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RESUMO 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) representa, hoje, um dos maiores desafios para 

os municípios brasileiros. Em massa, cerca de 50% dos RSU gerados no País são de resíduos 

sólidos orgânicos (RSO), advindos, sobretudo dos domicílios e dos serviços de limpeza 

urbana; entretanto, menos de 1% é conduzido para sistemas de compostagem. A Lei nº 

12.305/2010 exibe diretrizes, objetivos e responsabilidades para toda a sociedade, apontando 

obrigações aos detentores dos serviços de limpeza urbana e de RSU com destaque para a 

compostagem e articulação com os agentes econômicos e sociais para formas de utilização do 

composto produzido. No Brasil, a gestão dos RSU considera, em geral, o modelo 

―centralizado‖, valendo-se do ―velho paradigma‖ de coletar e aterrar resíduos, desprezando o 

potencial de valorização dos RSO. Em Igarapé, o panorama não é diferente de grande parte 

dos municípios do País, sendo os RSO um de seus maiores desafios. Neste sentido, o estudo 

teve por objetivo analisar a gestão dos RSU em Igarapé, com ênfase nos RSO, exibindo 

subsídios para sua gestão. Para alcançar tais desígnios, foram realizadas três linhas de 

desenvolvimento, executadas simultaneamente: 1) análise gravimétrica dos RSU, que contou 

ainda com a análise de peso específico e geração per capita estimada. Os estudos corroboram 

como instrumentos que auxiliam na gestão dos RSU, permitindo conhecer as composições, 

características dos RSU e direcionamentos das melhores estratégias e alternativas para sua 

gestão. A metodologia adotada foi baseada na ABNT NBR 10.007:2004 seguindo roteiro da 

Cartilha de Orientações da FEAM-MG (2019); 2) análise do panorama da gestão dos RSU; e 

3) a exposição dos subsídios para a gestão dos RSO. Os resultados da pesquisa indicam que 

os maiores percentuais em massa dos RSU em Igarapé são os RSO, com 53,51%; os 

recicláveis secos, a saber: papel, papelão, plásticos, etc. 28,60%; e os rejeitos 17,89%. Os 

resultados gravimétricos apresentam-se similares ao panorama nacional e estudos anteriores 

realizados no próprio município. Os dados mostram ainda que o comparativo entre as médias 

das frações nas rotas propostas indicam que, apesar de percentuais distintos, os RSO tiveram 

ascendência em todas as seções. O peso específico entre as rotas amostrais apresentam valores 

similares aos demonstrados na literatura: Em ordem das Rotas: (1) 203,5 kg/m³; (2) 228,5 

kg/m³; (3) 218,5 kg/m³; (4) 222,0 kg/m³ e (5) 215,5 kg/m³. Os resultados da geração dos RSU 

per capita estimada, embora bastante limitada a determinadas categorias de resíduos 

apresenta em média 0,52 kg/hab./d. Em geral, o estudo demonstrou que a gestão dos RSU em 

Igarapé é abrangente e que ao longo dos anos vem avançando; entretanto, há lacunas que 

precisam ser superadas, sobretudo em relação aos RSO. A descentralização dos RSO em 

diversas escalas (domiciliar, comunitária, institucional, etc.), com os resíduos sendo 

segregados na fonte e em três frações (orgânicos, recicláveis e rejeitos), e sendo tratados, por 

meio do ―Método UFSC‖ de compostagem e da vermicompostagem, são os principais 

subsídios transpostos pela pesquisa. Os Projetos ―Recicla Mais Igarapé‖ e ―Igarapé 

Resíduos‖, que possuem fonte de recursos financeiros do Governo Federal, alinham-se nessas 

bases e estratégias e emergem como potenciais para resolução e/ou atenuação dos panoramas 

evidenciados. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de resíduos sólidos urbanos; Descentralização; Gravimetria de 

resíduos; Compostagem; Igarapé. 
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ABSTRACT 

 

The management of urban solid waste (MSW) represents, today, one of the greatest 

challenges for Brazilian municipalities. By mass, about 50% of the MSW generated in the 

country are from organic solid waste (OSW), coming mainly from households and urban 

cleaning services; however, less than 1% is conducted for composting systems. Law No. 

