas etapas de 
geração de resíduos no processo de produção e distribuição das refeições é também 
um compromisso das empresas e está baseada em normativas.  

 Os estudos descritos na literatura, sobre resíduos gerados por restaurantes 
industriais, universitários e comerciais têm como preocupação fundamental avaliar o 
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impacto ambiental que as atividades dos restaurantes podem causar e agregam a 
minimização desse impacto aos usuários e à atividade produtiva. É relevante destacar 
também que estas pesquisas foram desenvolvidas em diferentes regiões do país (sul, 
sudeste, centro-oeste, nordeste e distrito federal) o que demonstra a ampla 
preocupação com a geração de resíduos nesse seguimento. Outro dado refere-se aos 
autores destas investigações: somente um dos estudos foi desenvolvido sob a visão de 
um profissional nutricionista, sendo a maioria dos estudos desenvolvida por 
profissionais de áreas distintas, como administradores, agrônomos, engenheiros e 
biólogos, o que indica a relevância do tema e sua interdisciplinaridade. 
 
OBJETIVO 

Considerando a importância econômica, social e ambiental que o setor dos 
restaurantes industriais vem alcançando no mundo contemporâneo, este estudo tem 
como finalidade quantificar os resíduos gerados em um RI de uma empresa localizada 
no interior do estado de São Paulo, avaliando as possibilidades de minimizar o impacto 
ao meio ambiente nas etapas de geração de resíduos no processo de produção e 
distribuição das refeições.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido em um RI de grande porte localizado no interior 
do estado de São Paulo e que fornece aproximadamente 2000 refeições/dia, 
distribuídas em almoço, jantar e ceia no sistema “self”. Os dados que permitiram 
caracterizar os resíduos gerados foram coletados durante um período de 12 meses 
(abrangendo sazonalidade do cardápio, férias e considerando acesso dos usuários no 
restaurante) no ano de 2009, nos três turnos de distribuição das refeições, através do 
seguinte procedimento: pesagem dos resíduos realizada por segregação nas cinco 
fontes geradoras: retorno de bandejas; descartáveis; pré-preparo e preparo; óleo de 
fritura e sobra limpa, utilizando balança plataforma digital com capacidade para 200 
Kg. Os dados foram organizados, categorizados e analisados para avaliar quali e 
quantitativamente os resíduos gerados em cada fonte geradora do RI (registro mensal: 
peso em Kg); resíduos gerados por usuário (registro mensal: peso em Kg por número 
de refeições). 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Os resíduos gerados no RI são armazenados em um espaço específico 
denominado câmara para resíduos, com entrada independente, para que não haja 
fluxo entre alimentos e resíduos. A Figura 1 traça o perfil da evolução dos resíduos 
gerados no ano de 2009 no RI em estudo.  
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Figura 3 - Evolução do descarte de resíduos gerados no ano de 2009 

 
Os valores de resíduos gerados em Kg nas etapas de: pré-preparo, sobra limpa, 

retorno de bandejas e descartáveis, e em L (óleo de fritura) bem como por número de 
refeições (per capta) estão apresentados na Tabela 1, sendo, 9.742 Kg na área de 
retorno de bandejas, 8.069 Kg descartáveis, 6.413 Kg pré-preparo, 5.102 Kg sobra 
limpa e 2.580 L óleo de fritura, correspondendo respectivamente à: 31%, 25%; 20% ; 
16% e 8%  do total de resíduos gerados no ano de 2009.  
 

Tabela1 – Resíduos gerados em cada setor do RI (Kg e L) relacionados com o número de refeições 
servidas no ano de 2009. 

Mês Res. 
Orgânico 
devolução 

(Kg) 

Res. 
Orgânico 

Pré 
preparo 

(Kg) 

Sobra 
Limpa 
(Kg) 

Descarte 
de Óleo 

(L) 

Descartáveis 
(Kg)  

Número de 
refeições/ 

mês 

Resíduo 
gerado/refeição 

servida (per 
capta) 

Janeiro 937 498 0 120 805 42796 0,055 

Fevereiro  958 503 0 120 799 42964 0,055 

Março 848 425 520 280 705 43938 0,063 

Abril  798 408 550 250 689 41718 0,064 

Maio 752 396 492 320 529 40997 0,061 

Junho  768 408 503 280 521 39906 0,062 

Julho 608 328 410 250 438 37102 0,055 

Agosto  687 523 525 320 620 40580 0,066 

Setembro  852 715 580 280 722 40835 0,077 

Outubro  823 719 532 120 730 41888 0,070 

Novembro 848 731 530 120 750 41146 0,072 

Dezembro 863 759 490 120 761 40952 0,073 

TOTAL 9742 6413 5132 2580 8069 494.822 0,064 

Os dados obtidos mostram que a etapa que gera maior quantidade de resíduos 
é o retorno de bandejas seguido pelos descartáveis podendo-se interferir que a 
conscientização do usuário é de fundamental importância para a geração de resíduos 
neste restaurante. Portanto, é possível incluir sugestões de alteração de hábitos ou 
mesmo práticas que minimizem esta situação na gestão de resíduos. O controle da 
etapa do retorno das bandejas é mais complexo do que o controle do pré-preparo e da 

K
g

Mês

Perfil do descarte de Resíduos nas etapas de um 
Restaurante Industrial

Resíduo Bandejas

Resíduo Pré preparo

Resíduo Sobra
Limpa
Resíduo Óleo
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sobra limpa (envolvem apenas os funcionários do RI), uma vez que o retorno das 
bandejas envolve o usuário e sua relação com o produto, parâmetros mais difíceis de 
controlar por sofrerem variações diárias. A etapa de pré-preparo é a terceira em 
geração de resíduos, que somada aos resíduos de retorno de bandejas e sobra limpa, 
representam 21. 257 Kg correspondendo a 67% do total de resíduos orgânicos gerados 
no RI. A alternativa proposta por diversos autores é o tratamento dos resíduos 
orgânicos por meio de compostagem demonstrando a necessidade de 
desenvolvimentos de atividades ou projetos de educação ambiental eficiente com 
funcionários e usuários do RI. 

Os menores valores per capta registrados em 2009 corresponderam aos meses 
de janeiro, fevereiro (0,055 Kg) e julho (0,055 Kg) em função do número menor de 
refeições servidas no período de férias (janeiro e julho) e de feriado prolongado 
(fevereiro). O valor médio de resíduo per capta (Kg/refeição servida), gerado no ano 
2.009 foi de 0, 064 Kg comparável aos reportados na literatura.  
 
CONCLUSÕES 

Foi possível identificar que as etapas de retorno das bandejas, pré-preparo e 
sobra limpa são as que devem ser priorizadas para a minimização dos resíduos sólidos 
gerados no RI estudado apontando que a intensificação da conscientização do usuário 
e dos funcionários do RI, por meio de campanhas eficientes de educação ambiental 
contínua, eficiente e permanente, são fatores importantes para modificar este cenário. 
Este estudo que quantificou os resíduos gerados em um RI de grande porte avaliando a 
sua geração durante um período de um ano vem fornecendo subsídios para 
intensificação dos programas ambientais da empresa para o qual o restaurante presta 
serviços de alimentação. 
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INTRODUÇÃO 

A disposição de resíduos sólidos urbanos em locais sem infra-estrutura de 
proteção ao meio ambiente pode ser responsável pela contaminação do solo, água e 
ar por meio de efluentes líquidos e gasosos.  

Quando há a necessidade da utilização de uma nova área para o depósito de 
resíduos sólidos, uma série de critérios deve ser considerada para a implantação dessa 
instalação. Devem ser analisados os custos de distribuição e de transporte, as 
externalidades negativas e controle de poluição, tendo como objetivos a preservação 
do meio ambiente, a minimização de custos e geração de padrões de distribuição dos 
resíduos. (Gandelini, 2002). 

A gestão dos resíduos sólidos se tornou um grande desafio para os 
administradores públicos, assim sendo, políticas públicas, em nível federal e estadual, 
vêm sendo desenvolvidas com o intuito de auxiliar os municípios na correta gestão de 
resíduos sólidos. Como exemplo, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) em 
parceria com as universidades mineiras desenvolvem projetos que possam suprir a 
carência de informações sobre gestão dos resíduos sólidos, como o programa “Minas 
sem Lixões”, com o objetivo de erradicar os lixões do estado mineiro, os quais 
geralmente encontram-se em áreas inadequadas.. 
 
OBJETIVO 

Identificar e quantificar as áreas adequadas e não adequadas para a disposição 
de resíduos sólidos urbanos que se encontra em operação segundo a legislação 
vigente, Deliberação Normativa COPAM 118 de 2008 – DN COPAM 118/2008 em 
Municípios do Sul de Minas Gerais e avaliar a evolução.   
 
MATERIAL E MÉTODOS 

No ano de 2010, foram realizadas visitas técnicas em 32 municípios do Sul de 
Minas Gerais com disposição de resíduos sólidos já em operação, estes, foram 
caracterizados a partir da aplicação de um questionário padronizado proposto pela 
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, que avalia a situação locacional, 
estrutural e operacional da destinação dos resíduos sólidos, para identificar e 
quantificar as áreas de disposição de lixo adequadas de acordo com o artigo 3° da DN 
COPAM 118/2008.  

A figura 1 apresenta os requisitos mínimos para a localização das áreas de 
disposição final de resíduos sólidos urbanos, conforme a DN 118/2008. 
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Figura 1 – Requisitos mínimos quanto à localização da área para a implantação de 

aterros. (Fonte: FEAM, 2008) 

 
RESULTADOS  

Observa-se pela figura 2 (A) que 14% dos municípios visitados não atenderam 
aos requisitos de afastamento de 300 metros de qualquer coleção hídrica, na primeira 
visita técnica. Deve-se ressaltar que quanto mais próximas as áreas de disposição de 
resíduos sólidos urbanos a cursos d’água, maior é o potencial de contaminação dos 
mesmos, devido ao líquido lixiviado proveniente do depósito de lixo, podendo elevar a 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), reduzir níveis de oxigênio dissolvido, haver 
formação de correntes ácidas, maior carga de sedimentos, elevada presença de 
coliformes, aumento da turbidez, intoxicação de organismos presentes naquele 
ecossistema, incluindo o homem, quando este utiliza água contaminada para 
consumo. Após recomendações técnicas e após a segunda visita, houve um progresso 
indicando que o percentual diminuiu para 9 % dos municípios que não atendem a esta 
condição, pela aquisição de nova área ambientalmente adequada para a disposição 
final dos resíduos sólidos. O percentual não pôde ser mais baixo devido a alguns 
municípios não possuírem áreas que pudessem satisfazer aos requisitos mínimos da 
legislação. Pela figura 3, observa-se que 9%  e 6% estão localizados em áreas 
inadequadas, ou seja a menos de 100 metros de rodovia e a menos de 500 meros de 
núcle populacional, respectivamente . 

  (A)    (B) 
Figura 2 – quantificação das áreas de disposição de lixo, quanto aos requisitos mínimos 
de coleção hídrica - Antes (A) e Depois (B).  
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 (A)     (B) 
Figura 3 – quantificação das áreas de disposição de lixo, quanto aos requisitos mínimos 
de localização de rodovia e núcleo populacional - Antes (A) e Depois (B).  
 
 Quando avaliados todos os critérios de localização de áreas para a disposição 
de resíduos constantes da DN COPAM 118/2008 (figura 4), nota-se uma evolução de 
80 para 84% dos municípios visitados classificados como áreas adequadas, devendo-se 
tão somente ao fato de um aumento no percentual de municípios ao atendimento de 
distâncias mínimas de corpos d’água. 
 

(A)    (B) 
Figura 4 – classificação das áreas de disposição de lixo, quanto aos requisitos mínimos 
constantes da DN 118/2008 - Antes (A) e Depois (B).  
 
CONCLUSÕES  

Houve um incremento da localização das áreas de disposição de resíduos 
sólidos urbanos classificadas como adequadas, porém, o aumento do percentual de 
municípios em atendimento a DN COPAM 118/2008 se deu tão somente à 
recomendações a distâncias mínimas de corpos d’água. Ressalta-se a atenção a 
municipios localizados em áreas com topografia acidentada pelas dificuldades em 
encontrar áreas adequadas para disposição dos resíduos sólidos. 
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INTRODUÇÃO 
A gestão integrada dos resíduos sólidos é um dos principais desafios 

ambientais, atualmente. Estima-se que, por ano, a geração de lixo mundial esteja entre 
2 e 3 bilhões de toneladas (VILHENA, 2010). JACOBI e BENSEN (2011) afirmam que a 
preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos em especial os domiciliares, 
aumentou, visto que sua produção é crescente, o gerenciamento é inadequado e 
faltam áreas para disposição final.  Em 2010, o Brasil gerou aproximadamente 60 
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (resíduos domiciliares e resíduos de 
limpeza urbana), valor equivalente a um crescimento de 6,8% em relação a 2009 e 
uma geração per capita de 378,4 kg/hab/ano (ABRELPE, 2010). 

Desafios ambientais como este, são problemas da coletividade, visto que 
muitas vezes, suas externalidades negativas afetam toda população em diferentes 
escalas, do local ao global. Uma política pública nasce para equacionar ou resolver um 
problema da coletividade através de um conjunto de ações de organismos do Estado, 
considerando que os foros de negociação são vários e incluem o poder legislativo, 
conselhos de representação direta da sociedade e do mercado. (VIEIRA e BREDARIOL, 
1998) 

A geração diária de resíduos sólidos urbanos no Brasil necessita de mecanismos 
e estratégias que visem à destinação final ambientalmente adequada. Estes 
mecanismos e estratégias são de responsabilidade de governos, empresas e população 
conforme consta na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2 de agosto de 
2010, em seu art. 25: 

O poder público, o setor empresarial e a coletividade são 
responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a 
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes 
e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu 
regulamento. 

A responsabilidade é de governos, empresas e população, porém surge a 
necessidade de responsabilizar atores pela gestão e disposição dos resíduos sólidos de 
forma clara. JACOBI e BENSEN (2011) afirmam que “a administração pública municipal 
tem a responsabilidade de gerenciar os resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua 
disposição final, que deve ser ambientalmente segura” e ainda “os sistemas de limpeza 
urbana são de competência municipal. Devem promover a coleta, o tratamento e a 
destinação ambiental e sanitária de forma correta e segura.” (VILHENA, 2010, p.10) 

Estas duas citações diretas reiteram a importância da participação do poder 
público municipal na decisão sobre a destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos urbanos gerados dentro dos seus limites geográficos.  

Visando desenvolver e aprimorar mecanismos de combate a poluição 
ambiental e políticas públicas que permitam minimizar os impactos causados ao meio 
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ambiente e à saúde humana, a CETESB (2009) publicou o Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos Domiciliares, para levantar e avaliar as condições ambientais e 
sanitárias dos locais de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares do Estado de 
São Paulo. Após a aplicação da metodologia desenvolvida pela CETESB de avaliação das 
condições de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos domiciliares, o 
município é enquadrado em condições inadequadas (0,0 a 6,0), condições controladas 
(6,1 a 8,0) e condições adequadas (8,1 a 10,0). Dentre todos os municípios analisados 
pela CETESB, Taquaritinga é o foco de estudo deste trabalho. 
 Taquaritinga localiza-se no interior do Estado de São Paulo e possui uma 
população de 53.966 habitantes (IBGE, 2010). Segundo a CETESB (2009), o município 
produz 21ton/dia de resíduo domiciliar e em relação às condições de disposição final 
destes resíduos, apresenta condições controladas (6,5).  

Vale ressaltar, que o foco do trabalho não é o estudo de medidas que visem à 
diminuição na produção de resíduos sólidos, nem sua caracterização, sendo estas de 
extrema importância para a gestão integrada de resíduos sólidos. O trabalho tem por 
foco a maneira pela qual se da a gestão municipal de resíduos sólidos urbanos em 
relação a sua destinação final, considerando a legislação anterior à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e a própria Política. 
 
OBJETIVO 
 Contribuir através da pesquisa com o desenvolvimento da gestão integrada de 
resíduos sólidos no município de Taquaritinga/SP visando, principalmente, a 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no 
município.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Através de um aprofundamento bibliográfico sobre gestão ambiental de 
resíduos sólidos, será identificado um cenário mínimo condizente com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) no âmbito municipal. 

Paralelamente será feito um diagnóstico sobre a destinação final dos resíduos 
sólidos e a forma que o poder público do município de Taquaritinga/SP lida com a 
destinação de resíduos sólidos. Para isso, serão realizadas visitas a campo e entrevistas 
qualitativas semi-estruturadas aos gestores responsáveis.  

Posteriormente à reunião destas informações será discutido se a gestão 
ambiental de resíduos sólidos do município é adequada, considerando principalmente 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) no que tange a destinação 
final ambientalmente adequada. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

Ao longo da pesquisa ficou evidente a importância da participação do poder 
público municipal na decisão sobre a destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos urbanos gerados dentro dos seus limites geográficos. Porém, a 
ABRELPE (2010) apresenta que em 2010, dos 5.565 municípios brasileiros, 2.164 
dispuseram seus resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, 1.739 em aterro 
controlado e 1.688 em lixão, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 1. Disposição final dos resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros em 2010 

 
Neste contexto, na classificação da CETESB, o município de Taquaritinga 

enquadrar-se como “controlado” (6,5) em relação a suas condições de tratamento 
e/ou disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Porém, a ida a campo (em março 
de 2011) apresenta condições inadequadas de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos pelo poder público municipal, conforme as figuras a seguir. 

   
Figura 1 e 2. Disposição final dos resíduos sólidos, Taquaritinga/SP, 2011 

 
 O trabalho visa então, obter como resultado o entendimento de como se da  a 
gestão municipal de resíduos sólidos urbanos em relação a sua destinação final, 
considerando a legislação anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos e a própria 
Política. 

Questões técnicas, econômicas e institucionais dificultam aos municípios 
brasileiros realizar uma gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos urbanos 
que são de sua competência (JACOBI e BENSEN, 2011). Busca-se também, que a partir 
dos resultados deste trabalho, outros municípios em condições semelhantes 
espelhem-se na busca de soluções, com incentivos a pesquisa neste tema. 
 
CONCLUSÕES 

Ao se considerar o desafio ambiental de gerir os resíduos sólidos de maneira 
integrada, e a atual situação da destinação final dos resíduos sólidos de Taquaritinga, 
tornam-se necessários estudos nesta área, visando a adequação à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Neste sentido, o trabalho torna-se importante para subsidiar ações 
através de instrumentos legais. 
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INTRODUÇÃO 

As grandes mudanças que ocorreram nas últimas décadas, como o crescimento 
desordenado da população, aumento da urbanização, a industrialização e o 
consumismo, desencadearam muitos problemas ambientais, provocando sérios danos 
ao ambiente e à saúde humana. 

Segundo Takayanagui (2004), a insuficiência de planejamento e saneamento 
adequado dos grandes centros urbanos pode provocar a diminuição dos recursos 
naturais, bem como a degradação do ambiente. A falta de preocupação com princípios 
básicos, como saúde, educação, saneamento, dentre outros, pode gerar uma situação 
de insustentabilidade para a população (MOTA, 1997; PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 
2005). 

Frente a esse cenário, começaram amplas discussões de um novo modelo de 
desenvolvimento que visa garantir as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras, no qual se pode enfatizar a gestão dos resíduos como 
uma das áreas diretamente relacionadas ao conceito de desenvolvimento sustentável, 
que passou, decisivamente, a fazer parte das agendas político-administrativas de todos 
os setores, inclusive da área da saúde.  

Assim, a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU), passa a ser discutida 
mundialmente. Entre os RSU, destacam-se os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), que 
representam de 1 a 2% da produção total de resíduos urbanos gerados. Os RSS podem 
apresentar características físicas e químicas, como: inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
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mutagenicidade (BRASIL, 2010), devido a sua composição e seu potencial de 
periculosidade, oferecendo risco à saúde e ao ambiente, tornando-se extensivo à 
comunidade (PUGLIESI; GIL; SCHALCH, 2009; TAKAYANAGUI, 2005).  

A partir desses fatores, emerge a necessidade de novos e contínuos 
investimentos em estudos na área de RSS. Nesse contexto, as instituições de ensino 
apresentam um papel fundamental, pois seus laboratórios de ensino, pesquisa e 
extensão, além de vários serviços, são fontes geradoras de resíduos de diferentes 
naturezas, muitas delas perigosas (PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2005).   

Assim este estudo tem a finalidade de diagnosticar a realidade da geração de 
resíduos em uma Instituição de Ensino Superior, visando colaborar para a elaboração 
de estratégias para melhor gerenciamento dos resíduos gerados em seus laboratórios 
e serviços. O gerenciamento adequado desses resíduos pode promover o 
desenvolvimento de forma sustentável de instituições acadêmicas, contribuindo para a 
disseminação de novos conceitos e práticas, com vistas, também, a uma maior 
conscientização da comunidade acadêmica.  

 
OBJETIVO 

Conhecer os tipos de resíduos gerados em Laboratórios de ensino, pesquisa e 
extensão e em Serviços do Campus da USP de Ribeirão Preto-SP. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Esta investigação constitui-se em um estudo descritivo e exploratório, baseado 
na elaboração de um diagnóstico referente à geração de resíduos sólidos, com foco 
nos resíduos perigosos, gerados no Campus da USP em Ribeirão Preto. 

Nesta investigação, foi utilizado um questionário para realizar o levantamento, 
sendo categorizados os resíduos em cinco grupos, de acordo com as Resoluções RDC 
nº 306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Resolução nº 358/05 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a saber: Resíduos Biológicos 
(Grupo A); Resíduos Químicos (Grupo B); Rejeitos Radioativos (Grupo C); Resíduos 
Comuns (Grupo D) e Resíduos Perfurocortantes (Grupo E) (BRASIL, 2004, 2005).  
 Os questionários foram encaminhados a 299 sujeitos responsáveis pelos 
Serviços e Laboratórios de ensino, pesquisa e extensão no Campus da USP de Ribeirão 
Preto. Houve o retorno de 199 questionários, de diferentes áreas como, biológicas, 
exatas e humanas. Dessa forma, a amostra de Laboratórios/Serviços foi de 66,6%, que 
correspondem aos questionários respondidos e devolvidos pelos sujeitos, com um 
índice de perdas de 33,4%. 
 Após o recebimento dos questionários, os dados foram organizados em 
planilhas, utilizando-se dupla digitação, com o objetivo de se verificar possíveis erros 
de transcrição, categorizando os dados de acordo com as informações obtidas. Os 
dados foram trabalhados por meio de elaboração de fórmulas e gráficos utilizados 
para representar a situação levantada com os dados obtidos nos questionários. 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Em relação aos sujeitos responsáveis pelos Laboratórios e Serviços 
participantes da pesquisa, 87,4% das respostas revelaram a geração de, pelo menos, 
um tipo de resíduo perigoso, do Grupo A, B, C e E, correspondente, respectivamente 
aos biológicos, químicos, radioativos ou perfurocortantes. Ainda, referente a essas 
respostas, 83,4% dos sujeitos informaram produzir mais de um tipo de resíduo 
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perigoso. Somente 12,6% dos sujeitos informaram não gerar resíduos perigosos. 
 As respostas dos sujeitos participantes da pesquisa foram organizadas, 
separando-se a geração dos resíduos pertencentes aos Grupos A, B, C, D e E (Tabela 1). 
 

Tabela 1 - Distribuição dos diferentes tipos de resíduos gerados nos Laboratórios/Serviços do 
Campus da USP de Ribeirão Preto, segundo sua frequência / 2010  (n=199) 

 

Grupo de Resíduo  
 

Frequência (%) 

Biológico 
 

65,3 

Químico 
 

80,9 

Radioativo 
 

8,5 

Comum 
 

97,5 

Perfurocortante 
 

69,4 

 

 

 Os dados mostram a diversidade de resíduos gerados nesses locais, revelando 
uma importante informação para o sistema de gestão de resíduos nesse Campus, visto 
que os cuidados no manejo variam segundo as características dos resíduos. Os achados 
demonstram que resíduos perigosos, como biológicos, químicos e perfurocortantes 
são gerados na maioria dos locais participantes desse estudo, havendo, ainda, uma 
grande variação dos tipos de resíduos gerados. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do estudo realizado, os dados revelaram um elevado percentual de 
Laboratórios/Serviços geradores de resíduos considerados perigosos (87,4%). Porém, 
estima-se um número maior de produção desses tipos de resíduos na instituição, uma 
vez que entre as perdas referentes aos locais investigados, incluem-se importantes 
laboratórios que desenvolvem atividades na área de biologia molecular, genética, 
bioinorgânica, bioquímica, morfologia, parasitologia, entre outras, sabidamente 
reconhecidos como geradores de resíduos de diferentes naturezas, muitos deles 
perigosos. 
 Foi possível verificar, também, a geração de resíduos comuns, como papel, 
plástico, vidro e metal, em 97,5% dos locais participantes desta investigação, o que 
revela a potencialidade dos resíduos gerados na instituição para a reciclagem ou 
reaproveitamento. 

Assim, esta pesquisa traz importantes informações para fundamentar a 
elaboração do um Plano de Gerenciamento de Resíduos que atenda às necessidades 
dos diferentes setores da Universidade, de forma integrada, de acordo com as 
especificidades dos diferentes tipos de resíduos gerados nos Laboratórios/Serviços, em 
consonância com as exigências legais.    
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INTRODUÇÃO 

Frente ao novo contexto do mundo contemporâneo, surge a necessidade de 
gerenciar, administrar e controlar a geração dos resíduos produzidos na sociedade 
atual. Nesse contexto, o gerenciamento de resíduos corresponde a uma importante 
ferramenta no controle e na minimização do uso de recursos naturais, na promoção da 
saúde e na preservação e conservação do ambiente (BRASIL, 2006). 

O gerenciamento integrado dos resíduos faz a articulação de ações normativas, 
operacionais, financeiras e seu planejamento fundamenta-se em critérios sanitários, 
ambientais e econômicos, acompanhando todo o ciclo do manejo, em suas diferentes 
fases (SCHALCH, 2002). Para elaboração e execução de um plano de gerenciamento de 
resíduos deve-se buscar a redução, o reaproveitamento, a reciclagem, além de 
proporcionar recuperação de energia, sendo esse um tema abordado, tanto na 
legislação vigente, como por especialistas da área (BRASIL, 2010; DIAS, 2004; 
TAKAYANAGUI, 2005). 

Dentre os diferentes tipos de resíduos, destacam-se os Resíduos de Serviços de 
Saúde (RSS). O gerenciamento desses resíduos é regulamentado pela RDC nº 306/04 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Resolução nº 358/05 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que fornecem as orientações técnicas 
e legais a serem seguidas pelos estabelecimentos que geram esse tipo de resíduo 
(BRASIL, 2004, 2005), devendo, também, ser observadas as orientações da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010). Deve-se, também, levar em 
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consideração as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
no momento, em reformulação para se adequarem às novas diretrizes da PNRS. 

Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior, em especial os laboratórios 
de ensino e pesquisa, apresentam um papel fundamental, pois, apesar de sua 
importância em relação à produção de conhecimentos científicos, acabam, também, 
sendo fontes geradoras de resíduos de diferentes naturezas, muitas delas perigosas 
(PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2005).  

 
OBJETIVO 

Verificar a utilização do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde nos laboratórios de ensino e pesquisa do Campus da USP de Ribeirão Preto-SP. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo foi utilizado um questionário elaborado segundo 
as orientações das resoluções nº 358/05 do Conama e RDC nº 306/04 da Anvisa, e das 
diretrizes contempladas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2004, 2005, 
2010). 

Constam no instrumento de coleta de dados questões referentes ao Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  O questionário foi avaliado 
por juízes, especialistas na área de Resíduos de Serviços de Saúde, que analisaram seu 
conteúdo, clareza, objetividade e organização, sendo realizadas as adaptações 
recomendadas antes de sua aplicação junto aos sujeitos. 

Participaram desta pesquisa, 191 sujeitos responsáveis pelos laboratórios de 
ensino e pesquisa do local de estudo. Os dados obtidos foram duplamente digitados e 
tabulados em planilhas do Excel, sendo utilizadas fórmulas e gráficos para realizar sua 
análise. 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Os sujeitos participantes desta pesquisa informaram que em 52,4% não havia 
um PGRSS, 17,3% afirmaram haver um PGRSS e 30,4% não tinham conhecimento 
quanto à existência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos.  

Entre os 17,3% dos sujeitos que informaram haver um Plano de 
Gerenciamento, foi verificado que, em geral, não tinham conhecimento sobre a 
normatização utilizada em sua elaboração. Somente em 0,5% dos questionários foi 
informado ter sido utilizada a RDC nº 306/04 da Anvisa para a elaboração do plano, e 
em 1,6% foram citadas as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). 

Esses dados revelam que mesmo os 17,3% dos sujeitos que responderam que 
seus laboratórios possuíam um PGRSS, tais planos podem não ter sido elaborados 
seguindo as legislações vigentes.  

Nesse sentido, o percentual de laboratórios em desacordo com a legislação, no 
que se refere à elaboração e implantação de um PGRSS, pode ser maior do que 52,4% 
dos sujeitos que responderam não possuir um PGRSS em seus laboratórios. 
 
CONCLUSÕES  

Os resultados revelam a necessidade de incentivar a elaboração e implantação 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, adequado às normas e 
legislações vigentes, em laboratórios de ensino e pesquisa que gerem esses resíduos. 
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O PGRSS deve buscar a padronização de técnicas e procedimentos a ser 
seguida, no manejo dos resíduos gerados, segundo as suas especificidades, de modo a 
disciplinar esse sistema de gestão e com vistas à minimização de risco, não apenas aos 
trabalhadores que lidam diretamente nos laboratórios, mas a toda comunidade e ao 
ambiente. 

Ainda, a implantação de um PGRSS em Instituições de Ensino Superior que 
possuam laboratórios geradores de RSS é, não apenas uma responsabilidade legal, 
mas, também, social e ambiental.  

 
REFERÊNCIAS 
BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia: um guia para a 
inicialização científica. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. 122 p. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 306, de 07 de 
dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 dez. 2004. 
_____. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 358. Dispõe sobre o 
tratamento e a disposição final dos resíduos de saúde e dá outras providências. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 04 maio 2005. 
_____. Ministério da Saúde. Manual de gerenciamento de resíduos de serviço de 
saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. 182p. 
_____. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providencias. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 03 ago. 2010.  
DIAS, G. F. Ecopercepção – Um resumo didático dos desafios socioambientais. São 
Paulo: Gaia, 2004. 51 p. 
PHILIPPI JÚNIOR, A.; AGUIAR. A. O. Resíduos sólidos: características e gerenciamento. 
In: PHILIPPI JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. cap. 8, p. 267-321. 
SCHALCH, V. Estratégias para a Gestão e o Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  2002. 
149 f. Tese (Livre-docência) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2002.  
TAKAYANAGUI, A. M. M. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. In: PHILIPPI 
JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Manole, 2005. cap. 9, p. 323-374. 
  



159 
 

RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE E A INTERFACE COM A POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Tatiane Oliveira Silva 

(1) 

Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo de Goiânia e Mestranda do 
Curso de Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Territorial da Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás.  
Sílvia Carla da Silva André 

(2)
   

Doutoranda em Enfermagem em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 
Angela Maria Magosso Takayanagui 

(3)
 

Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
Ycarim Melgaço Barbosa 
Professor  Doutor do Depto. de Ciências Econômicas  no Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento 
Territorial – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
 (1)

 Av. Afonso Pena, nº 50, Apt. 1006 A, Vila Alpes, Goiânia – GO. E-mail: tatiolivers@hotmail.com  

 
 
INTRODUÇÃO 

O aumento da urbanização mundial, acompanhado do crescimento 
populacional compõe elementos essenciais para expansão do modelo capitalista 
moderno, que estimula o consumo irresponsável, acompanhado da produção 
excessiva de resíduos. 

Nesse contexto, no Brasil a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) (378,4 
Kg/hab/ano, conforme Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010, publicado pela 
ABRELPE) representa uma das maiores preocupações na gestão das cidades, por conta 
dos possíveis danos ambientais e de saúde pública advindos da má gestão dos 
resíduos, principalmente dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS). 

Conforme dados obtidos na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada 
em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria (99%) dos 
municípios brasileiros realizam atividades de manejo de seus resíduos, sendo que 80% 
destes coletam e/ou recebem os RSS, mas destes apenas 58% realizam alguma forma 
de tratamento, representando grandes riscos à saúde pública e ao meio ambiente, pois 
tais resíduos carecem de armazenamento, coleta, transporte e tratamento especiais 
antes de serem dispostos no solo. 

 Diante de tal realidade, que trás à tona a problemática da gestão integrada dos 
resíduos em nosso país, o Governo Federal promulgou a Lei nº 12.305 de 02 de junho 
de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada 
pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. 

No entanto, a novidade do instrumento legal não contemplou diretamente a 
gestão e o gerenciamento dos RSS, deixando certa insegurança aos geradores de RSS, 
que esperavam da Lei Ordinária Federal um disciplinamento mais preciso sobre o 
assunto, de forma a proporcionar maior segurança com relação à gestão destes 
resíduos. 

  
 

OBJETIVO  
Analisar os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos ao 

ordenamento legal dos Resíduos do Serviço de Saúde no Brasil. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para realização do presente estudo, utilizaram-se os métodos dialético, 
analítico e descritivo. As técnicas de pesquisa adotadas foram pesquisa documental e 
bibliográfica, seguidas da análise da Lei que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos frente aos demais atos normativos reguladores da gestão dos RSS. 

Os dados para análise da relação dos RSS com a nova Política Nacional de 
Resíduos Sólidos basearam-se na interpretação direta da Lei nº 12.305 de 02 de junho 
de 2010 e do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, comparado ao 
disciplinamento da gestão dos RSS. Abordando-se ainda questões como princípios, 
objetivos, instrumentos, competências, responsabilidades, políticas públicas para 
análise da eficácia, efetividade e eficiência dos instrumentos jurídicos na gestão destes 
tipos de resíduos. 
 
 
RESULTADOS  

A partir do estudo analítico e interpretativo dos instrumentos jurídicos que 
disciplinam sobre a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos e os Resíduos do Serviço 
de Saúde no Brasil, verificou-se que o arcabouço legal referente aos RSS é bastante 
amplo, dispondo de leis, decretos, portarias, regulamentos, resoluções, instruções 
normativas e NBR’s, em áreas distintas como saúde, vigilância sanitária, meio 
ambiente, saneamento básico, segurança do trabalho, dentre outros. Entretanto tais 
atos normativos ainda necessitam ser aprimorados, atualizados e complementados, de 
forma a serem harmonizados e atenderem os critérios técnicos e os objetivos da PNRS, 
evitando assim possíveis conflitos entre as normas. 

A RDC nº 306/04 editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e a Resolução nº 358/08 publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) são as principais normas sobre o gerenciamento dos RSS. Essas legislações 
disciplinam o gerenciamento de RSS, não fazendo uma abordagem mais ampla que 
contemple a gestão integrada destes resíduos, conforme preconiza a PNRS. 

Observa-se ainda que princípios e instrumentos importantes como visão 
sistêmica, ecoeficiência, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social não se inserem nos instrumentos normativos que 
disciplinam de forma específica os RSS. 

Ressalta ainda que o ordenamento legal dos RSS, também incentiva o uso de 
mecanismos mais econômicos e eficazes no tratamento dos RSS de forma a promover 
o aproveitamento energético e a recuperação dos custos pelos serviços prestados pelo 
Poder Público. 

As legislações vigentes sobre os RSS não exigem o cadastramento dos 
geradores de RSS no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e a 
vinculação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) ao 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

Assim, como também não exigem a comprovação de capacidade técnica e 
econômica do gerador para fins de autorização e licenciamento da atividade geradora 
de RSS e a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil por danos causados ao 
meio ambiente e a saúde pública. 
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As resoluções editadas pela Anvisa e Conama, não ressaltam a obrigação dos 
Municípios adequarem os locais de disposição final dos resíduos sólidos, de forma 
ambientalmente adequada, principalmente com relação aos rejeitos, advindos dos 
RSS, que apresentam maiores riscos ambientais e de saúde que os demais resíduos. 

Sendo que na atualidade, segundo dados do IBGE (2008) 50,8% dos municípios 
brasileiros dispõem os RSU em lixões, 27,7% em aterros controlados e somente 22,5% 
em aterros sanitários. 

No que tange às responsabilidades a PNRS apresenta-se mais ampla que o 
ordenamento legal dos RSS, porque engloba o poder público, o setor empresarial e a 
coletividade, enquanto que as resoluções da Anvisa e Conama limitam-se a exigir 
somente as responsabilidades do Poder Público e dos Prestadores de Serviços de 
Saúde, esquecendo-se de inserir a coletividade, conforme já disciplina o art. 225 da 
Constituição Federal. 

A PNRS instituiu diretrizes para a gestão dos resíduos de forma geral, dando 
enfoque especial aos inseridos nos sistemas de logística reversa, tais como os resíduos 
advindos da fabricação, importação, distribuição e comercialização de agrotóxicos, 
pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. 
Dessa forma, referenciando-se aos RSS apenas como resíduos perigosos, no Capítulo 
IV, em conjunto aos industriais e os da construção civil. 

 A atenção dispensada aos RSS na PNRS faz acreditar que o legislador confiou a 
importância de tal gestão às resoluções da Anvisa e do Conama, que tratam 
especificadamente sobre o tema. Dessa forma, frustrando a expectativa da maioria dos 
órgãos públicos, gestores e legisladores suplementares dos RSS, por não existir Lei 
Ordinária que institua diretrizes exclusivas sobre o tema, pois aguardavam que a PNRS 
disciplinasse de forma mais específica sobre os RSS, de modo a garantir uma unificação 
entre as normas existentes.  

Esperava-se que a nova PNRS, viesse contemplar os RSS, a fim de harmonizar, 
aprimorar, atualizar e complementar os atos normativos dispersos entre diversas áreas 
técnicas que envolvem os RSS e reforçar a importância de uma gestão integrada dos 
RSS. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A PNRS não disciplina de forma específica sobre a gestão integrada e o 

gerenciamento dos RSS, deixando tal atribuição a cargo das RDC nº 306/04 da ANVISA 
e Resolução nº 358/08 do CONAMA. Entretanto, tais instrumentos normativos não se 
apresentam aprimorados e atualizados, de forma a atender às exigências, princípios e 
objetivos da PNRS. 

Assim, espera-se que os citados instrumentos normativos sejam atualizados e 
readequados a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma a tornar a 
aplicabilidade dos atos normativos, disciplinadores da gestão dos RSS, mais eficientes, 
eficazes e efetivos. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico juntamente com o desenvolvimento tecnológico 
trouxeram grandes benefícios à população mundial, mas, por outro lado, vários 
desafios ambientais surgiram. Neste contexto, uma das grandes preocupações da 
humanidade é a crescente geração de resíduos sólidos urbanos que necessitam de 
gerenciamento tecnicamente e ambientalmente adequado.  

Dentre os novos desafios de gestão dos resíduos sólidos urbanas encontram-se 
as lâmpadas fluorescentes, que nas últimas décadas revolucionaram o mercado de 
lâmpadas por iluminar mais, gerando menos calor e consumindo menos energia. 
Todavia, estas lâmpadas possuem em sua composição o mercúrio, um metal pesado 
muito tóxico à vida. Estas lâmpadas são consideradas, após o fim de sua vida útil, 
resíduos sólidos perigosos, que segundo a NBR/ABNT 10004/2004 são aqueles 
resíduos que apresentam, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-
contagiosas, risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

Considerando que a destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 
ainda está sendo feita em lixões a céu aberto, aterros controlados e aterros sanitários 
com deficiência em suas impermeabilizações, há um risco muito elevado de que o 
mercúrio destas lâmpadas escape para o ambiente, contaminando o solo e o lençol 
freático. 

 Neste contexto, o gerenciamento adequado das lâmpadas fluorescentes tendo 
como foco a possibilidade de encaminhá-las para a reciclagem, através da implantação 
de um esquema de logística reversa é o tema deste estudo. 
 
OBJETIVO 

Analisar a situação geral do gerenciamento de lâmpadas fluorescentes usadas 
no mundo, destacando-se as principais medidas adotadas para a sua reciclagem e os 
esquemas de logística reversa adotados, comparando esta situação com a Brasileira.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia estabelecida para este trabalho foi a metodologia descritiva, 
baseada na observação, na interpretação, na análise da legislação e das discussões das 
câmaras técnicas e grupos de trabalho do CONAMA, além da descrição de sistemas, 
através de modelos teóricos e estudos de casos. 
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RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
A cada ano nos Estados Unidos, 670 milhões de lâmpadas fluorescentes são 

descartadas, gerando, no mínimo, 4 toneladas de mercúrio espalhadas/pulverizada por 
todo país. Todavia, aproximadamente 77% destas lâmpadas, ou seja, 514 milhões de 
unidades acabam descartadas junto com o lixo domiciliar e apenas 23% delas (156 
milhões de unidades) são encaminhadas para a reciclagem nos últimos anos nos 
Estados Unidos. 

Apesar dos empreendimentos privados reciclarem 29% de suas lâmpadas, a 
cada ano, 375 milhões de lâmpadas geradas por este setor são ainda encaminhadas 
para os aterros sanitários ou incineradores do país. 

Por esta razão, os EUA possuem uma legislação federal específica a qual teve 
um incremento com o programa voluntário de conservação de energia (Green Lights 
Program), colocado em prática a partir do início da década de 90. A reciclagem nos 
EUA é uma atividade em fase de crescimento, isto devido ao elevado volume de 
resíduo gerado anualmente e existência de uma legislação ambiental, que foi discutida 
pelos vários setores de interesse (fabricantes, recicladores, geradores de resíduos, 
pesquisadores e etc.). Além de existirem dezenas de recicladoras, em operação, para 
tratamento dos resíduos de lâmpadas. O ônus pela reciclagem é suportado pelos 
geradores de resíduos, exceto os pequenos geradores dos setores residencial e 
comercial. 

Já na Europa, existe uma conscientização ambiental muito clara e bem 
difundida sobre os impactos causados pelo descarte de lâmpadas de mercúrio, 
havendo legislações específicas, inclusive o manuseio desses resíduos. 

A reciclagem dos resíduos de lâmpadas fluorescentes é uma atividade em 
operação ou em vias de operação em 63% dos países, com taxas que podem alcançar 
50% em países como a Alemanha, Áustria, Bélgica e Suécia, 80% na Holanda e 90% na 
Suíça. O ônus pela reciclagem na grande maioria dos países, ao contrário do que 
acontece nos EUA, recai sobre o fabricante. A cada lâmpada nova que é vendida, o 
fabricante é obrigado a receber uma de volta. Na Espanha, Finlândia e Suíça a 
responsabilidade pela reciclagem é do gerador (usuário poluidor). 

Na Europa, a coleta e o transporte de lâmpadas usadas são feitos através da 
distribuição reversa, o usuário devolve a lâmpada usada no local onde ela foi 
comprada, o vendedor devolve ao distribuidor e assim por diante até chegar ao 
fabricante. A idéia da distribuição reversa funciona muito bem em países com 
consciência ambiental já consolidada, distâncias de transporte relativamente reduzidas 
e simplicidade no sistema de distribuição. Este método nos EUA não deu certo, em 
decorrência do complexo sistema de distribuição. 

No Brasil, cerca de 100 milhões destas lâmpadas são produzidas ou importadas 
a cada ano. Praticamente todo o resíduo é jogado diretamente no lixo. Somente uma 
pequena parcela deste volume é encaminhada para a reciclagem voluntária, com o 
gerador arcando com seus custos. 

Quanto à legislação, no Brasil, a avançada Lei 12.305/2010 regulamenta o 
gerenciamento dos resíduos sólidos, preconizando, para as lâmpadas fluorescentes, a 
adoção do princípio da logística reversa. Apesar desta premissa, na prática cotidiana 
dos Brasileiros não há, até o momento, nenhuma iniciativa contundente de retorno 
destes resíduos ao fabricante, sobrando, como única opção ao cidadão, o descarte 
destas lâmpadas no lixo comum. Por outro lado, não existe também determinação 
legal da quantidade de mercúrio que pode ser utilizada em cada tipo de lâmpada.  
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Não foi identificada também nenhuma iniciativa de coleta seletiva promovida 
pelos fabricantes de lâmpadas ou pelo setor elétrico, maior beneficiário do uso das 
lâmpadas fluorescentes. Para completar este contexto de apatia, o setor público não 
tem também contribuído para a implantação de soluções efetivas para o enfretamento 
deste desafio de gestão. Há uma completa ausência de informação voltada para o 
grande público Brasileiro sobre os riscos ambientais destas lâmpadas e sobre a 
necessidade premente de não mais encaminhá-las aos aterros, segregando-as na 
origem e encaminhando-as para a reciclagem, fomentada com recursos do fabricante e 
do importador, como vem ocorrendo em várias partes do mundo. 
 
CONCLUSÃO 
 Este estudo conclui que a logística reversa baseada na responsabilidade 
estendida ao fabricante e ao importador com fins de se encaminhar as lâmpadas 
fluorescentes usadas para a reciclagem é a tendência de gestão mais avançada no 
mundo. Esquemas de gerenciamento baseados na responsabilidade compartilhada 
entre os múltiplos atores do problema estão sendo implantados para a efetiva 
aplicação da logística reversa, com a participação do cidadão, do gerador, do lojista, do 
distribuidor e do fabricante/importador. Os governos estão mundo afora investindo 
em conscientização para fomentar a segregação destes resíduos na origem e 
incentivos de bônus financeiros estão sendo aplicados em países europeus e na 
América do Norte para estimular o gerador e o cidadão a retornar suas lâmpadas 
usadas aos lojistas e aos postos de coleta voluntária, espalhados pelas cidades destes 
países. 
 Apesar destes avanços em outras nações, no Brasil pode-se dizer que o único 
passo em direção a este tipo de gestão foi a aprovação da lei que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Contudo, falta engajamento público, envolvimento dos 
diversos atores, conscientização ambiental e disposição do fabricante/importador para 
o enfretamento definitivo deste problema que despeja, potencialmente, toneladas de 
mercúrio por ano em nossos aterros quase sempre permeáveis. 
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INTRODUÇÃO 

A atuação do sistema capitalista juntamente com os aglomerados urbanos têm 
contribuído para o aumento dos resíduos sólidos espalhados nos centros urbanos de 
pequenas e grandes cidades constituídos principalmente por materiais que possam ser 
reciclados. A geração de resíduos vem assumindo proporções que tornam esse assunto 
uma das principais preocupações de qualquer governo desencadeando várias ações no 
que diz respeito a esse assunto. Uma das ações desenvolvidas pelo município de Rio 
Claro foi a criação de uma Cooperativa de Reciclagem – COOPERVIVA, com intuito de 
reduzir o impacto ambiental gerado por esses resíduos e assegurar um aumento na 
vida útil do Aterro Sanitário do município, fortalecendo o trabalho coletivo através da 
Economia Solidária e ações voltadas a Educação Ambiental. O trabalho realizado 
discute o papel da cooperativa nas questões ambientais nos bairros selecionados e o 
grau de conhecimento que os munícipes possuem com relação a sua existência e do 
trabalho praticado por ela. 
 