12,305/2010 sets out guidelines, objectives and responsibilities for the whole of society, 

pointing out obligations to the holders of urban cleaning and MSW services, with emphasis 

on composting and articulation with economic and social agents for ways of using the 

produced compost. In Brazil, the management of MSW considers, in general, the 

―centralized‖ model, making use of the ―old paradigm‖ of collecting and landfilling waste, 

disregarding the potential for valorization of OSW. In Igarapé, the panorama is not different 

from most of the country's municipalities, with OSW being one of its greatest challenges. In 

this sense, the study aimed to analyze the management of MSW in Igarapé, with an emphasis 

on OSW, showing subsidies for its management. To achieve these goals, three lines of 

development were carried out, executed simultaneously: 1) gravimetric analysis of the MSW, 

which also included the analysis of specific weight and estimated per capita generation. The 

studies corroborate as instruments that help in the management of MSW, allowing to know 

the compositions, characteristics of the MSW and pointing out the best strategies and 

alternatives for its management. The adopted methodology was based on ABNT NBR 10.007: 

2004 following the script of the Guidelines booklet of FEAM-MG (2019); 2) analysis of the 

MSW management landscape; and 3) the exposure of subsidies for the management of OSW. 

The survey results indicate that the highest percentages by mass of MSW in Igarapé are OSW, 

with 53.51%; dry recyclables, namely: paper, cardboard, plastics, etc. 28.60%; and tailings 

17.89%. The gravimetric results are similar to the national panorama and previous studies in 

the municipality itself. The data also show that the comparison between the average of the 

fractions in the proposed routes indicates that, despite different percentages, the OSW had 

ascendancy in all sections. The specific weight between the sample routes has values similar 

to those shown in the literature: In order Routes: (1) 203.5 kg/m³; (2) 228.5 kg/m³; (3) 218.5 

kg/m³; (4) 222.0 kg/m³ and (5) 215.5 kg/m³. The results of the estimate of MSW generation 

per capita, although quite limited to certain categories of waste, show an average of 0.52 

kg/day. In general, the study showed that the management of MSW in Igarapé is 

comprehensive and that over the years it has been advancing; however, there are gaps that 

need to be overcome, especially in relation to OSW. The decentralization of OSW at different 

scales (household, community, institutional, etc.), with waste being segregated at the source 

and in three fractions (organic, recyclable and tailings), and being treated, using the ―UFSC 

Composting Method‖ and vermicomposting, are the main subsidies transposed by the 

research. The ―Recicla Mais Igarapé‖ and ―Igarapé Residuos‖ projects, which have a source 

of financial resources from the Federal Government, are aligned with these bases and 

strategies and emerge as potentials for solving and/or mitigating the highlighted panoramas. 

 

 

Keywords: Solid urban waste management; Decentralization; Waste gravimetry; 

Composting; Igarapé. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

 

O ano de 2020 marca uma década da promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei Federal n
o 

12.305, de 2 de agosto de 2010 e apesar serem notados 

avanços após sua publicação, os resíduos sólidos urbanos (RSU) continuam sendo um dos 

principais desafios da administração pública. Fatores como grande quantidade e diversidade 

de resíduos sólidos (RS), áreas inadequadas para sua disposição, crescimento populacional e 

de consumo, expansão de área urbana, altos custos nas etapas de manejo e cultura histórica de 

aplicação de recursos escassos, são alguns dos obstáculos evidenciados nas municipalidades.  

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) cita que no ano de 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de RSU no 

Brasil; desses, 72,7 milhões de toneladas (92%) foram coletados. Entretanto, dados do mesmo 

relatório demonstram que 6,3 milhões de toneladas de RSU não foram recolhidas nos locais 

de geração. A Abrelpe refere que em 2018 a destinação em aterros sanitários (AS) recebeu 

43,3 milhões de toneladas dos RSU coletados (59,5%), ao passo que o remanescente (40,5%) 

foi descartado em locais inadequados por 3.001 municípios, representando cerca de 29,5 

milhões de toneladas de RSU indo para lixões ou aterros controlados (AC). 