OBJETIVO 
 A educação ambiental está ligada à conscientização ambiental, pois 
proporciona informações essenciais para a preservação do meio, melhorando a 
qualidade de vida de cada cidadão, conscientizando cada munícipe sobre a disposição 
adequada de seus resíduos e a preservação do meio ambiente. Assim, o propósito do 
estudo a ser realizado consistiu em obter informações sobre o conhecimento dos 
munícipes que vivem nos setores de abrangência da COOPERVIVA para analisarmos o 
grau de influência do trabalho realizado por ela. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho consistiu no levantamento de uma amostragem dos bairros onde é 
realizada a coleta seletiva; na aplicação de questionários junto a cada morador destes 
bairros; na comparação das respostas obtidas nos questionários; levantamento 
comparativo em relação ao nível do conhecimento da cooperativa de cada morador 
dos bairros selecionados; confecção de uma planilha com os resultados obtidos e a 
execução de um gráfico para melhor visualização e comparação dos resultados. 

Na figura 01 verifica-se as regiões onde foram realizados os questionários 
representados pelos retângulos verdes e parte da região de abrangência atendidas 
pela COOPERVIVA. Os bairros selecionados para a coleta dos dados foram: Jardim 
Floridiana, Jardim Santa Clara, Jardim Donângela e Jardim Anhanguera.  
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Figura 0l: Regiões onde foram realizados os questionários. Em destaque área da pesquisa e 

sede da cooperativa 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
O resultado desse questionário, visualizado por meio das tabelas, possibilitou 

avaliar o grau de conhecimento dos munícipes com relação a cooperativa. Vale 
ressaltar que foi escolhido dentro da área de abrangência da coleta seletiva no mínimo 
10% de amostragem entre as áreas delimitadas pelos setores cobertos da coleta 
seletiva realizada pela Cooperviva em cada bairro. 

Os critérios utilizados para a escolha dos entrevistados foram: ser maior de 18 
anos, residente no local selecionado, membro da família a ser pesquisada e sua 
residência estar na abrangência dos setores cobertos pela coleta seletiva.  

A caracterização da amostra consta nas tabelas apresentadas a seguir: 
 

Tabela 01: Entrevistados, em relação ao conhecimento da COOPERVIVA – Cooperativa de 
Catadores de Material Reaproveitável de Rio Claro 

 Sim Não 

Jardim Floridiana 56%    44% 
   35% Jardim Santa Clara 65% 

Jardim Anhanguera 100%     0% 
Jardim Donângela  37%    63% 

Fonte: Pesquisa do autor, (2010) 

 
 Observa-se na tabela 01 que apenas o Jardim Donâmgela ficou abaixo dos 
50% em relação aos outros bairros sobre o conhecimento da história da COOPERVIVA. 
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Tabela 02: Entrevistados, em relação a história do surgimento da COOPERVIVA 

 Sim Não 

Jardim Floridiana 44%    56% 
Jardim Santa Clara 48%    52% 
Jardim Anhanguera 5%    95% 
Jardim Donângela  21%    79% 

Fonte: Pesquisa do autor, (2010) 

 
 Nesta questão, é possível observar que mais da metade dos entrevistados 
dos quatro bairros selecionados não conhecem a história do surgimento sendo mais 
visível nos bairros mais distantes da sede da COOPERVIVA. 
 

Tabela 03: Entrevistados, em relação a localização da COOPERVIVA 

 Sim Não 

Jardim Floridiana 67%    33% 
Jardim Santa Clara 52%    48% 
Jardim Anhanguera 100%     0% 
Jardim Donângela  32%    68% 

Fonte: Pesquisa do autor, (2010) 
 

Nesta questão é evidente o conhecimento dos entrevistados do Jardim 
Anhanguera, com relação a localização da cooperativa, mesmo o bairro sendo distante 
da sede da COOPERVIVA. 
 

Tabela 04: Entrevistados em relação ao destino dos materiais doados à COOPERVIVA 

 Sim Não 

Jardim Floridiana 83%    17% 
Jardim Santa Clara 70%    30% 
Jardim Anhanguera 0%   100% 
Jardim Donângela  0%   100% 

Fonte: Pesquisa do autor, (2010) 

 
 Nesta questão é possível perceber que nos bairros próximos a sede da 
cooperativa, Jardim Floridiana e Jardim Santa Clara, o conhecimento da destinação dos 
materiais doados à COOPERVIVA é mais que 50% dos entrevistados, diferente dos 
bairros mais afastados, Jardim Anhanguera e Jardim Donãngela. 
 

Tabela 05: Entrevistados, em relação à atitude no descarte dos resíduos 

 Passariam a realizar a coleta 
seletiva 

Não descartariam materiais 
impróprios para a cooperativa 

Divulgariam o 
projeto 

Outros motivos  

Jardim Floridiana 29% 17% 50% 4% 
Jardim Santa Clara 60% 3% 34% 3% 
Jardim Anhanguera 100% 0% 0% 0% 
Jardim Donângela 48% 14% 38% 0% 

Fonte: Pesquisa do autor, (2010) 

 
 Nesta questão, baseados nas respostas anteriores (tabelas 01 a 04) 
perguntou-se: “Através dessa realidade, como você acredita que as pessoas agiriam?”. 
Solicitou-se que os entrevistados assinalassem as alternativas que contemplavam suas 
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intervenções. Observando-se a tabela 05, dos entrevistados no Jardim Anhanguera, 
100% acreditam que as pessoas passariam a realizar a coleta seletiva. Na categoria 
outros motivos foi colocado entre os entrevistados do Jardim Floridiana e Jardim Santa 
Clara que as pessoas passariam a ter “consciência ecológica” através do conhecimento 
da cooperativa COOPERVIVA. 
 
CONCLUSÕES 
 Por meio do trabalho realizado, foi possível analisar a demanda e até uma certa 
consciência de munícipes mais engajados no que diz respeito a conservação dos 
recursos naturais. Mas ainda há muito a ser realizado, desde um trabalho de 
sensibilização até sua concretização no que diz respeito ao fortalecimento da coleta 
seletiva nos bairros. 
 É necessário um trabalho constante junto aos bairros onde é realizada a coleta 
seletiva, a fim de, promover uma nova forma de descarte do resíduo junto a esses 
munícipes e ampliar o conhecimento do trabalho realizado pela COOPERVIVA, 
enfatizando essa estratégia de desenvolvimento: a Economia Solidária. 
 É importante enfatizar que todo esse trabalho depende das políticas públicas 
favoráveis a expansão e consolidação da Economia Solidária. São caminhos que 
indicam uma estratégia de organização da economia, centrada em novos valores, 
presentes em inúmeros lugares, mostrando-se economicamente viável, socialmente 
justa e ecologicamente sustentável (CHRISTOFOLETTI, 2002) 
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INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos urbanos vem como consequência do 
desenvolvimento econômico, tendo suas quantidades e composições variando de 
acordo com a maior quantidade de pessoas e de local para local (OLIVEIRA, 1998). 
Como uma das formas de redução deste problema, muitas cidades têm adotado 
sistemas de coleta seletiva (CORREA et. al., 2009).  

A coleta seletiva, de acordo com o Manual de Saneamento (FUNASA, 2006), é 
um sistema de recolhimento dos resíduos secos (papéis, plásticos, vidros e metais) e 
úmidos (sobras de alimentos, frutas e verduras), antecipadamente separados nas 
próprias fontes geradoras, para fins de reaproveitamento e reintrodução no ciclo 
produtivo. Fuzano (2005) afirma que a coleta seletiva pode ser feita pela remoção 
porta-a-porta ou utilização de postos de entrega voluntária (PEVs). A remoção porta-a-
porta é geralmente feita com auxilio de carros tipo plataformas (movido à tração 
humana) sendo utilizados contêineres como ponto de apoio, ou pode ser utilizado um 
caminhão. Entretanto o sistema porta-a-porta também tem sido adotado pelas 
cooperativas, onde casas cadastradas entregam o seu resíduo semanalmente para os 
cooperados que os recolhem utilizando caminhão tipo gaiola. 

A coleta seletiva não só diminui a quantidade de resíduos encaminhados aos 
aterros municipais, como também traz várias vantagens para o processo da 
reciclagem, pois melhora a qualidade dos materiais, diminui a geração de rejeitos, 
incentiva às indústrias de reciclagem e gera empregos. Um bom programa de coleta 
seletiva está fundamentado no planejamento, viabilidade de implantação, pessoas 
capacitadas e mobilização ambiental. Entretanto, muitas tentativas de implementação 
da coleta seletiva acabam não tendo sucesso (ALVES & SANTOS, 2009).  

Assim, implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos implica trabalhar 
vários conceitos e aspectos que vão da cultura à mudança de paradigmas, mudar a 
visão da população sobre o que produzem e descartam diariamente em suas 
residências, no trabalho, durante o lazer, entre outros (ALVES & SANTOS, 2009).  
 

OBJETIVO 
Este trabalho visa a caracterização gravimétrica e volumétrica da coleta seletiva 

da cidade de Sorocaba – SP, por amostragem aleatória das residências cadastradas 
pelas cooperativas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizada a divisão da cidade nas 6 regiões de coleta seletiva realizada pela 
Prefeitura e apresentada na Figura 1. Após contato com as 4 cooperativas da cidade 
(Reviver, Catares, Coeso e Ecoeso), foi feita a coleta de materiais recicláveis porta-a-
porta juntamente com a cooperativa. Em cada região foi coletado uma amostra 
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aleatória para que os dados sejam os mais representativos possíveis. Entretanto em 
uma mesma região há bairros que não ocorre a coleta seletiva. 

 
Figura 1: Divisão da cidade por setores e cooperativas (SIMÕES et al., 2011). 

 
Os resíduos recicláveis das pessoas que colaboravam com a coleta seletiva 

foram coletados pela equipe para posterior separação, trazidos ao laboratório e 
segregados em 41 diferentes itens, posteriormente pesados em recipientes de volume 
conhecido (balança digital eletrônica Michelletti, modelo MIC 100com capacidade 
máxima de 100 kg e divisão de 20 g). Conhecendo-se o volume e o peso de cada 
amostra de cada uma das regiões de Sorocaba, calculou-se a composição gravimétrica 
e volumétrica média que reflete a coleta seletiva neste município. 

Para este levantamento foi considerado o nível de confiança estatístico de 95%, 
que fornece a margem de erro dos dados e o intervalo de confiança dos resultados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 mostra a descrição de todos os itens encontrados nesta amostragem 
bem como os respectivos desvios-padrão e margens de erro. Nota-se que o item 
papelão foi o que mais apresentou porcentagem em peso, em contrapartida ao 
alumínio (embalagem) que se mostrou o menos representativo em relação ao total. 

Com relação ao volume ocupado do montante total, foi constatado que da 
mesma maneira o papelão foi o que ocupou maior volume, resultado do grande 
volume de caixas coletados. O PET (incolor) e as embalagens longa vida também 
tiveram porcentagens consideráveis. 
 Dos resíduos encaminhados para a coleta seletiva, 18,9% são plásticos, 17% são 
vidros, 8,5% são metais e 34,3% são papéis, perfazendo 78,7% dos materiais que 
tradicionalmente são alvos de programas de coleta seletiva. A esses podem ser 
somados outros 5,1% de embalagens que contém basicamente papéis e plásticos 
(incluindo as longa-vida) que também encontram mercado de venda para a reciclagem, 
assim como 3,9% de fios, altamente valorizados no segmento pelo conteúdo de cobre. 
Outros 3,7% de resíduos eletroeletrônicos, também destinados a cooperativas na 
cidade de Sorocaba para posterior beneficiamento e venda, assim como 2,4% de 
tecidos e calçados em bom estado, podem ser incluídos como reaproveitáveis. 

Atualmente, a coleta seletiva de Sorocaba “desvia” 330 toneladas de resíduos 
mensais da destinação final em aterros sanitários (PMS, 2011), para onde vão mais de 
400 toneladas diárias (CETESB, 2011). Para que a quantidade aumente, é necessária 
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uma coleta mais eficiente e total esclarecimento e conscientização da população em 
relação à sua importância atrelada à coleta destes materiais. 

 
Tabela 1: Caracterização dos Resíduos da Coleta Seletiva da cidade de Sorocaba 

Itens % em massa S(%) M.E. % em volume S(%) M.E. 

Resto de Comida 0,31 0,36 0,38 0,03 0,05 0,05 

Papel Branco 4,89 7,60 7,98 2,02 1,26 1,32 

Papel Revista 4,18 3,47 3,64 3,16 4,09 4,29 

Papel Jornal 3,89 4,30 4,51 5,30 7,68 8,06 

Papel Kraft 2,22 3,96 4,16 1,63 1,98 2,08 

Papel em Mau Estado 0,30 0,48 0,50 0,21 0,28 0,30 

Papelão 18,86 5,41 5,68 27,33 7,98 8,37 

Longa Vida 4,91 1,78 1,87 7,88 1,51 1,58 

Embalagem (Papel e plástico) 0,16 0,18 0,19 0,06 0,11 0,12 

Tecido em Bom Estado 1,78 2,42 2,54 0,96 1,84 1,93 

Tecido em Mau Estado 0,21 0,43 0,45 0,01 0,01 0,01 

Calçado em Bom Estado 0,57 1,39 1,46 0,00 0,00 0,00 

Calçado em Mau Estado 0,27 0,44 0,46 0,02 0,04 0,04 

Borracha 0,08 0,20 0,21 0,00 0,01 0,01 

Embalagem Metalizada 0,68 0,29 0,30 2,37 0,54 0,57 

Alumínio (embalagem) 0,03 0,06 0,07 0,18 0,44 0,47 

Latas de Alumínio 2,37 4,85 5,09 0,17 0,20 0,21 

Ferrosos 2,96 6,27 6,58 0,23 0,34 0,36 

Latas de Aço 3,18 2,63 2,75 1,17 1,56 1,64 

Fio 3,88 9,49 9,96 1,12 2,68 2,81 

Eletrônico 3,71 5,93 6,22 0,91 1,94 2,04 

Vidro (inteiro) 16,22 15,31 16,07 2,05 2,55 2,68 

Vidro (quebrado) 0,78 0,80 0,84 0,69 1,36 1,43 

Perigosos 1,29 1,53 1,60 0,13 0,22 0,23 

Outros (curiosidades) 3,32 3,79 3,98 3,23 7,49 7,86 

PET (incolor) 4,56 3,31 3,48 7,16 6,28 6,59 

PET (colorida) 1,10 0,41 0,43 2,30 2,21 2,31 

PET (óleo) 0,42 0,28 0,30 0,87 0,48 0,51 

PET (embalagem) 1,13 0,80 0,84 2,50 2,07 2,17 

PEAD (filme) 2,45 2,47 2,59 5,73 1,82 1,91 

PEAD (rígido) 2,80 1,70 1,78 4,11 2,65 2,79 

PVC 2,26 4,02 4,22 2,79 3,65 3,83 

PEBD (filme) 0,97 0,59 0,62 4,88 3,99 4,19 

PEBD (rígido) 0,08 0,11 0,11 1,56 2,90 3,05 

PP (filme) 0,56 0,55 0,58 2,00 1,06 1,11 

PP (rígido) 0,91 0,52 0,54 1,52 1,30 1,37 

Poliestireno Expandido 0,30 0,25 0,26 1,48 1,59 1,66 

Poliestireno (rígido) 0,36 0,27 0,28 0,64 0,81 0,85 

Termofixo 0,10 0,22 0,23 0,01 0,03 0,03 

Outros Plásticos (rígido) 0,61 0,59 0,61 1,15 2,02 2,12 

Outros Plásticos (filme) 0,39 0,41 0,43 0,47 0,78 0,82 

TOTAL 100     100     
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CONCLUSÕES  
 Em massa, 93,8% dos resíduos encaminhados para o programa de coleta 
seletiva de Sorocaba pelos cidadãos que participam são potencialmente recicláveis. 
Sobram 6,2% de resíduos que ou foram erroneamente encaminhados a coleta seletiva 
(como restos de comida) ou não são recicláveis ou possuem reciclagem improvável 
(como borrachas, termofixos, embalagens metalizadas, tecidos e calçados em mau 
estado e resíduos perigosos). Em termos de volume, esse valor é bem próximo, de 
5,8% 
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INTRODUÇÃO 

A implantação de oito ecopontos na cidade de São Carlos - sendo que quatro já 
estão em operação - destinados à captação, armazenamento e triagem de resíduos 
sólidos urbanos (RSU), constitui mais um passo para a implantação da gestão 
sustentável do município, uma vez que estes resíduos causam graves impactos 
socioambientais.  

Os benefícios ao meio ambiente com a minimização dos descartes irregulares, a 
economia nos custos de limpeza pública pela otimização da coleta e transporte dos 
RSU, e principalmente, com o reaproveitamento dos resíduos de construção na Usina 
de Reciclagem de São Carlos (U.R.E.), a produção dos artefatos de cimento a partir da 
utilização da matéria-prima reciclada na Fábrica de Artefatos de Cimento de São Carlos 
(F.A.C.), gera a diminuição dos custos de obras públicas realizadas com produtos 
produzidos na F.A.C,  e principalmente, a mudança na cultura do descarte irregular 
pela entrega voluntária dos RSU, o que induz, a criação cada vez maior do número de 
Ecopontos no município.  

Ainda, vale ressaltar, que a cidade de São Carlos surge como um referencial no 
segmento gestão e gerenciamento de resíduos, visto que o Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da construção civil e o sistema para a gestão destes 
resíduos, instituídos pela lei Municipal 13.867 de 12 de setembro de 2006, estão sendo 
implantados, demonstrando que a iniciativa além de promover ações de cidadania, 
beneficia toda a sociedade. 
 
OBJETIVO 

Devido à elevada taxa de geração de resíduos volumosos e de construção e 
demolição na cidade de São Carlos, totalizando 550,63 m³/dia, sendo 3,13 kg/hab.dia 
(SEADE, 2009), o objetivo maior deste trabalho é apresentar os benefícios da 
implantação dos pontos de entrega voluntária (Ecopontos) no município, expondo seus 
aspectos técnicos e sociais.  

A implantação destes Ecopontos fornece a população, residente em zonas 
periféricas, uma alternativa viável economicamente para descartar todos os resíduos 
gerados em pequenas reformas, troca de móveis ou limpeza de quintal, sem afetar o 
meio ambiente, demonstrando-a através de programas educativos todas as vantagens 
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e benefícios, além de servir como base para elaboração de programas educativos para 
a população, para novos estudos ou projetos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa para a implantação dos Ecopontos foi desenvolvida no âmbito da 
área urbana da cidade de São Carlos, através das áreas afetadas pela deposição 
irregular dos resíduos sólidos, com destaque para o RCD.  

Como exemplo, foi avaliada a implantação do primeiro Ecoponto no município, 
localizado no bairro Loteamento Social São Carlos 8. A implantação dos demais 
Ecopontos, segue o mesmo escopo deste. 

A primeira fase consistiu de uma revisão bibliográfica, visando um 
conhecimento aprofundado sobre o tema, bem como as definições, potencial de 
geração de resíduos sólidos no município, legislação brasileira, impactos causados ao 
meio ambiente e possíveis benefícios a serem gerados. 

Já na segunda etapa, houve a definição de parâmetros para a escolha dos locais 
para a instalação dos Ecopontos. Tais locais devem estar bem localizados e servir como 
apoio para a população de bairros próximos. Na etapa seguinte, foram realizadas as 
obras para a operacionalização dos Ecopontos, a compra e instalação dos 
equipamentos. 

Por fim, a última etapa consiste no gerenciamento diário das operações no 
local, desde o recebimento do material, triagem, e sua destinação. 
 
 
 

(a)             (b) 
  
 
 
 

 

 
 
 

Figura (a) Entulho depositado próximo a um dos Ecopontos. Fonte: Merlotti, 2011 

Figura (b) Sofá disposto em área irregular próximo a Av. Miguel Petroni, em São Carlos/SP. 
Fonte: Merlotti, 2011 

 

RESULTADOS OBTIDOS  
Notou-se claramente a necessidade da implantação dos Ecopontos na cidade 

de São Carlos, pois de acordo com levantamentos realizados de 1997 a 2009 
constatou-se que o número de depósitos clandestinos na malha urbana vem crescendo 
consideravelmente (110% de 1997 para 2009).  

Dentre os vários benefícios promovidos por meio da implantação dos 
Ecopontos, vale destacar aqueles que se referem ao meio ambiente, visando à 
minimização dos descartes irregulares dos resíduos sólidos urbanos, especialmente os 
RCD, em áreas de preservação permanente (APP), vias públicas, beiras de rios e 
córregos, terrenos baldios de propriedade particular ou pública. Além disso, 
promovem o aumento da qualidade de vida da população com redução da 
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probabilidade de contaminação por doenças respiratórias, entre outras causadas pelo 
acúmulo destes resíduos em locais impróprios.  

Do ponto de vista econômico, a implantação dos ecopontos, é extremamente 
vantajosa, pois, retira do meio ambiente grande parte dos resíduos, em especial os 
RCD, reaproveitando-os como matéria-prima para a construção civil, após passar pelo 
processo de reciclagem e fabricação na Usina de Reciclagem e na Fábrica de Artefatos 
de Cimento de São Carlos - PROHAB, respectivamente. 

Além de promover mudanças na cultura dos depósitos irregulares pela entrega 
voluntária e gratuita dos resíduos, gera diariamente trabalho e renda para as 
cooperadas responsáveis pelo funcionamento dos pontos, e indiretamente gera renda 
também aos carroceiros que são os principais transportadores destes resíduos.  

Por fim, a expectativa para a viabilidade técnica-social da implantação dos 
ecopontos na cidade de São Carlos é excelente, pois em diversos municípios que já 
foram implantados as Áreas de Triagem e Transbordo (ATT) de Resíduos da Construção 
e Demolição os resultados apresentados são expressivos. Um exemplo a ser seguido é 
o da Cidade de Sorocaba – SP, que em uma das ações integrantes do “Cidade Super 
Limpa”, o programa Ecopontos recolheu em 2010 mais de 37 mil metros cúbicos de 
entulho de construção civil. Este volume, equivalente a 5.400 caçambas, representa 
cerca de 72% do total coletado durante todo ano de 2009. 
 
CONCLUSÕES 

A gestão pública adequada referente aos resíduos sólidos urbanos (RSU) 
incorrerá na minimização dos impactos socioambientais, causados pela deposição 
irregular percebida tanto no ambiente urbano, como rural.  

Com o crescimento do número de depósitos clandestinos, os ecopontos 
apresentam-se como uma solução viável para a remoção de pequenos volumes 
gerados nas zonas periféricas da malha urbana, em até 1,0 m3, indicando uma solução 
para este problema que causam diversos impactos sócio-ambientais, tais como, 
assoreamento do leito de rios e córregos, poluição em vias públicas e em terrenos 
baldios, enchentes, contaminação do solo, vetores transmissores de doenças, 
onerando assim o orçamento municipal.  

Percebe-se claramente também que, os munícipes devem ser doutrinados em 
forma de programas informativos, no sentido da educação ambiental, visto que não há 
uma percepção imediata de que entulho não é lixo. Esta percepção ocorre no instante 
do transbordo de caçambas na usina, já que em grande parte delas é detectado 
resíduos domésticos. 

A realização de campanhas informativas à população sobre o funcionamento 
dos pontos, e para que venha atingir resultados expressivos, há a necessidade de 
fiscalização rigorosa e aplicação de penas cabíveis aos infratores. Esta é uma das 
maneiras de modificar a prática irracional da deposição clandestinamente dos 
resíduos.  

Apesar do pioneirismo da cidade de São Carlos com relação ao gerenciamento 
dos RCD (aterro do bairro Cidade Aracy I, implantação da U.R.E. e da F.A.C.) há a 
necessidade da realização de parcerias público-privada para se minimizar a geração 
dos RCD dos municípios, bem como aumentar o percentual de matéria prima 
produzida com material da reciclagem. 

De acordo com CÓRDOBA (2010), a composição percentual média dos RCD 
destinados ao aterro do bairro Cidade Aracy I e Usina, correspondem a 91,2% e 8,8%, 



177 
 

respectivamente. Diante destes dados conclui-se que a maioria dos RCD depositados 
corretamente é utilizado como aterro, deixando assim, por falta de infraestrutra ou 
investimento, de serem utilizados na fabricação de matéria-prima. 

Outro aspecto importante é a geração de renda aos cooperados que 
desenvolvem as atividades de recepção, separação, armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

A quantidade de resíduos gerados nas construções realizadas na cidade de São 
Carlos varia de 250 a 550 ton./dia (Merlotti, 2011), o que demonstra um desperdício 
irracional de material. Os custos desta irracionalidade são distribuídos por toda a 
sociedade, não só pelo aumento do custo final das construções como também pelos 
custos de remoção e tratamento do resíduo. 

A implantação da Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, pela 
Prefeitura Municipal, por meio da PROHAB – Progresso e Habitação de São Carlos S/A, 
no final do ano de 2006, representa um marco no desenvolvimento sustentável da 
região, e é ponto de partida para a transformação do resíduo gerado em obras de 
construção civil através da reciclagem em matéria prima para novas obras. 

Pode ser reciclado na Usina, fragmentos de alvenaria de componentes 
cerâmicos e de blocos de concreto, lajes e pisos, argamassas de cal, cimento, 
componentes de concreto ou cerâmicos, como blocos, tijolos, telhas, lajotas, etc. 
Materiais como gesso, madeira, papel, papelão, vidro, tintas e matéria orgânica, não 
podem ser reciclados na Usina. 

Por sua vez, a criação da Fábrica de Artefatos de Cimento (F.A.C.), surgiu para 
complementar o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de São Carlos, através de sua 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), no que diz respeito à 
produção de artefatos de cimento utilizados em diversas frentes de trabalho 
vinculadas à Prefeitura desta cidade, e também no sentido de se reduzir custos de 
habitações e loteamentos da Cidade de São Carlos. 

A ideia da implantação de um pólo produtor de artefatos de cimento de 
diversos gêneros, tais como: piso intertravado de concreto (bloquete), blocos, 
canaletas, meio-bloco, meia-canaleta, guias, mini-guias, banco de concreto para 
praças, etc, vinculado à Prefeitura de São Carlos, é bastante positiva, já que com o 
crescente surgimento de loteamentos e obras civis de melhoria na cidade, espera-se 
pelo excesso da demanda dos aludidos artefatos em relação à Fábrica de Artefatos da 
SMOSP. 
 
OBJETIVO 

Devido à elevada taxa de geração de RCD na cidade de São Carlos, o objetivo 
maior é mostrar o trabalho realizado na Usina de Reciclagem de Resíduos de 
Construção Civil e na Fábrica de Artefatos Reciclados de Cimento de São Carlos, 
mantidos pela Prefeitura Municipal local, por meio da PROHAB – Progresso e 
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Habitação de São Carlos S/A, que envolve desde o material a ser reciclado, bem como 
o trabalho de inclusão social, desenvolvido com reeducandos (detentos) de uma 
penitenciária localizada na região de São Carlos. 

Os resíduos de construção civil, geralmente dispostos de maneira clandestina, 
em áreas públicas e até mesmo em terrenos baldios, são responsáveis por provocarem 
um enorme impacto ambiental, além de perderem sua potencialidade. Experiências 
indicam que é vantajoso substituir a deposição irregular pela sua reciclagem, 
minimizando custos da correção desta deposição irregular e do controle de doenças. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa para implantação da Usina de Reciclagem de Resíduos da 
Construção Civil e da Fábrica de Artefatos Reciclados de Cimento na cidade de São 
Carlos/SP está fundamentada na revisão bibliográfica acerca do tema, visando um 
conhecimento aprofundado, bem como as definições, potencial de geração de 
resíduos no município, legislação brasileira, impactos causados ao meio ambiente e 
possíveis benefícios a serem gerados. 

A segunda etapa consistiu na escolha do local para as instalações da Usina e da 
Fábrica. Foi escolhido um local, distante aproximadamente três quilômetros do centro 
da cidade, próximo ao Distrito Industrial do município. 

Na etapa seguinte, foram realizadas as obras de e na compra e instalação dos 
equipamentos. 

Por fim, a última etapa consiste no gerenciamento diário das operações no 
local, desde o processamento da matéria-prima reciclada até sua transformação em 
artefatos reciclados de cimento, sua destinação e comercialização. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 

Figura (a): Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil 
Figura (b): Fábrica de Artefatos Reciclados de Cimento 

 

RESULTADOS OBTIDOS  
A produção de agregados com base no resíduo pode gerar economias de mais 

de 80% em relação aos preços dos agregados convencionais. A partir deste material é 
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possível fabricar componentes com uma economia de até 70% em relação a similares 
com matéria-prima não reciclada. Esta relação pode variar, evidentemente, de acordo 
com a tecnologia empregada nas instalações de reciclagem, custo dos materiais 
convencionais e custos do processo de reciclagem implantado. De qualquer forma, na 
grande maioria dos casos, a reciclagem de resíduo possibilita o barateamento das 
atividades de construção. 

A produção dos artefatos pela Fábrica de Artefatos Reciclados de Cimento de 
São Carlos, já atingiu o recorde de 8500 peças de pisos intertravados e 3500 blocos, 
todos produzidos em apenas um dia de trabalho. Esses números representam um 
universo de 177 m2 de piso por dia, assim como blocos suficientes para a construção 
de duas casas populares de aproximadamente 42 m2. 

Atualmente, os artefatos produzidos são destinados a atender determinadas 
demandas, como as obras civis da Prefeitura, construção de algumas casas populares e 
a pavimentação de Loteamentos Sociais do município. O primeiro local a se beneficiar 
com essa iniciativa foi o Loteamento Social Santa Angelina, que recebeu os pisos 
intertravados como alternativa bastante eficiente e menos onerosa para a 
pavimentação do bairro.  

Do ponto de vista ambiental, os benefícios são conseguidos não só pela 
diminuição da deposição de resíduos em locais inadequados, como também pela 
redução de extração de matéria-prima em jazidas, o que nem sempre é 
adequadamente fiscalizado. Reduz-se, ainda, a necessidade de destinação de áreas 
públicas para a deposição dos resíduos. 

Finalmente, cabe salientar o trabalho de inclusão social desenvolvido, 
utilizando como mão-de-obra operacional, os reeducandos (detentos) - que, a cada 
três dias de trabalho, é reduzido um dia na pena-, gerando emprego, fonte de renda 
para os familiares destas pessoas, além de possibilitar o aprendizado de um ofício. 
 
CONCLUSÕES 

O momento atual é de ousar, e com o objetivo de reduzir ainda mais os custos 
referentes aos artefatos produzidos, em relação à aquisição de matéria prima virgem 
(areia, brita, etc.), está sendo traçado um projeto arrojado, que visa substituir, com 
rigorosos controles, estes agregados por agregados reciclados de resíduos da 
construção civil. 

 O resíduo de construção e demolição (RCD) apresenta grande volume, 
ocupando, portanto muito espaço nos aterros; seu transporte, em função não só do 
volume, mas da massa, torna-se caro. A reciclagem e o reaproveitamento do resíduo 
são, portanto, de fundamental importância para o controle e minimização dos 
problemas ambientais causados pela geração de resíduos. 

 A implantação da Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil da 
PROHAB surge na complementação desta idéia, ligando de forma extremamente 
racional a reciclagem de resíduos de obras civis. A utilização destes resíduos reciclados 
na produção de artefatos de cimento, de argamassas e concretos não estruturais, 
pavimentação e recuperação de estradas rurais, controle de erosão, enchimento de 
fundações de construção e aterro de vias de acesso, etc., viabiliza sua utilização a um 
custo inferior aos já produzidos, e com qualidade garantida. 

Outro aspecto importante é a geração de emprego e renda aos reeducandos 
que desenvolvem as atividades de recepção, separação, armazenamento 
encaminhamento dos resíduos, e produção dos artefatos de cimento. 
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Ainda, percebe-se claramente também que, os munícipes devem ser 
doutrinados em forma de programas informativos, no sentido da educação ambiental, 
visto que não há uma percepção imediata de que entulho não é lixo. Esta percepção 
ocorre no instante do transbordo de caçambas na usina, já que em grande parte delas 
é detectado resíduos domésticos. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de lixo proveniente da construção civil se tornou preocupante 
depois da II Guerra Mundial, dada a falta de espaço adequado para depositá-lo. A 
indústria da construção consome grande quantidade de recursos naturais, chegando a 
empregar 75% do total de recursos usados pelo homem (JOHN, 2000; LEVY, 1997; 
PINTO, 1999; apud ÂNGULO et al, 2001). A grande quantidade de resíduos gerada e 
sua deposição ilegal causam muitos problemas aos centros urbanos, entre os quais 
podemos citar a lotação de lixões e aterros sanitários, altos custos sociais no 
gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e contaminação 
ambiental. 

No Brasil, segundo Sérgio Angulo (2004), aproximadamente 68,5 milhões de 
toneladas por ano de resíduos sólidos foram gerados pelo setor em 2004, revelando a 
necessidade da implantação da reciclagem de Resíduos Sólidos de Construção Civil 
(RCC), que de acordo com Vieira mais de 90% desses materiais podem ser reutilizados 
na própria indústria da construção civil na confecção de novos componentes, como 
por exemplo, blocos de pavimentação, alvenaria, concretos (VIEIRA, DAL MOLIN, 
2004). 
Os resíduos sólidos tem a conotação de inúteis devido a cultura de consumo 
capitalista, em que os produtos logo se tornam obsoletos sendo facilmente 
descartados e substituídos por novos sem se preocupar com a super exploração das 
fontes de matéria prima e com os espaços para o descarte correto e o 
reaproveitamento dos materiais (SANTOS, 2009).  

O presente estudo verificou quais são os resíduos gerados pela construção civil 
atualmente e como tem sido a reciclagem destes no setor, além de abordar a 
problemática dos RCCs nos grandes centros urbanos dado o volume produzido (idem). 

Os resíduos de construção são constituídos de uma ampla variedade de 
produtos, tais como: solos; resinas; colas; tintas; forros; vidros; tubulações; fios 
elétricos; materiais “cerâmicos”; materiais metálicos; materiais orgânicos. Partes 
desses materiais podem reaproveitadas pela própria indústria e construção civil como 
é o caso de compostos de argila, concreto e restos de argamassa (areia brita e bica 
corrida), para formar um agregado fino com utilidade em argamassas de assentamento 
ou revestimento (pavimentação), contenção de encostas, canalização de córregos, e 
usar em concreto, em componentes de construção como blocos, briquetes, tubos para 
drenagem, placas. A importância de se fazer a reciclagem desse tipo de resíduo não se 
limita apenas na redução do consumo de recursos naturais, mas também contribui no 
controle da deposição irregular dos mesmos, uma vez que acabam sendo descartados 
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em terrenos baldios, beira de vias, margem de córregos e rios, causando diversos 
impactos ambientais e sociais e por isso são considerados problemas de limpeza 
pública.  

No entanto, o avanço dessa atividade, de uma forma geral, apresenta algumas 
barreiras, por exemplo, o processo de inserção da reciclagem em nosso país, que pode 
levar muito tempo, dado que a sociedade apresenta certo receio ao uso de materiais 
reciclados, em virtude da desconfiança de sua qualidade (JONH, 2000). 
 
OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar no Brasil os tipos de 
materiais reciclados pela Construção Civil e as principais utilizações destes em novas 
obras e com está o estado da arte desta atividade no mundo.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi elaborado a partir de ampla pesquisa bibliográfica, feita 
através de revistas cientificas, artigos, teses e dados obtidos via Google Acadêmico, 
Scielo, Web of Science, entre outros sites. Além disso, foram feitas pesquisas através 
das redes de comunicação de órgãos públicos como o CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio Ambiente), secretarias, prefeituras, Comitês, ONGs. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
 

Brasil: A prática de reciclagem de RCCs é ainda recente no país. Uma das 
instituições pioneiras nesse ramo foi a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) em 
meados da década de 80. A necessidade de uma gestão adequada dos resíduos sólidos 
era evidente, uma vez que em 1999, 50% dos resíduos sólidos gerados no país eram 
provenientes da construção civil e demolição. Em termos numéricos, São Paulo, nesse 
período, era responsável pela produção de 280 kg/hab. ano (PINTO, 1999). 

Dentre as cidades que impulsionaram o avanço da reciclagem de RCCs no Brasil 
podemos destacar São Paulo e Belo Horizonte, esta última com a criação do Programa 
de Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho que visa diminuição 
dos problemas ambientais provocados pelo descarte inadequado desses resíduos no 
meio urbano. Na figura abaixo são apresentados dados das proporções de resíduos 
reciclados de algumas cidades do Brasil. 

 
Tabela 1. Principais RCCs gerados por cidades brasileiras entre os anos de 1997 e 2002 (em %)

FONTES:1 Brito Filho, 1999 citado por John, 2000. 2 Zordan, 1997. 3 PROJETO ENTULHO BOM, 2001.4 
Xavier, 2002. 
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           A reciclagem de RCC no Brasil tende a expandir e ganhar mais espaço na 
sociedade, se firmando como uma atividade fundamental para a busca da 
sustentabilidade seja através da redução dos impactos causados pelo setor da 
construção, seja pelo controle dos gastos com essa prática. Mas é preciso ressaltar que 
o país ainda está caminhando no ramo da reciclagem de RCDs (Resíduos de Demolição 
e Construção), dado que a legislação a respeito de resíduos sólidos só se efetivou no 
mês de Agosto deste ano (MMA, 2010).  
 

Hemisfério Norte: A atividade de reciclagem de RDCs atualmente está 
consolidada em países como Japão, Estados Unidos e da Europa Ocidental. 

Em 1995 tinha-se a estimativa de que a população européia iria produzir 
anualmente por volta de 500 milhões de toneladas de resíduos, e seus maiores 
produtores eram a Alemanha com a maior quantidade e a Bélgica e Suíça com 
produções menores (PINTO, 1999). 

Em praticamente todos os países membros da Comunidade européia possuem 
instalações próprias que realizam a reciclagem de RDCs, são 88 indústrias em todo o 
território ocidental. 

Estima-se que no hemisfério norte, existam dezenas de indústrias fabricantes 
de equipamentos voltados a reciclagem de RDCs, sem dúvida são as empresas mais 
antigas do ramo e muitas delas migraram da indústria da mineração, ramo semelhante 
ao da atual atividade. 

Diversos países asiáticos não possuem legislações ou planos específicos que 
regulamentem a reciclagem dos RDCs, mas nos últimos anos a preocupação com o 
Meio Ambiente vem se tornando crescente e a situação vem sendo revertida. Países 
como Japão, Hong Kong, Índia, China, Sri Lanka vem praticando cada vez mais a 
reciclagem em seus territórios (VILAS e GUILBERTO, 2007). 

Já que eles têm graves problemas com descarte destes resíduos, uma vez que 
estes não dispõem de terras suficientes para tal. Os RDCs contribuem muito com a 
poluição não só do ambiente como com a poluição mental da população, ou seja, 
contribuem com os impactos provocados pela poluição visual sobre a saúde das 
pessoas (VILAS e GUILBERTO, 2007). 

Atualmente a Iniciativa dos 3R (reduzir, reutilizar e reciclar) se torna o pilar das 
políticas ambientais em praticamente toda a Ásia e dentro da construção civil e 
demolição pioneira na aplicação é resolvida pelos diversos atores envolvidos, como 
designers, arquitetos, fornecedores e trabalhadores tornando a cadeia produtiva mais 
sustentável (VILAS e GUILBERTO, 2007). 

 
CONCLUSÕES  

A pesquisa revelou que boa parte do RCC descartado na construção civil pode 
ser reciclado e muitas vezes esse processo se faz viável tanto do ponto de vista 
econômico, social e ambiental. A reciclagem de RCCs se apresenta como uma 
alternativa plausível, visto que reduz a quantidade de resíduos produzidos, além de 
poupar a exploração dos recursos naturais virgens. Ao que tudo indica a reciclagem de 
RCCs no Brasil tende a expandir e ganhar mais espaço na sociedade, se firmando como 
uma atividade fundamental para a busca da sustentabilidade, seja através da redução 
dos impactos causados por esse setor, seja pelo controle dos gastos com essa prática. 
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Percebemos ao longo do estudo que há certa resistência por parte dos 
consumidores a estes produtos devido à falta de informação sobre os mesmos. Para 
que esta resistência seja vencida é preciso que estes produtos sejam introduzidos no 
mercado e que sejam amparados por leis/regulamentações e que a população seja 
informada sobre a tecnologia, as vantagens econômicas, geográficas e de mercado 
(LAURITZEN, 1998) e de mercado (JOHN, 2000). 
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INTRODUÇÃO 

O crescente volume de resíduos sólidos gerados é um desafio a ser superado. 
Soma-se a isso o descarte e a destinação final realizados muitas vezes de forma 
incorreta o que causa contaminação e danos ambientais, muitas vezes irreversíveis, e 
ainda, riscos e ameaças à saúde pública, causando epidemias ou endemias.  

De acordo com Schineider et al. (2001), a geração de resíduos e seu posterior 
abandono no meio ambiente, favorecem a incorporação de agentes contaminantes na 
cadeia trófica, interagindo em processos físico-químicos naturais, dando lugar à sua 
dispersão e, portanto, ao aumento do problema. Ferreira et al. (2009) atenta ainda, 
que produzem passivos ambientais capazes de comprometerem os recursos naturais e 
a qualidade de vida das atuais e futuras gerações.  

Como agravante observa-se inadequados ou a inexistência de programas de 
gerenciamento de resíduos. Conforme Garcia e Ramos (2004), das condições precárias 
de gerenciamento dos resíduos no Brasil, decorrem vários problemas que afetam a 
população, como contaminação da água, do solo, da atmosfera e a proliferação de 
vetores. Ressalta Toledo e Leo (2008), que os geradores de resíduos devem assumir 
compromissos para minimizar, recuperar e/ou tratar os rejeitos, e um pré-estudo 
sobre um provável resíduo a ser gerado deve ser realizado, antes mesmo que isso 
aconteça. 

Neste contexto, pode-se avaliar que ações preventivas, relativas ao manejo e 
aos aspectos referentes à geração, segregação e disposição final precisam ser 
priorizadas por meio de um gerenciamento integrado, continuamente aprimorado e 
acompanhado. 

 

OBJETIVO 
O presente estudo teve como objetivo um prévio diagnóstico sobre a situação 

dos resíduos sólidos oriundos dos Laboratórios e Hospital Universitário do 
Departamento de Medicina Veterinária da Universidade federal de Lavras - UFLA, para 
se realizar um conjunto de medidas de controle para se evitar qualquer impacto 
ambiental.    

 
METODOLOGIA 
 O desenvolvimento deste trabalho foi realizado no Departamento de Medicina e 
Veterinária da UFLA durante o primeiro semestre do ano de 2010. Baseou-se na 
identificação das fontes geradoras de resíduos sólidos utilizados em 8 (oito) dos 12(doze) 
laboratórios existentes e no hospital. Questionários, planilhas e visitas foram realizados 
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para obtenção das informações, ainda foram realizadas tabulações e análises dos 
resultados obtidos, permitindo a visualização/percepção do local onde são gerados e da 
realidade onde são manipulados. O questionário, com questões abertas permitiu uma 
maior complementação de dados e a liberdade nas respostas. O público alvo selecionado 
foram os representantes e/ou responsáveis técnicos de cada unidade, os quais trabalham 
na área e têm pleno conhecimento de causa, viabilizando e auxiliando em resultados mais 
precisos.  Já as visitas proporcionaram que as propostas fossem efetivas e subsidiadas em 
patamares mais realísticos.  
 
RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS 

Neste estudo priorizou-se relacionar os problemas relativos às formas de descarte 
de resíduos laboratoriais e hospitalares gerados. A representação de 70% dos questionários 
respondidos por representantes dos laboratórios e do hospital do Departamento de 
Medicina Veterinária da UFLA (Tabela 1 e Figura 1), mostrou que o maior percentual de 
resíduos gerados (5.208 Kg), aproximadamente 57% do total gerado (9.071 Kg) é recolhido 
por empresa habilitada, não causando danos e tão pouco riscos. Contudo, observou-se que 
2.146 Kg de resíduos constituídos de espécies variadas (aproximadamente 24%), são 
descartados como resíduos comuns. Todavia, são qualificados na mesma categoria, ou seja, 
infectantes, visto que se trata de material biológico o qual incrementa esta anormalidade de 
gestão (Tabela 1 e Figura 2). 
  

Tabela 1 - Levantamento de resíduos sólidos (Laboratórios e Hospital Universitário / UFLA) 

 
*1 com fezes e urina de rato *2tecidos e peças anatômicas *3ponteiras e frascos 

*4quebrada ou inservível *5 esterilizado (Fonte: UFLA) 
 

 
Figura 1 – Destinação dos resíduos oriundos de laboratórios e hospital - Fonte UFLA 
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Figura 2 – Resíduos diversos descartados conjuntamente com os comuns – Fonte UFLA 

 
Os resíduos sólidos contaminados ou tóxicos descartados com o lixo comum trazem 

sua parcela de prejuízos principalmente em termos de meio ambiente e saúde pública. 
Ressalta-se aqui a importância da separação e reciclagem de determinados materiais 
(plásticos, vidros, papéis) e a destinação adequada para os infectantes, visto que já existe o 
recolhimento adequado.  

Conforme, Ramalho e Naime (2010) os processos de redução, 
reaproveitamento e reciclagem economizam recursos naturais, reduzindo o 
incremento da poluição do solo, da água e do ar. Acrescenta Toledo e Leo (2008) que 
existem algumas etapas dentro de um plano de gerenciamento que devem ser 
seguidas: a organização; minimização ao gerar; separação de forma correta e 
armazenamento seguro; reutilização e, quando necessário, descarte, tornando os 
resíduos inertes para que sejam menos agressivos ao meio ambiente, e que estejam 
dentro dos padrões ambientais estabelecidos. 

Oportunamente a Lei nº. 12.305/ 2010 que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, e ainda 
os instrumentos econômicos aplicáveis. 
  