Uma das maiores limitações para os municípios do País, e nessa perspectiva insere-se 

o município de Igarapé, alvo da presente pesquisa e localizado na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH), reside sobre a efetivação de políticas públicas locais, voltadas em 

desviar resíduos de aterramento; sobretudo, em desviar RS orgânicos (RSO) oriundos dos 

domicílios (geralmente sobras alimentares e limpezas de jardins) e dos serviços de limpeza 

urbana (podas, supressões de vegetação, capinas e roçadas) de aterramento. 

No Brasil, embora a composição dos RSU seja muito heterogênea, as análises 

gravimétricas revelam presença expressiva da fração orgânica (restos de alimentos, podas e 

outros putrescíveis) representando cerca de 50% em massa dos RSU (BRASIL, 2012; 

BRASIL 2019a,b; ZAGO; BARROS, 2019); entretanto, como estudos gravimétricos não 

ocorrem com constância e não são padronizados, existe pouca informação sobre a geração e a 

destinação da fração orgânica no País (ZAGO; BARROS, 2019).  

 ―Em ambientes naturais, os resíduos orgânicos se degradam espontaneamente e 

reciclam os nutrientes presentes em processos como os ciclos da água, do carbono e do 

nitrogênio‖ (BRASIL, 2019a, p. 30). Contudo, quando procedidos de atividades humanas, em 
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meios urbanos especialmente, podem constituir um sério obstáculo no que concernem as 

questões ambientais, pela velocidade e volume em que são gerados e pelos locais inadequados 

em que são armazenados ou dispostos (BRASIL, 2019a).  

Embora a PNRS (Lei nº 12.305/2010) assinale a compostagem como destinação final 

ambientalmente adequada (Art.3º, Inc.VII); (...) cabendo ao titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de RS, implantar sistema de compostagem e articular com os 

agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido (Art.36, Inc. V), 

dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2016 e 2019 citam 

que apenas 0,3% e 0,4% respectivamente das massas coletadas foram valorizadas via 

compostagem, sendo a maior parte disposta em aterros e lixões. 

No que diz respeito a tecnologias de tratamento de RSU no Brasil, conforme apontam 

Monteiro et al. (2001), sobretudo nas décadas de 80 e 90, as usinas de reciclagem e 

compostagem foram incentivadas no País, sendo exibidas inclusive como solução definitiva 

para o tratamento dos RSU; todavia, esses empreendimentos, em geral foram implantados 

sem um escopo de gestão voltado às características locais. Como consequência, claramente os 

resultados foram ruins e em pouco tempo os problemas foram excessivos e muitas dessas 

unidades foram paralisadas ou até mesmo abandonadas (MONTEIRO et al., 2001). 

No Brasil, as iniciativas de compostagem existentes, restringem-se geralmente a pátios 

centralizados, que recebem resíduos da coleta regular mista (orgânicos misturados com 

rejeitos e com recicláveis) (BRASIL, 2017). Como decorrência, grande parte dessas 

iniciativas passam dificuldades de diferentes ordens (técnica, operacional, ambiental, 

climática, social, econômica e dentre outras), que não consideram a realidade local e que 

geralmente produzem composto com baixa qualidade agronômica, o que vem a comprometer 

toda uma cadeia de valorização que poderia ser formada a partir de melhores modais de 

gestão e de tecnologias próprias para o contexto na qual estão inseridas.  