CONCLUSÕES 
 A partir dos dados levantados, recomenda-se, além das tarefas de minimização 
e tratamento, hoje aplicadas, um programa de gerenciamento de resíduos sólidos 
(PGRS), integrado e contínuo, de acordo com as normativas vigentes, devendo ser 
sempre avaliado e ajustado de acordo com as atualizações legais e técnicas. O referido 
programa deverá ser incorporado à Política de Gestão Ambiental da UFLA a fim de que 
a questão ambiental permeie em todas as atividades da universidade, permitindo que 
a mesma sirva como exemplo a ser internalizado pelas demais IFES, e ainda, a outras 
instituições federais, estaduais e municipais.  
 
AGRADECIMENTOS 
A equipe agradece ao CNPq e a FAPEMIG pelas bolsas concedidas, e ainda ao 
Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia (LAADEG) da UFLA. 
  
 
 



189 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL. (2010) Diário Oficial da união. Atos do Poder Legislativo. Lei nº12. 305, de 02 
de agosto de 2010. Disponível em: 
http://www.siemaco.com.br/noticias/04082010/LEI%20N%C2%BA%2012%20305%20-
%20Res%C3%ADduos%20S%C3%B3lidos.pdf. Acesso em: 29/11/2010 
FERREIRA, D. D. M.; GORGES, J.; SILVA, L. E. DA. (2009) Plano de gerenciamento de 
resíduos do serviço de saúde: o caso do setor odontológico de uma entidade sindical. 
Revista científica internacional. Ano 2 - N º 09. 
Disponível em: http://ww.interscienceplace.org/interscienceplace/article/download/101/103  
Acesso em: 23/11/2010 
GARCIA, L. P. e RAMOS, B. G. Z. (2004) Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: 
uma questão de biossegurança. Cad. Saúde Pública vol.20 no. 3. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2004000300011&script=sci_arttext 
Acesso em: 29/11/2010 
RAMALHO, A. H. P.; NAIME R. (2008) Diagnóstico da gestão dos resíduos de serviços 
de saúde do hospital de clínicas de Porto Alegre. 
Disponível em: http://www.abes-rs.org.br/qualidade2008/094-ana-helena-
ramalho.pdf 
Acesso em: 29/11/2010 
SCHINEIDER, V. E. et al. (2001) Manual de gerenciamento de resíduos sólidos de 
serviços de saúde. São Paulo: CLR Balieiro. 
TOLEDO, A. C. T. de; LEO, V. M. M. (2008) Gerenciamento de Resíduos Químicos: uma 
experiência de aprendizado em aulas de laboratório em Ensino Superior. XIV 
Encontro Nacional de Ensino de Química. UFPR. 
Disponível em: http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0945-
1.pdf. Acesso em: 23/11/2010. 
  



190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página intencionalmente deixada em branco 



191 
 

 

 

- Gestão Integrada e compartilhada, Gerenciamento, Redução na Fonte e Minimização 
de: Resíduos domiciliares, Resíduos de limpeza urbana, Resíduos Sólidos Urbanos, 
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, Resíduos dos 
serviços públicos de saneamento básico, Resíduos industriais, Resíduos de serviços de 
saúde, Resíduos da construção civil, Resíduos agrossilvopastoris, Resíduos de serviços 
de transportes e Resíduos de mineração; 
 
- Legislação e Políticas de Resíduos Sólidos aplicada; 
 
- Avaliação de Gestão de Resíduos e Ferramentas de Decisão: Avaliação de Ciclo de 
Vida, Avaliação de Risco, Avaliação de Impacto Ambiental, Procedimentos de Controle 
de Qualidade, Análise Multicritério, Análise Custo Benefício, Auditoria; 
 
- Educação ambiental aplicada, impactos do gerenciamento de resíduos sólidos à 
saúde publica e ocupacional, atividades de ONGs diretamente relacionadas a Resíduos 
Sólidos; 
 
- Logística reversa aplicada a resíduos sólidos; 
 
- Caracterização de Resíduos como ferramenta estratégica para o Gerenciamento de 
Resíduos (Normalização, Procedimentos Analíticos); 
 
- Coleta seletiva; 
 
- Gestão Integrada e Minimização de resíduos eletroeletrônicos; 
 
- Gestão de Resíduos especiais e perigosos. 
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INTRODUÇÃO 

Os aterros sanitários constituem-se uma das mais adequadas formas de 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos (RSU), devido a sua praticidade e baixo 
custo, quando comparados com outras tecnologias de tratamento e disposição final de 
resíduos.  

Contudo, estudar aterros sanitários, torna-se difícil devido a complexa matriz 
de resíduos depositados em seu interior, uma vez que estes apresentam características 
bastante variáveis, trazendo consigo resíduos das mais diversas fontes e com elevado 
potencial de contaminação.  

Uma forma de avaliar a presença de componentes tóxicos no meio é por meio 
de testes de fitotoxicidade, visto que quando expostas a elevadas cargas tóxicas as 
sementes sofrem reações adversas dificultando seu crescimento e germinação, fato 
que afirma a presença de toxicidade.  

Contudo, na ausência de aterros em escala real para, as células experimentais 
surgem como uma alternativa de estudo, uma vez que, simulam o comportamento de 
aterros sanitários, e assim, possibilitam uma melhor avaliação de parâmetro, 
contribuindo para uma maior compreensão do processo de biodegradação. 
 
OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é avaliar a influência do pH na fitoxicidade dos RSU 
da cidade de Campina Grande – PB, presentes em uma célula experimental com 
sementes de tomate (Lycopersicon lycopersicum). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Sistema Experimental: 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), onde foi construída uma célula experimental (Figura 1). 
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Figura 1. Célula experimental de RSU localizado na UFCG. 

 
O experimento é dotado de sistemas de drenagens de líquidos e gases, medição 

do nível de líquidos, medidores de recalque e medidores de temperatura 
(termopares), a fim de proporcionar a obtenção de parâmetros sob condições 
conhecidas e/ou controladas. 

A célula experimental foi construída em alvenaria e possui 3,0 m de altura, 2,00 
m de diâmetro interno e um volume total de aproximadamente 9 m3, sendo dotado de 
três orifícios para coleta de resíduos, em níveis de profundidade denominados 
superior, intermediário e inferior (Figura 1).  

Para preenchimento da célula experimental foram utilizados resíduos 
provenientes de diferentes bairros da cidade. Esses resíduos foram devidamente 
homogeneizados e após a pesagem, colocados e compactados na célula experimental. 

Inicialmente foram realizados estudos gravimétricos e volumétricos da 
composição dos resíduos sólidos e mensalmente são realizadas analises das amostras 
para monitorar seu comportamento ao longo do tempo e profundidade.  
 
Testes de Toxicidade:  

A avaliação do nível de toxicidade presente na célula experimental foi realizada 
por meio de testes de fitotoxicidade. Esses testes foram realizados segundo Tíquia & 
Hodgkiss (1996). O procedimento para as análises consistiu em semear sementes de 
tomate (Lycopersicon lycopersicum) em amostras de resíduos coletados na célula 
experimental nas porções inferior, intermediária e superior.  

As sementes utilizadas, nestes testes, passam inicialmente por um processo de 
lavagem e desinfecção. Em seguida, foram colocadas em placas de Petri contendo 
papeis de filtro, a fim de receberem a amostra de RSU para posterior incubação em 
estufa BOD, por um período de 5 dias. Após esse período, as sementes foram 
analisadas e observados os seus índices de crescimento e germinação.  
 

Su

Inter

Inf
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RESULTADOS OBTIDOS  
As Figuras 2 e 3 apresentam os resultados dos ensaios de fitotoxicidade através 

do crescimento relativo da raiz (CRR) e da germinação relativa da semente (GRS). 

 
Figura 2. CRR para as sementes de tomate 

 

 
Figura 3. GRS para as sementes de tomate 

 
Analisando o CRR e a GRS para as sementes, pode-se observar que a GRS trata-

se de um fenômeno físico. A presença da água no meio faz com que este fluido 
penetre na semente por difusão, possibilitando a sua reidratação, com consequente 
aumento da sua atividade metabólica sendo, portanto, pouco influenciado pela 
toxicidade 

Contudo, avaliando o CRR das sementes de tomate pode-se dizer que seus 
indices maiores se dão devido as maiores reservas de alimentos que esta espécie 
possui. Fato que faz com estas sementes demande mais tempo para se nutrir dos 
compostos presentes na célula experimental.  

O desenvolvimento da raiz das sementes está diretamente associado aos 
constituintes presentes no meio biodegradado, portanto, se houver cargas tóxicas em 
grandes quantidades que afetem o desenvolvimento da semente, este 
desenvolvimento não ocorrerá de maneira satisfatória (MELO et al, 2006). 

Outro fator que pode causar fitotoxicidade nos resíduos, além da presença de 
cargas tóxicas, é o pH. Como pode-se observar nas figuras 2 e 3, respectivamente não 
houve crescimento nem germinação dos resíduos na fase inicial. Nessa fase, os 
resíduos da cidade de Campina Grande apresentam um processo inicial de 
decomposição com pH 5,5 (ARAÚJO, 2011). 

y = 0,0284x2 + 1,0461x + 70,139
R² = 0,0668
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Segundo Kiehl, (1998), o processo inicial de decomposição anaeróbia dos 
resíduos, apresenta-se como a fase fitotóxica, uma vez que, no início da decomposição 
biológica da matéria orgânica, geralmente se desenvolvem traços de diversos ácidos 
minerais e, em maior quantidade, os orgânicos, principalmente o ácido acético e 
toxinas danosas às plantas, que acabam fornecendo propriedades de fitotoxicidade ao 
material.  

O ácido acético acumulado no início da decomposição da matéria orgânica é 
um fator inibidor da germinação das sementes e do crescimento das raízes. Outros 
ácidos orgânicos, como os ácidos fórmicos, propiônico, butírico, capróico e cáprico, 
também podem ocorrer para a fitotoxicidade nessa fase inicial (ATAÍDE, 2005).  

A presença destes ácidos, promove, na fase inicial de degradação, uma 
acidificação no pH, devido à fermentação inicial dos RSU, fato confirmado de estudos 
de Jahnel et al. (1999). Porém essa fase ocorre rapidamente, visto que as bactérias 
produtoras de ácidos têm um crescimento ótimo apenas na faixa de pH entre os 5,0 e 
os 6,0, fazendo assim, com a fase fitotóxica seja também bastante rápida.   
 
CONCLUSÕES 

• A presença de substâncias tóxicas nos RSU se dá principalmente pela grande 
diversidade materiais existente na massa de resíduos.  

• Os testes de fitotoxicidade servem como indicadores da presença de 
substâncias tóxicas no meio. 

• O processo de crescimento das sementes é mais influenciado pela toxicidade 
que o de germinação. 

• O pH pode contribuir para a fitotoxicidade dos resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

Com a crescente pressão sofrida pela indústrias de manufatura para gerenciar 
o fim do ciclo de vida dos produtos, a disponibilidade de informação para melhorar as 
decisões para retirada e recuperação de produtos está se tornando crítica. Na 
realidade, um grade obstáculo para as tomadas de decisão é a perda da informação 
após o ponto de venda. Como exemplo clássico, tem-se uma empresa de defensivos 
agrícolas que responde por embalagens encontradas na natureza. Sabe-se que não 
existe registro do ponto de venda, do consumidor, nem da data e hora de quem 
adiquiriu esse item.  

Segundo KULKARNI et al. (2006), obter e gerenciar a informação necessária 
para a tomada de decisão é uma questão problemática para a maioria das empresas. 
Isto ocorre devido a perda de dados durante o ciclo de vida do produto, conforme 
ilustrado na figura 1.   

 
Figura 1: Perda de Informação durante o ciclo de vida. KULKARNI et al. (2006) 

 

Sendo assim, a identificação individualizada dos produtos, através da 
codificação EPC (Electronic Product Code) será de importância significativa. O EPC é um 
código eletrônico no qual podem-se identificar produtos de forma única, em esfera 
global, sendo que atualmente o padrão EPC Tag Standards v1.3, define um código em 
formato de 96 bits GID-96 (General Identifier-96) composto de quatro partições: 
cabeçalho (8 bits para codificação da versão do protocolo), General Manager Number 
(28 bits), Classe do Objeto( 24 bits) e Serial  Number (36 bits). (BROOKE, 2004). 
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FIGURA 2 - Esquema da Codificação EPC. EPCGlobal (2006) 
 

 

A utilização da tecnologia EPC para implementação de sistema de identificação 
e rastreabilidade de produtos em cadeias de suprimentos irá promover importantes 
benefícios, tais como proteção contra falsificação, melhor rastreabilidade de produtos 
em trânsito em nível global, melhor controle de reposição de produtos em prateleiras 
de estoques e supermercados, segurança, identificação de itens para remanufatura e 
descarte, entre outros. 

O código EPC pode estar vinculada a tecnologias como o chip de RFID 
(Identificação por rádio frequência) UHF e/ou código de barras bidimensionais, 
chamados de DataMatrix. Cada qual com suas características e vantagens.  

 

 
 
 

FIGURA 3: Exemplo de Chip RFID e DataMatrix. 
 

 
 No Brasil, a recente legislação aprovada pelo governo federal em agosto de 
2010, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) declara que a retirada 
do produto do mercado cabe a fabricante do equipamento. Porém, essa retirada 
possui uma responsabilidade compartilhada, isto é, cada empresa deve retirar uma 
quantidade de produtos de acordo com o seu market-share, independente da marca. 
Isto acarreta que as empresas não invistam no design do produto no momento do P&D 
(Pesquisa e Desenvolvimento) uma vez que outra empresa ficará encarregada de 
retirar seu produto. Sendo assim, a responsabilidade individualizada dos produtos é 
um importante passo para o efetivo cumprimento do programa quando os produtos 
forem identificados individualmente em uma rede global.  
 Outra vantagem significativa é que a retirada do produto do mercado, seja para 
descarte, para reuso ou reaproveitamento de partes, passará por uma cadeia 
envolvendo consumidores, empresas para recolhimento, empresas para 
armazenamento, empresas para manuseio desse produto e a própria fabricante. Todas 
elas necessitarão de dados sobre esse item.  
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OBJETIVO 
O propósito principal deste trabalho é apresentar uma rede de rastreabilidade 

de produtos, que proporciona informações precisas para retirada, recuperação ou 
reuso de um produto no mercado. Essa rede foi desenvolvida baseada na plataforma 
WelCOSS-RFID, através do uso de tecnologias de identificação RFID e DataMatrix. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este projeto, pioneiro no Brasil, envolve a participação de 5 pesquisadores, 
sendo 2 doutores, 1 mestre e 2 graduados. Utilizou-se o laboratório de Auto-
Identificação, chamado ID SmartCenter localizado na cidade de São Carlos para o 
desenvolvimento do projeto.  Ao todo foram despendidos 9 meses de projeto e restam 
mais 13 meses até a conclusão final.  
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Até o presente momento alguns resultados foram alcançados, entre eles se 
destacam o desenvolvimento do módulo chamado EPCIS (Electronic Product Code 
Information Service) aderente aos padrões da EPCGlobal, entidade que regulamenta e 
padroniza essa codificação no mundo. Além disso, foram criados testes de laboratório 
com uso de Tags RFID em 915Mhz e também códigos DataMatrix para leitura de 
resíduos sólidos em diversos ambientes.  

O próximo passo é o desenvolvimento da camada de aplicação, com regras de 
negócios relativas a retirada de resíduos sólidos do mercado. Essa etapa envolve a 
participação de entidades e instituições responsáveis por este trabalho. A figura 4 
ilustra as camadas da solução já desenvolvida e a camada a ser finalizada.  
 

 
Figura 4. Camadas da solução. 
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CONCLUSÕES  
Com a crescente necessidade que as empresas, de todos segmentos, possuem 

para produção de um meio-ambiente mais limpo e devido a aprovação da Lei 12.305, 
que determina a responsabilidade das empresas fabricantes pela retirada de produtos 
do mercado, tem-se uma necessidade enorme pela identificação de um produto de 
forma única, através de um rede global que irá armazenar dados sobre esse item por 
todo seu ciclo de vida. Sendo assim, uma empresa que possua um sistema de 
informação com capacidade de identificar itens individualmente, armazenando dados 
com acurácia, auxiliando gestores na tomada de decisão, irá possuir uma ferramenta 
tecnológica de alto valor no mercado.  
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INTRODUÇÃO 
 Um dos principias problemas nas Estações de Tratamentos de Esgoto - ETE - é a 
quantidade de lodos gerados; aos quais tem aumentado em volume de forma 
exponencial pelo aumento progressivo da população, sua concentração em 
determinadas áreas e em alguns casos pelos tratamentos e disposição finais 
inadequados existentes. Eles têm um alto conteúdo de matéria orgânica – MO; 
possuem macro e micronutrientes; e tem passado por um processo de estabilização 
(mediante a digestão anaeróbica ou aeróbica, que reduz o nível de patogenicidade, 
capacidade de atração de vetores e poder de fermentação). Os usos em solos agrícolas 
se restringem pelas concentrações de micro-organismos patogênicos nos produtos 
obtidos, que podem afetar a saúde humana. Para alguns autores, este lodo se 
encontra classificado como possível de ser usado sem restrição na agricultura, 
incluindo todos os usos urbanos com contato direto ou público. A Tabela 1 mostra 
critérios microbiológicos para a caracterização de biosólido (TORRES, 2009) e a Tabela 
2, os limites máximos de concentração de metais pesados, extraídos da NTC 5167 
(ICONTEC; 2004). 

Uma alternativa é a capacidade de tratamento com vermicompostagem, 
utilizando minhoca vermelha californiana, Eisenia foetida, que vê a transformação e 
translocação da MO para obter húmus sem contaminantes. Portanto, decidiu-se 
analisar as condições químicas e biológicas do biosólido da ETE Salitre, Bogotá e do 
húmus obtido nos processos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

Tabela 1. Critérios microbiológicos para a caracterização do biosólido. 

Fonte: TORRES (2009)  
 

Tabela 2 Concentração máxima de metais pesados. 

 
Fonte: (ICONTEC, 2004). 
 
Atualmente a ETE Salitre recebe 9'894 0,100 m2/mês de águas residuais e 

produz cerca de 3.361 t/mês de biosólido; o qual tem alto contido de nitratos e 
fosfatos, além metais pesados com níveis não-perigosos. Tendo como objetivo que a 
minhoca poderia ser uma iniciativa ecológica para a gestão dos lodos, já que apresenta 
húmus com características de composto orgânico, as quais poderiam ser usadas 
inicialmente para culturas não agrícolas, de tipo ornamental e de recuperação da 
mata; sempre que se pudesse determinar sua composição química e biológica, 
melhorando suas características. 

 
OBJETIVO 

Analisar química e biologicamente os lodos (biosólido estabilizado) da ETE 
Salitre, Bogotá DC, Colômbia, sob o sistema vermicompostagem, com a minhoca. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi realizado sob a implementação do reator piloto que permitiu em 

primeira instância avaliar o comportamento e adaptação da espécie minhoca 
californiana. O substrato, biosólido da ETE, foi obtido a partir da sedimentação 
primária, logo espessado, digerido anaeróbica-mente por 22 dias a 35 ° C e finalmente 
desidratado. 

Foi feito um análise de amostras no Laboratório Nacional de Solo do Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá DC, com porções de 1 kg, de lodo pré-
composto (operação de alocar no céu aberto por 15 dias antes da colocação das 
minhocas) e do húmus após 60 dias. 

As análises químicas realizadas em as duas amostras foram: determinação de 
nitrogênio, fósforo, potássio, elementos menores, MO, e outros elementos como Cr, 
Cd e Pb.  

As biológicas consistiram na avaliação no biosólido inicial e do húmus da 
porcentagem, cinco dias após a germinação de sementes de repolho 
(Brassicaoleraceae). A amostragem teve três repetições e um controle (germinação em 
turfa). As plântulas obtidas foram avaliadas: na percentagem de biomassa (g) e 
longitude da haste (mm), a fim de determinar a qualidade do substrato; contagem 
geral de fungos e bactérias (método: contagem em placas); micro-organismos 
fixadores de nitrogênio (método: contagem em placas); coliformes (método: número 
mais provável NMP); e coliformes fecais (método: número mais provável NMP). 
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Os resultados da análise química, no biosólido inicial e húmus foram: 
A concentração de N total aumentou em quase 100%; P aumentou 70%; K 

diminuiu 10%; Mn diminuiu 65%; Fe aumentou em 27%; Zn aumentou em 33%; Cu 
aumentou em 9%; a porcentagem de MO, foi analisada com a presença de C orgânico, 
e diminuiu de 11,7% a 10,8%; Cr diminuiu 22%; Pb diminuiu 81,25%; e no húmus, 
detectou-se 5% de Cd. 

Como o N - P - K são macro elementos principais das plantas, um aumento 
significativo destes no húmus mostra que é uma opção para o uso como fertilizante 
orgânico. Além disso, nos elementos menores, micronutrientes necessários em 
quantidades menores. A porcentagem de MO teve pouca redução no húmus, 
possivelmente na agregação das partículas do solo; sabendo que quanto maior e a 
quantidade de C, maior o tamanho do agregado, os de menor tamanho são associados 
com a decomposição da MO, mostrando se a fragmentação e degradação do substrato 
como fonte de energia para os organismos. O Cd neste caso poderia ser absorvido pelo 
ambiente, já que tem certa afinidade com a matéria orgânica do solo. 

O teste de germinação mostra que biosólido não é adequado como substrato 
para a germinação, mais logo como húmus obtém se uma melhoria de 12,67% em 
relação ao controle com turfa, um dos substratos utilizados na germinação das plantas. 
Em relação á produtividade tem se um aumento de 67,57%, gerando um efeito 
benéfico sobre plântulas. Encontram-se alto contido de fixadoras de nitrogênio (3,7 E + 
09), seguido pela presença de bactérias heterotróficas com 1,5 E + 09, reduzido na 
vermicompostagem, com a minhoca, devido a que sua presença está relacionada com 
degradação da MO. 

Além disso, a população de fungos e bactérias, actinomicetos, aumentou 25% e 
83,33%, respectivamente; os primeiros ajudam na formação de húmus, contribuindo 
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na reciclagem de nutrientes. Eles também favorecem na estabilidade do substrato pela 
degradação dos resíduos; sua presença demonstrou que o húmus obtido pode ser 
definido como um composto estável e maduro. Além disso, a presença de solubiliza-
dores de fosfato permite ter húmus com boas características microbiológicas, ao ser 
utilizado como fertilizante. 

Os níveis de microrganismos patogênicos diminuíssem, em 90% para coliformes 
totais e fecais. Pela classificação da EPA (2003), o húmus pertence ao tipo B, pois 
obtivesse mais de 160.000 NMP /g, o que excede o limite exigido (1000 NMP / g); nas 
amostras não detectou se a presença de Salmonellasp. 

 
CONCLUSÕES  

O processo de vermicompostagem com a minhoca, permite estabilizar o 
biosólido; e o húmus obtido tem condições semelhantes ao composto maduro, 
tornando se adequado na germinação e crescimento das legumes, devido á 
degradação da matéria orgânica assimilada em elementos que suprem as necessidades 
nutricionais das plantas. Em todos os casos, cumpriu-se com as concentrações 
máximas de metais pesados em fertilizantes orgânicos, e a compostagem ficou 
promotor do crescimento das plantas. 

Com a presença de coliformes o húmus é classificada como tipo B, não 
podendo ser considerado como um fertilizante orgânico de acordo com á NTC 5167. 

Recomendando-se que seja utilizado e misturado no solo, sem efeitos 
adversos, em aplicações ornamentais, florestais e na recuperação das áreas 
degradadas, limitando o contato direto com as pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

Na ultima década, o crescimento da produção de biodiesel vem ocorrendo de 
forma exponencial. Durante o ano 2010 a produção global de biodiesel foi 
aproximadamente 29,7 milhões de toneladas e no Brasil 2,7 milhões de toneladas, 
equivalentes ao 9,1% do total produzido no mundo, que representa cerca de 270 mil 
toneladas de Glicerina bruta. A glicerina bruta  é o principal co-produto da produção 
de biodiesel, e é gerada a uma taxa aproximada de 10% em massa ou 25% molar. 
Embora a glicerina seja um produto químico renovável conhecido há séculos e 
amplamente utilizado na indústria, nos últimos anos registra-se um aumento 
significativo da sua disponibilidade comercial. No Brasil o mercado convencional usa 
aproximadamente 40 mil ton/ano de glicerina substância, sem dúvida, uma 
quantidade bem abaixo daquela que resultaria se toda a glicerina bruta fosse refinada 
e usada convencionalmente. Desta forma, graças à indústria do biodiesel, o mercado 
convencional da glicerina está saturado, provocando a queda do preço no mercado 
internacional, um passivo ambiental crescente no tempo, e o fechamento de mais da 
metade das empresas produtoras de glicerol no mundo, o que certamente poderá 
comprometer a rentabilidade da indústria do biodiesel que compete acirradamente, 
com relação aos custos, com a do diesel petroquímico. A principal estratégia utilizada 
para tentar resolver o problema tem sido a busca de alternativas para a utilização da 
glicerina, incluindo a alimentação de animais, combustíveis, aditivos para perfuração 
petrolífera, engenharia de materiais, medicamentos, entre outros. Com relação ao 
tema acima citado, este trabalho apresenta os elementos técnicos, ambientais e 
econômicos que sustentam a valoração da combustão direta da glicerina bruta como 
alternativa de aproveitamento energético.  
 
OBJETIVO 

Estudar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do aproveitamento 
energético da glicerina bruta co-produto e derivado da fabricação de biodiesel 
mediante combustão direta. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a combustão de glicerina bruta (ver figura 1a) proveniente do processo de 
fabricação de biodiesel de sebo bovino desenvolveu-se um queimador tipo vórtice 
(figura 1b) para glicerina bruta, avaliaram-se e quantificaram-se as emissões de SO2, 
NOx, CO, CO2, O2 , hidrocarbonetos totais (THC), formaldeído, acetaldeído e acroleína, 
sendo também avaliados os efeitos mutagênicos potenciais dos gases produzidos. De 
igual forma foi estudada a composição físico-química, poder calorífico, decomposição 
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térmica e a transferência de calor associada, além dos parâmetros operacionais da 
combustão, entre eles, a relação ar-combustível, temperatura adiabática de chama e o 
desempenho geral do processo para diferentes coeficientes de excesso de ar. Os 
ensaios foram desenvolvidos utilizando-se uma fornalha flamo tubular (ver figura 1c) 
dotada de 12 câmaras calorimétricas e totalmente instrumentada com sensores de 
temperatura e sondas para análise contínua de gases em analisadores automáticos, 
fornecimento e controle de água de resfriamento e sistema de captação de dados em 
tempo real. Adicionalmente aos requisitos do estudo foi necessário o desenvolvimento 
de sistemas e equipamentos auxiliares como a unidade de acondicionamento e 
alimentação de glicerina bruta e métodos de filtragem específicos. Paralelamente, os 
efeitos mutagênicos e tóxicos foram estudados sobre  o clone KU-20 da Tradescantia, 
adaptando câmaras de intoxicação e técnicas de análise biológica desenvolvidas 
previamente no laboratório.  

 
   

(a) (b) (c) 
Figura 1. Material e equipamento principal: a) Glicerina bruta; b) Fornalha flamotubular; c) 

Chama da glicerina bruta no queimador desenvolvido 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
Os resultados foram processados, avaliados e comparados com as emissões e 

comportamento observado durante a combustão direta do óleo diesel utilizando os 
mesmos equipamentos e procedimentos. Constatou-se que as emissões de CO, NOx, 
SO2 e THC no gás de combustão da glicerina bruta (ver tabela 1), foram em media 39%, 
75%, 69% e 38% respectivamente menores do que as do óleo diesel, porem o material 
particulado emitido pela glicerina bruta foi varias vezes superior do que com óleo 
diesel.  

 

Tabela 1: Comparação dos resultados das emissões de glicerina bruta e óleo diesel (λ≈1,23)  

 

Parâmetro Glicerina bruta Óleo diesel 

CO   (ppm) 109,4 163 

NOx  (ppm) 31 102 

SO2   (ppm) 32,02 77 

THC (ppm) 28,36 71 

MP (mg/Nm3) 1663 125,5 
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Do mesmo modo, o nível de acroleina detectado no gás de combustão de 
glicerina bruta (ver figura 2a) aparentemente não representa perigo para a população 
quando comparado com os padrões existentes para imissão dessa sustância. 
Igualmente, encontrou-se que o potencial mutagênico dos gases de combustão de 
glicerina bruta foi comparável ao dos gases produzidos pela combustão do óleo diesel.  

 
  

(a) (b) 
Figura 2. Comparação dos resultados: a) Emissão de Aldeídos b) Eficiência térmica 

 
De outro lado, a eficiência térmica obtida durante a combustão da glicerina 

bruta (ver figura 2b), foi 4% maior do que a obtida para o óleo diesel. 
Semelhantemente, a energia produzida a partir da glicerina bruta resultou 61% mais 
barata do que com óleo diesel em condições similares. No entanto, certamente 
verificou-se que a combustão de Glicerina bruta é um processo tecnicamente mais 
complexo quando comparado com a dos combustíveis convencionais.  
 
CONCLUSÕES  

Conforme os resultados no presente estudo, o aproveitamento energético da 
glicerina bruta mediante combustão direta, é técnica, ambiental e economicamente 
viável. 

A produção de energia mediante combustão direta de glicerina bruta foi 
respectivamente 61% mais barata do que com o óleo diesel em condições técnicas 
semelhantes. 

As emissões da combustão da glicerina bruta são favoravelmente comparáveis 
com as do óleo diesel, exceto no caso do material particulado, que superou em varias 
vezes a quantidade emitida por este. 

A comparação com a Resolução No. 382 de 2006 do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente do Brasil (CONAMA 382/2006) e outras normas ambientais brasileiras 
provavelmente aplicáveis, revela que os limites estabelecidos para os parâmetros de 
controle, exceto no caso das partículas, são plenamente satisfeitos. 

A combustão adequada de glicerina bruta como meio alternativo de 
recuperação e aproveitamento de energia, contribui para a redução do efeito estufa. 
Com base no fato que a glicerina bruta utilizada neste estudo é oriunda de uma fonte 
renovável de energia e portanto, o balanço das emissões de CO2 é neutro. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente elevação do custo da areia natural abre espaço para a entrada de 
outros materiais, como os resíduos, para o uso na construção civil. A extração de areia 
e pedra britada constitui uma atividade mineradora, e como acontece com toda 
atividade desse porte, trata-se de empreendimento que degrada o meio ambiente. No 
entanto, sem areia e brita, a indústria da construção civil torna-se inviável, 
constituindo grave problema econômico e social já que se trata de grande 
empregadora de mão de obra. 

As atividades de exploração de areia são intensas no mundo todo. Com sua 
elevada produção, muitas jazidas são exploradas e, após o esgotamento de sua 
capacidade, são também abandonadas. Assim, graves problemas ambientais surgem 
neste contexto. Juntamente com esta questão, a inadequada deposição de resíduos 
provenientes da atividade agroindustrial no meio ambiente se torna um fator 
agravante nos problemas ambientais. A cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) é um 
resíduo que ainda não está sendo adequadamente destinado ao final de sua produção.  

O Brasil possui tradição no plantio de cana-de-açúcar desde o século XVIII, mas 
somente no século XX o Brasil descobriu que o álcool poderia ser uma opção 
energética viável (PROÁLCOOL, 2009). Atualmente, o país produz cerca de 60% do 
álcool etílico (etanol) consumido no mundo e é o maior produtor mundial de açúcar.  

Com isso, esta pesquisa teve como intuito encontrar uma solução para estes 
duas questões, através de estudos dentro da construção civil: substituindo-se 
parcialmente a areia mineral pela CBC na confecção de concretos.  

Pela caracterização química e física da CBC utilizada em algumas pesquisas, 
pode-se perceber que a mesma apresenta elevada concentração (cerca de 80 %) de 
sílica (SiO2) cristalina na forma de quartzo, a qual tem influência direta nos baixos 
índices de atividade pozolânica desse material (LIMA et al., 2009; NUNES, 2009). 
 
OBJETIVO 
O objetivo desta pesquisa foi produzir concretos com a cinza do bagaço da cana-de-
açúcar (CBC), em substituição ao agregado miúdo, e analisar os custos envolvidos na 
produção dos mesmos. Após a análise das propriedades mecânicas, foi determinado 
um Índice Custo/Resistência para cada concreto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Na composição dos concretos, foram usados os seguintes materiais: cimento CP 
II E 32 (marca Holcim), areia (agregado miúdo), brita basáltica (agregado graúdo), cinza 
do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) e água.  
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As amostras de cinza do bagaço da cana-de-açúcar foram coletadas em usinas 
do estado de São Paulo, Brasil, em um raio de 100 km a partir da cidade de São Carlos, 
SP. Para as análises, as amostras foram obtidas a partir da CBC seca em estufa 
(potência 3 Kw; volume 480 litros), a 100 °C por 12h, e posteriormente moída por 3 
minutos, na rotação 65 RPM, em moinho tipo almofariz-pistilo (potência 800 w), 
apenas para homogeneização.  

A caracterização da CBC utilizada nesta pesquisa apresentou como resultados: 
massa específica, no valor de 2650 kg/m3; massa unitária, no valor de 1390 kg/m3; 
dimensão máxima característica no valor de 0,60 mm; e módulo de finura no valor de 
1,23. Os valores obtidos pela análise química da CBC estão apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 2. Análise química da cinza do bagaço da cana-de-açúcar utilizada 

Elementos 
(%) 

SiO2 Fe2O3+ Al2O3 K2O+ 
Na2O 

CaO P2O5 MgO SO3 
Perda ao 
fogo  

CBC 96,2 1,9 0,3 0,1 0,1 <0,1 0,1 1,04 

 

A caracterização do agregado miúdo (areia natural) apresentou os seguintes 
resultados: dimensão máxima característica no valor de 2,40 mm; módulo de finura no 
valor de 2,11; massa específica no valor de 2450 kg/m3; e massa unitária no estado 
seco e solto no valor de 2040 kg/m3. O agregado graúdo (brita basáltica) apresentou os 
seguintes resultados: dimensão máxima característica no valor de 19 mm; módulo de 
finura no valor de 1,49; massa específica no valor de 2630 kg/m3; massa unitária no 
estado seco e solto no valor de 980 kg/m3; e massa unitária compactada no valor de 
1580 kg/m3. Todos os ensaios de caracterização foram realizados segundo a 
normalização brasileira.  

As dosagens dos concretos foram calculadas segundo o método da ABCP e 
obtidas em laboratório para cada tipo de concreto. Os corpos de prova foram 
moldados com os seguintes traços, identificados na Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Dosagem dos concretos 

Tipo de 
cimento 

Traços 
Teor de 

CBC 

Composição do traço de concreto (em massa) 

Cimento Areia Brita CBC Fator a/c 

CPII E 32 

CR 0,00 1,00 2,01 2,86 - 0,52 

C30 0,30 1,00 1,41 2,86 0,60 0,53 

C50 0,50 1,00 1,01 2,86 1,01 0,54 

 
 As principais mudanças realizadas no traço inicial, na tentativa de se 
uniformizar a consistência, foram feitas no teor de argamassa e no consumo de 
cimento, dessa forma, foi possível uma comparação posterior sobre o desempenho 
mecânico entre os concretos. 

Em concordância com a NBR 5739 (ABNT, 1994), os corpos de prova foram 
submetidos ao ensaio de resistência à compressão, nas idades de 7, 14 e 28 dias. 

A análise de viabilidade econômica partiu de um levantamento de preços do 
cimento, areia, brita e água, devido sua comercialização. Para a água, seu custo foi 
obtido através da taxa de distribuição em São Carlos (SAAE – São Carlos). No caso da 
CBC, seu levantamento de custo foi obtido através do levantamento de consumo 
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energético em três etapas fundamentais de seu processamento até ser apta para se 
utilizada. E estas etapas foram: transporte, secagem e moagem. 
Para o transporte, admitiu-se a utilização de um caminhão com capacidade de 17,7 
toneladas e consumo de 3,04 km por litro de diesel e uma distância de 100 km do 
ponto de coleta até o ponto de utilização. Para a secagem e moagem foram admitidas 
as condições em que a cinza foi submetida no LMC. Além disto, avaliou-se a influencia 
da betoneira no custo total dos concretos, também fazendo-se o levantamento 
energético do mesmo. 

Com os valores em energia e com o valor da tarifa de energia elétrica em São 
Carlos (CPFL), obteve-se o custo total da CBC e da produção dos concretos. Após a 
análise dos custos envolvidos, foi estabelecido o valor unitário do volume de 1 m3 de 
concreto, bem como o Índice Custo/Resistência (ICR), que também considera o 
desempenho mecânico obtido por cada tipo de concreto. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Todos os concretos produzidos com a CBC obtiveram valores de resistência à 
compressão superiores aos do concreto referência – CR (Tabela 2). Esses valores foram 
utilizados na composição do ICR dos concretos, apresentado na Tabela 3.  

 
Tabela 2 - Valores de resistência à compressão dos concretos, aos 28 dias 

Série Média (MPa) Desvio padrão Coeficiente de variação (%) 

CR 23,78 0,87 3,64 

C30 27,98 0,74 2,66 

C50 28,72 0,66 2,31 

 
O valor final do concreto produzido com 50% de CBC ficou ligeiramente maior 

que o concreto de referência. Isso mostra que é viável a utilização da CBC em uma 
distância de até 100 km a partir da usina de cana-de-açúcar. Essa viabilidade 
econômica também só é possível por conta do baixo processamento da cinza, com 
apenas uma etapa de secagem e outra de moagem. As pesquisas que buscam o 
aproveitamento de cinzas agroindustriais como substituto do cimento Portland 
precisam submeter as amostras a um tempo elevado de moagem (acima de 4 horas), o 
que inviabiliza o uso do resíduo na construção civil.  
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Tabela 3 - Preços dos insumos considerados no valor global de cada concreto 

Tipo de 
concreto 

Material 
Preço dos 

insumos (R$/kg) 
Fração de cada insumo 
em relação ao traço (%) 

Preço 
(R$/m³) 

ICR 
(R$/MPa) 

CR 

Cimento 0,4033 10,19 

171,15 7,20 
Areia 0,0204 25,15 

Brita 0,0375 48,72 

Água 0,0119 15,94 

C30 

Cimento 0,4033 10,18 

172,34 6,16 

Areia 0,0204 17,63 

Brita 0,0375 48,67 

CBC 0,0275 7,29 

Água 0,0119 16,24 

C50 

Cimento 0,4033 10,15 

172,84 6,02 

Areia 0,0204 12,59 

Brita 0,0375 48,53 

CBC 0,0275 12,23 

Água 0,0119 16,49 

 
Além da cotação dos insumos, foi realizada uma análise do Índice 

Custo/Resistência (ICR), que mostrou que o ICR dos concretos produzidos com a CBC 
ficou menor que o concreto de referência. O concreto C50 obteve um valor de ICR 
menor 16,4% que o concreto CR. Isso mostra que, apesar do uso da CBC não ter 
diminuído muito o valor final do m3 do concreto, o ganho em relação ao desempenho 
mecânico é maior. Em várias regiões do Brasil, o custo da areia encontra-se bastante 
elevado devido à dificuldade em se conseguir novas licenças ambientais para extração 
em mananciais, o que favoreceria o uso de resíduos regionais em substituição à areia. 
 
CONCLUSÕES  

A análise da viabilidade econômica dos concretos com resíduos do bagaço de 
cana permite concluir que é viável a utilização da CBC, como substituto do agregado 
miúdo em concretos, em uma distância de até 100 km a partir das usinas de cana-de-
açúcar, no estado de São Paulo. Para outras regiões do Brasil, essa distância entre a 
usina e o centro consumidor pode até ser maior, devido à variação de preço da areia, o 
que pode ser vantajoso para inclusão da CBC como potencial substituto à areia natural 
para a produção de concretos. 
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INTRODUÇÃO 

Em todo mundo, a destinação inadequada dos resíduos sólidos tem sido vista 
como um dos principais problemas da atualidade. Países economicamente 
desenvolvidos se deparam com resíduos cada vez mais complexos em sua constituição 
e consequentes problemas relativos ao seu tratamento. Atualmente, as questões 
relacionadas ao lixo são mais graves do que se tem consciência, portanto, deve-se 
saber que os resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, minerais e 
orgânicos) resultantes das atividades humanas e da natureza. Tais resíduos podem ser 
parcialmente utilizados, gerando, dentre outros aspectos, proteção a saúde publica e 
economia de recursos naturais.  

A compostagem é um processo de reciclagem da matéria orgânica onde é 
formado o composto, proporcionando um destino útil para os resíduos orgânicos, 
evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura do solo. Os materiais 
utilizados na compostagem são os lixos domésticos, gramas de jardim, podas de 
arbustos, restos de papeis, serragem, feno ou palha, etc. Quanto maior a variedade de 
materiais resistentes em uma compostagem, maior será a variedade de 
microorganismos atuantes no solo. Desta forma o composto pode ser largamente 
utilizado em jardins e hortas, como adubo orgânico, devolvendo à terra os nutrientes 
de que necessita, aumentando sua capacidade de retenção de água, permitindo o 
controle da erosão, evitando assim, o uso de fertilizantes sintéticos (CHAMBEL, 2010). 
 
OBJETIVO 
 O objetivo geral do trabalho foi avaliar a qualidade do composto gerado na 
Usina de Triagem e Compostagem de Iguatama-MG, além de comparar sua eficiência 
com relação a outras culturas no plantio de alface.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Urbanos, localiza-se à Avenida 
Juca Pinto, sem número, no município de Iguatama-MG. Na usina já se encontra 
instalada uma área de compostagem de lixo, trabalhando em função da minimização 
dos impactos causados ao meio ambiente. A mesma é encarregada de receber todo o 
lixo da cidade, executando de forma correta todos os processos necessários para o 
destino final, como para a reciclagem e o composto orgânico.  

A Usina recebe em torno de 4.500 kg de lixo por dia, destes, apenas 1.000 kg 
vão para o aterro como rejeito do lixo. O restante se torna composto orgânico ou 
material que pode ser reciclado. Na usina é feita a triagem, separando o lixo nas 
categorias de orgânicos e recicláveis para serem vendidos (papeis, plástico, vidros). 
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Para o processo de compostagem, os materiais orgânicos passam pela esteira e 
caem em uma carroça para serem transportados ao pátio, iniciando-se a 
compostagem. Na usina da Iguatama-MG, a pilha de composto orgânico tem 1,5 m de 
altura e trabalha com uma temperatura de 40°C a 55°C e sempre úmido. O processo de 
compostagem demora de 30 a 120 dias dependendo das condições atmosféricas. Logo 
depois de maturado, composto é peneirado, ensacado e armazenado em pequenos 
galpões arejados.  

O composto produzido na Usina de Triagem é comercializado para cidades 
vizinhas e doado para os cidadãos da cidade de Iguatama para cultivo orgânico de suas 
plantas.  

Os canteiros do experimento foram feitos em um sítio na cidade de 
Iguatama/MG e a alface escolhida foi a Regina SF 3500 com nome científico de Lactuca 
Sativa L.  

Segundo análise do solo utilizado, feita pelo Instituto Federal de Minas Gerais – 
Campus Bambuí/MG, o solo tem as seguintes condições: pH em água – 7,8, que 
representa alcalinidade fraca; Fósforo (P) – 49,8 mg/dm3, considerado muito bom; 
Sódio (Na) – ausente; cálcio (Ca2+) – 9,64 cmolc/dm3, considerado um valor muito bom. 
O manganês (Mg2+) – 0,99 cmolc/dm3, o que é considerado bom; alumínio (Al3+) – 
nulo; Hidrogênio mais Alumínio (H+AL) – 0,75 cmolc/dm3, considerado baixo. O 
potássio (K) – 630 mg/dm3 foi considerado bom.  

A terra analisada apresentou ainda um nível muito bom de Soma das Bases 
Trocáveis (SB) – 2,24 cmolc/dm3; Capacidade de troca catiônica (t) – 12,24 cmolc/dm3; 
Capacidade de troca catiônica a ph 7,0 (T) – 12,99 cmolc/dm3; matéria orgânica (MO) – 
2,47 Dag/kg, representando um nível baixo e; fósforo remanescente (P-rem) – 28,7 
mg/l, que é um nível bom. Os valores foram analisados com base nas tabelas da 5ª 
Aproximação (RIBEIRO, 1999). 

Foram feitos três canteiros onde em um cada um deles utilizou-se um tipo de 
cultura. No primeiro colocou-se o composto obtido na Usina de Triagem, no segundo 
não foi colocado adubação e no terceiro canteiro colocou-se esterco puro. Os 
canteiros foram feitos em 02/08/2010 e neste mesmo dia foram colocados os dois 
tipos de tratamentos. No dia 05/08/2010 foi feita o transplante das mudas da alface 
Regina SF 3500.  

No dia 05/08/2010 houve o plantio das mudas e o sistema de irrigação foi 
determinado como diário e três vezes ao dia, em razão do clima seco que se 
encontrava na região. As alfaces foram colhidas em 23/09/2010, totalizando 49 dias de 
cultivo. Cada canteiro mediu 70 cm de largura e 1 m de comprimento e foram 
plantadas 5 mudas da Alface Regina SF 3500 , com espaçamento de 20 cm uma da 
outra. Não foram retiradas as ervas daninhas e nem qualquer tipo de vegetação 
concorrente durante todo o experimento, pois a observação da quantidade deste tipo 
de vegetação é fundamental para o resultado da análise. 

Foi analisado o composto puro e o esterco curtido utilizados nos experimentos, 
antes e após misturá-los com a terra para medir os seus nutrientes. Para análise da 
alface, colheu-se uma cabeça de cada canteiro, a individualizou e identificou. 
Posteriormente foi pesada a cabeça, desfolhada, contada e pesadas cada folha de cada 
cabeça, para determinar a média do peso fresco. Já para análise do peso seco, cada 
folha foi colocada em uma estufa de circulação de ar forçada com temperatura de 
aproximadamente 80° C por 24 hs, em sacos de papel.  
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Cada cabeça de alface foi medida, manualmente com uma trena, para análise 
da altura e do diâmetro, antes de retirá-las da terra. Após colhidas foram contadas 
manualmente todas as folhas de cada cabeça de alface analisada. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

A análise do composto foi feita em duas etapas, onde na primeira etapa se 
analisou o composto puro, observando apenas o pH e Matéria Orgânica com o 
seguinte resultado: pH - 7,7; M.O. - 1,34 Dag/kg. Na segunda etapa observou-se a terra 
com o composto, obtendo-se os seguintes resultados: pH – 4,4; P – 165,20 mg/dm3; K 
– 700 mg/dm3; Ca 2+ - 13,46 cmolc/dm3; Mg2+ - 1,62 cmolc/dm3; Al3+ - 0; H+Al – 0,74 
cmolc/dm3; SB – 44,86 cmolc/dm3; (t) – 6,87 cmolc/dm3; T – 7,66 cmolc/dm3; V – 95,80 
%; M – 0; MO – 3,51 Dag/kg; P-rem – 32,0 mg/l. 

Com o resultado da análise do composto sendo utilizado como adubo da terra, 
observou-se que melhorou consideravelmente a terra crua, onde aumentou os níveis 
de fósforo, potássio, cálcio, manganês e principalmente os níveis de matéria orgânica. 
Já o pH se manteve estável, ou seja, com alcalinidade elevada.  

A capacidade de troca catiônica a pH 7,0 (T) e também o índice de saturação de 
bases (v) elevaram seus índices consideravelmente. Já a capacidade de troca catiônica 
efetiva abaixou seu nível, mas continua sendo considerada muito boa. O alumínio e o 
Hidrogênio com alumínio baixaram ainda sua quantidade, mudando sua classificação 
de média para baixa. O fósforo remanescente continuou sendo considerado muito 
bom.  

A análise do esterco foi feita também em duas etapas, onde na primeira 
analisou o composto puro, obtendo os seguintes valores: pH – 8,2; M.O. – 10,25 
Dag/kg. Na segunda etapa observou-se a terra com o composto, obtendo os seguintes 
resultados: pH – 8,10; P – 54,20 mg/dm3; K – 850 mg/dm3; Ca 2+ - 11,54 cmolc/dm3; 
Mg2+ - 1,24 cmolc/dm3; Al3+ - 0; H+Al – 0,68 cmolc/dm3; SB – 4,99 cmolc/dm3; (t) – 4,99 
cmolc/dm3; T – 5,67 cmolc/dm3; V – 95,66 %; M – 0; MO – 2,75 Dag/kg; P-rem – 37,30 
mg/l. Nota-se que após a mistura da terra com o esterco, obteve-se melhoria em níveis 
consideráveis.  

Com relação a ervas daninhas, observou-se o crescimento em todos os 
canteiros, mas em maior quantidade na terra pura e no plantio com esterco.  

As alfaces foram colhidas em 23/09/2010. A cabeça da alface, cultivada com o 
composto pesou 584,4 gramas, já a cabeça da alface cultivada com esterco pesou 
287,5 gramas e a terra pura pesou 181,4 gramas. Com relação à medida da cabeça de 
alface, obteve-se 25 cm de altura e 36 cm de diâmetro. Já para o cultivo apenas com 
terra, obteve-se 22 cm de altura e 27 cm de diâmetro. A alface cultivada com esterco 
apresentou uma altura de 22 cm e diâmetro e diâmetro de 30 cm. 

Com relação a quantidade de folhas e o seu peso individual, para o cultivo com 
composto, obteve-se: 56 folhas e 10,43 g, a média do peso de cada folha. Para a alface 
cultivada apenas com terra obteve-se: 38 folhas e 4,77 g a média de peso de cada uma 
das folhas de alface. Finalmente para o cultivo com esterco, obteve-se: 49 folhas e 5,86 
g a média de peso de cada folhas de alface 

Depois que as folhas de alface foram secas em estufa até peso constante, 
procedeu-se a pesagem das folhas para análise do peso seco das alfaces plantadas com 
os diferentes tipos de cultivos, obtendo os seguintes resultados para o peso médio das 
folhas: cultivo com composto – 0,73 g; cultivo simples – 0,25 g; cultivo com esterco – 
0,38 g. 
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CONCLUSÕES  

Conclui-se que o composto é um excelente adubo para a terra, pois aumentou 
em níveis consideráveis os nutrientes nela contidos, tais como; potássio e o fósforo, 
nutrientes essenciais para o cultivo da alface Regina SF 3500. Pode-se observar ainda 
que a terra misturada com o composto apresentou menor presença de plantas 
daninhas, impedindo o crescimento dessa vegetação concorrente com a alface.  

Analisando o tamanho das alfaces se observou o maior crescimento do peso 
fresco das plantas adubadas com o composto em relação aos demais tipos de cultivos. 
Nota-se também maior peso seco e maior número de folhas das alfaces do cultivo com 
composto em relação aos demais cultivos. A diferença apresentada em relação ao 
peso e número de folhas, foi encontrada também no diâmetro e altura das alfaces.  

Diante de todo o exposto pode-se concluir que o composto da Usina de 
Triagem e Compostagem de Iguatama se mostrou eficiente como adubo na cultura da 
Alface Regina SF 500. Sua eficiência ficou mais evidente quando analisado em relação 
ao esterco e a terra crua, onde sua produtividade foi superior.  
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INTRODUÇÃO 

A geração crescente de resíduos sólidos e a busca por novas fontes de energia 
são dois problemas que possuem um significado relevante no contexto ambiental e na 
busca do desenvolvimento sustentável.  

 O aumento da geração de resíduos sólidos e sua disposição adequada em 
aterros sanitários tornaram-se um desafio para as administrações públicas, pois 
requerem um planejamento prévio e elevados investimentos financeiros. No Estado de 
São Paulo, são produzidas aproximadamente 26 mil toneladas diárias de resíduos 
sólidos domiciliares (CETESB, 2011) e, no Brasil, a coleta dos resíduos é feita em todos 
os municípios do país (IBGE, 2010). 

 Dentre os resíduos sólidos, os resíduos domiciliares são aqueles originados na 
vida diária das residências e, no comércio, constituídos por restos de alimentos 
(matéria orgânica), papéis, papelão, jornais e revistas, plástico, vidros, entre outros. No 
Brasil são geradas 183.488 toneladas diárias de resíduos sólidos domiciliares (IBGE, 
2010). 

 A técnica adequada para a disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares 
(RSD) no solo é o aterro sanitário, porém outras formas de disposição, como aterros 
controlados e lixões, são práticas correntes no Brasil. 

 Segundo a ABNT NBR 8.419/1992, aterro sanitário consiste na técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza 
princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e 
reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 
conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for necessário. 

 O aterro sanitário de resíduos domiciliares é um sistema dinâmico formado 
pela massa de resíduos, sobre o qual processos físicos, químicos e biológicos ocorrem, 
promovendo a degradação da fração orgânica com geração de líquidos e gases 
(ALCÂNTARA, 2007). No caso do Estado de São Paulo, a quantidade de resíduos 
dispostos adequadamente passou de 10,9% do total gerado em 1997, para 88,7% em 
2010 (CETESB, 2011, p. 174). 
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Figura 1. Disposição dos resíduos sólidos domiciliares dos municípios do Estado de São Paulo 

Fonte: CETESB (2011, p.174) 

 
 A destinação de todo e qualquer material para a disposição final, mesmo que 

de maneira correta em aterros sanitários, é uma prática que contribui para a escassez 
de recursos naturais, além de contribuir para a exaustão da vida útil destes sistemas.
  

 Como consequência da disposição dos resíduos ocorre a geração de biogás. O 
biogás é formado a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica e sua 
composição típica é cerca de 60% de metano (CH4), 35% de dióxido de carbono (CO2), 
5% de uma mistura de hidrogênio (H2), nitrogênio (N2), amônia (NH3), ácido sulfídrico 
(H2S), monóxido de carbono (CO), aminas voláteis e oxigênio (O2) (WEREKO-BROBBY; 
HAGEN, 2000). Portanto, os aterros são fontes potenciais da emissão de gases de 
efeito estufa. Segundo Filho (2005), a capacidade de um aterro gerar gás vai depender 
de muitos fatores como, por exemplo, a composição do resíduo, umidade, pH, entre 
outros.  

 As condições de temperatura de um aterro influenciam os tipos de bactérias 
predominantes e na sua atividade, consequentemente, o nível de produção de gás. As 
máximas temperaturas do aterro são alcançadas normalmente dentro de 45 dias após 
a disposição dos resíduos, como resultado da atividade aeróbia microbiológica. As 
temperaturas típicas do gás produzido em um aterro variam, tipicamente, entre 30 a 
60ºC (LEITE, 1991). 

Portando, conhecer o comportamento da temperatura em aterros sanitários, e 
sua utilização como indicador da atividade biológica, contribuirá para o avanço dos 
estudos do processo de digestão anaeróbia e da geração de metano em aterros 
sanitários. 
 
OBJETIVO 

A pesquisa tem por objetivo geral investigar a possível relação entre a geração 
de biogás e a variação da temperatura no aterro sanitário municipal de Rio Claro.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivos específicos: 
• Estudar o gradiente da temperatura em diferentes profundidades do aterro; 
• Avaliar a variação da temperatura em locais com diferentes tempos de 

disposição dos resíduos; 
• Verificar a interferência da temperatura ambiente na temperatura dos resíduos 

aterrados, para diferentes condições operacionais do aterro; 
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• Avaliar a influência da precipitação na variação da temperatura. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Equipamentos 
A temperatura será medida com termoresistências (sensores) que se baseiam 

no princípio da variação da resistência ôhmica em função da temperatura. Seu 
elemento sensor consiste de uma resistência de platina de alta pureza, de níquel, 
encapsulado num bulbo de cerâmica ou vidro, com faixa de trabalho de -200 a 650ºC, 
com precisão de 0,3ºC aproximadamente, para uma temperatura de 100ºC. 

3.2 Definição dos Pontos de Tomada de Temperatura e da Frequência da 
Medição 

A seleção dos pontos de coleta será pautada nos seguintes aspectos: 
• Áreas do aterro sanitário com idades distintas de operação: áreas mais antigas 

referentes ao início da operação do empreendimento e, áreas mais recentes, com 
resíduos dispostos no aterro por um período de aproximadamente 12 meses; 

• Distribuição uniforme ao longo da área de disposição de resíduos; 
• Amostras em períodos de estiagem e de chuva; 
• Características da camada de cobertura; 

3.3 Método de Análise  
Cada ponto de medição será medido sempre nos mesmos horários, três vezes 

ao dia (8h00, 13h00 e 17h00). A temperatura será obtida em diferentes profundidades 
do aterro: na superfície, na camada de cobertura de solo e em duas profundidades na 
massa de resíduos aterradas, definidas a partir de ensaios preliminares para se 
conhecer aproximadamente o gradiente de temperatura em função da profundidade.  

As termoresistências serão adquiridas e adaptadas para as condições do 
trabalho. Para a penetração no meio ácido do aterro, serão colocados, num primeiro 
momento, tubos de conduíte de ferro galvanizado 3/4”  para penetração das hastes de 
aço inox 316, com termoresistência em sua extremidade. 

A temperatura na superfície do aterro será medida com a finalidade de traçar 
um mapa com a variação da temperatura em diferentes pontos da superfície do 
aterro. A finalidade do mapa é identificar possíveis pontos de emissão fugitivas de 
biogás pela superfície do aterro. Nesse sentido, será utilizado um termômetro portátil 
digital e um GPS portátil. O interior do tubo será preenchido com espuma isolante 
expandida para evitar a formação de correntes de convecção.  

Para se medir temperaturas com termoelementos, deve-se ter uma 
temperatura de referência conhecida onde se ligará o fio de compensação do 
aparelho. O ponto de referência para esse experimento será uma mistura de água e 
gelo acondicionados em uma caixa térmica. Será traçada uma curva de calibração para 
o equipamento, tomando-se por referência um termômetro de alta precisão. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Os resultados serão analisados tomando-se por base os resultados obtidos no 
campo, onde a temperatura será fixada como variável dependente e os fatores tempo, 
profundidade, pluviosidade e condições operacionais, figurarão como elementos cuja 
influência sobre a temperatura será tomada como objeto de estudo. Identificando 
assim, a real interferência deste parâmetro nas condições do aterro pesquisado. 

Considerando que a temperatura é um importante indicador do grau da 
atividade biológica, e um dos principais fatores que influenciam no metabolismo 
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microbiológico, o conhecimento do comportamento da temperatura no aterro irá 
auxiliar na identificação de possíveis áreas com intensa atividade biológica no aterro, 
sinalizando para o potencial energético e o desenvolvimento de estudos relacionados 
ao aproveitamento energético do biogás (metano). 

Com base na variação da temperatura da superfície do aterro poderá indicar 
possíveis pontos de emissões fugitivas de metano pela camada de cobertura do aterro, 
contribuindo para o efeito estufa. 

E finalmente, a pesquisa irá contribuir para o conhecimento da variação da 
temperatura em um aterro sanitário em escala real, e aprimorar o uso deste 
parâmetro como indicador. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta uma solução ecologicamente correta para a Destinação 
Final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), eliminando-se a necessidade de aterros 
sanitários gigantescos, lixões e valas, através da incineração anaeróbia produzida por 
pirólise e obtendo-se uma fonte alternativa de energia pela produção de gás síntese, 
também conhecido como gasogênio, utilizado na geração de energia elétrica. 

Nele é apresentado todo o conceito do processo de incineração e do gás 
produzido, bem como realizada a caracterização do lixo com a utilização de 
ferramentas estatísticas para obtenção de dados. 
 
OBJETIVO 

Estabelecer parâmetros e apresentar dados que possam demonstrar a 
viabilidade técnica e econômico-financeira do processo, em atendimento às diretrizes 
nacionais dos Planos de Saneamento, às leis ambientais e ao Protocolo de Kiotto com a 
diminuição da emissão de gases de Efeito Estufa, atendendo também os padrões de 
emissão permitidos pelo CONAMA e pelos órgãos de proteção do Meio Ambiente. 

Caracterizar o processo como Usina de Reaproveitamento Energético (URE) 
conforme estabelecido na recente legislação dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado foi obtido através de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 
realizada por estudantes da UNIFAL na cidade de Poços de Caldas. Em cada uma das 
residências amostradas foi coletado cerca de 2 kg de RSU a fim de obter sua 
composição com a identificação dos seguintes elementos: matéria orgânica, papel e 
papelão, plásticos, vidros, metais ferrosos e não ferrosos, borrachas, couros, trapos e 
materiais inertes. Essa caracterização é importante porque está relacionada com as 
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propriedades do gás produzido e seu controle deve ser previamente estabelecido, 
visando sua utilização industrial. 
 

Tabela 2 – Composição do lixo analisado: 

Componentes Frequência (g) 
Frequência 

relativa 
Frequência 
percentual 

Matéria Orgânica 2900 0,36 36 

Papel e Papelão 1500 0,19 19 

Plásticos 1600 0,20 20 

Vidros 700 0,09 9 

Metais ferrosos e não 
ferrosos 

820 0,10 10 

Borrachas, couros, trapos 
e materiais inertes. 

480 0,06 6 

Total 8000 1 100 

 
 A tabela 1 é melhor visualizada no gráfico abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gráfico 1 – Composição do lixo apresentado em um gráfico de setores 

 
No processo da pirólise, a biomassa (lixo previamente triturado, preparado e 

selecionado) é posta no reator pirolítico e aquecida a temperaturas de 400 a 1600°C. 
Como resultado da alta temperatura a matéria orgânica se decompõe, ou é pirolisada, 
formando radicais livres e hidrocarbonetos saturados. Essas moléculas e radicais livres 
formados produzem reações de isomerização, condensação, polimerização, etc, 
formando subprodutos de carbono de cadeia reduzida com potencial energético. 

De maneira geral no reator pirolítico as macromoléculas são decompostas em 
moléculas menores e mais leves que servirão como combustíveis, que podem ainda, 
por sua vez, reagirem entre si dando origem a novos produtos por reações 
secundárias. O número de reações que ocorrem dentro do reator no processo de 
pirólise é impossível de prever ou equacionar em relações de modelo cinético, pois são 
reações simultâneas com reagentes diferentes e que podem reagir mais de uma vez 
como visto anteriormente. [1] 

Diversos estudos apontam a pirólise como um dos meios mais eficientes para o 
tratamento do lixo. Em 1970, W. Sanner concluiu que através dela pode-se extrair 
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diversos subprodutos do lixo. Em uma tonelada é possível extrair cerca de onze quilos 
de sulfato de amônia, 12 litros de alcatrão, 9,5 litros de óleo, entre outros. Constitui-se 
em uma opção ecologicamente correta, além de possibilitar uma diminuição 
considerável do número, e do tamanho, de aterros sanitários. [2] 

 O gás de síntese (ou gasogênio) é um combustível químico que constitui-se 
predominantemente de hidrogênio (50 a 60% do peso). O restante é formado por 
monóxido de carbono (CO). Utiliza-se como matéria-prima materiais geralmente ricos 
em carbono, como carvão, madeira, ou outros tipos de biomassa. Sua produção ocorre 
desde a década de 1920. Primeiramente, surgiu na França e depois se popularizou no 
mundo na época da II Guerra devido à escassez de outros combustíveis. 

O potencial energético do gás de síntese é elevado. Seu conteúdo entálpico 
varia de 1,3 a 4,9 Kcal por litro de gás. Sua produção representa vantagens econômicas 
e ambientais. [3] 

 A queima anaeróbia do lixo ocorre após sua desidratação dentro do reator, 
com temperatura controlada. Com a ausência de oxigênio, está assegurada a não 
produção de dioxinas e furanos no gás. Depois de lavado e homogeneizado, o mesmo 
é pressurizado no gasômetro e direcionado para alimentação de um Grupo Moto-
Gerador que produzirá energia elétrica para o aquecimento do próprio reator e 
também para consumo industrial. 

A massa do resíduo orgânico, natural ou sintética, é transformada em gás, 
restando na saída do reator apenas 3% de cinzas, metais e vidros, que serão coletados 
em caçambas e poderão retornar ao processo industrial através da reciclagem, ou re-
utilizados na construção civil. 

 
Principais vantagens do processo: 

 1 – Ocupa pequena área física em comparação com os Aterros Sanitários; 
 2 – Apresenta pouco consumo de água: não produz vapor para gerar 
eletricidade; 
 3 – Automatização total; 
 4 – Capacidade para processamento de todo Resíduo Sólido Urbano (resíduos 
domésticos; restos de varrição, de roçadas de terrenos e de podas de árvores; resíduos 
de serviços de saúde já inertizados, lodos de E.T.E., etc.); 
 5 – Apresenta compatibilidade com o futuro, pois precede a era do hidrogênio. 
 6 – Emissão limpa, dentro dos padrões de emissão CONAMA e SMA 079. 
 7 – Possibilidade de converter o gasogênio em hidrogênio e metanol. 
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Figura 1 – Fluxograma do Processo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Perfil da Planta Industrial 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

A análise estequiométrica do processo indica que é possível produzir gás 
síntese em quantidade suficiente para alimentar todo o processo e aproveitar o gás 
excedente para gerar energia elétrica. 

O projeto elaborado para uma cidade de 600 mil habitantes, prevê que a 
destinação de RSU através do processo apresentado, além de resolver o problema do 
lixo urbano com responsabilidade ambiental, pode produzir Energia Elétrica auferindo 
receitas conforme indicado na tabela 2, abaixo. 
 

Tabela 2: Previsão de Geração de Energia Elétrica e Receita 

População 
Lixo 

gerado 
R.S.U. 

Volume 
(m³) 

Veloc. 
Trat. 

(m³/h) 

R$/dia 
receita 

Energia 
Gerada 

MWh/dia 

Custo 
MWh 

atacado 
R$ 

Turbina 
(Potência) 

600.000 
hab. 

500 
t/dia 

1.389 
m³/dia 

59 
m³/h 

R$ 
108.000,00 

720 
MWh/dia 

R$ 
150,00 

30 MW 
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Além disso, outras receitas poderão ser agregadas ao processo, pois a 

Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos em Aterros Sanitários tem custado, 
atualmente, ao erário público municipal, em torno de R$ 60,00 por tonelada, mais o 
custo do transbordo e do transporte, ultrapassando R$120,00 por tonelada de RSU 
enterrado. 

E ainda, dependendo da forma como será fornecida a energia térmica ao 
processo (solar, eólica, elétrica), é possível obter Créditos de Carbono devido à 
utilização de energias limpas e diminuição das emissões de gases de efeito estufa. 
 
CONCLUSÃO 

Devido aos custos atualmente envolvidos com a Construção, Manutenção e 
Operação dos Aterros Sanitários, além da Degradação Ambiental Natural da própria 
área, o processo apresentado é perfeitamente viável do ponto de vista técnico e 
econômico-financeiro, mesmo que o gás síntese produzido seja apenas queimado “in 
flare” em vez de utilizá-lo para a produção de energia elétrica. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
no ano de 2010 o faturamento neste setor teve um crescimento de 11% (R$ 124 
bilhões) em relação ao ano anterior (R$ 112 bilhões). No mesmo ano, o mercado de 
computadores aumentou 17%, atingindo 14 milhões de unidades. A previsão para 
2011 é de R$ 139,7 bilhões um crescimento de 12% em relação a 2010. (1)  

Estima-se que cerca de 50 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos são gerados por ano, o que representa 5% de todo resíduo 
mundial (2). Estes resíduos são compostos de materiais poliméricos, cerâmicos e 
metálicos presentes em placas de circuitos impressos, celulares, CD’s e DVD’s, TV’s, 
geladeiras, freezers, fornos de microondas, MP3 players, entre outros. 

A poluição gerada por esse lixo causa, além de problemas ao meio ambiente, 
prejuízo à saúde humana devido a quantidade de metais pesados presentes como 
chumbo, cádmio e mercúrio. Além desses, as sucatas também contém metais 
preciosos que tornam sua reciclagem atraente do ponto de vista econômico (3). 

O grave problema enfrentado está relacionado a forma de descarte deste 
resíduo que não deve ser disposto em lixões e aterros para se evitar a contaminação 
do solo e lençóis freáticos.   

O descarte incorreto, a riqueza na composição dos materiais, a possibilidade de 
serem reutilizados e reciclados gerou interesse de pesquisas científicas, empresas e 
cooperativas no sentido de obter tecnologias para reutilização das sucatas. 

Com o surgimento de dispositivos USB (pen drives ou cartões de memória) 

como alternativa às mídias de armazenamento óticas, como CD e DVD, vem ocorrendo 
um acúmulo de mídias óticas, dado que estas ainda não possuem um processo de 
reciclagem estabelecido. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo a recuperação de prata a partir de CDs 
obsoletos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente uma amostra de 2,021 kg de CDs obsoletos, gentilmente cedidos 
pelo CEDIR (Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de Informática), foi cominuída 
utilizando-se moinho de facas marca Rone, modelo FA2305, com grelha de 8 mm. Foi 
determinado o rendimento da cominuição utilizando-se as massas iniciais e finais do 
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material. O material cominuído foi quarteado pelo método de pilhas alternadas para 
garantir a homogeneização e a retirada de alíquotas menores, também homogêneas, 
de acordo com o procedimento de operações unitárias de minérios. 

Uma amostra de 50,209 g foi submetida à lixiviação utilizando-se uma solução 
de ácido nítrico 4 mol.L-1. A reação foi mantida sob agitação constante e temperatura 
ambiente por 24 h. O material foi submetido a filtração em filtro de papel quantitativo 
e o filtrado foi seco em estufa por 24 h a 60ºC. O balanço de massa foi obtido através 
da diferença entre a massa inicial e final. 

O filtrado foi submetido a Microscopia de Eletrônica de Varredura acoplado 
com espectroscopia de energia dispersiva de raio-X (MEV/EDS). 

A recuperação da prata a partir da solução foi feita através de precipitação, na 
qual solução de hidróxido de sódio 5 mol.L-1 foi lentamente adicionada, com o auxílio 
de uma bureta, a 40 mL do liquor de lixiviação até se atingir pH = 8,4, valor aferido por 
pHmetro. O precipitado foi então levado para análise por EDS. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

O rendimento da etapa de cominuição foi de 99%, o que representa uma perda 
pouco significativa. Uma amostra do CD moído pode ser visualisado na Figura 1 (a). 

A fração metálica removida após a lixiviação foi de 0,4% m/m. A fração 
polimérica de CD após a lixiviação pode ser vista na Figura 1 (b). Esta fração foi 
analisada através do método da queima, na qual o policarbonato foi identificado. 

 

Figura 1. Amostra de CD (a) antes e (b) após a lixiviação. 

A etapa de precipitação resultou em um sólido preto, que pode ser visualisado 
na Figura 2 (a). A análise por EDS mostrou que o precipitado é composto por prata, e o 
difratograma pode ser visualisado na Figura 2 (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 2. (a) Precipitado após o tratamento com NaOH (b) Difratograma obtido por EDS. 

 
A recuperação da prata pode ser realizada a partir deste precipitado obtido, 

sendo necessária uma etapa de purificação.  
 

CONCLUSÕES  
A cominuição foi realizada para se aumentar a área de contato do CD com o 

agente de lixívia. Esta etapa é necessária e representou uma perda muito pequena, o 
que permite sua utilização em escala. 

O tratamento do liquor permitiu a separação da prata da solução através da 
precipitação por NaOH. O método de precipitação de cloreto de prata também foi 
utilizado, mas como se trata de uma quantidade muito pequena de prata, não se 
observou a precipitação de AgCl, provavelmente pela dissolução causada pelo excesso 
de íons H+. Apesar da pequena porcentagem de prata presente no CD, ela ainda é a 
fração de maior agregado, uma vez que o preço é cerca de 500 vezes maior que o do 
policarbonato. 

Um empreendimento que vise a reciclagem de CDs deve levar em consideração 
o reaproveitamento do policarbonato, uma vez que representa a maior fração em 
massa (99%). 
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INTRODUÇÃO 

A Compostagem é uma técnica de tratamento de resíduos orgânicos. Trata-se 
de processo controlado de decomposição aeróbia da matéria orgânica pela ação de 
microorganismos que utilizam oxigênio para suas funções vitais, resultando no 
composto orgânico (GUNTHËR & BESEN, 2010).  

A compostagem caseira é uma modalidade de compostagem, interessante do 
ponto de vista ambiental. Esse método possibilita a degradação dos resíduos orgânicos 
na própria origem, utilizando-se de técnicas e equipamentos simplificados, operados 
pelo próprio gerador.  

De acordo com CEMPRE (2001), os benefícios envolvidos são:  
1) Redução de cerca de 50% dos resíduos destinados aos aterros, aumentando 

a vida útil dos mesmos;  
2) Diminuição do consumo de combustível para o transporte aos aterros e 

consequente diminuição das emissões de gases de efeito estufa gerados nesse 
deslocamento;  

3) Produção de composto orgânico que possui diversos nutrientes benéficos às 
plantas e ao solo e possibilita maior retenção de água. 

A vermicompostagem é a degradação de resíduos orgânicos que 
incorpora minhocas para a produção de composto orgânico. As minhocas 
utilizam a matéria orgânica como alimento, que ao passar pelo processo 
digestivo é decomposta com ajuda de bactérias (CETESB, 1987).  
Atualmente, existem empresas que produzem e comercializam composteiras 

caseiras empregando a técnica da vermicompostagem (Figura 1); uma delas é a 
Morada da Floresta Soluções Ecológicas LTDA. 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Composteiras caseiras (Fonte: Morada da Floresta) 
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Embora haja diversos tipos de composteiras caseiras sendo comercializadas e 

utilizadas, não há registro de avaliação dos resultados observados de seu uso e 
operação. Esta pesquisa propõe-se a avaliar a utilização de composteira caseira, as 
dificuldades de operação e a satisfação do usuário. 

  
OBJETIVO 

Avaliar o uso e a operação de composteiras caseiras que utilizam 
vermicompostagem, do tipo “Composteira Domésticas”, produto fabricado pela 
empresa Morada da Floresta Soluções Ecológicas LTDA. 

Levantar as dificuldades relacionadas ao uso da composteira caseira que utiliza 
a vermicompostagem e Identificar o nível de satisfação dos usuários com esta 
composteira. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Levantamento bibliográfico sobre compostagem caseira e vermicompostagem.  
Elaboração de instrumento de coleta de dados (questionário), contendo 24 

questões referentes aos objetivos da pesquisa.  
Aplicação do questionário via correio eletrônico às 600 pessoas cadastradas na 

lista de compradores e interessados em compostagem da empresa. Aproximadamente 
300 pessoas da lista possuem a composteira caseira comercializada pela empresa.  

Análise descritiva dos dados e discussão dos resultados, avaliando a viabilidade 
da utilização da composteira caseira como método de tratamento caseiro de resíduos 
orgânicos.  
 

RESULTADOS OBTIDOS  
Foram recebidos 50 questionários respondidos válidos, 16,6% do total de 

compradores do produto dessa empresa.  
Pode-se verificar que 76% dos usuários residem em casa, enquanto 18% em 

apartamento, sugerindo possível resistência a possuir uma composteira em 
apartamento.  

Na grande maioria das residências que possuem composteira (90%) também é 
realizada a separação do lixo para reciclagem. Provavelmente, há pré-disposição no 
uso da composteira por pessoas que já fazem segregação de resíduo sólido reciclável.  

Os resíduos colocados na composteira variam de um usuário a outro (Gráfico 
1). Apesar das orientações do fabricante para se colocar casca de ovo, borra de café e 
com moderação, alimentos estragados, alguns usuários não as seguem. Todos colocam 
vegetais crus sem tempero e nenhum, carnes.  
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Gráfico 1 – Tipos de resíduos colocados na composteira 

 
70% dos usuários utilizam o composto produzido na adubação de plantas em 

sua própria residência e apenas 4% afirmaram ter problemas com a destinação do 
composto. No caso da utilização do chorume, 58% dos usuários faz uso na adubação 
de plantas em sua residência e apenas 14% relatam ter problemas com a destinação 
desse produto.  

Quanto à sobrevida das minhocas após período sem manutenção, apenas um 
usuário relatou morte das minhocas depois de um mês sem manutenção.  

Os critérios de operação da composteira para funcionar adequadamente 
consistem basicamente na colocação dos resíduos orgânicos, em retirar o chorume e o 
composto orgânico, quando estabilizado. A maioria dos usuários (60%) não chega a 
gastar mais de 30 minutos por semana com a manutenção da composteira.  

As principais dificuldades e satisfação com a composteira são apresentadas nas 
Tabelas 1 e 2.  

 

 
Apesar de o mau cheiro estar entre as dificuldades, esse não é um problema na 

maioria dos casos (Gráfico 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Satisfação 

Produção de adubo ( composto e chorume) 

Correta destinação do resíduo orgânico 

Benefício ao meio ambiente 

Redução de resíduos encaminhados a aterro/lixão 

Sensação de colaborar com o meio ambiente 

Prática e útil 

Tabela 2 – Dificuldades 

Dificuldade na retirada do composto 

Composteira muito pesada quando cheia 

A torneira é muito baixa 

Mau cheiro 

Dúvidas sobre outros animais na composteira  
(larvas e moscas) 
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Alguns usuários (46%) já tiveram problemas com sua composteira e 26% 

afirmam ter algum incômodo presente. Em ambos os casos as justificativas estão na 
Tabela 2. Porém o nível de satisfação, entre os 49 respondentes, é bastante alto (94%), 
conforme Gráfico3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES  

O presente trabalho permitiu identificar que há variação no uso e operação da 
composteira caseira, de usuário para usuário. Essas variações são: tipo de resíduo 
colocado; tempo de retirada dos produtos (composto e chorume); objetivos com a 
composteira; formas de manuseio; e tempo dedicado à composteira. Apesar das 
dificuldades relatadas, verifica-se que a grande maioria dos usuários está satisfeita ou 
muito satisfeita com o uso e operação deste tipo de composteira caseira. 
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INTRODUÇÃO 

A questão da destinação dos resíduos industriais coloca a humanidade frente a 
problemas ambientais crônicos nos dias atuais, o que compromete sua relação com o 
meio físico e com seu próprio futuro no planeta. Além disso, as pressões 
ambientalistas e a necessidade de reduzir custos nas empresas incentivam a busca e 
adoção por novas tecnologias no tratamento de resíduos. 

O Brasil está entre as maiores potências mundiais no setor de papel e celulose, 
sendo que a taxa de crescimento da produção brasileira no setor supera os 5% ao ano 
(BRACELPA, 2011). Durante as operações industriais, entre os resíduos gerados merece 
destaque um efluente sólido-líquido, resultante do processo de branqueamento da 
polpa celulósica kraft, cuja parte sólida é conhecida como polpa-rejeito. Já para a parte 
líquida, a maior porção do efluente é água, a qual é tratada, e reutilizada no processo 
industrial. 

Este trabalho aborda o caso em que a destinação usual da polpa-rejeito é a 
queima em caldeiras auxiliares, para geração de energia, prática que provoca a 
emissão de poluentes gasosos diversos, como toxinas e gases de efeito estufa. 

A abordagem tem como foco considerar estratégias mais nobres para o fim de 
vida do mencionado resíduo sólido. A proposta se refere à sua utilização como 
agregado em compósitos de fibrocimento, alternativa de interessante potencial 
econômico e ambiental. 

Neste ponto, cabe registrar que Iwakiri (2005) classifica o compósito 
fibrocimento como um painel mineral, atualmente bastante difundido em grande 
parte da Ásia e Europa no mercado de construção civil. Este painel é constituído 
basicamente por dois tipos de materiais, o aglomerante e o aglomerado. O tipo de 
aglomerante mais empregado é o cimento Portland. Como aglomerado, dotam-se 
partículas vegetais (madeira e outros lignocelulósicos) até componentes de origem 
mineral, como resíduos da construção civil. 

Savastano Junior (2000) destaca como características dos painéis minerais a 
possibilidade de serem serrados, parafusados, colados, pregados, pintados, e 
revestidos com outros tipos de materiais. Iwakiri (2005) reforça ainda que os painéis 
feitos de aglomerado vegetal apresentam boa resistência ao fogo, fungos e insetos, 
boas propriedades isolantes, baixa densidade, fácil trabalhabilidade, baixo custo de 
produção entre outros. A Figura 1 exemplifica o produto e sua aplicação no setor da 
construção civil.  
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Figura 1: Painel mineral e seu emprego na construção civil. Fonte: PORTAL DA MADEIRA 

(2011). 

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar a reciclagem da polpa-rejeito como 
alternativa de destinação deste resíduo sólido em substituição a prática usual de 
queima nas plantas de celulose e papel no país. A alternativa de reciclagem proposta é 
a fabricação de compósito fibrocimento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A polpa-rejeito é retirada em decantadores no processo de tratamento 
primário dos efluentes gerados no processo de branqueamento da polpa celulósica. 
Após esta etapa, o efluente passa por um processo de prensagem, para retirada da 
parte líquida remanescente, aumentando sua consistência. Em geral, após esta fase, o 
resíduo é levado para queima em caldeira para geração de energia térmica. 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso, com a amostragem da polpa-
rejeito obtida junto a uma empresa nacional de papel e celulose, em que a geração do 
resíduo equivale a 0,4-0,6 ton/hora. O resíduo amostrado foi utilizado como agregado, 
e o aglomerante adotado foi o cimento Portland CP-32. As quantidades em massa (g) 
das proporções de polpa-rejeito e cimento foram de 1:1,43 e 1:2,72, produzindo-se 
corpos de prova de compósito fibrocimento em consonância com a norma NBR 
5733:1991. Tal norma se refere aos materiais cimentícios (concreto), mas na literatura 
a mesma é muito utilizada para avaliação de painéis minerais à base de partículas 
vegetais. 

Para análise da viabilidade técnica do compósito foram estabelecidos alguns 
indicadores de qualidade. Estes indicadores foram comparados com valores médios 
usuais disponíveis na literatura para compósitos do mesmo gênero, feitos de partículas 
de madeira de Eucalytptus spp (compósito cimento-madeira). 

Os indicadores de qualidade estabelecidos foram: pH da parte cimentícia, teor 
de lignina no agregado, teor de extrativos no agregado, teor de sílica no agregado,  
porosidade do compósito, absorção de água do compósito, inchamento do compósito 
e densidade básica do compósito. Ressalta-se ainda, que estes indicadores foram 
avaliados em função do efeito do uso da polpa-rejeito, e não em função do 
aglomerante adotado (cimento Portland). Os ensaios físicos foram procedidos 
conforme o requerimento normativo seguido, e as propriedades químicas analisadas 
em termos dos resultados das análises químicas feitas para a polpa-rejeito, por parte 
da empresa estudada. 

Cada indicador de qualidade escolhido recebeu um peso estabelecido da 
seguinte forma: 0 – Sem influência significativa; 1 – Com pouca influência; 2 – Com 
influência significativa; 3 – Imprescindível. Os indicadores considerados também foram 
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agregados em grupos, onde foram-lhes atribuídos pesos: 0,45 – Propriedades 
químicas; 0,40 – Propriedades físicas; 0,15 – Outros.  

Desse modo, o resultado na somatória dos pesos atribuídos a cada indicador de 
qualidade, multiplicados pelo respectivo peso atribuído ao grupo pertencente, 
forneceu um valor final denominado de indicador de desempenho. Este indicador 
parametriza a compatibilidade do uso do compósito fibrocimento de polpa-rejeito 
frente os resultados já conhecidos para um modelo de referência utilizado, no caso o 
produto compósito cimento-madeira. Quanto menor for o valor final deste indicador, 
melhor é a sua compatibilidade. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Sobre as referências obtidas na análise química da polpa-rejeito, tem-se que 
sua composição alcança 90% em carboidratos e 10% em impurezas diversas (cinzas 
principalmente), sendo que o teor de lignina e extrativos, quando existente na polpa, é 
muito baixo (em PPM). O teor de cinzas é, em média, sete vezes maior do que o 
presente na polpa utilizada na produção de papel (polpa-produto), sendo que mais de 
80% são insolúveis em ácido clorídrico, o que indica alta concentração de sílica. Esta 
sílica traz alguns problemas, como o desgaste de equipamento, e ainda promove a 
formação de defeitos na celulose. O teor de cloreto é dez vezes superior ao verificado 
na polpa-produto e o principal efeito deste componente é a corrosão de 
equipamentos, além da formação de toxinas, as quais poluem o meio ambiente. 
Portanto, a utilização da polpa-rejeito para geração de energia mostra-se 
problemática, devido aos danos causados nos equipamentos industriais e às emissões 
decorrentes ao meio ambiente. 

Em contrapartida, o resíduo sólido analisado apresentou importantes 
características para emprego como material para painéis minerais como mostrado na 
Tabela 1.  

 
Tabela 1: Indicador de desempenho para o produto proposto. 

Indicadores de qualidade Peso Compósito 
cimento-madeira 

Compósito fibrocimento 
de polpa-rejeito 

pH da parte cimentícia 0,45 2 3 

Teor de lignina no agregado 0,45 0 3 

Teor de extrativos no agregado 0,45 3 0 

Teor de sílica no agregado 0,45 3 0 

Absorção de água 0,40 2 3 

Inchamento 0,40 2 3 

Densidade básica 0,40 2 3 

Indicador de desempenho - 6 6,3 

 
De um modo geral, os resultados de propriedades físicas para os compósitos de 

polpa-rejeito e de cimento-madeira mostraram-se similares. Porém, os resultados para 
o compósito de referência foram superiores. Isto se deve ao grau de deterioração das 
fibras de madeira presentes em ambos os produtos, porém, em um nível superior para 
as provenientes da polpa-rejeito. 
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Sobre as propriedades químicas, houve um equilíbrio entre os compósitos 
comparados. O pH da parte cimentícia apresenta maior influência para a polpa-rejeito 
(peso 3), pois pode deteriorar materiais susceptíveis ao ataque do meio alcalino, como 
a madeira, o que causa uma rápida perda da resistência mecânica. No caso da polpa-
rejeito, como sua composição é em 80% carboidratos, isto faz com que os álcalis 
ataquem diretamente as fibras, fato este não ocorrente para a madeira, que poderá 
resistir mais ao ataque álcali por possuir substâncias como a lignina, em teores 
apreciáveis. 

O teor de extrativos, o principal responsável pela inibição da solidificação do 
cimento Portland, no caso do compósito de polpa-rejeito não mostrou influência 
significativa (peso 0), já que a quantidade destas substâncias encontradas na polpa é 
expressa em PPM, diferentemente de quando trabalha-se com partículas de madeira. 

Também a presença de sílica aumenta a existência de forças de atração de Van 
der Waals, a principal fonte de resistência na parte cimentícia do compósito. No caso 
da polpa-rejeito, a quantidade de sílica é muito maior do que a encontrada 
naturalmente na madeira de Eucalipto e, por este déficit de sílica, recebeu peso 3 . O 
teor de sílica em alta concentração tende a aumentar a resistência do compósito. 
 
CONCLUSÕES  

Os indicadores de desempenho entre o compósito fibrocimento proposto e o 
de referência mostraram-se aproximados, indicando a compatibilidade para utilização 
do resíduo sólido polpa-rejeito como insumo para produção de painéis minerais.  

Assim, a alternativa proposta de reciclagem deste resíduo sólido apresenta 
potencial de aplicação. Essa medida contribui não só no aspecto econômico, mas 
também no ambiental, na medida em que os impactos são minimizados pela não 
emissão de gases tóxicos com a prática usual da queima deste resíduo. 

Sugere-se a realização de novas fases de experimentação considerando outros 
indicadores de qualidade, para melhor embasar as conclusões sobre a viabilidade do 
produto. 
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INTRODUÇÃO 

O aterramento ainda é o método mais utilizado para a destinação final de 
resíduos sólidos no Brasil. Hoje um dos maiores problemas é a adequada projeção de 
sua vida útil e projeto de sua capacidade, pois se executam estimativas empíricas ou 
pouco representativas da condição de campo. Nesse sentido, é necessária a 
compreensão sobre o funcionamento dos processos biofísicoquímicos e das rotas 
metabólicas de biodegradação, além do consequente recalque da massa de resíduos, 
visto a relação direta entre tais parâmetros. Desta forma, células experimentais 
(lisímetros) representam uma técnica bastante promissora para o conhecimento do 
comportamento dos resíduos, além de permitir a obtenção de parâmetros úteis para 
projetos, construção e monitoramento de aterros. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho objetiva monitorar o comportamento de resíduos sólidos em um 
lisímetro de escala experimental, verificando a influência da composição dos resíduos 
no processo de degradação e conseguintes recalques. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram desenvolvidos em um lisímetro de laboratório 
projetado por Santos (2010), no Laboratório de Geotecnia Ambiental da UPF. Foram 
realizados experimentos com material de composição 100 % orgânica (L1) e com 
composição gravimétrica brasileira segundo IBAM (2001), em 65 % de matéria 
orgânica (L2). O peso específico adotado para a compactação dos resíduos foi de 4,5 
kN/m³, comum em aterros brasileiros. Água foi adicionada semanalmente ao 
experimento, buscando simular a precipitação. O recalque foi monitorado através de 
um sensor conectado a um sistema de aquisição de dados e foram analisados os 
microorganismos mesófilos viáveis anaeróbios e aeróbios. Os dados obtidos durante o 
monitoramento do recalque foram tratados e a eles foi ajustado o modelo biológico de 
compressibilidade Meruelo (ARIAS, 1994), o qual considera a degradação biológica e 
permite determinar o coeficiente hidrólise (Kh) e coeficiente de perda de massa (α) que 
se transforma em recalques. 
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RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Pela avaliação do comportamento microbiológico do resíduo orgânico 

correlacionado com o conseqüente recalque percebeu-se uma pronunciável 
correlação, sendo que o aumento do número de microrganismos aeróbios indicadores 
de biodegradação ocasionaram um aumento do recalque. Para o resíduo L2 não foi 
possível ainda elaborar essa correlação, pois os ensaios encontram-se em andamento. 
O comportamento do recalque ao longo do tempo de ensaio e o ajuste a estas curvas 
segundo o modelo Meruelo (Equação 1) para os diferentes experimentos podem ser 
vistas nas figuras 1 e 2. Na tabela 1, estão indicados os valores dos parâmetros 
resultantes da calibração ao referido modelo. Os ajustes foram feitos, observando-se 
todo o período de monitoramento do resíduo puramente orgânico (L1) e parte do 
monitoramento do resíduo de composição gravimétrica urbana (L2).  

 

 
Figura 1: Curva de ajuste ao modelo de recalque Meruelo aos dados experimentais de resíduo 

orgânico (L1). 
 

 
Figura 2: Curva de ajuste ao modelo de recalque Meruelo aos dados experimentais de resíduo 

sólido urbano (L2). 
 
  

(1) 
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Tabela 1: Parâmetros de ajuste ao modelo Meruelo. 

 L1 (0 a 77dias) L2 (0 a 27 dias) 

Parâmetro α Kh α Kh 
 0,8 0,096 0,7 0,065 

 
Pela análise das figuras 1 e 2 e da tabela 1, como já era esperado, tendo em 

vista que o modelo só leva em conta os recalques induzidos pela biodegradação, a 
curva de ajuste aos dados experimentais do resíduo L1 apresentou uma melhor 
correlação em comparação a curva de ajuste resíduo L2. Isso ocorreu possivelmente 
pela maior heterogeneidade dos resíduos que conservam uma menor parcela de 
conteúdo orgânico. Os valores de Kh e α resultaram em 0,096 e 0,8  para o resíduo L1 e 
0,065 e 0,7  para o resíduo L2, permitindo inferir que os valores observados de Kh  
representam uma maior influência de reações de hidrólise para o resíduo L1 do que o 
L2 e, da mesma forma, o valor de α para o resíduo L1 representou uma maior taxa de 
degradação da matéria biodegradável em comparação com o resíduo L2, 
representando maior perda de massa e recalques. Esse comportamento já era 
esperado, pois a predominância de matéria-orgânica para L1 ocasionou maior taxa de 
biodegradação e conseqüentes recalques (ALCANTARA, 2007). 
 
CONCLUSÕES  

Verificou-se que a composição dos resíduos influenciou nos valores de Kh e α. 

Observaram-se valores de Kh e α maiores para o resíduo L1, o que indica maior 
degradação e reações de hidrólise, devido ao maior teor de matéria-orgânica. 
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INTRODUÇÃO 

Águas residuárias da lixiviação de resíduos industriais e de mineração são um 
problema em decorrência da presença de metais e de sua constituição ácida. O maior 
agravante é que elas têm o seu principal destino sobre o solo, o qual não representa o 
ponto final das substâncias tóxicas presentes, pois em muitos casos a disposição é 
realizada de forma inadequada. A execução de barreiras de solo compactado reativas e 
de baixa condutividade hidráulica é uma técnica tradicional utilizada para limitar o 
transporte dos contaminantes através de impermeabilização, em locais de disposição 
de resíduos industriais e de mineração. 
 