Apesar de o panorama ser complexo e demandar de muitas mudanças, novos formatos 

de gestão de RSO vêm se apresentando no País, com tecnologias voltadas ao contexto local, 

por meio de sistemas descentralizados e com a participação da sociedade. O Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) refere que um acúmulo considerável de experiências e projetos tem 

explorado com sucesso a compostagem e formas inovadoras de gestão, demonstrando 

maneiras de aproveitar o potencial de descentralização dos RSO (BRASIL, 2017). 
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Embora Igarapé esteja situado na RMBH e tenha experimentado nos últimos 20 anos 

um sensível desenvolvimento, com incremento de vários comércios e indústrias, e do aumento 

populacional, que vem transformando toda dinâmica territorial, ainda conservam-se diversos 

hábitos e costumes típicos de cidades interioranas, apresentando-se como um município de 

pequeno a médio porte, com população ainda abaixo de 50.000 habitantes. Todavia, as 

tratativas acerca dos RSU são preocupantes, oneram substancialmente o poder público, e se 

evidenciam uma série de aspectos e impactos negativos de ordem ambiental, social e 

econômica, decorrentes dos panoramas expostos, especialmente acerca da fração orgânica, 

posto que historicamente esses sempre tiveram como destino o aterramento.  

A Prefeitura Municipal de Igarapé vem, desde a instituição da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMA) em 2010, trabalhando para modificar o panorama dos RSU. Nesse 

ínterim, foram realizados, dois importantes instrumentos: o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), em 2013, e o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), em 2015; entretanto, apesar de serem notados avanços principalmente nos 

sistemas de limpeza urbana, esses planos não têm sido suficientes para sanar um dos 

principais desafios da administração pública, que são os expressivos quantitativos de RSO 

gerados na municipalidade e a carência de alternativas para seu tratamento em nível local. 

Frente aos cenários, a SEMA vem concentrando nos últimos anos, esforços 

especialmente considerando a captação de recursos financeiros para ações em gestão de RSU, 

concorrendo a editais federais, tendo obtido recursos financeiros para execução de dois 

projetos, na ordem de R$ 2,2 milhões que visam a modificar o panorama da gestão de RSU. 

O Projeto denominado ―Recicla Mais Igarapé‖ foi aprovado pelo Fundo Nacional de 

Meio Ambiente (FNMA) e pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal (FSA), 

por meio do Edital n
o
 01/2017, tendo como objetivo a seleção de projetos integrados de 

segregação na fonte e a reciclagem da fração orgânica em municípios ou consórcios públicos 

intermunicipais. Foi a primeira vez em Igarapé que se pensou em algo, em escala municipal, 

que vislumbrasse a atenuação dos cenários evidenciados em relação aos RSO. O Recicla Mais 

Igarapé foi um dos 12 projetos selecionados no País (8
o
 lugar), sendo Igarapé o único 

município de Minas Gerais a conseguir recursos federais na ordem de mais de R$ 830.000,00.  

No ano de 2019, o MMA, representado pela Secretaria de Qualidade Ambiental, em 

parceria com o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública lançou o Edital n
o
 01/2019, com a finalidade de promover a seleção de 
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propostas que tinham como objetivo melhorar a gestão de RSU nas municipalidades, visando 

a promover ações estruturantes, envolvendo, necessariamente, a aquisição de equipamentos. 

Igarapé obteve novamente êxito e conquistou recursos na ordem de mais de R$ 1.400.000,00 

com o ―Projeto Igarapé Resíduos‖. 

Conforme pôde ser notado nesse preâmbulo, a relevância da temática dos RSU em 

municípios e o panorama dos mesmos em todo o País, por si só justificariam a realização da 

presente pesquisa, ainda mais em Igarapé onde se evidenciam que não existem dados, 

trabalhos e pesquisas que explicitem e avalie criteriosamente a situação da gestão dos RSO 

gerados e tão pouco a apresentação de subsídios para sua gestão.  

A presente pesquisa que tem por objetivo analisar a gestão dos RSU em Igarapé, com 

foco sobre a apresentação de subsídios para a gestão dos RSO, possui caráter de estudo de 

caso e fora iniciada ainda em 2013, quando da realização do PMGIRS, sendo amadurecida 

com o trabalho do autor na Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, titulado: 

―Análise da Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares - Estudo de Caso 

dos municípios de Igarapé/MG e São Joaquim de Bicas/MG (Ano de Referência: 2013-

2015)”, de forma que os subsídios expostos, bem como, os Projetos Recicla Mais Igarapé e o 

Igarapé Resíduos foram construídos e delineados ao longo dos últimos 7 anos, sendo portanto, 

Produtos Técnicos transpostos pelo trabalho. 

Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, algumas etapas foram seguidas: 

Etapa 1: Visto que a última gravimetria de RSU em Igarapé foi realizada em 2013 e 

que não há sistematização de dados gravimétricos recentes no município, foi proposto um 

novo estudo, que contemplasse ainda a determinação de peso específico e a estimativa de  

geração de resíduos per capita. Os resultados permitiram comparar estudos anteriores em 

Igarapé, em diferentes municípios e regiões, o que possibilitou subsidiar a definição de 

estratégias locais que atendam à hierarquização prevista na PNRS (Art. 9°) avaliando as 

possibilidades de redução na geração e de reaproveitamento dos componentes passíveis de 

reciclagem, em especial a valorização dos orgânicos, a implantação de coleta diferenciada, a 

adequação de instalações e de melhores alternativas para sua gestão. 

Etapa 2: Procurou analisar a gestão dos RSU em Igarapé. Para cumprir esses objetivos 

foram utilizados dados primários e secundários, obtidos a partir da análise de documentos e 

relatórios internos da SEMA, bem como foram feitos levantamentos de campo e consulta a 
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outras plataformas governamentais, o que permitiu compreender o panorama geral dos RSU 

no município e a necessidade de ações efetivas sobretudo, em relação aos resíduos orgânicos. 

Etapa 3: Apresentar subsídios para gestão dos RSU com foco sobre os resíduos 

orgânicos. A compostagem descentralizada sendo realizada em diversas escalas (doméstica, 

comunitária, empresarial, institucional, municipal, e outras.), por meio do método de 

compostagem de ―leiras estáticas com aeração passiva‖ também conhecida como ―Método 

UFSC‖ e da vermicompostagem, com a priorização dos RSU sendo segregados na fonte e em 

três frações (orgânicos compostáveis, recicláveis secos e rejeitos), emergem como potencial 

exequibilidade em Igarapé. O Projeto Recicla Mais Igarapé e o Projeto Igarapé Resíduos 

contribuem nesse sentido e visam a propor de maneira continuada, modelos inovadores que 

potencializem as iniciativas de autogestão e estimulem um papel mais ativo dos geradores 

(cidadãos e instituições) no gerenciamento dos RSU. 

Em nível prático, ambiciona-se que as informações disponibilizadas neste estudo e os 

resultados obtidos possam servir de embasamento para otimizar a gestão dos RSU em 

Igarapé, contribuindo inclusive na revisão do PMGIRS e do PMSB e ainda possam cooperar 

com municípios que apresentem características semelhantes e que vivenciam os reflexos das 

significativas quantidades de RSO gerados. Além disso, pretende-se, contribuir para a redução 

dos custos e a elaboração de ferramentas, adaptadas às características locais, que possam 

auxiliar os administradores públicos na tarefa de equacionar tais problemas, com a formulação 

de políticas e diretrizes, alicerçadas no processo proposto.  

Por fim, espera-se que o estudo possa ser uma fonte de informação para trabalhos 

futuros nessa área e que ele estimule novos pesquisadores a investigar mais além a 

problemática relacionada à gestão de RSU em Igarapé, suas nuances e suas complexidades. 

Além disso, é importante também investigar mais a frente se as ações dos Projetos em tela 

foram devidamente cumpridas dentro dos prazos estipulados, se há continuidade das ações e 

se foram suficientes para atenuar ou resolver os contratempos que envolvem a gestão e o 

gerenciamento dos RSU, especialmente os relacionados aos orgânicos, foco principal do 

presente trabalho. 
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1.1. Limitação de Pesquisa 

 

A presente pesquisa limita-se a analisar, dentro da contextualização dos RSU, os RS 

domiciliares (RSD) e de estabelecimentos comerciais (tratados como não perigosos, conforme 

disposições da PNRS), além dos resíduos de limpeza urbana originários dos serviços de poda, 

supressão de vegetação, roçada, capina, varrição etc., isto é, aqueles de competência da 

prefeitura. Além disso, a pesquisa está centrada no tratamento dos materiais responsáveis pela 

maior parte da composição do RSU, ou seja, os resíduos orgânicos. Portanto, outros tipos de 

resíduos, como os de saúde (RSS), de construção civil (RCC), de logística reversa, dentre 

outros, embora possam ser mencionados no decorrer da Pesquisa, não são alvos deste estudo; 

logo, não serão discutidos.  