OBJETIVO 

O objetivo foi avaliar o comportamento reativo de um solo argiloso 
compactado com adição de cimento Portland, para fins de aplicação em barreiras 
impermeáveis em aterros de resíduos sólidos industriais e de mineração, quando 
submetido à ação de carga estática de resíduos e em contato com lixiviado ácido 
enriquecido com os metais cádmio e chumbo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras deformadas de um Latossolo residual argiloso foram coletadas no 
Campo experimental de Geotecnia da Universidade de Passo Fundo. Ensaios de 
compactação proctor modificado, segundo NBR 7182 (1986), foram realizados para 
determinar o peso específico e umidade ótima de moldagem de corpos de prova que 
receberam a adição de 0 %, 1 % e 2 % de cimento portland CP-V. Ensaio de difusão, 
adaptado de Barone et al (1989), com aplicação de carga estática de 0 kPa, 250 kPa e 
500 kPa ao solo, foi realizado para o estudo do transporte dos metais cádmio e 
chumbo. A solução contaminante foi elaborada com água destilada, na concentração 
de 10 mg/L do metal ensaiado e nas faixas de pH 1, 3,5 e 6. As concentrações, dos 
metais ensaiados na solução, foram monitoradas com análise em espectrofotômetro 
de absorção atômica. Por digestão de metais pelo método 3050B (U.S.E.P.A., 1995), o 
perfil de concentração dos corpos de prova ensaiados, foi analisado em 
espectrofotômetro de absorção atômica. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

A partir de balanço de massa dos ensaios de difusão pôde-se calcular o 
parâmetro fator de retardamento Rd e o coeficiente de difusão efetiva - D* foi 
calculado a partir de retroanálise do perfil dos corpos de prova ensaiados, a partir de 
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solução analítica apresentada por Shackelford (1991). A partir de análise estatística 
realizada verificou-se que a carga vertical aplicada não teve influência sobre o processo 
de difusão e que D* foi influenciado pelo teor de cimento apenas para o chumbo. Os 
valores médios de D* e Rd são apresentados na Tabela 1. Como pode ser visto na 
Tabela 1, para os ensaios com Pb, o incremento do fator pH de maneira isolada, 
favorece o aumento de Rd. No entanto, com a adição de cimento ocorreu um efeito de 
interação. Em conjunto com valores de pH elevado é provável que tenha havido, um 
aumento imediato de pH causando uma maior ocorrência de reações de precipitação 
na barreira do que as reações de adsorção, o que causou uma redução na 
disponibilidade de chumbo para os processos de adsorção e difusão, resultando em 
redução dos valores de Rd e D*. Por outro lado, para o Cd, o mesmo comportamento 
ocorreu, mas em menor intensidade, o que só foi capaz de reduzir as reações de 
adsorção para a combinação pH 6 e 2% de cimento, não sendo suficiente para afetar a 
redução da D*. O comportamento observado é confirmado na literatura. Segundo 
Raymond (2001), Pb pode ser precipitado em frações de solo em pH menor que o Cd, o 
que explica o efeito mais pronunciado de precipitação química para Pb. Além disso, a 
influência do pH sobre as reações de adsorção foi observada por diversos autores (e. g 
Lee 1998; Wu Li e 1998; Pierangeli et al 2005, Meurer et al 2006), explicando que a 
adsorção é mais significativa por causa do aumento das cargas negativas na superfície 
de partículas do solo. 

 
Tabela 1: Valores médios dos parâmetros de transporte 

Teor de cimento (%) pH da solução 
Fator de retardamento Rd 

Coeficiente de difusão 
efetiva 

D* (m2/s) 

Pb Cd Pb Cd 

0 1 4.0 1.4 

1.3.10-9 

3.5.10-10 

0 3,5 150.0 38.7 

0 6 196.3 13.4 

1 1 2.9 2.5 

6.7.10-10 1 3,5 42.0 37.6 

1 6 156.9 147.3 

2 1 16.8 1.5 

1.9.10-10 2 3,5 20.1 131.9 

2 6 15.1 64.8 
 

CONCLUSÕES  
 Os valores de Rd sofreram incremento com o pH da solução 

contaminante. Valores elevados de pH e cimento resultaram em decréscimo de Rd para 
Cd e Pb e D* com o pH para Cd devido à ocorrência de precipitação química, as quais 
limitou à adsorção. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tanto a industrialização como a expansão demográfica teve 
um elevado crescimento, promovendo uma maior geração de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), fato que vem ocasionando uma maior poluição ambiental com 
disseminação de várias doenças (DACANAL, 2006). 
 Os resíduos sólidos constituem uma condição importante para o 
desenvolvimento de diversas comunidades microbiológicas, principalmente devido ao 
elevado teor de matéria orgânica gerado, que no Brasil atinge cerca de 60 a 65% 
(SILVA et al., 2010).  

A degradação da matéria orgânica dos resíduos sólidos ocorre pela ação de 
diferentes grupos de microrganismos, a exemplo das bactérias, que podem extrair 
poluentes que se combinam com o solo e a água e naturalmente, não são fáceis de 
serem removidos do meio ambiente. Diante isso, é importante estudar a ação destes 
microrganismos decompositores, sejam eles aeróbios ou anaeróbios, pois eles são os 
principais responsáveis pela degradação da matéria orgânica, e consequentemente 
pela geração de líquidos e gases, potencialmente poluidores. 

Muitos municípios brasileiros, como é o caso da cidade de Campina Grande-PB, 
não possuem aterro sanitário e os resíduos produzidos têm como destino final 
vazadouros a céu aberto. Porém essa é uma prática errônea, visto que esta disposição 
inadequada gera grandes impactos negativos sobre o meio ambiente, existindo a 
necessidade de se dispor os resíduos de forma adequada. Um dos métodos mais 
adequados para a deposição de resíduos sólidos são os aterros sanitários, que além de 
dispor de técnicas de impermeabilização do solo e cobertura dos resíduos, ainda 
promovem a captação do gás e sua posterior queima em “flare”, ou utilização do 
mesmo para geração de energia elétrica (PECORA et al., 2008). 

Estudar o comportamento das bactérias aeróbias e anaeróbias é de 
fundamental importância, a fim de entender as interações que ocorrem no processo 
biodegradativo em que estes microrganismos atuam. 
 
OBJETIVO 
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 O objetivo deste trabalho é monitorar o comportamento das bactérias aeróbias 
e anaeróbias no processo biodegradativo dos resíduos sólidos urbanos da cidade de 
Campina Grande - PB, presentes em um biorreator.  
MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida no município de Campina Grande-PB, que possui 
uma população de 383.941 habitantes, com área de aproximadamente 621 km2 (área 
urbana de aproximadamente 96km2), localizada a 120 km da capital do Estado, João 
Pessoa IBGE (2010).  

As coletas das amostras no biorreator foram realizadas na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). As amostras coletadas foram encaminhadas para o 
laboratório da EXTRABES (Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos 
Sanitários- Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande-PB e 
Universidade Estadual da Paraíba-PB) e para o Laboratório de Antibióticos da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Os RSU destinados ao enchimento do biorreator foram coletados em três 
bairros, com rotas de coletas definidas pelo departamento de limpeza urbana do 
município de Campina Grande-PB: Mirante, Catolé e Conjunto Argemiro Figueiredo 
situado no bairro Sandra Cavalcanti (Figura 1). Para a realização da coleta e 
amostragem dos resíduos utilizou-se o procedimento recomendado pela norma NBR 
10007 (ABNT, 2004) - Amostragem de Resíduos.  

 
Figura 1: Bairros da cidade de Campina Grande – PB que foram utilizados para amostragem da 

pesquisa, 2009. 

 As análises de bactérias aeróbias foram realizadas de acordo com (APHA,1998) 
e para a leitura e cálculo de bactérias anaeróbias foi utilizada a metodologia baseada 
no  (CETESB, 2004).  
 
RESULTADOS OBTIDOS 

As Figuras 2 e 3 apresentam os resultados do comportamento das bactérias 
aeróbias e anaeróbias totais ao longo do tempo de monitoramento do biorreator. 
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Figura 2: Contagem de bactérias aeróbias totais nas diferentes camadas (superior, intermediária e 

inferior) em relação ao tempo decorrido, no período de outubro de 2009 a junho de 2011. 
DAE*- Dias Após o Enchimento 

 
Figura 3: Contagem de bactérias anaeróbias totais nas diferentes camadas (superior, intermediária e 

inferior) em relação ao tempo decorrido, no período de outubro de 2009 a junho de 2011. 
DAE*- Dias Após o Enchimento 

 

De acordo com a  Figura 2 pode-se observar que houve um decréscimo na 
contagem das bactérias aeróbias totais, desde o ínicio ao final do período de 
monitoramento. Esse fato pode está relacionado com a diminuição da quantidade de 
matéria orgânica, decorrente da biodegradação dos resíduos sólidos, uma vez que, as 
bactérias dependem de fontes nutricionais para se desenvolverem, além da 
quantidade de oxigênio que provavelmente está sendo reduzido ao longo do tempo 
(ARAÚJO, 2011). Pode-se dizer que a presença destas bactérias está relacionada com a 
quantidade de matéria orgânica. Monteiro (2003) relata que com a diminuição da 
matéria orgânica nos resíduos ocorre também a diminuição deste grupo de bactérias.  

Analisando-se a Figura 3, pode-se observar que ao longo do tempo e com a 
variação da profundidade das camadas, houve um aumento das bactérias anaeróbias 
totais, pois pode ter ocorrido a diminuição de oxigênio dissolvido com consequente 
decréscimo das bactérias aeróbias. Passados os 60, 469 e 559 dias, não foi possível 
realizar as análises de anaeróbios devido a problemas operacionais com o tubo de 
nitrogênio, pois este gás é indispensável para a realização destas análises já que os 
meios precisam ser purgados com o nitrogênio para expulsar o gás oxigênio presente 
nos tubos de penicilina (ARAÚJO, 2011).  

A contagem de bactérias aeróbias e anaeróbias na camada superior foi 
interrompida após os 223 dias por causa dos recalques sofridos pela massa de resíduo 
devido ao peso da camada de cobertura, além de serem retiradas quantidades 
significativas de solo, o que inviabilizou a análise nestes pontos de coleta.  
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CONCLUSÕES 
 De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que: 

- As bactérias aeróbias e anaeróbias totais apresentaram comportamentos 
distintos ao longo do monitoramento do biorreator, ocorrendo variação no 
crescimento destas bactérias com o passar do tempo e das profundidades analisadas.  

- Houve uma redução em ordem de grandeza das bactérias aeróbias quando 
comparadas com as bactérias anaeróbias ao longo do tempo de monitoramento nas 
diferentes profundidades, provavelmente pela redução da matéria orgânica e do 
oxigênio presente no biorreator. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento desenfreado do capitalismo, a globalização, o desenvolvimento 
e os avanços tecnológicos que um “mundo moderno” sugere, estão aquém de um 
modelo ideal de sustentabilidade e da própria natureza humana. 

  No entanto, toneladas de matéria-prima são industrializadas e transformadas 
em objetos de consumo, atendendo a demanda exponencialmente crescente de 
indivíduos consumidores e principais produtores dos rejeitos e resíduos (lixo), gerados 
por esses processos. 

Devemos ter em mente que o ciclo dos produtos na cadeia comercial não 
termina quando, após serem usados pelos consumidores, são descartados. Há muito 
se fala em reciclagem e reaproveitamento dos materiais utilizados. Esta questão se 
tornou foco no meio empresarial, e vários fatores cada vez mais as destacam, 
estimulando a responsabilidade da empresa sobre o fim da vida de seu produto 
através do processo de logística reversa, o que não se sabia é que ... “as iniciativas 
relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis retornos econômicos as 
empresas praticantes”. (Lacerda, 2002; Barbieri e Dias, 2002), o que torta muito mais 
interessante quando o foco a ser desenvolvido são as sociedades capitalistas. 

Dessa forma observamos a sociedade como um dos principais agentes 
produtores de resíduos assim como as peças fundamentais para a reversão desse 
quadro, diante de uma nova postura e conscientização ambiental, buscando ações 
mitigadoras em prol de um mundo sustentável. 

Contudo, aliar os interesses econômicos das produções capitalistas, as leis 
governamentais, exige uma postura diferenciada enquanto cidadãos e empresários 
conscientes de seus papéis em um planeta sustentável. Dessa forma a reutilização de 
resíduos e descartáveis como forma de gerar lazer, cidadania e lucratividade é um 
grande desafio. Porém a embarcação - pet promove educação ambiental, cidadania, 
reutiliza resíduos, apresenta soluções ao processo de logística reversa, desenvolve 
alternativas de energia limpa, sustentabilidade e ainda gera lazer. 

 
OBJETIVO 

O presente trabalho teve o objetivo principal de desenvolver alternativas 
socioambientais a nova lei de resíduos sólidos e ao processo de logística reversa. Visou 
ainda a produção de energia limpa, reutilização de materiais descartáveis, ações de 
conscientização e educação ambiental, cidadania, sustentabilidade, além de lazer, 
economia e cultura. 

 
MATERIAIS  

As informações constantes nesse presente trabalho foram obtidas na biblioteca 
da Faculdade de Tecnologia de Jahu, documentos eletrônicos e artigos disponibilizados 
por professores. 
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Na embarcação utilizou-se cerca de 500 garrafas pet de 2 litros dos 
refrigerantes XV provenientes do resíduo urbano, 120 metro de fita adesiva multiuso 
produzidas com óleo de motor usado, 2 kg de CO2 sólido (gelo seco), 900 gramas de 
cola de contato, arame, 45 quilograma de resíduo de ferro.  

Para a propulsão foram usadas 2 placas solares fotovoltaicas, 1 motor elétrico, 
1 bateria, um controlador de carga, fios e cabos elétricos. 

 
MÉTODOS 

Para o casco da embarcação arrecadou-se as garrafas pets através de uma 
campanha de conscientização ambiental baseado no processo de logística reversa. As 
garrafas depois de passarem por um processo de limpeza; 250 foram cortadas e nas 
outras 250 foram colocados 2 gramas de CO2 em cada uma.  

As garrafas cortadas serviram de conexões entre as garrafas pressurizadas com 
o CO2 ,   as quais foram coladas uma a outra  formando tubulações com  cerca  de sete 
garrafas pressurizadas e 6 conexões, as quais tiveram suas emendas reforçadas por fita 
multiuso.  

Ao todo foram feitas 40 tubulações, as quais foram amarradas formando duas 
bisnagas de 20 tubulações cada, de maneira a serem presas a estrutura de ferragem da 
embarcação. 

A propulsão foi idealizada através da transformação de energia solar em 
energia elétrica, por meio de um circuito onde as placas solares fotovoltaicas são 
ligadas ao controlador de carga, e este, é ligado a uma bateria elétrica a qual alimenta 
o motor.    

 
Figura 1 – Garrafas Pet               Figura 2 – Bisnagas 

 

RESULTADOS OBTIDOS  
Como resultado, obtivemos uma embarcação ambientalmente sustentável. 

Onde a matéria prima utilizada, foi proveniente de resíduos urbanos e a propulsão 
baseado em um circuito elétrico usando como fonte alimentadora a energia solar. 
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Figura 4 – Embarcação Pet (teste) 

 
CONCLUSÕES  

O presente trabalho afirmou as possibilidades de implantação da nova política 
de resíduos sólidos, sob uma diferente óptica; agregando alternativas ao processo de 
logística reversa, minimização de resíduos urbanos, estimulando a coleta seletiva, a 
produção de energia limpa, gerando educação ambiental, cidadania e 
desenvolvimento socioambiental. 
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INTRODUÇÃO 

O gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ganhou nos últimos anos 
uma importância vital devido ao aumento das quantidades geradas no nosso país e o 
seu ineficiente destino final. Os problemas associados com esses resíduos sólidos na 
sociedade atual são complexos e tem crescido ao longo do tempo. 

Segundo os dados do IBGE (2010), a população brasileira é de 190.732.694 de 
habitantes, produzindo em torno 60,8 milhões de toneladas de RSU por ano. De 
acordo com a ABRELPE (2006), a realidade das cidades brasileiras é de que apenas 
11,7% possuem aterros sanitários e mais de 88% depositam seus resíduos a céu 
aberto, sem nenhum tipo de controle, cujos locais são denominados lixões.  
 A Paraíba é considerada o segundo estado do país que mais produz resíduos 
por habitantes. Estudo desenvolvido pelo Ministério das Cidades, através do 
Diagnóstico de Manejo e Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento (SNIS), mostrou que o paraibano produz 1,56 kg de 
resíduos por dia. O recorde da Paraíba só é superado pelo Distrito Federal cujos 
habitantes conseguem produzir uma média de 2,4Kg de lixo diário (FOCANDO A 
NOTÍCIA, 2010). 

Os aterros sanitários consistem em uma alternativa viável para solucionar este 
problema, por ser a técnica mais utilizada no mundo inteiro devido a sua praticidade e 
seu baixo custo, se comparados com outras formas de tratamento. Contudo, os aterros 
não podem ser vistos como simples local de armazenamento, pois se tornam 
indispensável à otimização de projetos e a aplicação de metodologias operacionais 
capazes de assegurar, de modo estável, a evolução dos processos de degradação e 
estabilidade geotécnica do aterro.  

 O monitoramento dos RSU em uma célula experimental apresenta-se como 
uma ferramenta bastante interessante por permitir a criação de um banco de dados 
que proporcione o estudo das diversas variáveis envolvidas no comportamento desses 
resíduos em aterros, contribuindo para construção, operacionalização e 
monitoramento de aterros em escala real em cidades de pequeno e médio porte.  
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OBJETIVO 
 O objetivo desse trabalho consiste no monitoramento de uma célula 
experimental de Resíduos Sólidos a fim de obter subsídios para aperfeiçoar técnicas de 
disposição final em aterros sanitários de escala real no município de Campina Grande -
PB.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O monitoramento da célula experimental de resíduos sólidos urbanos da cidade 
de Campina Grande – PB está sendo realizado na Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG. 
 
Célula Experimental 
 A célula experimental foi construída em alvenaria de tijolos manuais, com 2,0m 
de diâmetro interno e 3,0m de altura possuindo volume aproximado de 9m3, em 
formato cilíndrico, com seção transversal circular para facilitar a distribuição e 
compactação dos resíduos em seu interior, uniformizando a distribuição das pressões 
laterais na parede interna das células experimentais, conforme apresentada na Figura 
01.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 01: Célula Experimental de RSU 

 
A célula foi dotada de sistema de drenagem de líquidos e gases, medidores de nível 
dos líquidos, medidores de recalque superficiais e profundos e medidores de 
temperatura ao longo da profundidade. O sistema de drenagem de lixiviados foi 
constituído por tubos de PVC perfurados apoiados diretamente sobre o solo 
compactado e por uma camada de brita que promoverá a drenagem de toda área do 
fundo da célula experimental. Nas camadas de base e de cobertura foi utilizado um 
solo com características de baixa permeabilidade. 
 
 Monitoramento da célula experimental 

Após as etapas de construção e enchimento da célula, iniciaram-se as fases do 
monitoramento, que consiste em acompanhar e analisar o processo de biodegradação 
dos resíduos. Durante este monitoramento, as amostras serão coletadas e levadas ao 
laboratório, para realização dos diversos tipos de experimentos microbiológicos, 
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físicos, químicos, físico-químicos e geotécnicos. Além disso, serão realizadas medições 
in situ de recalques, temperatura, gás e líquidos lixiviados. Tudo que possa retratar o 
estudo de aterros em escala real. 

Inicialmente foram realizados estudos gravimétricos e volumétricos da 
composição dos resíduos sólidos e mensalmente serão realizadas análises das 
amostras para monitorar seu comportamento ao longo do tempo e profundidade. As 
medições in situ serão realizadas em uma frequência semanal. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

� Espera-se com este trabalho, poder contribuir com a produção do 
conhecimento científico, no que concerne ao estudo do monitoramento dos resíduos 
sólidos urbanos em células experimentais, quanto obter a partir deste estudo, 
parâmetros a fim de projetar e operacionalizar aterros sanitários em escala real; 

� Esta pesquisa vem avaliar o comportamento dos resíduos sólidos urbanos da 
cidade de Campina Grande-PB, possibilitando a expansão de sua aplicabilidade em 
cidades com características semelhantes; 

� Espera-se também relacionar os dados de monitoramento do processo 
biodegradativo dos resíduos sólidos urbanos com a evolução dos recalques, geração de 
lixiviado e biogás, toxicidade e as condições meteorológicas como acontecem em 
aterros sanitários. 
 
CONCLUSÕES 
 Concluímos que estes estudos servem para a obtenção de parâmetros de 
projetos de aterros em escala real, servindo, portanto como base para o 
dimensionamento e operacionalização desses aterros, auxiliando no desenvolvimento 
de novas tecnologias que possam ser utilizadas pelas Universidades, demais empresas 
públicas e privadas, e a sociedade em geral na tentativa de estabelecer melhorias no 
tocante a gestão ambiental e a qualidade de vida; assumindo papel estratégico 
primordial para o desenvolvimento tecnológico da região incentivando a elaboração e 
o desenvolvimento de novas tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas da atualidade é a produção de resíduos quer seja 
no começo, meio ou fim da cadeia produtiva. Em se tratando de aparelhos eletrônicos, 
esta cadeia produtiva se caracteriza pela grande quantidade de recursos necessários 
como matéria prima, e aqui é importante destacar o enorme consumo de água e 
energia (TORRES, 2008); curto período de vida dos produtos produzidos e a enorme 
quantidade de materiais descartados no meio ambiente. Para Calvão et al. (2009) este 
fato se insere em  uma sociedade capitalista, onde o que interessa é a capacidade que 
um produto tem de gerar um fluxo financeiro e não a sua utilidade e por conseguinte a 
sua durabilidade. Desta forma, onde se observa uma inovação tecnológica cada vez 
mais rápida, o fácil acesso a crédito para grande parte de população, e o alto custo de 
reparo de equipamentos usados, uma das principais indagações e preocupações é o 
que fazer com estes materiais descartados, também chamados de lixo eletrônico. De 
acordo com Ferreira e Ferreira (2008) este lixo eletrônico é um dos que mais cresce no 
mundo, no entanto, apesar de todos os mecanismos legais, como resoluções do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e mesmo a recente Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), para a correta destinação deste material, 
toneladas e toneladas destes equipamentos são descartados indevidamente em lixões 
ou aterros sanitários, sendo uma das principais fontes de contaminação do solo e 
lençol freático e um perigo para a saúde humana. Há de se destacar este fato, pois 
ainda falta uma ampla divulgação dos perigos e consequências provocadas por estes 
materiais, além de se observar que o poder público não está preparado, assim como 
existem ainda poucas empresas privadas capazes de darem um destino adequado à 
estes materiais. Diante desta situação, todos precisam fazer a sua parte, cabendo 
também a Instituições de Ensino, como é o caso da Fatec Jales, se mobilizar para 
difundir conhecimento, tecnologia e incentivar parcerias que envolvam ações voltadas 
à viabilidade econômica, à preservação ambiental e ao desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa.  
 
OBJETIVO 

O trabalho teve por objetivo a integração entre as áreas de informática 
(Hardware) e Gestão Ambiental dos cursos da Faculdade de Tecnologia de Jales através 
de uma ação que contemplasse o desenvolvimento tecnológico, a mitigação do 
impacto ambiental e o exercício da responsabilidade social. 
         
MATERIAL E MÉTODOS 
 O trabalho iniciou em fevereiro de 2011. Houve um processo de esclarecimento 
e conscientização sobre o projeto e seu desenvolvimento para os professores, 
funcionários e alunos de todos os cursos da Fatec Jales – SP, de forma que todos 
pudessem participar do projeto, através de doações ou mesmo sendo promotores 
desta ação. 
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Os materiais utilizados foram equipamentos eletrônicos (microcomputadores, 
impressoras e dispositivos) em desuso doados por entidades públicas ou privadas e 
que não tinham uma destinação final adequada. 
 Uma sala na Fatec foi adaptada através da adequação de bancadas e rede 
elétrica para que os alunos pudessem trabalhar com estes materiais.  

Os alunos do curso de tecnologia de sistemas para internet foram os 
responsáveis pela parte de hardware, reaproveitando peças para a montagem de 
máquinas que pudessem ser utilizadas novamente, enquanto que os alunos de gestão 
ambiental deveriam divulgar, conscientizar e recolher os equipamentos em instituições 
públicas e de particulares. 

Após o processo de reaproveitamento e montagem de máquinas para serem 
novamente funcionais, estas serão doadas para crianças carentes que não possuem 
computadores. As outras partes dos equipamentos não aproveitadas foram 
disponibilizadas para a Cooperativa de Agentes Ambientais de Jales, podendo desta 
forma, ser comercializadas para um processo de reciclagem. 

  
 
RESULTADOS  
 Os resultados obtidos são parciais pois, as ações previstas ainda não se 
findaram, no entanto, é possível perceber que houve participação dos professores e 
dos alunos dos cursos de Agronegócio e Sistema  para Internet (Figuras 1 e 2), bem 
como da comunidade em geral (Figura 3), através das doações e pelo interesse em 
hardware. 
 A próxima fase a ser realizada é a doação dos computadores (Figura 4) para 
crianças que não tem condições de ter um equipamento como este e será realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social do município de Jales - SP. 
 

 
Figura 1: Equipe de desenvolvimento do 

projeto de recuperação de computadores em 
desuso, constituída de professores e alunos 

da Fatec Jales – SP 

 
Figura 2: Alunos do curso de Tecnologia de 
Sistemas para Internet da Fatec Jales – SP 

trabalhando na montagem de novos 
computadores. 
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Figura 3: Entrega dos peças que não puderam 

ser reutilizados para a Cooperativa de 
Agentes Ambientais. 

 

 
Figura 4: Computador pronto para ser doado 

a crianças carentes. 

 

Pelos resultados apresentados até o presente momento e pela contribuição 
ambiental e social que envolvem este tipo de ação, este é um trabalho que terá sua 
continuidade garantida por muito tempo.  
 
CONCLUSÕES  

O trabalho possibilitou a integração entre os dois cursos da Fatec Jales, através 
da divulgação e conscientização sobre as possibilidades de reutilização das partes dos 
equipamentos em desuso proporcionando o conhecimento de novas tecnologias e 
desta forma, ajudar na preservação ambiental além da mobilização de outras partes da 
sociedade civil como a parceria com a Cooperativa de Agentes Ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um novo método concebido com o propósito de 
oferecer suporte à análise, avaliação, acompanhamento e monitoramento do processo 
de degradação biológica de resíduos sólidos através do sistema de compostagem.   

O método proposto, denominado método respirométrico, é conduzido sobre 
um sistema piloto de compostagem. Trata-se de uma metodologia de abordagem 
bastante recente, em que os parâmetros de degradação biológica dos resíduos não são 
mensurados e avaliados na fase sólida, como vem sendo realizado tradicionalmente, e 
sim na fase gasosa. As análises realizadas no meio gasoso apresentam inúmeras 
vantagens, tais como; maior precisão, maior representatividade e confiabilidade por 
constituir um meio homogêneo, além de permitir que essas análises sejam realizadas 
em tempo real e de forma contínua, o que é fundamental para o acompanhamento 
operacional “on line” do processo. 

Os resultados obtidos durante a operação de um sistema piloto de 
compostagem demonstram que o método respirométrico permite acompanhar e 
avaliar o processo de degradação em tempo real, através de uma interface visual na 
tela de computador, permitindo inclusive a flexibilização de tomada de decisões, 
relativas a eventuais intervenções/correções/adequações intermediárias que se 
fizerem necessárias para ajuste ou redirecionamento do processo em andamento ou 
em evolução.  
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar o método respirométrico como 
metodologia de avaliação, controle e monitoramento de processo de compostagem de 
resíduos, bem como alguns resultados obtidos durante um teste realizado sobre um 
sistema piloto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Instalação Piloto de Compostagem 

Os experimentos para desenvolvimento do método respirométrico foram 
conduzidos em uma instalação piloto de compostagem montada nas dependências do 
laboratório de resíduos sólidos da Faculdade de Engenharia da UNESP – Campus de 
Bauru, financiado pela FAPESP. 
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O esquema da montagem experimental pode ser visualizado na Figura 1. O 
reator piloto para compostagem de resíduos consiste de um “tambor rotativo”, cujo 
corpo principal apresenta seção hexagonal com dimensões de 35 cm nas suas 
diagonais e 50 cm de comprimento, perfazendo um volume interno útil de 93 litros.  

O tambor rotativo apresenta em seu eixo uma tubulação em aço inoxidável que 
serve como suporte para transmissão da rotação e ao mesmo tempo como tubulação 
de entrada e saída dos gases. Esse eixo é assentado sobre dois mancais de suporte e 
sustentação e por um sistema de roldanas acoplado a uma correia acionada por um 
conjunto motor-redutor. 

 
FIGURA 1. Esquema da instalação piloto de laboratório para processo de compostagem de 

resíduos sólidos. 
 
O sistema conta ainda com dois conjuntos de sopradores (bombas de ar), um 

destinado à alimentação do reator e outro destinado à recirculação. Conectados à 
linha de recirculação, a montagem piloto conta com sistema completo de coleta e 
análises “on line” e automatizada dos gases O2 e CO2. A instalação é dotada de sistema 
“on line” de aquisição de dados conectado a um computador.    
 
3.2 Resíduo utilizado para condução dos experimentos 

Considerando-se que o objetivo primordial do teste aqui reportado foi 
desenvolver uma sistemática para avaliação do método respirométrico, e não avaliar o 
comportamento específico de determinado resíduo, por questões de conveniência, foi 
utilizada no experimento uma mistura de componentes de ração animal de 
composição conhecida.  
 
RESULTADOS OBTIDOS  

Apresentam-se nas Figuras 2, 3 e 4 os resultados gráficos obtidos na condução 
dos experimentos de laboratório utilizando-se do método respirométrico. O diagrama 
respirométrico ilustrado na Figura 2, quando apresentado em escala adequada através 
de um sistema de interface visual na tela do computador, constitui uma importante 
ferramenta de acompanhamento operacional do processo. De posse do diagrama 
respirométrico é possível construir o gráfico apresentado na Figura 3, que indica a 
evolução das taxas de consumo de O2 e respectiva taxa de geração do CO2 ao longo do 
processo de compostagem, evidenciando as suas diferentes fases.  
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Figura 2. Diagrama respirométrico do processo de compostagem 

Figura 3. Evolução das taxas específicas de 
consumo de O2 e geração de CO2 ao longo 
do tempo 

Figura 4. Evolução das curvas acumuladas de 
consumo de O2 e respectiva geração de CO2 ao 
longo do tempo. 

 
De posse da Figura 3, é possível construir os gráficos da Figura 4, que nada mais 

são que as curvas das taxas de consumo de O2 e geração do CO2 acumuladas, cujas 
declividades indicam as velocidades de degradação nos diversos intervalos de tempo.  

Assim, do dia 0 ao dia 2, verificam-se taxas de consumo e geração de O2 e CO2, 
respectivamente, próximas de zero. Do dia 2 ao dia 3 ocorre o início de aceleração do 
processo seguido de decréscimo no intervalo do dia 3 ao dia 6, devido à falta de 
umidade. A partir do dia 7 até o dia 8, verifica-se grande aceleração do processo e, do 
dia 8 ao dia 9, interrupção do processo por problemas de manutenção da instalação 
piloto. Do dia 9 ao dia 10, observa-se a continuidade do processo, porém com pequena 
desaceleração.  

Finalmente é fácil observar que a partir do dia 10 até o dia 25 ocorre 
desaceleração progressiva no processo de degradação, verificada pelo decréscimo 
continuado da declividade das curvas das taxas de consumo de O2 e geração do CO2 
acumuladas.  
 
CONCLUSÕES 

O método respirométrico demonstrou ser uma ferramenta útil e confiável com 
relação às respostas que o mesmo pode fornecer no acompanhamento operacional e 
na avaliação do andamento progressivo do processo de degradação dos resíduos 
sólidos. 

As medições de parâmetros na fase gasosa, através da evolução temporal do 
consumo de O2 e respectiva geração de CO2, demonstraram ser muito superiores em 
termos de representatividade, precisão e confiabilidade quando comparadas ao 
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método tradicional que efetua a avaliação do processo de degradação segundo análise 
da fase sólida. 

O método respirométrico, por apresentar respostas em tempo real “on line” 
em intervalos de tempo reduzidos, permite uma operação muito mais ajustada e 
eficiente, incluindo ainda a possibilidade de intervenções em tempo hábil para corrigir 
determinados erros ou desvios que eventualmente venham a ocorrer no decorrer do 
processo. 
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INTRODUÇÃO 

Os pneus inservíveis quando dispostos em lugares inadequados ou queimados, 
além de mudar negativamente a paisagem local, podem acarretar prejuízos 
econômicos, sociais e ambientais para a população. Visando reduzir essa problemática, 
uma vez que medidas legais de caráter preventivo têm tido dificuldade para a sua 
aplicação efetiva, uma alternativa que se apresenta é a utilização de pneu na 
construção de habitações. 

O preconceito por parte do usuário da habitação, ocasionado pelo 
desconhecimento da técnica, é um aspecto que dificulta o emprego de materiais 
alternativos, contribuindo para a manutenção do uso de materiais tradicionais, que 
geram elevados impactos ambientais em todo seu processo produtivo.  

Outro aspecto que inviabiliza a aplicação de técnicas mais sustentáveis e 
materiais recicláveis na área da construção civil é a falta de incentivos e a burocracia 
por parte das agências de financiamento para a utilização de pneus inservíveis na 
habitação. 

A Reciclanip, entidade criada pela Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (ANIP), poderia auxiliar na legalização do método construtivo de 
Goiatuba – GO, uma vez que prima pela adequada destinação do pneu inservível.    
 
OBJETIVO 

Analisar as barreiras associadas ao uso do pneu inservível na habitação no 
Município de Goiatuba – GO. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi baseada em entrevistas aos agentes envolvidos direta ou 
indiretamente no processo de utilização dos pneus inservíveis na habitação. Nesse 
sentido foram entrevistados os responsáveis pelos órgãos ambientais como a 
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH); 
órgãos financeiros ligados ao crédito para habitação, no caso a Caixa Econômica 
Federal; a Reciclanip, uma entidade sem fins lucrativos que cuida da coleta e 
destinação de pneus inservíveis, criada pela Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (ANIP), e finalmente o usuário final da habitação e o idealizador do 
processo. 

Além das entrevistas o trabalho realizou o levantamento de documentos de 
campo como laudo técnico do processo, fotos do processo construtivo, artigos e 
trabalhos técnicos e acadêmicos relacionados ao tema. 
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RESULTADOS  
Segundo laudo técnico produzido pelo Departamento de Engenharia da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a utilização da técnica de pneus inservíveis 
na construção habitacional assemelha-se ao de uma habitação convencional por 
possuir as mesmas características de resistência, acústica e ambiente.  

No aspecto econômico, seu custo é 40% mais barato do que a habitação 
convencional. No aspecto ecológico, considerando uma área construída de 58 m², pé 
direito de 3m, absorve aproximadamente 3.500 pneus de veículos de passeio, além de 
outros materiais como entulho da construção, vidros, plásticos, entre outros. 

Para popularizar esse inovador método construtivo é preciso obter Licença de 
Instalação e Operação junto a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Estado de Goiás (SEMARH) e Documento de Avaliação Técnica – DATec junto ao 
Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT). Estes procedimentos, apesar de 
necessários e importantes, pois atestam a compatibilização e a confiabilidade 
ambiental do processo, demandam documentos que pelo caráter inovador, muitas 
vezes dificultam a sua implantação.  

Em relação à visão do usuário (morador), ao perguntar a população qual a 
preferência de moradia “a casa de pneu” ou a convencional, caso estas apresentassem 
o mesmo preço, a maioria afirmou que moraria na habitação convencional pela falta 
de informação da construção não convencional, gerando desconfianças do tipo 
segurança, durabilidade e conforto. Quando perguntado se moraria na “casa de 
pneu”se seu custo fosse 40% menor ao da habitação convencional, a maioria afirmou 
positivamente, mas, demonstraram também, além da sensibilidade ao preço, apreço 
pelo meio ambiente e maior possibilidade de acesso a moradia. É importante frisar 
que a grande maioria dos entrevistados confirmaram que morariam na habitação não 
convencional se esta tivesse a mesma segurança, conforto e durabilidade de uma casa 
convencional.  

Confirmou-se pela pesquisa a falta de linha específica de financiamento pela 
Caixa Econômica Federal, agente operador das políticas públicas do Governo Federal, 
na produção de unidades habitacionais que utilizem técnicas mais sustentáveis e a 
utilização de materiais alternativos. O acréscimo de inúmeras exigências e documentos 
para a utilização de materiais não convencionais em um processo de financiamento 
naturalmente pesado e extenso é outra  barreira que impede o projeto de alcançar 
êxito. Finalmente, pode-se afirmar que o agente financeiro não está instrumentalizado 
para o financiamento de habitações que tenham divergência dos processos 
construtivos convencionais, bem como a inexperiência para tratar de processos desta 
natureza.  

Há de se considerar a participação da Reciclanip, entidade criada pela 
Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), cuja missão é administrar o 
processo de coleta e destinação de pneus inservíveis fabricados por seus associados de 
maneira ambientalmente adequada. A entidade afirma que a destinação mais comum 
para os pneus inservíveis no Brasil é para fornos de cimenteiras – co-processamento, 
uma vez que as novas tecnologias ainda estão se aprimorando e fixando em nosso 
território. Tem conhecimento do projeto de Goiatuba – GO e o caracteriza como viável 
tendo em vista a falta de recurso natural e o reaproveitamento de matéria usada, 
porém, pelo fato da legislação brasileira não regulamentar o uso do pneu inservível em 
muros, construções e outros, a desconsidera.     
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           FIGURA 1. Alicerce da habitação             FIGURA 2. Parede da habitação 

 
 

 
FIGURA 3. Laje da habitação 

 
CONCLUSÕES  

Analisando o volume de pneus inservíveis consumidos pela técnica, podemos 
afirmar que um produto considerado resíduo ao final de seu ciclo, sem valor comercial, 
será valorizado e demandado, não mais constituindo uma ameaça à saúde e ao meio 
ambiente. 

A utilização de pneus na construção de habitações encontra diversas barreiras 
que vão desde o preconceito pelo desconhecimento e aspectos culturais, passando 
pelos agentes de financiamento de obras e pela entidade responsável pela destinação 
final de pneus inservíveis.  
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INTRODUÇÃO 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) representam os resíduos “gerados nos 
serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS” (BRASIL, 2010). No Brasil, uma das formas de se 
classificar os resíduos sólidos é pela avaliação de sua periculosidade, dada pela ABNT 
(2004) como resíduos classe I – perigosos e resíduos classe II – não perigosos. Os 
perigosos são aqueles que apresentam características, em função de suas 
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, de inflamabilidade, toxicidade, 
reatividade, corrosividade e patogenicidade. Os resíduos não perigosos são aqueles 
que não se  enquadram nessas características.  

Nesse contexto, os RSS compreendem os resíduos gerados em 
estabelecimentos de serviços de saúde, podendo conter alguns resíduos perigosos. 
Resíduos dessa natureza necessitam de tratamento.  

Dos 4469 municípios que possuem serviço de coleta e/ou recebimento dos RSS, 
2.613 possuem algum tipo de processamento de RSS em incinerador, queimadores, 
autoclave, microondas (Ministério das Cidades, 2010). Dados da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB) informam que, para o ano de 2008, eram coletadas 8.909 
toneladas de RSS diariamente, sendo que a maioria (61%) dos municípios brasileiros 
encaminha esses resíduos para o lixão (IBGE, 2010). 

Com base nisso, os processos empregados no país para tratamento de RSS 
segundo Bertussi (1994), Campos (1998), Confortin (2001), Guía (1996), Ibam (2001), 
Ministério da Saúde (2001), Ribeiro (2008), Poribesh (s/d), Silva (2008), Ribeiro (2008) 
e Ventura  (2009), são:  
•Processos Térmicos: representada por tecnologias térmica úmida e seca, micro-
ondas, infravermelho, laser, tocha de plasma, pirólise e gaseificação.  

•Processos Químicos: atuam através do cloro, derivados do cloro, ozônio, enzimas, 
hidróxido de sódio.  
•Processos de Irradiação: utilizando-se, por exemplo, de radiação ultravioleta (UV), 
cobalto 60, feixe de elétrons.  
•Outros: mecanismos de inativação microbiana projetados para resíduos específicos 
gerados em pequenos volumes (térmico / elétrico), como por exemplo o dismo. 

No entanto, pouco se sabe quais os critérios adotados pelo poder público 
municipal para a escolha da tecnologia viável para municípios de pequeno porte.  

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar as tecnologias disponíveis para tratamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) viáveis para município de pequeno porte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho representa parte da monografia de conclusão de curso e 

considerou, sobretudo, o levantamento bibliográfico e o método de avaliação de 
tecnologias de tratamento de RSS disponíveis em base digital. 

Com o levantamento bibliográfico, foi possível identificar aspectos conceituais 
relevantes ao tema como definições, classificações e o manejo adequado desses, 
obtidos a partir das regulamentações normativas e legais, além de materiais de cunho 
científico (revistas eletrônicas,) e manuais disponibilizados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Entre os 
materiais consultados, destacam-se a norma brasileira NBR 10.004 - classificação de 
resíduos (ABNT, 2004), além da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306  - 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde (BRASIL, 2004) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal no 12.305 
(BRASIL, 2009). Entre os manuais, destacam-se o manual proposto pela Anvisa e 
Ministério da Saúde (2006).  

O método de avaliação foi estruturado com o intuito de obter os indicadores 
que pudessem ser úteis à comparação entre as tecnologias levantadas. Para isso, 
elaborou-se uma síntese das tecnologias investigadas e tais indicadores foram 
organizados em quadros-resumo. Assim, foi possível avaliar, de forma preliminar, as 
tecnologias de tratamento identificadas. Cabe ressaltar que a análise pretende incluir 
outros indicadores além dos apresentados, tais como taxa de eficiência; chekclist dos 
impactos ambientais; volume de RSS tratado. Com o conjunto de indicadores obtidos, 
pretende-se avaliá-los em um estudo de caso no município de Américo Brasiliense.  

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

O Quadro 1 sintetiza os indicadores para o processo térmico, o Quadro 2 
apresenta os indicadores obtidos para processo químico e o Quadro 3, os indicadores 
para o processo de irradiação. 
 
CONCLUSÕES  

Nota-se que é necessário conhecer todas as características desses processos 
para que haja uma escolha do tratamento mais apropriado, pois talvez os custos (de 
implantação, de operação e de manutenção) representem o indicador mais impeditivo 
para uma determinada tecnologia. Uma alternativa que pode se tornar viável é a 
formulação de consórcio intermunicipal para a realização do tratamento de RSS com 
segurança, de modo a atender as exigências legais e normativas. Ainda não é possível 
tecer conclusões sobre a melhor tecnologia disponível para tratamento de RSS que 
pode ser útil a municípios de pequeno porte, pois o trabalho está em fase de conclusão 
prevista para dezembro de 2011. 
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Quadro 1: Indicadores de avaliação das tecnologias de tratamento de RSS por processos térmicos 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

Tecnologia Temperatura Tipo de RSS Vantagens Desvantagens Custo Fonte 

Autoclave 121ºC a 132ºC 
Aparelhos cirúrgicos e 
resíduos biológicos 

Não contribui com a poluição 
atmosférica. Fácil instalação e 
descaracteriza o RSS até a 
classificação de comum. 

Não reduz o volume ou peso dos resíduos, baixa 
eficácia para resíduos de maior densidade ou 
líquidos, exige embalagens específicas. 

MI 

Bertussi (1994) 
Guía (1996). 
Campos (1998) 
Ribeiro (2008) 
 

Micro-ondas 95 e 100ºC 

Resíduo laboratorial.  Não 
aconselhável para resíduos 
anatômicos.  Não apropriado 
para tratar  mais de 800 kg 
de resíduos. 

Possui alto grau de eficiência. E 
requer menor interferência do 
homem no processo, diminuindo os 
riscos de acidentes. 

Há risco de emissões de aerossóis que podem 
conter produtos orgânicos perigosos. Requer 
pessoal especializado e restritas??? normas de 
segurança. 
 

AI 

Bertussi (1994). 
Guía (1996). 
Confortin (2001). 
Ribeiro (2008) 

Incinerador 800 a 1000ºC 

Resíduos sólidos perigosos, 
incluindo os farmacêuticos e 
os químicos orgânicos. 
Exceto os resíduos 
radioativos e os recipientes 
pressurizados 

Reduz o volume e o peso dos 
resíduos 
 

Possui riscos de poluição atmosférica, quando o 
equipamento não for adequadamente projetado 
e/ou operado. 

AI, AO 
 

Ministério da Saúde (2001). 
Poribesh (s/d). 
Silva (2008) 

Laser * * Grande concentração de energia * AI, AO Ribeiro (2008) 

Pirólise * 
Não adequado a 
heterogeneidade dos RSS 

Diminui de maneira significativa o 
volume de resíduos enviados para os 
aterros sanitários. Alta garantia de 
eficiência de tratamento 

Elevado custo no controle e tratamento de 
efluentes gasosos e líquidos. 
 

AO 
Pinheiro (2009) 
Ribeiro (2008) 

Tocha de 
Plasma 

1090 a 4000ºC Qualquer tipo de RSS 

Vitrifica certos resíduos orgânicos. 
Possibilidade de construção de 
reatores com menores dimensões 
para mesmas capacidades. Reduz a 
vazão total de gases efluentes.  
Grande número de opções de 
utilização de gases para geração de 
plasma, tornando flexível o controle 
sobre fatores químicos do processo. 
Favorece a pirólise de substâncias 
sensíveis à radiação ultravioleta, 
como os organoclorados. 
 

 * AI, AO 
Ribeiro (2008) 
Ventura  (2009). 

Desativação 
eletrotérmica 
(EDT) 

95 a 98ºC * 
Não há a emissão de  efluentes 
líquidos, nem gasosos 

A redução de volume só é obtida pelo sistema 
de trituração. 

MO  Ibam (2001) 
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Dismo Média 2000ºC * 
Tem baixa emissão de gases.Gera 
poucas cinzas para disposição final 

* AI Ventura  (2009). 

*Não foi possível analisar até o presente momento.  
OBS: MI = médio custo de implantação; AI = alto custo de implantação; BI= baixo custo de implantação; MO= médio custo operacional; AO = alto custo operacional; BO = baixo custo operacional. 

 
Quadro 2: Indicadores de avaliação das tecnologias de tratamento de RSS por processo químico. 

PARÂMETROS  
Tecnologia Variáveis de Controle Tipos de RSS Vantagens Desvantagens Custo Fonte 

Desinfecção 
Química 

Temperatura, Ph 
Tempo: 4 e 18 horas, Superfície de 
contato, Tipo de microrganismo, o grau 
de contaminação e o tipo, 
concentração e quantidade de 
desinfetante utilizado 

Resíduos de laboratórios de microbiologia, 
sangue e líquidos orgânicos humanos, objetos 
perfurocortantes. Não deve ser utilizado para 
tratar os resíduos anatômicos 

Médio custo 

Envolvem trituração, moagem ou 
mistura. E, em sistemas líquidos, 
os resíduos podem passar por 
uma seção de secagem para 
remover e reciclar o desinfetante. 

MI, MO 
Bertussi (1994) 
Ministério da Saúde (2001) 
Ibam (2001) 

 
 

Quadro 3: Indicadores de avaliação das tecnologias de tratamento de RSS por processo de irradiação. 
PARÂMETROS  

Tecnologia Variáveis de Controle Tipos de RSS Vantagens Desvantagens Custo Fonte 

Irradiação ou 
radiação 
ionizante 

Eficácia da destruição do patógeno 
depende da dose absorvida pela massa 
de resíduos 

Resíduos pastosos e embalados 

Baixo 
consumo de 
energia e não 
aquece o 
material 

Tecnologia cara pois exige 
instalações especiais e 
funcionários capacitados, baixa 
capacidade de penetração e  não 
reduz o peso e volume 

AI, AO 
Campos (1998) 
Poribesh (s/d) 
Ribeiro (2008) 
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INTRODUÇÃO 
Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vêm se constituindo em um dos grandes 

problemas da sociedade moderna.  E isto não só corresponde ao aumento na 
produção de maiores quantidades de resíduos, mas também por possuírem cada vez 
mais substâncias recalcitrantes, as quais podem apresentar propriedades tóxicas. 

Uma das técnicas de destinação final que corrobora com esta 
irresponsabilidade são os lixões, vazadouros a céu aberto sem nenhum critério de 
cuidado, que segundo a ABRELPE (2006), corresponde a 88% dos municípios 
brasileiros. 

Na cidade de Campina Grande, a situação não é diferente destes municípios, 
nela são produzidos em média 240 toneladas de resíduos por dia, com taxa de 
produção per capita de aproximadamente 540g/hab.dia dos quais 80% apresenta 
capacidade de reaproveitamento, contudo o município não dispõe de alternativas 
tecnológicas para disposição e reaproveitamento racional da fração coletada. 

Neste contexto uma forma adequada para dispor os RSU consiste em aterros 
sanitários, por ser fundamentado em critério de engenharia e normas operacionais 
específicas, permitindo com isso um confinamento seguro em termos de controle de 
poluição ambiental e proteção à saúde pública.  

O aterro de RSU é um sistema dinâmico que envolve reações metabólicas num 
ambiente formado pela massa de resíduos com suas características físicas, químicas, 
microbiológicas e suas inter – relações, formando um sistema complexo.  

Devido a esta complexidade o estudo do comportamento de aterros pode ser 
analisado a partir de células experimentais (lisímetros), por permitir avaliar melhor o 
comportamento da biodegradação dos resíduos. Daí a importância de se 
desenvolver e aperfeiçoar técnicas de amostragens e instrumentação para células 
experimentais de RSU, tendo em vista que, o estudo de lisímetros poderá 
sugestionar através de seu monitoramento os possíveis ajustes que poderão ser 
aplicados em aterros de escala real.  
 
OBJETIVO 
 Avaliar a concentração de cloretos presentes na massa de resíduos sólidos 
urbanos depositados em um lisímetro na cidade de Campina Grande- PB. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O lisímetro apresentado na (Figura1), constitui de uma célula experimental de 

RSU em escala reduzida, dotados de sistemas que permitem avaliar o seu 
comportamento ao longo do tempo, através dos diversos parâmetros analisados 
como: parâmetros físicos, físico-químicos, químicos e microbiológicos sob condições 
controladas. Esta célula experimental foi construída nas dependências da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e serve de suporte para a 
realização de todas as análises. 
  Nesta célula experimental foram acondicionados RSU provenientes de três 
bairros de classes distintas da cidade de Campina Grande- PB, escolhidos junto ao 
Departamento de Limpeza Urbana, com objetivo de representar os resíduos deste 
município.  

 
Figura 1 – Lisímetro de RSU da cidade de Campina Grande. 

 
 O lisímetro possui ao longo de sua altura três aberturas que permitem a 

coleta dos resíduos, em níveis de profundidade denominados superior, 
intermediário e inferior. 

 
Monitoramento 

São coletados aproximadamente 500g de resíduos dos três diferentes níveis de 
profundidades. Em seguida estas amostras são armazenadas em sacos plásticos 
dentro de caixas de isopor com a finalidade de evitar a oxigenação das amostras, e 
transportadas diretamente para o laboratório do Núcleo de Pesquisa da 
Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Estadual da Paraíba – 
UEPB (EXTRABES) onde são realizadas as análises.  

As análises de cloretos são determinadas por meio do Método Titulométrico – 
Nitrato de Prata do Standard Methods (AWWA/APHA/WEF, 1998). Em um 
erlenmeyer são colocados 100 mL da amostra, sendo ajustado o pH entre 7 e 10, 
utilizando NaOH ou H2SO4. Junto a amostra adiciona-se 1 ml de  solução indicadora 
de K2CrO4, esta mistura é titulada com uma solução padrão de nitrato de prata 
(0,0141N) até a cor apresentar-se amarelo avermelhado. Uma prova em branco foi 
preparada da mesma maneira, com água destilada no lugar da amostra. A 
concentração de cloreto numa determinada amostra é calculada por meio de 
titulação do volume encontrado na amostra e na prova em branco. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 3 apresenta a evolução da concentração de cloretos no período de 
monitoramento do lisímetro em estudo: 
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Figura 3: Resultados de cloretos 

O íon cloreto é um dos principais íons inorgânicos presentes em águas em 
geral e principalmente nas águas residuárias e em resíduos sólidos e lixiviados. E 
segundo Junqueira (2000), é um dos melhores indicadores da contaminação por 
lixiviado, pois os cloretos são os primeiros compostos a serem identificados 
permitindo com isso que ações sejam tomadas no sentido de conter a contaminação 
a partir da fonte.   

É de grande importância o acompanhamento das concentrações de cloretos 
produzidos em aterros sanitários, devido à relação existente deste parâmetro com a 
grande utilização de ser um “traçador natural” (JUNQUEIRA, 2000).  

Conforme se pode observar na Figura 3, os valores iniciais de cloretos 
mantiveram-se abaixo de 1.200 mg/l. Próximo aos 100 dias de monitoramento a 
amostra inferior teve uma pequena elevação comparada a amostra superior, mas 
que também não ultrapassou 1.200 mg/l.   

Após os 133 dias de monitoramento foi verificado que as amostras 
superiores e intermediárias tiveram um decaimento significativo enquanto que as 
amostras inferiores apresentaram, ao longo do tempo, aumento em seus valores, 
isto já era esperado, pois segundo a literatura isto ocorre devido à facilidade da 
lixiviação e a alta solubilidade do íon cloreto. 

Segundo Batstone (1989) os valores de cloretos comumente encontrados em 
lixiviados para aterros com idade inferior a dois anos são em média de 1.315mg/l e 
para aterros com menos de um ano essa variação se encontra numa faixa de  
600mg/l a 800mg/l.  Verificou-se que no lisímetro em estudo os níveis de cloretos 
para a amostra superior estavam dentro da faixa para aterros de um ano e para a 
amostra inferior os valores foram mais altos, porém se mantiveram próximos ao 
valor demonstrado para aterros com menos de dois anos de execução.  

De acordo ainda com este autor, a concentração de cloretos não é tóxica, 
mas indica o aumento ou a diminuição de contaminantes, destacando então, que a 
amostra inferior apresenta maiores elevações de contaminantes comparada a 
amostra superior, demonstrando que os níveis de contaminantes estão mais 
concentrados na parte inferior do lisímetro.  
CONCLUSÕES 

• Pode-se concluir com este trabalho a importância de analisar a evolução dos 
cloretos no lisímetro estudado, devido a sua associação com a contaminação;  

• Conclui-se também que as amostras superiores encontram-se dentro de uma 
faixa de 600 a 800 mg/l que corresponde a faixa encontrada em diversos 
estudos para aterros sanitários com idade inferior a um ano; 

• A evolução da concentração de cloretos indicou que os níveis de 
contaminantes estão mais concentrados na parte inferior do lisímetro devido 
principalmente a processos de lixiviação; 
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INTRODUÇÃO 

A Meta de Desenvolvimento do Milênio Nº 7 para a Colômbia, que pretende restaurar 
30.000 ha de florestas por ano, incorporando os princípios do desenvolvimento sustentável 
nas políticas e programas para a conservação dos ecossistemas, através do Sistema de 
Parques Nacionais e eliminação progressiva do consumo de substâncias que destroem a 
camada de ozônio. Razão para estabelecer as propriedades físicas e químicas do solo utilizado 
na cobertura final das células do Aterro Doña Juana, é o primeiro passo para avançar no 
processo de restauração que gera as condições mínimas necessárias para as espécies de flora 
e vida selvagem poder iniciar uma fase de recuperação, para o qual você deve selecionar a 
área de trabalho de acordo com o tempo de abertura e fechamento, e delinear planos para os 
pontos de amostragem. 
 
OBJETIVO 

Realizar escolha de área para análise química de solos utilizados como uma tampa de 
aterro, a fim de determinar um processo de recuperação possível. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Com as informações fornecidas pela Unidade Administrativa Especial de Serviço 
Público - UAESP, foi selecionada a área da célula IV uma vez que esta foi fechada em 1999 e 
tem mais de 10 anos depois do fechamento, para amostragem aleatória foi utilizada uma 
grade de 1 m2 feita de tubo de PVC com ½ polegada de diâmetro, que foi lançado no ar seis 
vezes para selecionar a localização das parcelas e delinear com estacas e fitas demarcação de 
uma área de 5x10 m. Para georreferenciar um GPS-Garmin foi utilizado nos vértices das áreas 
e tomadas as respectivas coordenadas, os dados de altitude e tempo também foram 
determinados, amostras de solo foram realizadas em tubos de PVC de 4 polegadas de 
diâmetro e 50 cm, tempo após a remoção da cobertura vegetal com uma tesoura de grama. 

 

 

 

(a) (b) 
Figura 1: a) Doña Juana Aterro b) Amostragem da grade 

 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 



273 
 

O aterro sanitário Doña Juana, de propriedade de UAESP tem uma área total de 626 
ha, distribuídas em 11 células como mostrado na Tabela 1. O aterro está localizado em 
Bogotá, capital da Colômbia, cujo clima é frio e seco com uma temperatura média de 14 ºC, o 
fenômeno predominante é a névoa, com distribuição anual de chuvas na cidade que 
apresenta um comportamento bimodal, com picos em abril e outubro e mínimos em janeiro e 
julho, a média de precipitação anual é 799 milímetros. 

 
Tabela 1: Características das células 

CÉLULA INÍCIO  ENCERRAMENTO CAPACIDADE (t) ESTADO 
ÁREA 

APROXiMADA 
(Ha) 

Zona I Área 1 nov-1988 feb-1995      7.000.000  Fechado 29,75 

Zona I Área 2 nov-1988 feb-1995      7.000.000  Fechado 29,75 

Zona II Área 1 oct-1995 sep-1997      3.000.000  Fechado 41,69 

Zona II Área 2 oct-1995 sep-1997      3.000.000  Fechado 41,69 

Zona II Área 3 sep-2008 may-2009          465.869  Fechado 2,98 

Zona IV sep-1997 ene-1999      2.100.000  Fechado 24,18 

Zona VII ene-1999 

 
     6.000.000  Em operação 29,06 

Zona VIII mar-2002 

 
   16.339.400  Em estreita 35,00 

Zona Mansión feb-1995 oct-1995      1.000.000  Fechado 13,85 

Zona de biosólidos sep-2010 

 
         432.977  Em estreita 35,00 

Celulas de resíduos de 
serviços de saúde jul-1998 

 
  Em operação 3,10 

 
 A cobertura final das células consiste de uma camada de 80 cm de espessura deve ter 

uma permeabilidade máximo de 1x10-6 cm/s. Apenas o material selecionado é usado, uma 
camada de 40 cm de argila e terra preta 40 cm de espessura. Para realizar a área de 
amostragem de células foi selecionada Zona IV mostrada na Figura 2, considerando a sua data 
de abertura e fechamento. 

 
Figura 2: Distribuição física de células 
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Zona IV nas coordenadas de células foram realizadas em 24 pontos correspondentes aos 
vértices das parcelas foram obtidas por meio de georreferenciamento apresentados na Tabela 
2. 

 
Tabela 2: Georreferenciamento das lotes do amostragem.   

Lotes Ponto Hora (AM) Latitude_N Longitude_W Altitude (m) 

1 

A 10:50 4° 31' 05,9" 74° 07' 45,4" 2666 

B 10:51 4° 31' 06,0" 74° 07' 45,5" 2667 

C 10:52 4° 31' 06,2" 74° 07' 45,3" 2664 

D 10:52 4° 31' 06,1"  74° 07' 45,1" 2662 

2 

A 10:43 4° 31' 05,5" 74° 07' 45.2" 2667 

B 10:48 4° 31' 05,7" 74° 07' 45.5" 2668 

C 10:50 4° 31' 05,9" 74° 07' 45,4" 2667 

D 10:48 4° 31' 05,6" 74° 07' 45,1" 2665 

3 

A 10:56 4° 31' 04,2" 74° 07' 44,2" 2662 

B 10:57 4° 31' 04,5" 74° 07' 44,1" 2666 

C 10:58 4° 31' 04,6" 74° 07' 44,1" 2664 

D 10:57 4° 31' 04,3" 74° 07' 44,1" 2664 

4 

A 11:25 4° 30' 54,9" 74° 07' 43,1" 2669 

B 11:23 4° 30' 55,1" 74° 07' 43,2" 2669 

C 11:26 4° 30' 55,1" 74° 07' 42,8" 2667 

D 11:23 4° 30' 55,0" 74° 07' 42,7" 2667 

5 

A 11:21 4°30' 55,9" 74° 07' 44,3" 2675 

B 11:18 4° 30' 56,0" 74° 07' 44,4" 2677 

C 11:18 4° 30' 56,1" 74° 07' 44,1" 2672 

D 11:20 4° 30' 56,0" 74° 07' 44,0" 2674 

6 

A 11:10 4° 30' 55,4" 74° 07' 45,4" 2681 

B 11:12 4° 30' 55,8" 74° 07' 45,4" 2680 

C 11:11 4° 30' 55,8" 74° 07' 45,2" 2680 

D 11:12 4° 30' 55,5" 74° 07' 45,2" 2681 

 
CONCLUSÕES  

O lotes foram localizados a uma altitude de 2.670 m acima do nível do mar, o lote 6 
que está em uma elevação mais alta de 2680,5m e o lote 3 com menor altura de 2.664 m. 

As parcelas foram aleatoriamente localizados entre as latitudes 4 ° 30 '55 .4 "latitude 
N, 4 ° 31 '06.2" de latitude N, 74 ° 07 '45 .4 ", longitude W 74 ° 07' 42,7" e comprimento W. 
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INTRODUÇÃO 
Dada a ampla divulgação e aceitação de aterros sanitários em todo o mundo [1] é visto um 
número crescente de áreas destinadas a esses trabalhos, que será encerrado à medida que 
atingem sua vida útil. Este fato sugere a necessidade de uso futuro dessas áreas para reduzir 
riscos e mitigar os impactos associados com a interação entre os resíduos lá, prontos e ao 
ambiente envolvente. Em resposta, surgem questões sobre as metodologias mais adequadas 
que permitam a reintegração da área (como um sistema complexo adaptativo) para o meio 
ambiente a partir de diferentes pontos de vista, incluindo o manejo de resiliência, 
componente ecológico, estético e paisagem [2]. Que aborda essa questão e se reflete na 
Colômbia, oferta atual e algumas diretrizes para a ação. 
 
OBJETIVO 
Entendimento e diagnóstico do estado da arte sobre os problemas associados com o 
futuro dos aterros fechados projetando para a América Latina e na Colômbia. 
Propor o uso futuro de aterros como áreas naturais protegidas geridas integralmente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para desenvolver este trabalho como uma questão de revisão, foi em 
informações secundárias de publicações nacionais e internacionais e informações 
divulgadas por agências governamentais responsáveis pela gestão ambiental e eliminação de 
resíduos, relatórios de organizações não-governamentais e entidades vigilância e 
controle, trabalhos acadêmicos, entre outros. 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
No ciclo de vida de um aterro no final da fase operacional, ocorre durante o fechamento, em 
áreas que tenham atingido sua vida útil, não há disposição de mais resíduos [1]. 
Antes de uma década ou duas, acreditava-se que o problema dos resíduos sólidos foi solução 
final uma vez que estes foram dispostos no preenchimento. Assim, no pós-
encerramento (após o fechamento), a atividades voltadas para monitoramento e controle 
de gases e dos lixiviados, o escoamento superficial e compactação do solo, terminando com 
uma cobertura final do solo para evitar a proliferação de pragas e doenças, odores ea 
infiltração da água da chuva para dentro do corpo de resíduos. 
 Hoje, reconhecido no pós-encerramento impactos como a destruição de biótopos, a 
integridade da paisagem, o valor histórico do território tradicional da identidade do espaço 
urbano [1] e o impacto social (Figura 1). Isso revela a necessidade de mais atenção para os 
resíduos após a sua eliminação. 
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(a)                                  (b)                                                (c) 
 

Figura 1. Aparência Doña Juana Aterro (Bogotá, Colômbia). (A) área disponível recentemente concluiu 
(b) Satélite ver o território (c) Área adjacente ao aterro sanitário. Fonte: O autor e 
modificados http://www.google.com/mapmaker?hl=es 

 
Como resultado, pós-encerramento atividades realizadas hoje focada na contenção e 

isolamento continuar a resíduos, bem como de controles e fase operacional avançado. O 
final cobre mais de camada com hum e culturas de cobertura para promover 
a reintegração da área ao meio ambiente [1]. 
 Porque o trabalho de pós-fechamento e re-integração são uma preocupação recente, 
os esforços estão relatando algumas histórias de sucesso que podem ser tiradas as 
diretrizes para o desenvolvimento de expertise local [1], embora o uso de 
provas diferentes tecnologias, os princípios metodológicos e níveis de conhecimento, 
tornando a definição de procedimentos para o bom fechamento,pós-encerramento e de 
reintegração da área. Abaixo, alguns desses primeiros esforços, novas abordagens e 
perspectivas a esse respeito (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Algumas estratégias e critérios nacionais e internacionais originalmente proposto para o 
encerramento e pós-encerramento de um aterro, sem esclarecer uso posterior. 

País Estratégia Geral 

 Encerramento Pós-encerramento 

Chile 
Colocação de uma cobertura final. 
Controle de emissões, descargas e compactação 
do solo. 

Menção do destino alternativo. 
Aprofunda as metodologias para o 
desenvolvimento 

Ecuador 

Colocando "camada" ou "cobertura" final é 
composto por vários estratos  O plantio de árvores e restauração de terra 

com plantas de crescimento rápido e árvores, é 
considerado como usar o padrão (sem uso) da 
área. Não especificados procedimentos de 
plantio. Este tipo de cobertura não é visto 
como uma exigência, deixando em aberto a 
possibilidade de substituir o piso que é, 
priorizando a redução de custos sobre 
a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo. 

Estrato Espessura 

Camada de 
drenagem de gás 

>0,5 m 

Capa de chuva 0,4-0,6 m 

Camada de 
drenagem de águas 
pluviais 

0,5 m 

Camada de Humus 
(não compactado) 

>1,0m 

Colombia 
(RSDJ) 

Argila da camada 0,4m Colocando cespedón quicuio (P. clandestinum) 
e plantio de árvores na periferiado aterro. 

Camada de terra preta 0,4m 

Japão 

A definição de uso para o recheio em conta questões como a caracterização dos resíduos e mensuração 
de aspectos no lixo como temperatura, umidade e grau de liquidação. Da mesma forma, com base 
na geração de bases de dados abrangente e estabelecer prazos para as variáveis de monitoramento e 
tomada de decisão. 

Estados 
Unidos 

Uso final predominante de monoculturas de gramíneas não nativas. 

RSDJ: Doña Juana Aterro. Fonte: Modificado pelo autor a partir de
 [1] 
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Além disso, embora o uso de plantas estrangeiras foi benéfica para incentivar a 
cobertura da superfície e estabilização de solos, por outro lado limita a colonização de 
espécies nativas e exigiu poda e adubação, que é difícil de investimentos em 
projetos também espécies exóticas não contribuem para a restauração da 
biodiversidade, nem é um componente harmônico com a paisagem circundante (Figura 2). 
Isto indica que as espécies utilizadas na cobertura deve ser passado por 
experiências próprias de considerar as condições da área e conhecimento de espécies 
nativas, levando ao desenvolvimento de mais pesquisas nessa área e sua integração 
com componentes como microbiota do solo, solo, clima e microclima.  

Então, recentemente, estudos voltados para o avanço do conhecimento das 
espécies que crescem naturalmente em aterros ou a integração de conhecimento sobre o 
solo e sua relação com espécies de plantas nativas da região, que têm sido benéficos no 
fornecimento de habitat para uma variedade de flora e fauna nativas, reduzir a perda 
de material de manutenção da planta ou de investimento no trabalho com plantas mais 
adaptadas às condições, promovendo o tempo de recuperação, a restauração 
ecológica da paisagem local e melhorias [1] (Figura 2c ). 
 Na Colômbia, informou estratégias de encerramento e pós-encerramento (Figura 2a), 
mas não há estudos que suportam a relevância do uso do solo utilizado como cobertura final, 
bem como características e as alterações do solo e sua relação com nível de criação e 
adaptação de plantas introduzidas (Tabela 1) [1]. Além disso, as perdas são evidentes na 
cobertura, o que requer a substituição regular, sem acompanhamento das causas da perda, o 
que representa um planejamento de investimentos adicionais difíceis planejamento. 

     
  (a)    (b)   (c) 

Figura 2. Mudanças na aparência da paisagem depois da mudança no uso de coberturas.  (a) Uma 
monocultura de grama, Doña Juana Aterro (Bogotá, Colômbia, 2011). (b) Contraste entre a 

vegetação da monocultura e da paisagem circundante, U. S. Aterro [3]. (c) Área mostrada na línea (b) 
com a cobertura vegetal nativa em diferentes estratos [3]. 

 

A Colômbia, devido à sua riqueza de recursos, tem na construção de uma alternativa 
natural paisagens para uso futuro de aterros, que integrada com estratégias como o uso 
de biogás, a avaliação dos bens e serviços ambientais, projetos de MDL, o 
ecoturismo, educação ambiental, gestão de resiliência [2], uma opção integrada para ajudar o 
meio ambiente, saúde humana e do clima [2]. 

Isso requer o fortalecimento as informações do registro de componentes, de 
regulamentação sobre resíduos e sua dinâmica no preenchimento, considere pesquisas 
anteriores na restauração ecológica e desenvolver projetos específicos para aterros são 
identificados nas condições iniciais e avaliar a resposta da vegetação nativa no processo, 
projeto uma pesquisa o censo de sistemas disponíveis, entre outros [1]. 
 
CONCLUSÕES  
Uso futuro do aterro sanitário como áreas de proteção natural é uma alternativa com grande 
potencial, que envolve vários esforços para avançar a pesquisa, legislativo e controlar o 
desenvolvimento de índices e indicadores que suportam, a partir dos 
resultados investigações. É essencial para complementar as alternativas propostas aqui, com a 
sua redução na fonte e estratégias para a utilização de resíduos antes da eliminação. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Araraquara possui população de 204.764 habitantes (censo 2010) e 
apresenta geração estimada em 160 toneladas/dia de resíduos sólidos domiciliares sendo 
que, desde 1974 todos os resíduos sólidos tem sido destinados ao aterro municipal atual, o 
qual encontra-se instalado no Parque Pinheirinho (zona oeste do município, FIGURA 1) e situa-
se no divisor de duas grandes bacias hidrográficas, sendo que 65% na Bacia Hidrográfica  Tietê 
– Jacaré (UGRHI-13) e 35% na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçú (UGRHI-09) e cujo 
histórico de uso e operação pode ser resumido abaixo:  
 1974 - início das deposições não controladas na área; 
 2002 - assinatura de termo de  Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TAC 
entre Prefeitura Municipal junto à CETESB*  visando entre outras ações estabelecer um  Plano 
de Monitoramento  dos aquíferos freáticos e superficial  na área de influência do aterro de 
resíduos domiciliares visando resguardar a nascente do Córrego Pinheirinho cuja água de 
jusante do aterro tem sido utilizada para fins de recreação pública; 
 2003 - aprovação de Lei Municipal n° 6040 (28/08/2003) onde a Prefeitura Municipal 
transfere ao DAAE – Departamento Autônomo de Água e Esgoto a Operação do Sistema de 
Resíduos Sólidos e consequentemente a responsabilidade em cumprir o TAC firmado 
anteriormente; 
 2003 - intervenção na área e enquadramento na condição de aterro controlado; 
 2004 - início das ações de cumprimento do TAC com execução de estudos ambientais nos 
moldes estabelecidos pela CETESB visando o gerenciamento de área contaminada;  
 2004 a 2009 - implantação de poços de monitoramento de águas subterrâneas e pontos 
de monitoramento no córrego pinheirinho. 

2010/2011 - Investigação detalhada e análise de risco à saúde humana e aos 
receptores sensíveis da área e do entorno; definição de restrições de uso do entorno em 
função dos resultados do monitoramento e da análise de risco calculadas para a área; 
monitoramento ambiental da área. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Em complementação ao Plano de Monitoramento iniciamos a Investigação Detalhada 
e a Análise de Risco, através da implantação de novos poços de monitoramento, sendo 09 
poços de monitoramento (PM4, PM5, PJ10, PJ11, PJ12, PJ13,PJ14,PJ15 e PJ16) e 6 poços de 
monitoramento multi-níveis (PM2-MN, PJ1-MN, PJ2-MN, PJ6-MN, PJ9-MN e PJ15-MN), 
conforme norma ABNT/NBR 15495 1 e 2 e procedimentos de amostragem de águas 
subterrâneas de acordo com os protocolos previstos no Manual de Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, conforme Decisão 
de Diretoria nº 103/2007 de 22 de junho de 2007 e NBR 14015 Gestão Ambiental – Avaliação 
Ambiental em locais de organizações (AALO). 

Com a implantação desses novos poços (09) de monitoramento e (06) multiníveis 
juntamente com os 12 poços já existentes (PM0,PM2,PM3,PJ1,PJ2,PJ3,PJ4,PJ5,PJ6,PJ7,PJ8 e 
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PJ9), totalizando  27 poços de monitoramento das águas subterrâneas, conforme ilustrado na 
figura 1, os quais foram utilizados para a realização dos seguintes trabalhos; 

- Coleta de amostras e análises de água (baixa vazão), parâmetros inorgânicos , 
parâmetros orgânicos  e físico-químicos 

- Sondagem, coleta e análise do solo, parâmetros físicos, inorgânicos, orgânicos e 
físico-químicos. 

- Mapa potenciométrico estático relativo a campanha realizada. 
- Caracterização da geologia local, identificando os diferentes materiais que a 

constituem, sua composição e propriedades físicas e químicas, bem como a hidrogeologia e o 
detalhamento do uso e ocupação do solo. 

- Definição dos limites da pluma de contaminação (direções x, y e z) bem como suas 
características, sentido e taxa de propagação através de modelagem matemática da expansão 
da pluma de contaminação dissolvida ao longo de 5 e 10 anos incluindo o decaimento dos 
contaminantes. 

- Determinação das concentrações das substâncias ou contaminantes de interesse e 
caracterização do meio físico onde se insere a área investigada, características das fontes de 
contaminação, determinando-se as dimensões das áreas e volumes afetados, os tipos de 
contaminantes presentes e suas concentrações. 
  

  

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

As investigações realizadas indicaram a ocorrência de Cromo, Fosfato Total, Cloretos e 
Diclorometano, nos solos coletados nas perfurações dos poços de monitoramento, com 
concentrações acima dos valores de intervenção e Alumínio, Bário, Ferro, Manganês, Fenóis, 
Nitrato e Cloretos com concentração acima dos valores na água subterrânea, sendo que as 
substâncias Nitrato e Cloreto apresentam associação com as atividades do Aterro. A 
ocorrência de Diclorometano no solo, não encontrada na água subterrânea, está situada em 



281 
 

área distante do Aterro, possivelmente indicando a existência de outra fonte, atualmente 
desconhecida e não associada às atividades desta ocupação. 

Para as substâncias e elementos que não possuem limites de referência e também 
para algumas substâncias que indicam contaminações provenientes de lixos orgânicos, 
característica comum em aterros sanitários, tais como Potássio, Nitrato, Nitrogênio 
Amoniacal, Nitrogênio Kjendahl e Cloretos, apresentaram valores anômalos em relação às 
demais amostras. 

Nas ocorrências com concentrações acima dos valores de intervenção nas águas 
subterrâneas observamos que; os Cloretos estão situados nas proximidades do aterro, assim 
como o Nitrato, Manganês, Ferro, Bário e Fenóis, e as ocorrências de Alumínio e Chumbo 
ocorrem tanto nas proximidades do aterro como também nas proximidades do Córrego 
Pinheirinho. 

Não foram apresentadas as plumas de contaminação, tendo em vista a 
descontinuidade das ocorrências entre os poços, não possibilitando a delimitação contínua de 
plumas. 
Estas características indicam que pode haver contribuição do aterro nas águas subterrâneas, 
assim como por outras fontes não identificadas, e ocorrências naturais de alguns elementos. 

Em relação ás águas superficiais do entorno, analisadas periodicamente, verifica-se 
que somente os cloretos, presentes nas águas do Córrego Pinheirinho, ocorrem 
simultaneamente nas águas subterrâneas analisadas nesta investigação, porém, sua relação é 
difícil estabelecer, tendo em vista que este elemento pode ocorrer nas águas superficiais 
tanto naturalmente como pela ação antrópica, independente de possível origem das 
atividades do aterro. 
 
CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados obtidos por esta investigação ambiental, realizada na 
área do Aterro de Araraquara pode-se concluir que: 

- A hidrogeologia local é caracterizada por coberturas detríticas e solos de alteração de 
rochas da formação Adamantina (Grupo Bauru) e rochas vulcânicas (Formação Serra Geral). 

- A profundidade do nível d'água ocorre entre 7,14 e 14,85 m, tendo o fluxo radial a 
partir do aterro, com predominância de fluxo norte para sul, leste para oeste e noroeste para 
sudeste, sendo que a principal feição de descarga da área é o Córrego Pinheirinho, situado na 
porção oeste da área estudada. 
 A avaliação de riscos à saúde humana indicou a existência de riscos carcinogênicos e 
não carcinogênicos associados ao Diclorometano (receptores rurais e trabalhadores do 
aterro), nas vias de exposição de ingestão de vegetais e de águas subterrâneas, após a 
lixiviação dos solos; riscos não carcinogênicos para cloretos pela ingestão de água subterrânea 
por residentes do entorno e trabalhadores da área do aterro; riscos não carcinogênicos para 
manganês, pela ingestão de água subterrânea por trabalhadores da área do aterro. 

Em função da existência dos riscos encontrados, recomenda-se: 
- não utilização das águas subterrâneas na área do Aterro; 
- mapear poços de captação de águas subterrâneas oficiais ou não, a jusante das 

ocorrências registradas, para avaliação de sua qualidade; 
- mapear a existência de hortas e plantações de consumo direto pelos receptores 

rurais para avaliação da qualidade dos solos; 
- investigar a origem do Diclorometano nos solos em área externa ao Aterro; 
- realizar o monitoramento periódico das águas subterrâneas e caso ocorram 

concentrações acima das CMAs (Concentrações Máximas Aceitáveis), elaborar plano de 
intervenção para a implantação de medidas de mitigação de riscos. 
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Analisando os resultados recentes em comparação aos resultados anteriores dos poços 
de monitoramento desde 2004 (poços de monitoramento implantados anteriormente no total 
de 12), bem como também a contratação de laboratório acreditado pelo INMETRO para 
realização das coletas e análises químicas, certamente podemos afirmar que são muito baixos 
os riscos de contaminação do lençol freático e do solo. Como, por exemplo o Cromo na análise 
de solo excedeu ao limite em alguns pontos distantes do aterro caracterizando a influência da 
própria formação geológica do local.  
  Quanto às águas subterrâneas, embora os resultados tenham indicado presença de 
íons metálicos (Alumínio, Manganês, Chumbo, Ferro e Bário) não há uso de água subterrânea 
do aquífero impactado num raio de 1km no entorno da área do aterro, o que representa uma 
via hipotética a ser calculada o risco da área. 

 
REFERÊNCIAS 
Portaria do Ministério da Saúde MS nº 518 de março de 2004 – Estabelece os procedimentos 
e responsabilidades e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 
Resolução CONAMA nº 357/05 – Dispõe sobre a classificação de corpos de água e diretrizes 
para o seu enquadramento. 
Decreto 8468/76 – Prevenção e controle da poluição do meio ambiente – classificação e 
padrões. 
Resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente SMA 37/2006 de 30/08/2006 – dispõe 
sobre requisitos dos laudos analíticos submetidos  aos órgãos integrantes do sistema estadual 
do meio ambiente. 
Decisão de Diretoria n° 195-2005-E de 23 de novembro de 2005 – Dispõe sobre a aprovação 
de valores Orientadores para solos e Águas subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005 – em 
substituição aos Valores Orientadores de 2001, e dá outras providências. 
Decisão de Diretoria n° 103/2007 de 22 de junho de 2007, Manual Gerenciamento Áreas 
contaminadas CETESB 
NBR 14015 – Gestão Ambiental- Avaliação Ambiental em Locais de Organizações (AALO) 
ABNT/NBR 15495 - 1  Poços de Monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos 
granulares – Projeto e Construção e ABNT/NBR 15495 -2 - Desenvolvimento 
Suzuki, E. Y; Taioli, F; Rodrigues, C. L. Avaliação do comportamento geoquímico do solo da 
região do lixão de Ilhabela – SP. Águas Subterrâneas, v. 19. no.2. p. 67-76, 2005. 
Moura,C. L de; Hypolito, R. Comportamento  de íons de chumbo associados a aterros 
domésticos. Águas Subterrâneas, v.21, n.1, p.1-7, 2007. 
Campos, H.C.N.S. 1987. Contribuição ao estudo hidrogeoquímico do Grupo Bauru no Estado de 
São Paulo. São Paulo. 158p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de 
Geociências – USP). 
Campos, H.C.N.S. 1993. Caracterização e cartografia das províncias hidrogeoquímicas do 
Estado de São Paulo. São Paulo. 177p. (Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de 
Geociências – USP). 
 
  



283 
 

CHAPAS DE PARTÍCULAS UTILIZANDO-SE RESÍDUOS DE Pinus sp TRATADO COM CCB E 

RESINA POLIURETANA A BASE DE MAMONA 

 
Marília da Silva Bertolini 

(1)
 

Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais, IQSC/IFSC/EESC - USP 
Francisco Antonio Rocco Lahr 

(2)
 

Professor Titular do Departamento de Engenharia de Estruturas 
Maria Fátima do Nascimento 

(3)
 

Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais  
Endereço

(1)
: Av. Trabalhador São-Carlense, n. 400, Pq. Arnold Schimidt, São Carlos - SP, CEP 13566-590. e-mail: 

marilia.bertolini@usp.br  

 
INTRODUÇÃO 

Segundo Mattos, Silva e Magalhães (2004), o setor florestal brasileiro contribui com cerca de 
5% do PIB nacional, o quê valoriza este segmento, incentivado principalmente pelas condições de 
cultivo, em larga escala, de espécies de rápido crescimento. Apesar da disponibilidade de matéria-
prima, provenientes dos reflorestamentos, as indústrias de madeira serrada, lâminas e 
compensados geram resíduos da ordem de 20 milhões de m3 por ano, na forma de costaneiras, 
refilos, aparas, cascas, serragem, cavacos, cepilhos ou maravalhas, número superior a 50% do 
volume original das toras (BRITO, 1996). 

Além do impacto ambiental dos resíduos gerados pelo seu processamento, a madeira é 
bastante utilizada sob a forma tratada com preservantes à base de sais de cromo, cobre contendo 
inseticidas como arsênios ou boro, possuindo vantagens como aumento da vida útil do material, 
reduzindo assim a demanda de recursos madeireiros. Todavia, estas soluções impregnadas a 
madeira apresentam alta toxicidade ao meio ambiente, tornando-se necessária a melhor disposição 
destes resíduos. Estima-se que, anualmente, o Brasil produz cerca de 800 mil/m³, sendo de 15 e 
20% resíduos.  

Neste contexto, o aproveitamento destes resíduos de madeira tratada para produção de 
painéis de madeira aglomerada, torna-se alternativa para obtenção de produtos de maior valor 
agregado, visto que, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no 
período 2006 a 2010, foram previstos investimentos superiores a US$ 1,1 bilhão neste segmento.  

As principais vantagens destes painéis, segundo autores como Moslemi (1974), Maloney 
(1977), Bodig e Jayne (1982), Tomaselli (2000), Dias (2008), Iwakiri (2005) e Nascimento (2003), seria 
a utilização de elementos de madeira de forma e dimensões variadas, propiciando a utilização dos 
resíduos, excelentes propriedades obtidas por variações no processo, além da eliminação de fatores 
redutores da resistência como nós, grãs, etc.  

Neste contexto, este estudo objetiva a viabilidade do emprego de resíduos de madeira de 
Pinus sp tratado com CCB, utilizando resina poliuretana à base de mamona, obtendo-se um produto 
com utilização onde suas características, principalmente alta densidade e longa durabilidade 
garantida pela substância preservativa presente nos resíduos, serão essenciais. 
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é a produção e caracterização de chapas de partículas 
empregando-se resíduos de madeira de Pinus sp tratado com CCB e resina poliuretana à base de 
mamona para adesão das partículas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados resíduos de Pinus sp tratado com CCB, 
com retenção de 7,5 kg/m³, conforme mínimo estabelecido pela norma NBR 7190 (em revisão), 4,0 
kg IA/m³, fornecidos pela Matra LTDA, situada na cidade de São Carlos – SP. Empregou-se para 
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adesão das partículas, resina poliuretana à base de mamona, com proporção pré-polímero e poliol 
de 1:1, respectivamente, fornecida pela Plural Indústria Química. A figura 1 apresenta os insumos 
empregados. 

Os rejeitos foram processados em moinho-martelo do tipo Willye da Marconi Modelo MA 
680, utilizando-se peneira de 2,8 mm de abertura para obtenção das partículas. O material passante 
na peneira foi utilizado em sua totalidade.  

Produziram-se painéis empregando-se duas quantidades de partículas, de 1300g e 1400g, 
denominados de tratamento A e B, e teor de adesivo de 12%, sendo fabricadas 6 chapas para cada 
tratamento. As partículas foram homogeneizadas manualmente e em seguida em encoladeira. A 
formação do colchão foi realizada em prensa mecânica manual à pressão de 0,01 MPa e em seguida 
compactado em prensa semi-automática Marconi MA 098/50 à 4,0 MPa e 100°C por 10 minutos, 
gerando-se painéis com dimensões de 40 cm x 40 cm e espessura nominal de 10mm (espessura de 
painéis comerciais). Para estabilização e cura completa, as chapas foram acondicionadas por 72 
horas, e esquadrejadas após este período em dimensões de 35 cm x 35 cm. As etapas de produção 
dos painéis são descritas na figura 2. 

 

  

(a) (b) 
Figura 1: a) Resíduos b) Resina à base de mamona (pré-polímero e poliol, respectivamente) 

 

 

(a) (b) (c) 

 

(d) (e) (f) 
Figura 2: a) Homogeneização manual dos insumos b) Mistura em encoladeira c) Formação do colchão 

(pré-prensagem) d) Prensagem a quente e) Chapas recém-prensadas f) Chapas esquadrejadas. 
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Os painéis foram caracterizados quanto às suas propriedades físicas e mecânicas conforme o 
documento normativo NBR 14810:3 (ABNT, 2006) e os resultados comparados aos requisitos das 
normas citadas na tabela 1. 

Compararam-se as médias dos tratamentos estatisticamente entre si por meio da Análise de 
Variância - um critério, atribuindo-se nível de probabilidade de 95%, por meio do Teste de Tukey, 
utilizando-se o programa BioEstat 5.0. 
 

Tabela 1: Requisitos normativos adotados para comparação dos resultados 

Normas  
Espessura 

chapas 
(mm) 

Densidade 
(g/cm³) 

IE 
máx.2h 

(%) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

RTP 
(MPa) 

NBR 14810 
(2002)  

8 a 13  - 8 18  - 0,4 

ANSI 
208.1(1999)  

 - >0,8 8 16,5 2400 0,9 

CS 236:66 
(1968)  

 - >0,8 55 16,8 2450 1,4 

 

RESULTADOS OBTIDOS  
A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para as propriedades físicas de Densidade e 

Inchamento em Espessura (IE) em 2 horas e mecânicas de Módulo de Ruptura (MOR) e de 
Elasticidade (MOE) na flexão estática, além da resistência à tração perpendicular (RTP). 

 
Tabela 2: Resultados obtidos para as propriedades físicas e mecânicas dos painéis 

Tratamento 
Densidade 

(g/cm³) 
IE - 2h 

(%) 
MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

RTP 
(MPa) 

A 
0.88 a 
(5,25) 

4.27 a 
(27,12) 

25 a 
(10.37) 

2304 a 
(6.70) 

1.22 a 
(18,92) 

B 
0.89 a 
(3,58) 

3.69 a 
(22,18) 

27 a 
(9,21) 

2670 b 
(6.97) 

1,33 a 
(28,03) 

Letras diferentes determinam médias estatisticamente diferentes entre si, ao nível de 95% de probabilidade. 
Os valores entre parênteses após os resultados de cada propriedade referem-se ao coeficiente de 
variação. 

 

 As chapas, de ambos os tratamentos produzidos, caracterizam-se como de alta densidade, 
conforme NBR 14810:3 (ABNT, 2006) e Moslemi (1974). Esta classificação torna-se importante, pois 
as propriedades das chapas guardam estreita relação com a densidade (BRITO et al., 2006). Quanto 
ao IE – 2h, observa-se que ambos os tratamentos contemplam as normas citadas (tabela 1). Em 
comparação com chapas comerciais de Pinus sp, caracterizadas por Nascimento (2003), sendo IE – 
2h de 7%, verifica-se a superioridade dos resultados aqui obtidos. Em relação a estas propriedades 
físicas, as médias dos tratamentos não diferem estatisticamente entre si. 
 Quanto às propriedades mecânicas, observa-se que, na flexão, o MOR dos tratamentos 
encontra-se 50% superior aos requisitos normativos, sendo estatisticamente iguais entre si, ao 
passo que o MOE é contemplado somente pelo tratamento B, quanto às normas que citam esta 
propriedade, diferindo estatisticamente entre si. Na RTP, verifica-se que ambos os tratamentos não 
diferem entre si estatisticamente e são satisfatórios, pois contemplam as normas, com exceção do 
requisito canadense CS 236:66 (1968). 
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 Em geral, observou-se que tratamentos com maior quantidade de resíduos obtiveram 
propriedades superiores. 
 
CONCLUSÕES  
 É possível concluir por meio dos resultados obtidos que:  

• A produção de chapas proveniente de resíduos de Pinus sp tratado com CCB são altamente 
viáveis, fato atribuído pelas propriedades obtidas, que encontraram-se em conformidade com as 
principais normas relacionadas à este produto; 

• Tratamentos com maior quantidade de partículas obtiveram propriedades superiores, 
sendo satisfatório, devido ao aproveitamento de maior quantidade de resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios recentes da humanidade é a necessidade de reaproveitar, ou 
reciclar o lixo, os rejeitos e os resíduos por ele gerados.  

 O processamento de materiais culmina com a produção de grande quantidade de 
substâncias, algumas agressivas ao homem e ao meio.  Muitos desses resíduos apresentam-se 
na forma sólida, outros na forma de partículas em suspensão, afetando locais por vezes 
distantes do local de sua geração. 

As indústrias siderúrgicas, em geral, são consideradas como empresas que produzem 
grandes efeitos nocivos ao meio ambiente, tanto pela utilização de grande quantidade de 
recursos naturais, quanto devido à geração de alto volume de substâncias estranhas ao meio, 
entre elas a “escória de alto-forno”. Também as indústrias de fundição geram vários tipos de 
resíduos, entre eles um tipo de resíduo sólido proveniente do descarte das denominadas 
“areias de fundição aglomeradas com argila”. Esses dois resíduos citados serão objetos de 
estudo do presente projeto. 
 
OBJETIVO 

A partir de uma avaliação da composição potencial dos resíduos sólidos e, através da 
técnica de estabilização por solidificação em matrizes de cimento Portland, o estudo 
estabeleceu composições para introduzir a reutilização dos resíduos na composição de 
concretos, adequados para a confecção de peças de concreto para pavimentação (bloquetes). 
 Como objetivos específicos, o trabalho estabeleceu: 

• Verificar a classificação dos resíduos sólidos; 

• Caracterizar os resíduos sólidos como agregados, para utilização na composição de 
concretos; 

• Investigar desempenho mecânico de composições de concreto compostas com os 
resíduos; 

• Utilizar a composição de concreto com melhor desempenho mecânico na confecção de 
peças para pavimentação (bloquetes). 

• Verificar o desempenho mecânico das peças para pavimentação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

• Classificação dos resíduos sólidos – ABNT NBR 10004/2004; 

• Caracterização dos resíduos como agregados, para utilização na composição de 
concretos – ABNT NBR 7211/2005; 

• Verificação do comportamento dos concretos compostos com os resíduos: resistência 
à compressão – ABNT NBR 5739/2007; 

• Utilização da composição adequada para a fabricação de peças para pavimentação 
(bloquetes). 

• Verificação do desempenho mecânico das peças para pavimentação - ABNT NBR 
9780/1987. 

 
         1. Classificação dos resíduos 
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Segundo procedimentos da norma ABNT NBR 10004 “Resíduos Sólidos: Classificação” 
(2004), os resíduos sólidos em questão foram classificados como Classe II A, o que significa ser 
“não perigoso” e “não inerte”. Isso estabelece que, estes resíduos somente podem ser 
depositados em aterros industriais adequados. 
 