A pesquisa limita-se ainda a apresentar a compostagem e a vermicompostagem para o 

tratamento da fração orgânica em Igarapé, pois se entende, com base na avaliação do contexto 

local, perfil territorial e da população, geração de RSU, na facilidade de operação, 

manutenção, eficiência no processo, custos, dentre outros aspectos, que essas são as melhores 

alternativas para o município. Nesse sentido, outras modalidades, como a metanização de 

resíduos, embora mencionada, a incineração bem como outras tecnologias mais avançadas, 

apesar de suas relevâncias, também não serão analisadas.  

Outra limitação apresentada na pesquisa está relacionada a algumas estimativas que 

foram realizadas para dar noção em ordem de grandeza, não podendo ser generalizadas por 

diversas razões. Portanto, devem ser analisadas com cautela, principalmente no que diz 

respeito aos percentuais gravimétricos associados ao levantamento de seus custos de 

transporte e de sua disposição em aterro nas três maiores frações dos RSU (orgânicos 

compostáveis, recicláveis secos e rejeitos – não recicláveis).  

Por fim, em relação às estratégias e articulações dos Projetos Recicla Mais Igarapé e 

Igarapé Resíduos, a tempo dessa pesquisa é importante mencionar que, pelo fato de os 

mesmos estarem em fase de implantação, poderão ocorrer variações em sua fase executiva. 

Logo, o teor do texto exibido fora de seus Projetos/Roteiros-base aprovados pelos órgãos 

federais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a gestão dos RSU no município de Igarapé, 

com ênfase nos resíduos constituídos por matéria orgânica oriundos das residências e dos 

serviços de limpeza urbana, de forma a propor subsídios para sua gestão. As propostas deste 

estudo estão em consonância com as ações previstas nos Projetos ―Recicla Mais Igarapé‖ e 

―Igarapé Resíduos‖. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 

 Analisar o panorama dos RSU no município de Igarapé, considerando os resíduos 

domésticos, comerciais e os provenientes de poda, supressão de vegetação, roçada, 

capina e varrição;  

 Analisar a composição gravimétrica de RSU, determinar o peso específico e a 

estimativa de geração per capita de resíduos comparando ainda com resultados 

gravimétricos obtidos com os de outros estudos realizados; 

 Identificar, caracterizar e analisar os principais fatores que influenciam a gestão de 

RSU em Igarapé; 

 Discutir e apresentar subsídios contendo bases e estratégias para a gestão de RSO; e 

 Apresentar os Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé Resíduos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Gestão e gerenciamento de resíduos 

 

Para Barros (2012) as questões que compreendem a produção de resíduos, suas causas 

e consequências, por sua relevância, vêm ganhando cada vez mais espaço nas discussões 

sobre políticas sociais e econômicas (desenvolvimento, saúde e meio ambiente), em todo o 

mundo; sobretudo, nas nações mais desenvolvidas, onde esse questionamento apareceu mais 

cedo, estando a uma ou duas gerações à frente dos demais, entre os quais está o Brasil. 

A pesquisa busca fazer a análise acerca de um dos maiores obstáculos para a 

administração pública de Igarapé, que são as tratativas acerca dos RSU, com foco direcionado 

sobre os RSO, haja vista sua composição e os modais de gestão e de gerenciamento adotados 

pelo município, que em suma segue o formato hegemônico do País, que é o de coletar e 

aterrar resíduos, o que vem acarretando aspectos e impactos de diferentes ordens em Igarapé.  

A PNRS, promulgada após mais de 20 anos de discussões no Congresso Nacional em 

seu art. 9° refere que na gestão e no gerenciamento de RS deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: ―não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.‖ (BRASIL, 2010a).  

A pesquisa considera os aspectos que envolvem a gestão e o gerenciamento dos RS; 

logo, se faz necessário uma breve contextualização entre os mesmos, que embora parecidos e 

até por vezes confundidos, há sensíveis distinções.  ―Para o caso dos RS ambos os vocábulos 

são em geral usados de modo indiferente, embora se referindo a conotações diversas: uma é 

estratégica, política; a outra é operacional, executiva.‖ (BARROS, 2012, p. 15).  

Schalch et al. (2002, p. 71) contribuem mencionando ainda que: 

A gestão de RS abrange atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à 

organização do setor para esse fim, envolvendo instituições, políticas, instrumentos 

e meios. Já o termo gerenciamento de RS refere-se aos aspectos tecnológicos e 

operacionais da questão, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, 

econômicos, ambientais e de desempenho: produtividade e qualidade, por exemplo, 

e relaciona-se à prevenção, redução, segregação, reutilização, acondicionamento, 

coleta, transporte, tratamento, recuperação de energia e destinação final de RS.  

 

Nota-se que a gestão galga-se em estratégias e soluções e que o gerenciamento 

compreende a parte executiva, operacional referente, sobretudo ao manejo de RSU.  
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A afirmativa acima também fica evidente ao observar os conceitos à luz da PNRS em 

seu Art. 3
o
, (Inc. X e XI) (BRASIL, 2010a): 

Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei. 

Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Schalch et al. (2002, p. 72) entendem o modelo de gestão de RS como ―conjunto de 

referências político-estratégicas, institucionais, legais e financeiras capaz de orientar a 

organização do setor‖, sendo elementos indispensáveis na composição do modelo de gestão:  

Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis 

por eles desempenhados e promovendo a sua articulação;  

consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a 

implementação das leis;  

mecanismos de financiamento para a autossustentabilidade das estruturas de gestão e 

do gerenciamento;  

informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos setores 

produtivos envolvidos, para que haja um controle social;  

sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas 

públicas para o setor.  

 

Considerando as informações exibidas nessa breve seção, a pesquisa optou 

preferencialmente pelo uso do termo gestão, em vez do termo gerenciamento, pois se entende 

que o primeiro conceito está muito mais alinhado aos objetivos da pesquisa, uma vez que o 

mesmo consolida-se na busca de ―soluções‖, estando pautadas ainda em políticas públicas que 

envolvem estratégias, planejamentos, alianças, e dentre outros. 

 

3.2. Resíduos Sólidos – definições e classificações  

 

Resíduo, lixo, dejeto, rejeito dentre outras expressões são comumente tratadas como 

sinônimos; entretanto, existem diferenças entre as mesmas que a luz da presente pesquisa se 

exibem interessantes de se compreender. Para a PNRS, rejeitos e RS são definidos de formas 

distintas, sendo notados que no caso dos rejeitos, nota-se a condição de impossibilidade de 

aproveitamento e de reciclagem (BRASIL, 2010a, art. 3°, Inc. XV e XVI): 
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Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada;  

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. 

 

Barros (2012, p. 35) contribui acerca das definições de resíduo, lixo/dejeto, referindo 

para o caso dos resíduos as questões tangenciais para as possibilidades de valorização e de 

aproveitamento:  

Os termos lixo, dejeto ou resíduo costumam ser usados indistintamente para 

denominar materiais ou produtos cujos proprietários ou possuidores os descartam ou 

eliminam porque já não lhes interessam, ou porque creem que eles já não lhes 

possam ser úteis, ainda que sejam susceptíveis de aproveitamento ou de valorização.  