         2. Caracterização dos resíduos como agregados 

        Areia de fundição                                      Escória de alto-forno 
        Massa específica = 2,60 Kg/L                    Massa específica = 2,43 Kg/L                                                                                  
        Massa unitária = 1,16 Kg/L                        Massa unitária = 1,05 Kg/L                                                               
        Teor de mat. pulverulentos = 8,8 %          Teor de materiais pulverulentos = 4,9 % 

 
3. Determinação da composição adequada 
A escolha da composição empregada na fabricação das peças para pavimentação foi de        

acordo com a resistência à compressão aos 28 dias de idade, dos corpos-de-prova. 
 

3.1. Composições preliminares 
Os ensaios foram realizados preliminarmente com os seguintes materiais: cimento, 

escória de alto forno, areia de fundição, metacaulim, superplastificante e areia média. 
               Indicações declaradas:    c = cimento, tipo CP V ARI 
                                                       a = areia de fundição 
                                                       e = escória 
                                                       a/c = relação água cimento 
            m = metacaulim 
                                                       s = superplastificante 
 

Tabela 1 – Composições preliminares 

CP 
nº 

Indicações declaradas 
  c:a:e:m:a/c:s 

Data de 
moldagem 

Data de 
ruptura 

Idade 
(dias) 

Carga 
(TF) 

  Fcj 
(MPa) 

 1 1:1:1:0,05:0,36:0,01 03/07/10 10/07/10       7 5,26 26,8 
 2 1:1:1:0,05:0,36:0,01 03/07/10 10/07/10       7 4,90 25,0 
 3 1:1:1:0,10:0,43 03/07/10 10/07/10       7 5,78 29,4 
 4 1:1:1:0,10:0,43 03/07/10 10/07/10       7 5,92 30,2 
 5 1:1,5:1,5:0,05:0,48:0,01 03/07/10 10/07/10       7 3,72 18,9 
 6 1:1,5:1,5:0,05:0,48:0,01 03/07/10 10/07/10       7 3,76 19,1 
 7 1:1,5:1,5:0,10:0,57 03/07/10 10/07/10       7 4,06 20,7 
 8 1:1,5:1,5:0,10:0,57 03/07/10 10/07/10       7 3,94 20,1 

 

Após este primeiro ensaio alterou-se a quantidade de metacaulim para 8 e 12% com o 
traço de maior resistência à compressão do ensaio anterior (CPs 3 e 4). 
 

Tabela 2 – Composições com modificação dos teores de metacaulim. 

CP 
nº 

Indicações declaradas 
  c:a:e:m:a/c 

Data de 
moldagem 

Data de 
ruptura 

Idade 
(dias) 

Carga 
(TF) 

  Fcj 
(MPa) 

 1      1:1:1:0,08:0,43 11/07/10 17/07/10       7 5,22 26,6 
 2      1:1:1:0,08:0,43 11/07/10 17/07/10       7 4,36 22,2 
 3      1:1:1:0,12:0,50 11/07/10 17/07/10       7 5,18 26,4 
 4      1:1:1:0,12:0,50 11/07/10 17/07/10       7 6,00 30,6 

 

Observou-se, então, que a redução do metacaulim para 8% causou uma diminuição da 
resistência do CP, e que o aumento para 12% praticamente não alterou o desempenho do 
mesmo.  Portanto, continuou-se com adição de metacaulim a 10% do cimento, ou seja, o 
traço 1:1:1:0,10:0,43 (c : a : e : m : a/c). 
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 3.2. Composição final 
  

            Pela observação de que haveria excesso de finos, introduzimos areia natural na 
composição, isto é, 70% de areia de fundição e 30% de areia natural média (peneira 9,5).  
Sendo obtidos os seguintes resultados, com esta composição final: 

 
Tabela 3 – Composição com adição de areia natural 

CP 
nº 

Indicações declaradas 
  c:a:e:m:a/c 

Data de 
moldagem 

Data de 
ruptura 

Idade 
(dias) 

Carga 
(TF) 

  Fcj 
(MPa) 

 1      1:1:1:0,10:0,43 11/07/10 17/07/10       7 5,46 37,8 
 2      1:1:1:0,10:0,43 11/07/10 17/07/10       7 7,48 38,1 

                                           a = (70% de areia de fundição  +  30% de areia média) = 1 
 

4. Fabricação das peças para pavimentação 
 
A fabricação das peças para pavimentação foi realizada em máquina especial para esse 

fim, a qual possui sistema de vibração mecânica conjugada com prensagem hidráulica. 
 

             
Figura 1 - Fábrica das peças        Figura 3 – Esteira            Figura 4 - Misturador        Figura 5 - Prensagem 

          
                               

5. Verificação do desempenho mecânico das peças para pavimentação 
As peças (bloquetes) foram avaliadas através da verificação do desempenho mecânico 

pela resistência à compressão. 
 

                                                                  
Figura 6 - Peças prontas                  Figura 7 -  Resistência à compressão da peça 

 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
        Os resultados obtidos no presente trabalho atingiram com grande êxito o objetivo 
estabelecido, no que tange à fabricação de peças de concreto para pavimentação (bloquetes) 
de vias urbanas, “quando houver tráfego de veículos especiais ou solicitações capazes de 
produzir acentuados efeitos de abrasão” (superando os 50 MPa exigidos pela norma), 
provando a viabilidade técnica do reuso dos resíduos constituídos pelas areias de fundição 
aglomeradas com argila e escória de alto forno, empregadas nesta investigação. 
 
                 Tabela 4 – Determinação da resistência à compressão das peças para pavimentação –NBR 9780/87       

   CP  
   (n°) 

Massa 
    (g) 

Largura 
  (mm) 

 Altura 
  (mm) 

Compr. 
  (mm) 

    
   Fator 
    (p) 

Carga 
Ruptura 
   (ton.f) 

Carga 
Ruptura 
     (N) 

Resistência 
  Corrigida 
     (MPa) 

     1 2856,5 101,27 60,37 200,42 0,951 40,06 392854     58,7 
     2 2950,5 102,13 60,99 201,12 0,952 38,94 381871     57,2 
     3 2858,8 100,56 61,01 200,33 0,953 38,18 374418     56,1 
     4 2906,7 102,24 61,91 201,64 0,955 39,46 386970     58,1 
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     5 2920,7 100,81 61,79 201,02 0,954 35,86 351666     52,8 
     6 2992,7 102,14 61,55 201,16 0,954 38,10 373633     56,0 

         

Os valores obtidos neste ensaio atendem ao item 5.1 da ABNT NBR 9781, “Peças de 
Concreto para Pavimentação”. 1987, reproduzido abaixo: 
       A resistência característica estimada à compressão,  de acordo com 6.5 (Norma) deve ser: 

a) maior ou igual a 35 MPa, para as solicitações de veículos comerciais de linha; 
b) maior ou igual a 50 MPa, quando houver tráfego de veículos especiais ou solicitações 

capazes de produzir acentuados efeitos de abrasão. 
 
CONCLUSÕES 

O presente trabalho almeja contribuir no aproveitamento de resíduos sólidos 
industriais, direcionando-os para a cadeia produtiva, aumentando sua eficiência e 
sustentabilidade, diminuindo os impactos ambientais inerentes aos processos produtivos, 
como forma de recuperar matéria e energia, visando maior preservação dos recursos naturais, 
diminuindo a degradação do meio ambiente e consequentemente, melhorando as condições 
de vida da sociedade. 

Portanto, os resultados obtidos no presente estudo comprovam a viabilidade técnica 
de utilização dos resíduos sólidos industriais, objetos do trabalho, na composição de 
concretos não-estruturais e, em particular, na fabricação de peças para pavimentação. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os diversos problemas ambientais ocasionados pelo desenvolvimento 
econômico e crescimento populacional, a geração de resíduos sólidos é um dos principais 
agentes de degradação do meio ambiente e de redução da qualidade de vida humana. Dessa 
forma, o desenvolvimento de métodos de tratamento, controle e disposição de resíduos 
sólidos atrai cada vez mais a atenção de gestores públicos e privados. 

Os aterros sanitários têm-se estabelecido como a única alternativa, tanto do ponto de 
vista econômico como ambiental, para disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Contudo, 
apesar da disposição em aterros sanitários ser considerada uma solução segura para o 
tratamento de resíduos, esta técnica gera rejeitos que causam impactos ambientais 
significativos, tais como o lixiviado e o biogás, os quais necessitam ser drenados, coletados, 
conduzidos e tratados de forma adequada, para que não sejam dispostos no meio ambiente 
trazendo prejuízos ao ar, solo, águas subterrâneas e superficiais.(MORAVIA, 2007) 

O lixiviado é caracterizado por ser um líquido escuro, com alto potencial poluidor, 
geralmente tóxico, contendo alto teor de matéria orgânica, traços de metais dissolvidos e 
amônia(SCHOENELL, 2009). Este efluente, quando descartado sem tratamento prévio, causa 
grandes problemas ambientais como: a toxicidade para a biota existente no solo e 
comunidades aquáticas atingidas; a diminuição do oxigênio dissolvido e a eutrofização nos 
corpos d’águas receptores. (MORAVIA, 2007).  

A composição do lixiviado varia em função do tipo de solo utilizado como cobertura 
dos resíduos, do tipo de lixo depositado, das condições climáticas, da época do ano e da 
hidrogeologia e da idade do aterro. Por exemplo, se o percolado é coletado durante a fase 
ácida, o pH será baixo, porém parâmetros como DBO5, DQO, nutrientes e metais pesados 
deverão ser elevados. Contudo, durante a fase metanogênica o pH varia entre 6,5 e 7,5 e os 
valores de DBO5, DQO e nutrientes são significativamente menores. (SEGATO, 2000). 

A estimativa da quantidade de percolados é necessária na concepção de um projeto de 
aterro sanitário como uma medida de proteção ambiental. A vazão de percolados serve de 
base para o dimensionamento do sistema de drenagem e do tanque de armazenamento do 
percolado coletado. Além de auxiliar na escolha de um sistema de tratamento adequado ao 
volume de percolados e, também, determinar o tempo de estabilização do aterro após 
encerramento (SOBRINHO, 2000). Porém, na utilização dos métodos matemáticos sugeridos 
pela literatura como o Método Suíço, Racional e o do Balanço Hídrico para determinar a vazão 
do lixiviado no dimensionamento de projetos de tratamento, normalmente o sistema é sub ou 
superdimensionamento, em função da dificuldade da real caracterização da vazão do líquido 
nos aterros sanitários. (CASTRO, 2001) 

Nesse sentido, o projeto irá contribuir no estudo das características qualitativas e 
quantitativas do lixiviado, em diferentes períodos do ano, gerando parâmetros que subsidiem 
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a avaliação de sistemas de tratamento de lixiviado, objetivando medidas de viabilidade 
econômica e sustentabilidade ambiental.  
 
OBJETIVO 

A pesquisa tem por objetivo avaliar a variação das características qualitativas e 
quantitativas do lixiviado produzido no aterro sanitário municipal de Rio Claro, em diferentes 
períodos do ano. Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivos específicos: 

• Analisar a variação da concentração e das características de biodegradabilidade do 
material orgânico presente no lixiviado, para diferentes índices pluviométricos; 

• Verificar as formas de nitrogênio presentes no lixiviado e sua possível relação com o 
tempo de disposição dos resíduos no aterro; 

• Avaliar a acuracidade dos métodos Suíço, Balanço Hídrico e Racional na estimativa da 
vazão de lixiviado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A definição dos pontos de coleta de percolado foi realizada de forma a contemplar 
todos os possíveis fatores que podem influenciar a composição dos líquidos percolados. Nesse 
sentido, a seleção dos pontos de coleta será pautada nos seguintes aspectos: 

• Áreas do aterro sanitário com idades distintas de operação. Áreas mais antigas 
referentes ao início da operação do empreendimento e áreas mais recentes com resíduos 
dispostos no aterro por um período de aproximadamente 12 meses; 

• Distribuição uniforme ao longo da área de disposição de resíduos; 

• Disponibilidade de caixa de passagem/acumulação, acesso aos drenos de percolados; 
As coletas serão realizadas obedecendo às recomendações contidas em normas de 

órgãos de controle ambiental durante um período de nove meses, distribuídos em períodos 
de estiagem e de chuva, de forma a conhecer as variações de concentração e de vazão do 
lixiviado. Na tabela 01 são apresentados os parâmetros a serem analisados, os métodos de 
análise e a frequência de amostragem de cada um dos parâmetros. 

 
TABELA 01: Parâmetros, métodos de análise e frequência 

Parâmetro Método Frequência 

Ph Potenciometria 15 a 20 dias 

Alcalinidade total Titulometria 15 a 20 dias 

DQO Digestão e espectrofotometria 15 a 20 dias 

DBO5,20 Titulometria 15 a 20 dias 

Sólidos (série completa) Filtração e gravimetria 15 a 20 dias 

Metais (Zn, Pb, Cd, Fe, 
Mn, Cu, Cr) 

Digestão, absorção atômica e fotômetro 
de chama 

15 a 20 dias 

N amoniacal Destilação e titulometria 15 a 20 dias 

NTK Digestão, destilação e titulometria 15 a 20 dias 

Ácidos Voláteis Cromatografia Gasosa 15 a 20 dias 

 
A vazão do lixiviado gerado no aterro municipal de Rio Claro inicialmente será 

estimada pela aplicação dos seguintes métodos matemáticos: Balanço hídrico, Método 
Racional e Método Suíço. Em paralelo, serão realizadas medidas diretas da vazão na entrada 
da caixa de acumulação, localizada na entrada do sistema, de forma a obter a vazão média 
diária. 

Para aferição da vazão efetiva ocorrida no aterro será realizada a medição da caixa de 
contenção existente no local, que possibilitará a medição do volume diário acumulado de 
lixiviado na caixa.  

Assim, pretende-se realizar a comparação da vazão estimada a partir da aplicação dos 
métodos, com a vazão efetivamente ocorrida, medida através do volume de percolado 
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acumulado na caixa de contenção. Desta forma, será possível avaliar qual dos três métodos 
gera resultados mais próximos da realidade do aterro de Rio Claro, utilizando-se tanto os 
parâmetros recomendados pela literatura, quanto os parâmetros ajustados pelos valores 
obtidos nos ensaios de campo. 

Análise da biodegradabilidade da matéria orgânica será realizada pela relação DBO/DQO; 
AVT (Ácidos voláteis totais)/DQO, SV/ST e NTK ao longo do período do trabalho. Para análise 
qualitativa do lixiviado também será estudados os parâmetros pH  e Alcalinidade.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados serão apresentados na forma de dois diferentes tipos de gráficos, o 
primeiro apresenta a variação da concentração dos parâmetros em relação à precipitação em 
cada ponto de coleta, enquanto o outro avaliará a variação dos resultados do mesmo 
parâmetro entre os diversos pontos de coleta. 

A análise da biodegradabilidade em função da precipitação pluviométrica irá avaliar a 
alteração no tipo de material orgânico lixiviado/carreado pela percolação das águas de chuva 
na massa de resíduos. Como os indicadores utilizados para a avaliação da biodegradabilidade 
são resultados do quociente entre DBO/DQO; AVT/DQO; STV/ST o efeito da diluição será 
anulado, permitindo que o foco da comparação entre indicadores em diferentes períodos do 
ano seja sempre a qualidade do material orgânico. A hipótese é que a biodegradabilidade 
diminui em períodos de precipitação intensa, pela lixiviação de material orgânico de difícil 
degradação (recalcitrante).  

A avaliação da variação da concentração e vazão será realizada por meio de gráficos que 
irão apresentar a variação da vazão e da concentração em função do tempo. Em relação aos 
estudos relacionados à vazão do lixiviado, será realizado uma pesquisa comparativa entre a 
vazão média obtida em campo e a vazão estimada pela aplicação de métodos existentes na 
literatura, dessa forma será possível avaliar qual dos métodos se enquadra melhor com a 
realidade do aterro em estudo. 

Também será avaliada a relação entre a vazão de lixiviado e a precipitação, com a 
finalidade de avaliar a capacidade de retenção de água, “tempo de retardo” entre 
precipitação e aumento de vazão de lixiviado. 
 
REFERÊNCIAS 

CASTRO, M.C.A.A. Avaliação de um sistema australiano de lagoas no tratamento 
conjunto de esgoto sanitário e líquidos percolados. 248p. Tese de Doutorado - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos –SP, 2001. 

MORAVIA, W. G. Estudos de caracterização, tratabilidade e condicionamento de 
lixiviados visando tratamento por lagoas. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos) – Escola de Engenharia da UFMG, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 

SEGATO, L.M.; SILVA, C.L. Caracterização do chorume do aterro sanitário de 
Bauru.  XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. Porto Alegre-RS, 
2000. 

SOBRINHO, N.L.C. Uma análise do balanço hídrico do aterro sanitário de presidente 
Prudente. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Civil).Universidade Federal de Viçosa, 
Minas Gerais, 2000. 

SCHOENELL, E.L, QUADROS, A.V,MEDTLER, M.B, GOMES,L.P.  Avaliação da remoção de 
matéria orgânica biodegradável de lixiviado em filtros biológicos anaeróbios. 25o Congressso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Tema III, 290 2009. 
  



294 
 

ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NO ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM COLUNA: 
LINERS COMPOSTOS (CCL+GCL) PERCOLADOS POR UMA SOLUÇÃO DE Cu2+  

 
Paola Bruno Arab 

(1)
 

Geóloga mestranda em geotecnia 

Osni José Pejon 

Geólogo, Prof. Titular EESC-USP  
Endereço

(1)
: Departamento de Geotecnia, EESC-USP, Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, São Carlos – SP, 

arabp@sc.usp.br  

 
INTRODUÇÃO 

A dispersão de metais pesados nas águas superficiais e subterrâneas constitui-se numa 
séria preocupação ambiental e de saúde pública atualmente, devido à sua natureza não-
biodegradável e toxicidade. Inúmeras tecnologias tem sido desenvolvidas para a remoção ou 
contenção de metais pesados de lixiviados e resíduos sólidos, a partir de métodos envolvendo 
precipitação, adsorção, evaporação ou osmose reversa. A adsorção em matrizes sólidas 
mostra-se uma alternativa com bom custo-benefício, assim, vários materiais tem sido 
estudados para observação de seus desempenhos relativos à adsorção frente a diversos íons 
contaminantes. Dessa maneira, vários materiais podem ser utilizados como barreiras de 
controle de fluxo, mundialmente conhecidas como liners. O principal parâmetro analisado 
para identificar se um material é passível de ser utilizado como barreira é a condutividade 
hidráulica, que deve ser no máximo 10-9 m/s. Uma das principais aplicações dessas barreiras é 
na impermeabilização de base e de cobertura em aterros sanitários.  
 
OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo a análise de parâmetros físico-químicos do 
conjunto liner composto + solução contaminante de Cu2+ a partir do ensaio de percolação em 
coluna, o qual simula as condições de campo de um aterro sanitário em laboratório. Dessa 
maneira, foi possível determinar se para o íon estudado, os materiais utilizados possuem bom 
desempenho para aplicação em aterros sanitários. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a confecção do liner composto foram selecionados dois materiais: um solo 
siltoargiloso pertencente à Formação Corumbataí (coletado na região de Ipeúna – SP) 
utilizado compactado (Compacted Clay Liner – CCL); e um geocomposto bentonítico 
(Geosynthetic Clay Liner - GCL) de fabricação nacional, composto por duas malhas de geotêxtil 
que envolvem uma camada de bentonita. Foram feitas duas colunas de diferentes 
configurações, uma com GCL sobre CCL (CP1) e outra com CCL sobre GCL (CP2). Uma solução 
de CuCl2.2H2O foi utilizada como contaminante, na concentração de 0,024M (marca Merck, 
99% de pureza). 

O ensaio de percolação em coluna foi realizado a partir de um sistema semelhante ao 
de Leite (2001). O equipamento (Figura 1) é constituído por um sistema de injeção de ar 
comprimido em uma câmara inflável de PVC flexível, alojada no interior de um reservatório de 
acrílico, no qual é armazenada a solução contaminante. O solo é compactado no interior de 
um cilindro de acrílico, então o GCL é posto em contato com o mesmo (Altura do solo = 2,1cm; 
Altura do GCL = 0,3 cm; Diâmetro de ambos = 9,4.cm). O sistema é mantido isolado, apenas 
com a alimentação da solução contaminante e uma saída para a coleta do efluente. O ensaio 
foi realizado inicialmente com pressão de 100 kPa, aumentando-se gradualmente até 200 kPa. 
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Figura 1: Ensaio de percolação em coluna.  

 
RESULTADOS OBTIDOS 
Condutividade elétrica 

Durante a saturação das colunas, a condutividade elétrica manteve-se 
aproximadamente a 0,5mS para o CP1, enquanto que para o CP2 houve um aumento inicial 
para pouco mais de 2,0mS, com progressiva queda a 0,5mS (Figura 2). Tal aumento deve-se ao 
fato do CP2 apresentar GCL na parte inferior, podendo haver maior escape de Na+ da 
bentonita do GCL, aumentando a concentração de eletrólitos no efluente coletado. Após o 
início da percolação da solução contaminante, houve aumento da condutividade elétrica, 
coincidente com um aumento na liberação de íons Na+ da bentonita do GCL. No momento em 
que se identificou a presença de Cu2+ no efluente, o aumento da condutividade elétrica 
prosseguiu, porém estabilizou-se após certo tempo. Isso pode ter ocorrido pelo fato de ter 
havido uma compensação entre o aumento da concentração de Cu2+ concomitantemente à 
diminuição da concentração de Na+. 

 

 
Figura 2: Monitoramento da condutividade elétrica durante o ensaio de percolação em coluna. 

 

Potencial hidrogeniônico (pH) 
 Como observado na Figura 3, durante todo o ensaio o pH do CP2 manteve-se mais 
elevado que o pH do CP1, devido a maior influência da bentonita do GCL (caráter básico) na 
configuração em que o mesmo encontra-se embaixo, próximo à coleta do efluente. Após a 
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introdução da solução contaminante, o pH diminuiu consideravelmente. O solo estudado é 
composto principalmente por argilominerais, que nada mais são que silicatos hidratados de 
alumínio, de comportamento coloidal. Ou seja, por serem eletricamente carregados, possuem 
capacidade de troca de íons. Visto a mineralogia desse solo, infere-se que há uma tendência 
de adsorção de cátions pelo mesmo. Portanto, o contato da solução contaminante com o solo 
permite a liberação de H+, que são substituídos por Cu2+ da solução, tornando o pH mais 
ácido.  

 
Figura 3: Monitoramento do pH durante o ensaio de percolação em coluna. 

 

Variação da concentração de Na+ da bentonita do GCL 
Inicialmente, a liberação de Na+ foi maior no CP2, correspondendo provavelmente à 

fase de saturação da bentonita. Em ambos CP, a concentração de Na+ estabilizou em torno de 
100 mg/L, porém com a introdução da solução contaminante houve grande aumento da 
concentração, podendo indicar troca de Na+ da bentonita do GCL por Cu2+ da solução. Com a 
evolução do ensaio, houve diminuição da liberação de Na+ até próximo de zero. Isso pode ter 
ocorrido pela bentonita ter atingido sua máxima capacidade de troca de cátions, deixando de 
substituir Na+ por Cu2+ (Figura 4). 

 
Figura 4: Monitoramento da liberação de Na

+
 durante o ensaio de percolação em coluna. 

 

Condutividade hidráulica 
Tanto para a condutividade hidráulica quanto para os outros parâmetros aqui 

apresentados, observa-se que a configuração do liner composto (GCL/SOLO ou SOLO/GCL) 
influencia a interação liner-solução contaminante. Durante a saturação, pode-se observar que 
o CP2 apresenta um aumento de condutividade hidráulica que não é visto para o CP1, 
podendo representar a saturação da bentonita, já que para a configuração SOLO/GCL, o 
comportamento do GCL possui maior influência no sistema (Figura 5). Durante a percolação 
com solução contaminante, os CP apresentaram comportamento semelhante no início, porém 
a condutividade hidráulica passou a aumentar mais no CP2. Esse aumento pode estar 
diretamente relacionado à alteração do comportamento da dupla camada difusa das argilas 
devido à introdução da solução contaminante. As argilas presentes no solo e no GCL possuem 
Na+ e K+ em suas estruturas, e com a introdução de Cu2+, um íon bivalente, promovendo 
trocas iônicas, ocorre a contração da dupla camada difusa, e, consequentemente, o aumento 
da condutividade hidráulica. Mesmo assim, os resultados aqui obtidos encontram-se de 
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acordo com a legislação ambiental para liners. Segundo Ferrari (2005), as prescrições de 
revestimento para impermeabilização são variáveis, sendo a condutividade hidráulica média 
adotada pelos países de 10-9 m/s. Neste trabalho, a condutividade hidráulica manteve-se 
numa ordem de grandeza de 10-11 m/s. 
 

 
Figura 5: Monitoramento da condutividade hidráulica durante o ensaio de percolação em coluna. 
 

 

 
CONCLUSÕES  

O desempenho dos liners compostos mostrou-se satisfatório, já que, mesmo após a 
introdução da solução contaminante, a condutividade hidráulica permaneceu em uma ordem 
de grandeza (10-11 m/s) que satisfaz a legislação ambiental. Acrescenta-se que a configuração 
GCL/SOLO mostrou-se mais eficiente por apresentar maior estabilidade no decorrer do 
ensaio. 
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INTRODUÇÃO 

A Economia Solidária é um movimento contemporâneo que propõe novas relações de 
trabalho e geração de renda, especialmente para agentes excluídos do mercado de trabalho 
devido a fatores como a falta de formação técnica ou analfabetismo. Um dos princípios da 
Economia Solidária para o combate à pobreza é a criação de empreendimentos 
autogestionários, vistos como pequenas cooperativas formadas por pessoas que desejem 
gerar renda de forma alternativa. Durante a criação destas cooperativas, denominadas 
Empreendimentos de Economia Solidária (EES), uma vasta análise de mercado é realizada, 
avaliando não só as carências do mercado, mas também a capacidade de produção. 

Neste passo, para que os EES tenham condições de produção, muitas vezes são criadas 
as Tecnologias Sociais (TS), que são soluções inovadoras que aliam o saber popular ao 
conhecimento técnico-científico dos agentes parceiros, como universidades e profissionais. 
Dentre as possibilidades de Tecnologias Sociais, destacamos as que possibilitem a reciclagem 
de resíduos sólidos na criação de novos produtos.  

Na formação de empresas solidárias, é essencial a identificação de potenciais de 
produção, como recursos humanos, matéria prima e oferta de serviços e produtos. Desta 
forma, cria-se um empreendimento com maiores condições de competir, no mercado, com as 
empresas tradicionais. Este trabalho tem como foco a atuação de um grupo acadêmico de 
pesquisa de Educação Matemática em uma marcenaria coletiva guiada pelos princípios da 
Economia Solidária e utilizando como matéria prima para sua produção madeiras residuais de 
diversos processos, como resíduos de podas e demolições.  O grupo atua na análise e 
encaminhamento de sugestões de materiais didáticos para serem desenvolvidos a partir de 
resíduos de madeira destinados ao ensino e à aprendizagem de Matemática para alunos do 
Ciclo Básico brasileiro.  
 
OBJETIVO 

Objetiva-se evidenciar a possibilidade de uso de madeiras residuais na construção de 
materiais manipuláveis para o ensino de matemática no contexto da Economia Solidária. Além 
disso, objetiva-se abordar a importância do suporte técnico e acadêmico no sucesso do 
empreendimento em questão, através da detecção de fontes de matéria prima e nichos 
promissores de mercado, como o comércio de objetos inovadores destinados ao ensino e à 
aprendizagem da matemática nos anos iniciais.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A rotina de trabalho foi iniciada através de um levantamento bibliográfico em anais de 
congressos e artigos científicos sobre produtos já desenvolvidos e comercializados para o 
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ensino de Matemática. Também estão sendo realizados estudos sobre metodologias de 
ensino da matemática aplicadas em sala de aula, que acabam por sugerir a criação de 
materiais manipuláveis que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem de matemática.  

Após a identificação de possíveis materiais, será estudada a viabilidade de sua 
produção. Neste passo, é avaliada a disponibilidade técnica e de resíduos para a produção do 
material, além de uma constante busca pelo desenvolvimento de Tecnologias Sociais para 
facilitar e aperfeiçoar o processo de construção, e melhorar as características da madeira, 
agregando mais valor ao produto final.  

Por fim, a proposta de confecção do produto será enviada ao corpo técnico 
responsável pela produção. Se o novo produto for julgado conveniente, o projeto será 
apresentado aos cooperados, que decidirão se desejam produzir ou não o objeto para 
comercialização, de forma autogestionária e, portanto, democrática. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Analisando publicações em revistas conceituadas no ramo da educação matemática, 
bem como anais de congressos dos últimos 10 anos, pode-se ver o contínuo aparecimento e 
preocupação com a utilização de materiais manipuláveis como recurso em sala de aula. 
Também se observa a constante preocupação com a reciclagem dos resíduos que são gerados. 

Com o passar dos anos e de acordo com a inclinação pedagógica da época, muda-se a 
tendência a que tipo de material tem mais destaque. Vê-se durante esse período a ascensão 
da utilização de recursos computacionais, e novas tecnologias de maneira geral, que por vezes 
não deixam de ser manipuláveis. Mas o interessante é perceber que, embora o tempo e as 
tendências mudem o aparecimento de novos recursos manipuláveis com materiais concretos 
(como os feitos de madeira, plástico, etc.), na maioria das vezes aqueles que são mais 
acessíveis às condições de cada aplicação permanecem no ambiente escolar. Ou seja, embora 
surjam novidades no ramo de recursos manipuláveis, os materiais didáticos manipuláveis não 
deixam de aparecer, o que representa a funcionalidade desse recurso nas aulas de 
matemática, neste caso em específico. 

Observa-se que os materiais manipuláveis para a aprendizagem da matemática, em 
grande maioria, são confeccionados em madeira ou são possíveis de serem reproduzidos com 
esta matéria-prima. Também é evidente a possibilidade de criação de objetos multifuncionais, 
que auxiliem o docente no ensino de vários conteúdos da disciplina, para vários níveis de 
ensino. No entanto, é ressaltado que os objetos devem ser acompanhados de orientações 
pedagógicas que sistematizem as formas de trabalho, guiando o professor de forma a obter 
sucesso durante as aulas. ` 

 
 
CONCLUSÕES  

A grande possibilidade de sucesso do empreendimento de economia solidária em 
questão se dá pela proposta inovadora de criação e comercialização de objetos didáticos de 
madeira reciclada e pelo nicho de mercado, que carece de novas ideias e opções. O uso de 
madeiras residuais na construção dos materiais manipuláveis por EES é uma alternativa 
interessante, visto o baixo custo de obtenção da matéria prima e a qualidade do material 
final. Assim, o consumidor, ao adquirir um produto deste empreendimento, não só estará 
auxiliando no combate da pobreza extrema, mas também estará contribuindo para a 
reutilização da madeira.  
 Com a atuação do grupo acadêmico de pesquisa em Educação Matemática, os 
produtos agregam um grande valor, já que estão sendo cuidadosamente pensados e 
projetados por pessoas capacitadas do meio acadêmico. Desta maneira, a contribuição do 
grupo para a qualidade e originalidade dos objetos confeccionados ressalta a importância da 
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atuação deste na criação de um empreendimento de economia solidária bem consolidada, 
garantindo assim boas condições de inserção do mesmo no mercado tradicional. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de biocombustíveis, em especial o biodiesel tornou-se uma das formas 
mais eficientes para diversificar a matriz energética, contribuindo tanto para a conservação do 
meio ambiente, por meio da redução da emissão de gases do efeito estufa, como para o 
desenvolvimento econômico. Desta forma, tornam-se essenciais para a geração de 
informações confiáveis, estudos que demonstrem a viabilidade jurídica, técnica, ambiental, 
social e comercial dos biocombustíveis (LOFRANO, 2008).  

O biodiesel é um éster de ácido graxo, renovável e biodegradável, obtido comumente 
a partir da reação química de óleos ou gorduras, de origem animal ou vegetal, com um álcool, 
na presença de um catalisador (reação conhecida como transesterificação). Nessa reação é 
utilizado um catalisador alcalino que converte óleos vegetais ou gorduras animais e metanol 
em ésteres metílicos de ácidos graxos. Como catalisadores alcalinos, são utilizados 
principalmente o hidróxido de sódio e potássio, devido ao seu baixo custo (KRAWCZYK, 1996). 
O uso de fungos para extração de óleo tem gerado crescente interesse. Entretanto, seu uso, 
de forma comercial, requer ainda mais estudos para comprovar a sua real eficácia, comparada 
às plantas (ANGERBAUER et al., 2008).  

No Sudoeste Goiano, em escala industrial, há a produção de suínos. 
Consequentemente, alto é o impacto ambiental ocasionado pelos dejetos produzidos pelas 
granjas suinícolas. O tratamento e a destinação correta de tais dejetos é um problema atual 
que desafia os especialistas das áreas agronômica, zootécnica e ambiental. Entretanto, tais 
dejetos podem constituir-se num excelente substrato para a multiplicação de espécies 
fúngicas oleaginosas, utilizadas para a geração de biodiesel. Todavia, ainda são escassos os 
estudos que, efetivamente, validam tal hipótese. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar o óleo do isolado obtido de lagoas de 
estabilização de dejetos de suínos, na região Sudoeste Goiana, visando à geração de biodiesel, 
à partir de sua biomassa seca. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O isolado do gênero Mucor spp. foi obtido a partir da lagoa de estabilização de dejetos 
suínos, utilizado como meio de crescimento o meio GL. O teor de óleo da biomassa fúngica do 
isolado, obtidos de lagoa de estabilização de dejetos de suínos da instituição, foi determinado 
pela metodologia oficial (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), com quatro repetições. 
Especificamente, cerca de 10 g de biomassa fúngica, secadas em estufa com circulação 
forçada de ar a 40oC, foram separadas e transferidas para um aparelho de extração tipo 
Soxhlet. Foram adicionados cerca de 250 mL de hexano (razão massa:volume de 1:25) e 
mantidos sob aquecimento constante, durante 8 h. O solvente foi destilado sob pressão 
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reduzida em um evaporador rotativo e o teor percentual de óleo foi determinado em relação 

à biomassa.  
Figura 1. Isolado fúngico 25 (Mucor spp.), obtido de lagoa de estabilização de dejetos de suínos, em 

Rio Verde – GO. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

A amostra de óleo do isolado fúngico 25 apresentou uma característica mais próxima 
da produção de biodiesel, com a transesterificação completa, não sendo observado o sinal 
referente aos produtos saponificados (AG). No óleo extraído a partir da biomassa fúngica, 
destes isolado, não foram observados triglicerídeos e ácidos graxos, porém foram detectados 
ésteres, o que confirma a reação de transesterificação do óleo microbiano. 

A Figura 2 apresenta o cromatrograma do biodiesel produzido a partir do óleo extraído 
do isolado 25 (Mucor spp.) 

 

 
Figura 2: Cromatograma do biodiesel produzido a partir do isolado 25 (Mucor spp.), obtido de lagoa de 

estabilização de dejetos de suínos, em Rio Verde-GO 
 

A Tabela 1 mostra o perfil de ácidos graxos extraídos do isolado 25. Resultados 
similares foram encontrados por Vicente (2009) com a espécie Mucor circinelloides. Óleos 
microbianos diferem geralmente da maioria dos óleos vegetais por serem mais ricos em 
ácidos graxos poliinsaturados (CHISTI, 2007). O alto grau de instauração destes ácidos graxos 
demonstra uma menor estabilidade oxidativa, que é característica de um excelente 
combustível sob baixas temperaturas, o que é uma vantagem em locais frios (VICENTE, 2004). 

Tabela 1. Análise de composição em ácidos graxos do isolado 25 (Mucor spp.), obtido de lagoa de 
estabilização de dejetos de suínos, em Rio Verde-GO 

Ácido graxo  Concentração (%) 

Ácido Láurico 12:00 n.c. 
Ácido Myristic 14:00 n.c. 
Ácido Myristoleico 14:01 n.c. 
Ácido Pentadecanoico 15:00 n.c. 
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Ácido Palmítico 16:00 14,8 
Ácido Palmitoleico 16:01 0,9 
Ácido Esteárico 18:00 18,5 
Ácido Oleico 18:01 39,5 
Ácido Linoleico 18:02 16,6 
Ácido Linolenico 18:03 3,6 
Ácido Arachidico 20:00 1,3 
Ácido Gadoleico 20:01 0,3 
Ácido Behenico 22:00 1,8 
Ácido Erucico 22:01 0,3 
Ácido Lignocerico 24:00 n.c. 
Ácido Nervonico 24:01 2,3 

 Total 99,9 

 
Certik e Shimizu (1999), Wynn et al. (2001), Ratledge (2004) e Vicente et al. (2009) 

também relatam Mucor spp. como uma espécie com potencial para produção de biomassa e 
teor de lipídios acima de 25%. Em estudos de Kosa e Ragauskas (2011), Mucor spp. 
apresentou teor lipídico de 27,57% e alta taxa de crescimento (dois dias de cultivo), o que 
torna-se interessante para a produção de biomassa. 
 
CONCLUSÕES  

1. A amostra de óleo do isolado 25 apresentou uma característica mais próxima 
da produção de biodiesel. 
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INTRODUÇÃO 

O tratamento de lixiviados de aterros sanitários no Brasil ainda é um grande problema 
devido à sua complexidade e ao elevado custo para se atingir os padrões de lançamento de 
efluentes em corpos hídricos, considerando-se que os órgãos municipais quase sempre não 
dispõem de recursos suficientes para essa finalidade. O que mais se observa em aterros 
sanitários é a construção de lagoas anaeróbias ou facultativas, que acabam trabalhando mais 
propriamente como tanques de contenção ou acúmulo, por serem sistemas muito pouco 
eficientes para o tratamento de lixiviados. 

Atualmente o tratamento anaeróbio de efluentes tem ganhado grande interesse, 
principalmente em países de clima quente, devido a algumas vantagens em relação ao 
tratamento aeróbio tais como: baixo consumo de energia; menor produção de lodo; alto grau 
de estabilização do excesso de lodo; menor requerimento de nutrientes; etc. Por outro lado, 
apenas o tratamento anaeróbio não é suficiente para se produzir efluentes adequados para 
lançamento, mas como pré-tratamento, eles são excelentes redutores de carga orgânica o 
que pode resolver parte do problema. 

Um problema observado com relação aos lixiviados é a grande variabilidade das suas 
características, que às vezes são extremamente recalcitrantes, o que atrapalha muito a 
adaptação de reatores anaeróbios. 
 
OBJETIVO 

Avaliar e comparar a adaptação de duas configurações de reatores anaeróbios em 
bateladas sequenciais (AnSBR e AnSBBR), em escala piloto no pré-tratamento de lixiviados de 
aterro sanitário com adição de etanol como substrato complementar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi montado na área do aterro sanitário de São Carlos-SP e para sua 
realização foi construído no local um pequeno galpão que abrigou o experimento conforme a 
Figura 1 (a). O lixiviado para realização do experimento vinha diretamente do aterro sanitário. 
Neste trabalho foram utilizadas duas configurações de reatores anaeróbios em bateladas 
sequenciais, sendo uma deles um AnSBR e a outra um AnSBBR. Os tanques de ambos os 
reatores eram idênticos e foram confeccionados em fibra de vidro, com forma cilíndrica, 
altura de 1,65 m e diâmetro de 1,00 m, conforme a Figura 1 (b), tratando cerca de 750 L de 
lixiviado por batelada. O tanque do AnSBBR recebeu internamente um cesto de aço inox, 
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conforme a Figura 1 (c), onde a biomassa ficava aderida em espuma de poliuretano em cubos 
de 4 cm de arestas.  

Como inóculo utilizou-se para o AnSBR lodo granular de um sistema de tratamento de 
um abatedouro de aves da cidade de Tietê-SP e para o AnSBBR, lodo barrento do fundo de 
uma das lagoas de lixiviados do aterro sanitário de São Carlos-SP. 

Na fase de adaptação, os reatores foram operados com tempos de ciclo iguais a uma 
semana e inicialmente os dois reatores foram operados com lixiviados diluídos com água a 
aproximadamente 50 % da concentração inicial até a sétima batelada. Na oitava e na nona 
bateladas, ambos foram operados com concentração teórica de lixiviado igual a 60 %. Na 
décima e na décima primeira semana o AnSBBR foi operado com concentração teórica de 
lixiviado igual a 70 % e o AnSBR com 80 %. Na décima segunda e na décima terceira batelada o 
AnSBBR foi operado com concentração teórica de lixiviado igual a 80 %, e a partir da décima 
segunda batelada, o AnSBR já passou a ser operado com o lixiviado puro. O AnSBBR passou a 
ser operado com lixiviado puro somente a partir da décima quarta batelada. Adotou-se 
freqüência baixa de agitação dos impelidores igual 30 rpm, para se minimizar a desagregação 
dos grânulos do AnSBR e minimizar a perda de biomassa no leito de espuma do AnSBBR. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 1: a) Galpão da montagem do experimento no aterro sanitário, b) tanques dos reatores em fibra 
de vidro e c) cesto de aço inox para confinamento da espuma. 
 

Como o lixiviado vindo do aterro era extremamente recalcitrante, avaliou-se a adição 
de etanol ao lixiviado como fonte de matéria orgânica de fácil assimilação pela biomassa, 
favorecendo assim a sua adaptação ao meio. O etanol adicionado ao lixiviado era o etanol 
combustível, ou seja, o mesmo utilizado em veículos. Foram adicionados de 2 a 6 L de etanol 
por batelada no decorrer do experimento conforme as Figuras 2 e 3(b).  

Com o final da diluição do lixiviado na décima quarta batelada, optou-se continuar 
com a adição de etanol, pois devido às baixas concentrações de ácidos voláteis dos lixiviados 
do aterro, ambos os reatores poderiam sofrer com o déficit de alimento durante as bateladas 
seguintes. A adição de etanol foi mantida no sistema até a batelada 26 e resolveu-se 
interrompê-la a partir daí, devido a mudanças nas características do lixiviado que alimentava o 
sistema. 

O AnSBR foi operado por somente 19 bateladas, pois durante a vigésima batelada, o 
tanque de fibra estourou, possivelmente por fadiga provocada pela vibração do agitador, e a 
biomassa se perdeu, espalhando-se pelo piso do galpão do experimento e também indo 
embora pelo ralo do galpão. Dessa forma, daí em diante prosseguiu-se somente com a 
operação do AnSBBR.  
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RESULTADOS OBTIDOS 
Quando se iniciou a operação deste sistema, o lixiviado do aterro sanitário de São 

Carlos apresentava-se extremamente recalcitrante, com DQO afluente em 3.725 mg/L, N-NH3 
em 1.578 mg/L e pH em 8,06. 

As Figuras 2(a) e 2(b) apresentam os resultados de remoção de DQO ao longo das 
bateladas do AnSBR, desconsiderando-se o etanol adicionado e as Figuras 2(c) e 2(d) 
apresentam os resultados de remoção em termos de carga orgânica total aplicada, 
considerando-se também o etanol adicionado e consumido. Observa-se por estas figuras que, 
mesmo o lixiviado sendo extremamente recalcitrante, o etanol adicionado passou a ser 
praticamente todo consumido a partir da quarta semana de operação e isso se manteve 
mesmo com a redução da diluição do lixiviado. 

O mesmo pode ser observado nas Figuras 3(a) a 3(d), onde são apresentados 
resultados equivalentes para o AnSBBR. Nota-se por estas figuras que mesmo após se cessar a 
adição de etanol a partir da batelada 27, o reator seguiu removendo matéria orgânica. Deve-
se ressaltar que durante a realização deste experimento ocorreu uma mudança temporária 
das características dos lixiviados advindos do aterro sanitário, devido a problemas 
operacionais do aterro ocasionados por excesso de chuva. Essa mudança ocorreu entre as 
bateladas 25 e 35 e o lixiviado tornou-se menos recalcitrante durante este período, o que 
favoreceu remoção de matéria orgânica além do que havia sido adicionado na forma de 
etanol. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2: Resultados do AnSBR para (a) DQOFiltr. afluente e efluente, (b) Eficiência de remoção de 
DQOFiltr.., (c) Carga orgânica filtr. aplicada e removida e (d) Efic. de remoção da carga orgânica aplicada. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Batelada

D
Q

O
F

ilt
r.
 [m

g
.L

-1
]

Afl.

Efl.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Batelada

E
fic

. d
e 

R
em

. d
e

D
Q

O
F

ilt
r.
 [%

]

0

1

2

3

4

5

E
ta

n
o

l A
d

ic
. [

L
.B

at
.-1

]

Eficiência Global

Etanol Adicionado

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Batelada

C
ar

g
a 

O
rg

ân
ic

a 
F

ilt
r.

[k
g

 D
Q

O
F

ilt
r.
.B

at
.-1

]

Aplicada

Removida

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Batelada

E
fic

. d
e 

R
em

o
çã

o
 d

a
 C

ar
g

a 
O

rg
ân

ic
a 

A
p

lic
ad

a 
[%

]



307 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3: Resultados do AnSBBR para (a) DQOFiltr. afluente e efluente, (b) Eficiência de remoção de 
DQOFiltr.., (c) Carga orgânica filtr. aplicada e removida e (d) Efic. de remoção da carga orgânica aplicada. 

 
CONCLUSÕES 

O etanol favoreceu a adaptação de ambos os reatores a lixiviados recalcitrantes. 
Apesar do acidente que inviabilizou a operação do AnSBR a partir da batelada 19, os 

resultados desse reator comprovaram a sua adaptação ao lixiviado, mesmo não removendo 
carga orgânica superior à adicionada na forma de etanol, embora problemas como arraste de 
biomassa tenham sido verificados. 

O AnSBBR, além de se adaptar ao lixiviado, quando cessou-se a adição de etanol, ele 
continuou removendo carga orgânica comprovando-se a sua total adaptação. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil os resíduos sólidos domiciliares são constituídos por 52,5% de matéria 
orgânica (Frésca, 2007). Essa grande quantidade de matéria orgânica disposta em aterros 
sanitários gera gases do efeito estufa e líquidos percolados, que podem causar impacto ao 
meio ambiente. Dessa maneira, a disposição final em aterros sanitários deve garantir a 
execução de medidas operacionais de controle e de prevenção de forma a assegurar a 
qualidade ambiental. 

De acordo com Silva (2006) em aterros sanitários, os resíduos sólidos orgânicos sofrem 
um processo de decomposição natural na ausência de oxigênio, que converte os compostos 
orgânicos em novas células bacterianas e diversos compostos, como o metano e o dióxido de 
carbono, que juntos formam o biogás, gás incolor de baixa densidade.  

A digestão anaeróbia possui diferentes fases de degradação, as quais são hidrólise, 
acidogênese, acetogênese e metanogênese (Pelczar Jr., 1996). 

Segundo United States Environmental Protection Agency (USEPA 1991 e 1996 apud 
MENDES, 2005, p. 31), os fatores que influenciam a taxa de geração do biogás são: 
composição dos resíduos, concentração de oxigênio, pH, temperatura e umidade. 

No entanto, estudos realizados por Catepreta & Simões, 2009, em uma célula 
experimental do aterro sanitário de Belo Horizonte/MG, indicaram que o excesso de umidade 
e o elevado nível de líquidos no interior dos aterros foram, possivelmente, os fatores que 
inibiram o processo de digestão anaeróbia no interior do aterro e consequentemente 
ocasionou a diminuição da geração de biogás. 

Do mesmo modo, outro estudo realizado em uma célula experimental no Aterro da 
Muribeca/PE, observou que inicialmente o biogás estava com baixa concentração de CH4, 
entretanto após o fechamento da célula as condições anaeróbias se estabeleceram, indicando 
que os resíduos estavam na fase metanogênica de degradação dos resíduos com 
concentrações médias de CH4 e CO2 em torno de 55% e 40%, respectivamente (MACIEL et. al., 
2009).  

Nesse sentido, observa-se que um dos atuais desafios para a utilização energética do 
biogás de aterros é entender as relações entre os parâmetros que influenciam no processo de 
degradação anaeróbio e, principalmente, e o comportamento destes sob condições reais de 
operação de um aterro sanitário.  

Nos últimos anos, o processo anaeróbio vem ocupando destaque nos processos de 
tratamento de efluentes, o qual tem gerado sólidos conhecimentos a respeito dos parâmetros 
e das condições ideais para a sua utilização para tratamento dos mais diversos substratos. 
Porém, o processo anaeróbio em aterros sanitários esta sujeito a um sistema complexo, que 
envolve desde as condições operacionais como a composição heterogenia dos resíduos, 
criando condições específicas e dinâmicas ao desenvolvimento do processo.  
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Nesse sentido, por exemplo, o tipo de cobertura diária e final dos resíduos irá 
influenciar no grau de umidade da massa de resíduos e também, na intensidade das trocas 
gasosas entre esta e a atmosfera (e vice versa), a taxa de compactação dos resíduos esta 
diretamente associada à quantidade de oxigênio na massa quando aterrados e a retenção de 
umidade na massa de resíduos. Já a elevada infiltração de água de chuva pode ser um inibidor 
do processo biológico, como observado pelos autores citados anteriormente. Por outro lado, 
a falta de umidade impede o desenvolvimento do processo biológico, também observado em 
aterros localizados em regiões mais secas. 

Finalmente, a variação da umidade presente nos resíduos, a presença de elementos e 
substanciais que podem apresentar toxicidade ao processo biológico, e as diferentes formas 
de matéria orgânica presente, contribuem para a complexidade do estudo do processo 
anaeróbio em aterros sanitários. 
 
OBJETIVO 

A pesquisa tem por objetivo geral avaliar a vazão e a composição de gás metano e gás 
carbônico gerados no aterro sanitário de Rio Claro nos diferentes períodos do ano, sob as 
condições operacionais do sistema (tipo e espessura da camada de cobertura, taxa de 
compactação dos resíduos, tempo de disposição dos resíduos). Nesse sentido, a presente 
pesquisa tem por objetivos específicos: 

• Medir a concentração de metano (CH4) e de dióxido de carbono (CO2) em diferentes 
períodos do ano; 

• Medir a vazão dos gases gerados em diferentes períodos do ano, com diferentes 
condições de precipitação; 

• Investigar a relação entre concentração e vazão com o tempo de disposição dos 
resíduos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente serão determinados os pontos para amostragem dos gases no aterro. A 
metodologia para a definição desses pontos tem por princípio abranger todos os possíveis 
fatores que podem influenciar a composição dos gases. Nesse sentido, a seleção dos pontos 
de coleta será pautada nos seguintes aspectos: 

• Drenos de gases com chama que supostamente apresentem elevada concentração de 
metano; 

• Áreas do aterro sanitário com idades distintas de operação. Áreas mais antigas 
referentes ao início da operação do empreendimento e áreas mais recentes com resíduos 
dispostos no aterro por um período de aproximadamente 12 meses; 

• Distribuição uniforme ao longo da área de disposição de resíduos; 

• Amostras em períodos de estiagem e de chuva. 
As vazões dos gases serão medidas com anemômetro digital portátil, modelo AVM-07, 

com precisão de aproximadamente 3%. A frequência das medições será definida em função 
da variação dos valores obtidos durante as primeiras campanhas de coleta, bem como em 
função das variações sazonais de precipitação. A análise do biogás será feita pelo instrumento 
portátil para monitoria de gás LANDTEC GEM-2000, o qual também possui precisão de 
aproximadamente 3%. Esse aparelho fornecerá em campo o teor de metano e gás carbônico, 
em porcentagem, presentes no biogás. 

Após a coleta de dados como concentração de gás metano e vazão do biogás in situ, 
serão realizadas análises de correlação entre a vazão e a composição dos gases gerados com o 
índice pluviométrico. Este índice será obtido a partir das medições das precipitações ocorridas 
no aterro, por meio de pluviômetro instalado e do levantamento dos fatores operacionais que 
influenciam na infiltração das águas pluviais (existência ou não de camada de solo 
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compactado, espessura da camada de cobertura, extensão da frente de trabalho, cobertura 
vegetal, sistema de drenagem, entre outros), e então será realizado o cruzamento com os 
valores de vazão e composição dos gases gerados, de forma a identificar a real interferência 
deste parâmetro, para as condições do aterro pesquisado. 

Para auxiliar na identificação das fases de degradação anaeróbia, serão coletadas 
amostras de resíduos em diferentes pontos e profundidades do aterro. Nessas amostras serão 
avaliadas a porcentagem de umidade dos resíduos de forma a correlacionar com a 
vazão/concentração de gás e condições operacionais. Em seguida, serão extraídos 
solubilizados, segundo a NBR-10006, para a análise de DBO, DQO, ácidos voláteis, sólidos 
totais voláteis, sólidos totais fixos, de forma a obter indicadores do estágio de degradação e 
também da quantidade de matéria orgânica presente.  

Outro procedimento que será utilizado para auxiliar na identificação da fase de 
degradação dos resíduos será a análise dos líquidos percolados, em diferentes pontos do 
aterro sanitário. 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Os resultados obtidos por meio das análises realizadas em campo serão analisados 
inicialmente de forma individualizada, cada dreno de gás separadamente, considerando 
apenas a variação da vazão e concentração em relação ao tempo e as condições operacionais 
e pluviométricas. Em seguida os dados serão analisados em conjunto para a avaliação entre 
cada um dos drenos e suas condições particulares.  

Considerando que a umidade é um dos fatores que influenciam no metabolismo 
microbiológico, o conhecimento em campo das relações entre umidade dos resíduos, geração 
de gás e precipitação poderá auxiliar no estabelecimento de condições operacionais do aterro 
que favorecem a geração de gás metano.  

Finalmente, espera-se contribuir para a criação de parâmetros que forneçam informações 
sobre o potencial de geração de metano em aterros sanitários e também produzir 
conhecimento a respeito do processo de degradação anaeróbio em aterros sanitários, em 
condições reais de operação.  
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INTRODUÇÃO 
A cana-de-açúcar foi introduzida nas Américas na segunda expedição de Cristovão 

Colombo, em 1493. Após 1615, a cultura da cana alcançou o planalto paulista, com destaque 
para a região de Itu como o maior centro açucareiro de São Paulo do século XVII (CESNIK & 
MIOCQUE, 2004). 

Atualmente, os principais produtores mundiais de cana-de-açúcar são o Brasil, a Índia, 
a Tailândia e a Austrália, sendo o Brasil o maior produtor do mundo, que possui como 
vantagem a safra em dois períodos distintos: a safra da região norte é colhida no período de 
novembro a abril; e a da região centro-sul, de maio a novembro (UNICA, 2010). 

De acordo com a previsão fornecida pela CONAB (2011), o total de cana que será 
moída na safra 2011/12 é de 641.982 mil toneladas, com incremento de 2,9% em relação à 
safra 2010/11, que foi de 623.905 mil toneladas de cana. Com isso, é possível estimar uma 
produção de 3,95 milhões de toneladas de cinza residual do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), 
levando-se em consideração que 95% da produção do bagaço é destinada à geração de 
energia por queima nas caldeiras. 

A CBC tem se mostrado um subproduto viável para aplicação em materiais de 
construção, desde que sejam observadas suas características intrínsecas, como alto teor de 
sílica em forma de quartzo, um dos principais elementos presentes na areia natural 
(CORDEIRO et al., 2008). Dessa forma, muitas pesquisas buscam encontrar aplicação para a 
CBC como substituta de materiais inertes, em argamassas e concretos. 
 
OBJETIVO 

O presente trabalho objetivou analisar a viabilidade da utilização das cinzas através de 
uma avaliação ambiental que abrangeu a análise do encapsulamento das cinzas nos materiais 
cimentícios por meio de ensaios de solubilização/lixiviação dos resíduos de concreto 
produzidos com a CBC. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta pesquisa foram utilizadas cinzas coletadas na Usina Diamante, do grupo COSAN, 
município de Jaú, SP; o cimento Portland CP II E 32; brita basáltica, como agregado graúdo; e 
areia natural quartzosa, do rio Mogi-Guaçú, como agrega miúdo. Para realizar a 
homogeneização das cinzas elas foram moídas por três minutos, na rotação de 65 RPM, 
através de um moinho elétrico tipo almofariz-pistilo.  

A caracterização da CBC utilizada nesta pesquisa apresentou como resultados: massa 
específica, no valor de 2650 kg/m3; massa unitária, no valor de 1390 kg/m3; dimensão máxima 
característica no valor de 0,60 mm; e módulo de finura no valor de 1,23. Os valores obtidos 
pela análise química da CBC estão apresentados na Tabela 1.  
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A caracterização do agregado miúdo (areia natural) apresentou os seguintes 
resultados: dimensão máxima característica no valor de 2,40 mm; módulo de finura no valor 
de 2,11; massa específica no valor de 2450 kg/m3; e massa unitária no estado seco e solto no 
valor de 2040 kg/m3.  

Tabela 1 - Análise química da cinza do bagaço da cana-de-açúcar utilizada 

Elementos 
(%) 

SiO2 
Fe2O3+ 
Al2O3 

K2O+ Na2O CaO P2O5 MgO SO3 
Perda ao 
fogo  

CBC 96,2 1,9 0,3 0,1 0,1 <0,1 0,1 1,04 

 

O agregado graúdo (brita basáltica) apresentou os seguintes resultados: dimensão 
máxima característica no valor de 19 mm; módulo de finura no valor de 1,49; massa específica 
no valor de 2630 kg/m3; massa unitária no estado seco e solto no valor de 980 kg/m3; e massa 
unitária compactada no valor de 1580 kg/m3. Todos os ensaios de caracterização foram 
realizados segundo a normalização brasileira.  
As dosagens dos concretos foram calculadas segundo o método da ABCP e obtidas em 
laboratório para cada tipo de concreto. Os corpos de prova foram moldados com os seguintes 
traços, identificados na Tabela 2.  

Tabela 2 – Dosagem dos concretos 

Tipo de 
cimento 

Traços 
Teor de 

CBC 

Composição do traço de concreto (em massa) 

Cimento Areia Brita CBC Fator a/c 

CPII E 32 

CR 0,00 1,00 2,01 2,86 - 0,52 

C30 0,30 1,00 1,41 2,86 0,60 0,53 

C50 0,50 1,00 1,01 2,86 1,01 0,54 

 
Foram moldados corpos de prova de concreto com diferentes traços utilizando os 

cimentos com os teores 0 %, 30 % e 50 % de substituição da areia pela CBC, sendo o primeiro 
desses teores utilizado como referência para os resultados. Tais corpos de prova foram 
submetidos a ensaios de compressão axial aos 28 dias de idade, visando analisar propriedades 
mecânicas. Para esse ensaio, após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em seus 
moldes por 24 horas, e depois desse período foram desmoldados e acondicionados em 

câmara úmida (temperatura 23 ± 2° C e umidade relativa 95 ± 5%) até a idade de ensaio. Aos 
28 dias, foram rompidos, triturados e peneirados (# abertura 9,5mm). Parte do material 
passante (250 gramas) foi acondicionado em recipiente apropriado e submetido ao ensaio de 
solubilização (NBR 10006/04). 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Os valores de resistência à compressão dos corpos de prova de concreto na idade de 
28 dias, estão na Tabela 3. O ensaio foi realizado segundo a NBR 5739 (ABNT, 1994).  

Tabela 3 - Valores de resistência à compressão dos concretos, aos 28 dias 

Série Média (MPa) Desvio padrão Coeficiente de variação (%) 

CR 23,78 0,87 3,64 

C30 27,98 0,74 2,66 

C50 28,72 0,66 2,31 

 
Apesar dos valores, no ensaio de solubilização, encontrarem-se acima do permitido 

pela NBR 10006, os resultados do extrato lixiviado se mantiveram dentro do limite para o 
grupo dos componentes inorgânicos, segundo o Anexo F, da NBR 10004. Dessa forma, os 
concretos foram analisados apenas em relação ao ensaio de solubilização. Sendo assim, todas 
as amostras de CBC foram classificadas como “Resíduo Não perigoso – Classe II A – Não 
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inerte”. Os resíduos com tal classificação podem ter propriedades de biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. 
O resultado da análise de solubilização das amostras de cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
encontra-se na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Parâmetros acima do limite permitido para o extrato solubilizado - CBC. 

Parâmetro 
CBC - 

amostra 1 
CBC – 

amostra 2 
Limite máximo no 

extrato (mg/l) 
Limite de 

detecção (LD) 

Alumínio 0,25 0,47 0,2 0,01 

Bário - < LD 0,7 0,05 

Cádmio 0,028 <LD 0,005 0,0006 

Chumbo 0,26 0,04 0,01 0,01 

Cromo total <LD <LD 0,05 0,005 

Fenóis totais <LD 0,026 0,01 0,001 

Ph do solubilizado 7,78 9,17 - - 

* Valores em vermelho – acima do limite permitido 

 

Em relação à análise dos concretos pelo ensaio de solubilização (NBR 10005/2004), os 
resultados dos elementos, que foram detectados acima do limite máximo determinado pela 
citada norma, encontram-se na Tabela 5.  
 

Tabela 5 - Parâmetros acima do limite permitido para o extrato solubilizado - concretos. 

Parâmetro 
Concreto 

CR 
Concreto 

C30 
Concreto 

C50 
Limite máximo 

no extrato (mg/l) 
Limite de 

detecção (LD) 

Alumínio 0,85 1,71 0,97 0,2 0,01 

Bário 0,9 1,08 0,94 0,7 0,05 

Cádmio 0,015 0,004 0,018 0,005 0,0006 

Chumbo 0,03 0,06 0,02 0,01 0,01 

Cromo total 0,027 0,017 0,011 0,05 0,005 

Fenóis totais 0,052 0,056 0,031 0,01 0,001 

Ph do solubilizado 11,93 12,32 12,33 - - 

* Valores em vermelho – acima do limite permitido 

A presença da CBC diminuiu a concentração de cromo nos concretos, com uma 
pequena diminuição da concentração desse metal nos concretos C30 e C50, em relação ao CR, 
em torno de 50%. O elemento cádmio apresentou uma grande variação nas amostras de 
concreto e de CBC analisadas. Sendo assim, não foi possível estabelecer a origem desse metal 
nas amostras, se está relacionada à CBC, aos agregados ou ao cimento. 
 
CONCLUSÕES  

Em relação ao ensaio de resistência à compressão, todos os concretos produzidos com 
a CBC apresentaram valores superiores ao exemplar de referência, na idade de 28 dias. 
Os ensaios de lixiviação/solubilização das amostras de cinzas revelaram que todas as amostras 
de CBC podem ser classificadas como “Resíduo Não perigoso – Classe II A – Não inerte”. 
Foram encontrados, nas amostras de CBC analisadas, os elementos alumínio, cádmio e 
chumbo acima do limite estabelecido pela NBR 10004/2004. Os elementos bário e cromo 
aparecem em concentração um pouco acima do limite, nos concretos, mas não aparecem nas 
amostras de CBC, o que descarta que a cinza seja a fonte de contaminação desses elementos. 
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O Ph do extrato solubilizado dos concretos se manteve entre 11,9 e 12,3, o que mostra que a 
CBC não afetou a alcalinidade das matrizes cimentícias. 
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INTRODUÇÃO 

Lançar o óleo vegetal usado no ralo da pia é uma das cenas mais comuns em uma 
cozinha. Devido ao seu caráter aglutinante, o óleo despejado em ralos de pia provoca o 
entupimento das tubulações de esgoto. Ao atingir os córregos e os riachos, o óleo interfere na 
passagem de luz e dificulta a oxigenação da água, impedindo a proliferação da vida nesses 
meios. Quando lançado no solo, como no caso dos lixões, este impermeabiliza o terreno 
bloqueando parcialmente a infiltração da água, contribuindo para as inundações. Ao atingir o 
mar, o óleo vegetal é degradado e transforma-se em metano, agravando o efeito estufa. No 
Brasil, apenas 2,5 % do óleo utilizado é reciclado (1).  

A reciclagem do óleo de cozinha é um processo viável, tanto em termos econômicos 
quanto em termos ambientais. Os subprodutos da reciclagem do óleo vegetal servem de 
matéria-prima para produção de biodiesel, glicerina, resina para tintas, ração animal, energia 
elétrica e sabão. O problema é a falta de informação e conscientização da população sobre as 
consequências do manejo inadequado do óleo de cozinha e do seu descarte no meio 
ambiente. As constantes transformações por que passa o planeta Terra têm afetado 
significativamente o meio em seus aspectos físico, biológico, político e social, trazendo 
comprometimentos à qualidade ambiental e de vida. Tal fato exige, cada vez mais, o 
desenvolvimento de ações efetivas e articuladas sobre as causas dos problemas. 

Essas transformações, provocadas principalmente por um modelo de desenvolvimento 
econômico de caráter predatório, vêm despertando a consciência de um número cada vez 
maior de pessoas quanto à urgência de alterar este processo. 

Nessas circunstâncias, o principal e mais poderoso instrumento de intervenção de que 
se dispõe para resultados de médio e longo prazo é a Educação Ambiental. Ela poderá 
contribuir para o encaminhamento de soluções de problemas, baseadas na ética, na 
igualdade, na justiça e na solidariedade. 

 
OBJETIVOS 

• Reaproveitar óleos de cozinha para produção de sabão em barra; 

• Realizar experimentalmente a produção de sabão em barra;  

• Mostrar quais as consequências de se eliminar esses materiais em lugares 
inadequados;  

• Capacitar uma parcela da comunidade do bairro da cidade de Teresina- PI através de 
uma oficina de reaproveitamento de óleos comestíveis. 
 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

Para obter um sabão de qualidade aceitável foi necessário testar a eficácia das receitas 
no laboratório da Universidade Estadual do Piauí. O primeiro experimento foi realizado 
somente com óleo comestível e sem aquecimento, não obtendo resultados satisfatórios. Já no 
segundo experimento, fez-se o sabão com aquecimento e utilizando os mesmos materiais do 
primeiro experimento. Obtiveram-se resultados mais satisfatórios, pois o sabão adquiriu uma 
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consistência adequada. E por fim no terceiro experimento, utilizou-se além do óleo comestível 
a gordura bovina derretida. Dessa vez utilizou-se água fervida, sendo que a mistura conseguiu 
atingir mais rápido o seu ponto. Ao final dos estudos fez-se a escolha do roteiro mais 
adequado a ser aplicado na oficina.  

O método utilizado foi o de pesquisa-ação que tem por característica principal, 
articular simultaneamente, o exercício da pesquisa à ação participante sobre a realidade, 
objeto da investigação. Com o propósito de explicar alguns aspectos reais para, assim, ser 
possível agir/intervir sobre eles, identificando problemas, formulando, experimentando, 
avaliando e aperfeiçoando alternativas de solução, com intenção de contribuir para a 
melhoria dos mesmos.  

O universo populacional deste projeto foi uma parcela de pessoas do bairro da cidade 
de Teresina que participou da oficina de produção de sabão em barra, na Escola Municipal 
Cristina Evangelista, localizada no mesmo bairro. Através do projeto da Prefeitura Municipal 
de Teresina denominado Escola Aberta, Escola da gente. 

As técnicas usadas para a coleta de dados foram: observação, aplicação de 
questionários e entrevistas não estruturadas.  
 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados foram baseados principalmente nos questionários aplicados aos 
participantes da oficina de produção de sabão em barra. Durante a mesma aplicou-se 
questionários para avaliar o quanto os participantes aprenderam sobre o reaproveitamento 
do óleo de cozinha para a produção de sabão em barra. 

Baseando-se nas respostas dos entrevistados podemos perceber que a participação na 
oficina se deu principalmente por causa da falta de conhecimento a respeito do 
reaproveitamento do óleo de cozinha. 91,66% desconheciam o processo de reaproveitamento 
do resíduo em sabão. Outro aspecto relevante foi o fato de 41,66% dos entrevistados não 
possuírem renda, constatando a presença em sua maioria de donas de casa, e estudantes do 
programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com Pelicioni (2005) a redução 
das desigualdades sociais é primordial para atingir plenamente a sustentabilidade em todas as 
suas dimensões. 

Essa baixa escolaridade resulta no desconhecimento de determinadas explicações 
científicas de certos fenômenos relacionados ao descarte do óleo de cozinha em locais 
inadequados. Tendo uma noção mais prática dos prejuízos causados por esses materiais, 
como por exemplo: entupimento do ralo das pias. 

Com a realização da oficina destacou-se aspectos ambientais, que causa o descarte 
inadequado do óleo. 91,66% conseguiram assimilar com êxito o processo de fabricação de 
sabão em barra. Apesar dessa quantidade expressiva de participantes afirmarem que 
conseguiram entender o processo de fabricação de sabão através da realização da oficina, 
apenas 66,66% pretende continuar com a produção em sua residência. 

Embora seja uma alternativa ambiental de reaproveitamento, não deixa de ser uma 
fonte de renda para as pessoas que o confeccionam. 58,33% dos entrevistados afirmaram a 
possibilidade de se obter uma renda através da produção de sabão artesanal. Cunha (2007), já 
afirmava que a transformação da sociedade é causa e consequência da mudança de cada 
indivíduo, havendo reciprocidade dos processos no qual propicia a revitalização de ambos. 
 
CONCLUSÕES  

Não podemos mais ter uma relação com a natureza de meros expectadores. Somos 
parte integrante do meio em que vivemos, e temos o dever de minimizar impactos e buscar 
alternativas de melhoria de condições de vida. Este projeto mostra como pequenas ações 
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podem refletir positivamente na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de 
novas concepções a respeito de certos materiais que antes seriam descartados 
inadequadamente.  

Diante dos resultados obtidos durante a realização da oficina podemos concluir que os 
objetivos em sua grande maioria foram alcançados. Sendo que uma mudança de conceitos, 
atos e ações são questões mais complicadas de serem trabalhadas principalmente numa 
população de baixo nível de escolaridade e conhecimento científico. Portanto é necessário 
transmitir desde os primeiros anos de escolaridade para que se tenha a formação de senso 
crítico o mais rápido possível de cada criança, educando-a para melhorar o meio em que vive 
e despertar nelas uma consciência ambiental mais significativa e concreta já que desenvolver 
isso nos seus pais ou avós é mais difícil. 
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INTRODUÇÃO 

A poluição das águas com a adição de íons metálicos compromete direta e 
indiretamente a qualidade dos recursos hídricos e a saúde da biota. A água, solvente natural 
veicula vários tipos de substâncias, sejam contaminantes ou os próprios saís mineiras 
presentes, que influenciam nas características que determinam a boa ou má qualidade para o 
seu devido uso.   

Os íons metálicos dispostos no ambiente incorretamente podem acarretar em graves 
consequências devido à fácil assimilação e acúmulo na cadeia alimentar. Por isso, os metais 
pesados e seus derivados têm suscitado muitas atividades de pesquisa, resultando em 
crescente potencial para novas aplicações. A contaminação da água por íons metálicos 
constitui-se em um sério problema de saúde pública e a sua remoção é necessária e muito 
importante. Nesse sentido, a passagem dos meios aquosos contaminados através de matrizes 
sólidas é uma alternativa muito interessante, pois o efeito da retenção física por filtros e 
membranas porosas é possível associar a capacidade de quelação desses íons por elementos 
ou grupos constituintes da matriz(1).  

A quitosana, obtida por desacetilação de quitina - apresenta boa capacidade de quelar 
substratos solúveis tais como íons metálicos, o que pode ser atribuído à presença de grupos 
amino em algumas de suas unidades estruturais - interage mais fortemente com íons 
metálicos dissolvidos em meios aquosos que a quitina. 

Considerando a possibilidade de utilizar quitosana como matriz sólida para a remoção 
de íons metálicos de meios aquosos, a proposta deste trabalho é estudar o tratamento e 
destinação final de resíduos químicos, principalmente no que se diz respeito aos metais 
pesados das análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio) o qual avalia o quanto de 
oxigênio é necessário para que as bactérias aeróbias oxidem a matéria orgânica no meio 
aquoso, convertendo-a em gás carbônico e água. 
 
OBJETIVO 

Este trabalho é voltado para analisar a eficiência da quitosana como matriz sólida na 
remoção dos íons Cu2+ e Cd2+ visando seu emprego potencial em sistemas de 
descontaminação de água oriundos de análises de DQO de laboratórios de análises 
ambientais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

  O material da pesquisa será coletado no laboratório utilizado pela empresa Bio Proj 
Tecnologia Ambiental Ltda, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto de Jaú/SP, que estuda em 
escala piloto o desempenho de um reator anaeróbio seguido de um reator aeróbio de leito fixo 

aplicado ao tratamento de esgoto sanitário. As análises serão realizadas num período de seis 
meses (julho/2011 até dezembro/2011), seguindo o procedimento: coleta dos resíduos 
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químicos provenientes de análise de DQO o qual o volume mensal armazenado será de 
aproximadamente 1,6 L/mês.   

A capacidade de adsorver íons de metais pesados será avaliada da seguinte maneira: 
os materiais serão colocados em contato com soluções oriundas das análises de DQO 
contendo os íons a serem estudados e, após três dias, quando o equilíbrio é atingido, serão 
recuperados e os conteúdos dos íons estudados no sobrenadante serão determinados por 
espectroscopia de absorção atômica(2, 3).  
RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que a complexação dos íons metálicos contidos nas soluções oriundas das 
análises de DQO com quitosana seja realizada com sucesso. Assim sendo, eliminar os fatores 
degradantes e contaminantes do meio ambiente com o descarte final adequado.  

 
REFERÊNCIAS 
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ABREU, F. R. (2002) Estudos de obtenção de carboximetilquitosanas e derivados 
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 INTRODUÇÃO 
Produto com grande potencial de exploração, o carvão vegetal, originado de fontes 

renováveis, com uso na geração de bioenergia para diferentes processos industriais, 
apresenta pontos que tornam o ciclo produtivo ineficiente e gerador de passivos ambientais, 
como a liberação de gases durante a queima da madeira. A recuperação e a correta utilização 
dos subprodutos da carbonização da madeira minimizam o impacto ambiental causado pelo 
lançamento dos gases na atmosfera. A partir da condensação e recuperação dos gases 
voláteis é obtido o extrato pirolenhoso (E.P.), um líquido de coloração amarela a marrom 
avermelhada, com potencial uso na agricultura.  

A união de uma nova geração de ambientalistas com proposições racionais para a 
agricultura trouxe técnicas para o aproveitamento de resíduos, fechando o ciclo produtivo de 
certa cadeia agroindustrial com o mínimo de rejeitos dispostos em aterros ou lançados 
diretamente no solo, atmosfera ou corpos de água. A crescente preocupação com as 
implicações ambientais dos processos tradicionais de tratamento e disposição de resíduos, 
somada à demanda pela Produção Mais Limpa (P + L) no setor agrícola são os principais 
catalisadores para o interesse na compostagem de resíduos e subprodutos para a produção 
de composto orgânico. Assim, os nutrientes presentes no resíduo retornam ao ciclo 
produtivo, proporcionando racionamento na utilização de insumos minerais, trazendo 
benefícios para o solo onde é produzida a matéria-prima industrial, além da manutenção do 
equilíbrio dos ciclos biológicos no ecossistema com a inexistência da disposição em aterros. 

De acordo com a Instrução Normativa No 25, de 23 de Julho de 2009, o extrato 
pirolenhoso é classificado como agente quelante e complexante orgânico autorizado para 
fertilizantes orgânicos e organominerais. Um agente quelantatizante é um composto que 
contém átomos doadores ou grupos (ligantes) que podem combinar com um íon metálico 
simples para formar uma estrutura cíclica chamada de complexo quelatizado, ou quelato 
(MORTVEDT, 1999 apud ABREU et al., 2007). 

Torna-se evidente a necessidade de se encontrar medidas economicamente viáveis e 
ambientalmente corretas na destinação de resíduos. Não há dúvidas de que o aproveitamento 
nobre dos resíduos pode trazer resultados ambientais satisfatórios, de forma contínua e 
perene, ao invés de ações pontuais e unitárias. O programa de gerenciamento de resíduos 
agroindustriais tem base na utilização racional dos recursos naturais, redução da carga de 
resíduos gerados e a diminuição do passivo ambiental. Os resultados positivos destas técnicas 
implicam diretamente na redução de riscos à saúde ambiental e humana, bem como 
contribuem sobremaneira para os benefícios econômicos do empreendedor, para a sua 
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competitividade e imagem empresarial, tendo em vista os novos enfoques certificatórios que 
regem a gestão empresarial.  
 
OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade do composto orgânico 
produzido a partir da compostagem de palhiço residual da colheita mecanizada de cana-de-
açúcar com adição de uréia e extrato pirolenhoso obtido por condensação e decantação da 
fumaça proveniente de fornos carvoeiros.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O experimento foi instalado em Março de 2010 no Setor de Compostagem do 
Departamento de Recursos Naturais - Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências 
Agronômicas - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu - SP. O 
processo de compostagem foi conduzido em células de alvenaria com volume de 1 m3, sob 
estrutura com 3,5 metros de pé direito, laterais vazadas e cobertura de telhas de barro. 
 O palhiço de cana-de-açúcar, proveniente da empresa Rio Claro Agrícola, Lençois 
Paulista - São Paulo é composto por folhas, bainhas, ponteiros e quantidade variável de 
pedaços de colmo, dispostos no solo e enfardados após colheita mecanizada. 

O extrato pirolenhoso (E.P.), cedido pela empresa Maringá S/A, Itapeva – São Paulo foi 
obtido a partir da condensação da fumaça formada pela queima da madeira de Eucalyptus sp. 
na produção de carvão vegetal. O material condensado foi submetido ao processo de 
decantação e repouso por 100 dias, o que promoveu a distinção de três fases: uma fase 
superior, contendo óleos leves; uma fase mediana, contendo o extrato pirolenhoso puro e, 
uma fase inferior, contendo o alcatrão precipitado. Por separação de fases obteve-se o 
extrato pirolenhoso puro, livre de alcatrão.  

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados das análises químicas dos materiais 
utilizados na compostagem. As análises foram realizadas no Laboratório de Fertilizantes e 
Corretivos do Departamento de Recursos Naturais - Ciência do Solo da FCA/UNESP de 
Botucatu – São Paulo, conforme metodologia descrita por BRASIL (2007), abrangendo o teor 
de umidade (65°C), relação C/N, pH, teor dos elementos C, N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Fe, Mn, 
Zn e teor de Matéria Orgânica. 

 
Tabela 1. Análise química dos materiais 

Amostra 

Concentração no Material Orgânico 

N P K Ca Mg S 

 
Umidade 

(65
o
C) M.O. C 

(porcentagem na matéria seca) 

Palhiço 0,64 0,16 0,35 0,39 0,1 0,06 54,7 87 44,4 

Ext. Pirolenhoso 0,21 0,03 0,02 0,04 0,01 0,27 - 6 3,4 
 
 
 
 

Tabela 2. Análise química dos materiais 

Amostra 

Concentração no Material Orgânico 

Na Cu Fe Mn Zn C/N pH 

(mg.kg
-1

 matéria seca) 

Palhiço 140 0 428 24 6 75/1 5,35 

Ext. Pirolenhoso 1700 0 34100 158 126 16/1 4,20 
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A relação C/N inicial das leiras foi fixada em 35/1, sendo palhiço de cana-de-açúcar o 
material base, com doses de 0%, 10%, 15% e 20% de extrato pirolenhoso na massa final da 
leira. A uréia (45% N) foi utilizada para completar a quantidade de N necessária. O 
experimento foi instalado em células de alvenaria com volume de 1 m3 em delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetições. Na tabela 3 são apresentadas as proporções 
dos materiais utilizados em cada tratamento, obedecendo-se a massa final de 100 kg em cada 
leira. O chorume percolado das leiras foi escoado por meio de orifícios presentes no fundo das 
células, sendo então canalizado para caixa coletora.     

 
Tabela 3. Proporção dos materiais nas leiras de compostagem 

Porcentagem de E. P. na massa final da leira Palhiço (kg) Extrato Pirolenhoso (kg) Uréia (kg) 

0 100  0    0,7 

10   90 10  0,65 

15   85 15   0,6 

20   80 20  0,55 
 

 

As reviradas para aeração do material em compostagem foram realizadas duas vezes 
por semana e a umidade mantida na faixa de 55 % através de rega controlada. 

Decorridos 180 dias do início do processo de compostagem foi realizada amostragem 
em cada leira para posterior análise de umidade (65°C), relação C/N, pH, teor dos elementos 
C, N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Fe, Mn, Zn e teor de Matéria Orgânica dos compostos orgânicos 
produzidos.  

Na análise estatística os resultados das análises químicas foram submetidos ao teste T 
com significância a 5%.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Instrução Normativa No 25, de 23 de Julho de 2009 o composto 
orgânico produzido se enquadra na Classe A: fertilizante orgânico que, em sua produção, 
utiliza matéria prima de origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, onde 
não sejam utilizados, no processo, metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos 
sintéticos potencialmente tóxicos, resultando em produto de utilização segura na agricultura.  

Com relação aos macronutrientes a adição de E.P. elevou a concentração de N, K e Mg 
no composto orgânico em proporção à quantidade aplicada. Os teores de P e S também 
apresentaram incremento proporcional à quantidade aplicada, porém não ocorreu diferença 
significativa entre os tratamentos. A concentração de Ca foi reduzida nos tratamentos com 
aplicação de E.P. em comparação a testemunha (0% de E.P.), porém não ocorreu diferença 
significativa entre os tratamentos. Tal redução se deve à baixa concentração de Ca no E.P. em 
relação ao palhiço.  Nas tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados da análise química dos 
compostos orgânicos produzidos. 
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Tabela 4. Análise química do composto orgânico 

Concentração de E. P. (%) 

Concentração no Composto Orgânico 

   N  P   K Ca    Mg S 

    
   Umidade 

    (65
o
C)   M.O.    C 

                                              (porcentagem na matéria seca) 

0 0,40b 0,263 0,086b 0,246 0,063b 0,036 70,94a 19,21b 10,67a 

10 0,506ab 0,44 0,163ab 0,176 0,073ab 0,056 60,30b 22,86ab 12,70ab 

15 0,49ab 0,526 0,156ab 0,173 0,076ab 0,063 63,45ab 21,14ab 11,74ab 

20 0,607a 0,543 0,23a 0,213 0,09a 0,060 60,13b 28,02a 15,23a 

CV (%) 17,20 32,83 27,49 43,29 16 36,01 7,06 18,15 17,38 

 
* Coeficiente de Variação (CV): Letras iguais demonstram diferença não significativa.  

 
 

Tabela 5. Análise Química do composto orgânico 

Concentração de E. P. (%) 

Concentração no Material Orgânico 

       Na    Cu       Fe     Mn    Zn      C/N      pH 

(mg.kg
-1

 matéria seca) 

0 67,66a 7,00 687,6b 17,66b 8,33b 26,66/1 6,63a 

10 108, 66ab 9,00 1382,3ab 26,33ab 11,3ab 25/1 5,58b 

15 109,66ab 9,00 1598,0a 28,00ab 11,00b 24/1 6,31ab 

20 152,33a 9,66 1534,3ab 30,33a 17,00a 24,66/1 6,77a 

CV (%) 26,65 21,84 32,66 20,52 23,9 9,01 8,17 
 

* Coeficiente de Variação (CV): Letras iguais demonstram diferença não significativa.  

 

Segundo Furlani (2004), os elementos minerais que estimulam o crescimento das 
plantas e provêm melhorias no desempenho, mas não são essenciais, ou então são essenciais 
somente para algumas espécies vegetais, ou sob condições específicas, são comumente 
denominados de elementos benéficos. Para estas condições o Na pode ser classificado como 
elemento benéfico. A aplicação do E.P. proporcionou aos compostos orgânicos produzidos 
incrementos no teor de Na, proporcionais a quantidade aplicada (Tabela 5) 

Através de reações de troca ou de mecanismos de complexação e quelação o extrato 
pirolenhoso pode reter em formas disponíveis os íons metálicos Fe, Zn e Mn. Os quelados 
além de aprisionarem o metal em forma solúvel podem ser absorvidos pelas raízes. O extrato 
pirolenhoso atuando como um agente quelante de cátions melhora a absorção e mobilidade 
dos nutrientes nas plantas. A concentração de Zn e Mn no composto orgânico foi 
substancialmente elevada na medida em que se elevou a concentração de E.P. na massa 
inicial das leiras de compostagem (Tabela 5). 

A matéria orgânica pode contribuir para a o fornecimento de Fe pela adição do 
elemento contido em sua composição; pela ação dos microorganismos heterotróficos e 
autotróficos, que torna o micronutriente mais disponível, reduzindo-o da forma férrica Fe3+ 
para a forma ferrosa Fe2+; pela formação de quelado de Fe ou pela adsorção do cátion Fe. 
Nestas duas últimas formas o micronutriente encontra-se prontamente assimilável pelas 
raízes. Os tratamentos com 10, 15 e 20 % de E.P. na massa total da leira apresentaram 
concentração de Fe superior ao tratamento testemunha (Tabela 5). 

O Cu é absorvido como Cu2+ e Cu-quelato (DECHEN & NACHTIGALL, 2007), sendo 
importante a ação da matéria orgânica e de agentes quelantes como o E.P. nos processos de 
complexação e quelação deste elemento. A aplicação de E.P. elevou a concentração de Cu no 
composto orgânico em relação à testemunha, porém o incremento não apresentou 
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proporcionalidade à elevação da dose aplicada, não ocorrendo diferença significativa entre os 
tratamentos (Tabela 5).  

O tratamento com 0% de E.P. apresentou maior teor de umidade (65oC). Os teores de 
Matéria Orgânica (M.O.) e Carbono (C) apresentaram relação direta à elevação da 
concentração de E.P. no composto orgânico, evidenciando a presença de hidrocarbonetos e 
compostos químicos de natureza carbônica no E.P. O pH do composto orgânico apresentou 
variação significativa entre os tratamentos (Tabela 5). 

Não ocorreu diferença significativa da relação C/N entre os tratamentos, 
apresentando-se esta relativamente elevada após o processo de compostagem, por razão da 
recalcitrância a decomposição do palhiço de cana-de-açúcar e ausência de inóculo de 
microorganismos na confecção das leiras. 
 
CONCLUSÕES 

O extrato pirolenhoso é um composto natural indicado como agente quelante e 
complexante na composição de fertilizantes orgânicos e organominerais. A incorporação de 
extrato pirolenhoso na composição inicial das leiras de compostagem acarreta incremento no 
teor dos macronutrientes N, P, K, Mg e S e dos micronutrientes Na, Cu, Fe, Mn e Zn do 
composto orgânico, proporcional à concentração aplicada. A concentração de Ca foi reduzida 
nos tratamentos com aplicação de E.P. A qualidade do composto orgânico enriquecido com 
extrato pirolenhoso é intrínseca à concentração adicionada no processo de compostagem. 
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INTRODUÇÃO 
As substâncias presentes nos esgotos sanitários exercem ação deletéria nos corpos de 

água, a matéria orgânica presente pode causar a diminuição da concentração de oxigênio 
dissolvido provocando a morte de peixes e outros organismos aquáticos, eutrofização pela 
presença de nutrientes provocando o crescimento acelerado de algas que conferem odor, 
gosto e biotoxinas à água, escurecimento e assoreamento do curso d’água. Diante deste 
cenário, é de suma importância a necessidade do tratamento dos esgotos. Porem no processo 
de tratamento ocorre à produção de um lodo rico em matéria orgânica e nutriente, 
denominado lodo de esgoto.  

De acordo com Leme (2010), nas estações de tratamento de esgotos, o lodo é formado 
nas unidades de decantação primária e secundária e o volume gerado varia conforme o 
processo empregado, sendo maior em sistemas de lodos ativados. 

Conforme Peixoto (2008), a ETE-Limoeiro, localizada em Presidente Prudente-SP, alvo 
de estudo deste trabalho não possui a característica de uma ETE do tipo convencional para 
tratamento de esgotos por lodos ativados por não possuir a unidade de decantação primária, 
sendo considerada como uma ETE por lodos ativados modificada (aeração prolongada). 

Contudo, este resíduo ao final do processo de tratamento deve receber uma atenção 
especial, necessitando de um adequado tratamento para posterior disposição final.  

O tratamento do lodo é feito por meio da redução de volume ou adensamento (via 
redução de umidade), redução do teor de matéria orgânica (via estabilização do lodo) e 
desidratação final (via redução adicional de umidade) (LEME, 2010). 

No caso da ETE-Limoeiro, a redução do volume de lodo gerado em seu sistema de 
tratamento de esgotos é realizado por dois sistemas de deságue independentes, um 
utilizando centrifugas para redução de umidade e outro utilizando BAG´s de manta geotêxitl 
visando a desidratação do lodo. Sendo que o sistema que utiliza os BAG´s só entra em 
operação quando as centrifugas entram em manutenção, não sendo utilizado os dois sistemas 
ao mesmo tempo. 

De acordo com Barroso (2007), os filtros sintéticos, conhecidos como Bag´s, também 
denominados geotêxteis, são mantas permeáveis, flexíveis e finas produzidas a partir de fibras 
sintéticas. São produtos manufaturados a partir de diferentes polímeros e de variadas formas 
de fabricação. 

Os Bag´s de geotêxtil são usados principalmente para o desaguamento de sedimentos 
contaminados, tendo inúmeras aplicabilidades, dentre elas, a contenção e desaguamento de 
lodo proveniente de processo de tratamento de esgotos. 

O funcionamento se dá através dos poros, consolidando o material sólido, reduzindo 
seu volume e consequentemente os custos de transporte e disposição final. 

Os Bag´s de manta geotêxtil proporcionam armazenamento que permite a 
desidratação contínua com o aumento em sólidos não sendo adversamente afetada pelo 
clima. 
 
 
 
 



326 
 

OBJETIVO 
Verificação da eficiência do processo de desaguamento do lodo contido nos Bag´s de 

manta geotêxtil da ETE-Limoeiro, através da comparação do teor de sólidos contidos nas 
amostras coletadas nos Bag´s com diferentes idades de operação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado na Estação de Tratamento de Esgotos 
ETE-Limoeiro, Figura 01. A estação sob gerencia da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP, está localizada a 800 metros aproximadamente do Km 8 da 
Rodovia Júlio Budiski, situada em área rural na zona sudoeste do Município de Presidente 
Prudente, na bacia do Córrego do Limoeiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Limoeiro (Fonte: SABESP, 2011) 

 
Para a realização da coleta de amostras de lodos nos Bag´s, foi utilizado a Norma NBR 

10007/97 da Associação de Normas Técnicas - ABNT, a qual trata sobre a amostragem de 
resíduos e proporciona os procedimentos. Para a coleta das amostras foi utilizado um 
amostrador de lodos, Figura 02, o qual foi confeccionado em acrílico cristal, possuindo 2 m de 
comprimento com uma parede interna “bocal” de e 75 mm. 

A determinação de sólidos nas amostras coletadas foi realizada no Laboratório de 
Química da ETE-Limoeiro, utilizando-se um Determinador de Umidade, Marca Marte, Modelo 
ID 50, conforme Figura 03. 
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Figura 02 – Amostrador de lodo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 
Figura 03 – Determinador de umidade: a) Em modo de operação; b) Sistema aberto, filamento de aquecimento 

na parte superior e balança na parte inferior 

 
Atualmente a ETE-Limoeiro possui 25 Bag´s completamente cheios dispostos em seu aterro 
sanitário. Destes 25 Bag´s, 4 deles possuem 58 m de comprimento e capacidade de 
armazenamento de 1.500 m3; 16 possuem 60 m de comprimento e capacidade de 
armazenamento de 750 m3 e 5 de 30 m de comprimento e capacidade de armazenamento de 
350 m3. 
Para a amostragem, foram selecionados 7 Bag´s com diferentes idades operacionais. Sendo o 
tempo de operação entre o mais recente e o mais antigo de 3 anos. A Figura 04 mostra a 
disposição dos Bag´s. 
 

 
Figura 04 – BAG´s de manta geotêxtil 
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]RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Os resultados obtidos estão representados na tabela 01. 
 

Tabela 01: Quantificação de sólidos nas amostras 

Amostras 

BAG Idade de operação Quant. sólidos na amostra (%) 

1A 36 meses 15,08 

1B 35 meses 13,35 

10 21 meses 10,74 

11 19 meses 12,14 

18 10 meses 11,89 

21 6 meses 12,89 

24 1 mês 11,21 

 
CONCLUSÕES  

O funcionamento dos Bag´s de manta geotêxtil se dá através dos poros, proporciona 
um armazenamento que permite a desidratação contínua, consolidando o material sólido e 
reduzindo seu volume, consequentemente aumentando em seu interior a quantidade sólidos. 
Através das análises esperava-se que os Bag´s mais antigos possuíssem uma concentração 
significativamente bem maior de sólidos que as encontras nos Bag´s mais recentes pela 
desidratação ser continua no tempo.  Porem constata-se que a eficiência de remoção de água 
dos lodos pelos Bag´s não está correspondendo ao esperado. 

Para que o problema em questão seja minimizado futuramente, recomenda-se um 
monitoramente mais preciso do lodo, desde sua entrada como esgoto na ETE até o momento 
de sua disposição como lodo nos Bag´s para desidratação. 

A identificação dos fatores que estão comprometendo o deságue continuo é de suma 
importância para que o sistema funcione de forma correta. 
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