O termo resíduo denota a possibilidade de valorização, enquanto que os termos lixo 

ou dejeto costumam ser considerados como destinados à disposição final, se não 

houver tecnologias para seu aproveitamento integral de maneira economicamente 

viável e tecnologicamente factível. A agrupação dos RS em urbanos, de manejo 

especial e perigosos é uma abstração destinada a distribuir as responsabilidades das 

autoridades quanto a sua regulação e controle, assim como a orientar a quem os gera 

e maneja, de maneira a prevenir e minimizar riscos
1
.  

 

Conforme exposto, os termos resíduos, lixo e rejeitos são utilizados de forma ambígua 

e muitas das vezes não retratam suas possibilidades. Nota-se nitidamente algo de valor nos RS 

em contraposição as demais denominações, que usualmente é o que é passível de ser 

descartado, ou melhor, aptos ―a disposição final ambientalmente adequada.‖ Nesse contexto, a 

diferenciação entre tais termos basicamente se dá frente às possibilidades de aproveitamento, 

valorização e descarte. Saber diferenciá-las ampara a adequada gestão e o gerenciamento dos 

RS, de modo a minimizar os impactos sobre o meio ambiente, sociedade e economia.  

A presente pesquisa centra-se em analisar dentro do contexto dos RSU, os RS 

domiciliares, comerciais e de limpeza urbana (RS de varrição, podas, de vegetação, capinas, 

roçadas etc.). O que também torna importante um conhecimento acerca da classificação.  

A NBR 10.004 enquadra os RS em Classe I (Perigosos) e II (Não perigosos) 

distinguindo ainda esse último caso em II A não inertes e II B inertes (ABNT, 2004a, p. 3-5): 

                                                      
1
 http//:www.sma.df.gob.mx/rsolidos/index.htm 
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a) Resíduos Classe I - Perigosos; - aqueles que, em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar risco a saúde pública ou 

ao meio ambiente, ou que apresentem características como inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos; subdivididos em: 

– Resíduos Classe II A – Não inertes.  

Resíduos que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I ou II B. 

Podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

– Resíduos Classe II B – Inertes. 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 

NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (...).   

 

Já a PNRS classifica os RS quanto à origem e à periculosidade e define os RSU como 

aqueles de atividades domésticas e da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana (BRASIL, 2010a, art. 13, Inc. I, II):  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas ―b‖, ―e‖, ―g‖, ―h‖ e ―j‖;   

(...) 

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea ―a‖.  

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 

alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, 

em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal. (Destaca-se) 

 

A PNRS indica que os RS comerciais e de prestadores de serviços, se caracterizados 

como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 

equiparados aos RSD pelo poder público municipal. Na pesquisa essa indicação se mostra 
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relevante devido Igarapé recolher os RS comuns gerados pelos comércios sendo essa feita em 

conjunto a coleta convencional. O PMSB de Igarapé (2015) cita a necessidade de desenvolver 

mecanismos para que tais RS não classificados como comuns, não sejam indevidamente 

dispostos para coleta e depois direcionados ao AS junto aos RS convencionais. 

 

3.3. Características dos RSU e composição gravimétrica  

 

Um dos principais instrumentos que amparam a gestão dos RSU em municípios se dá 

por meio da caracterização de RS, que permite diagnosticar o perfil de geração, distinguir as 

principais características, composições e frações dos RS identificando suas porcentagens, o 

que contribui para a ciência das condições e de proposições de gestão, de forma a propiciar a 

viabilidade do aproveitamento dos RS por meio de processos de tratamento. 

Acerca da caracterização dos RS, Barros (2012, p. 52) menciona que:  

A caracterização pode ser feita de maneiras distintas, variando as necessidades de 

análise, as metodologias de amostragem, os parâmetros e sua periodicidade de 

acordo com os objetivos de qualquer estudo, tal como as atividades de classificação. 

O levantamento de dados parte do conhecimento das condições da zona a ser servida 

(densidade populacional, poder aquisitivo e costumes da população, etc.) e passa 

pelo sistema de limpeza pública (informações sobre frequência, de coleta, 

equipamentos, distâncias, etc.), garantindo-se, a representatividade das amostras. 

Dada a dinâmica da situação, a reiteração das análises confere precisão aos planos 

de gestão e melhora as condições de operação dos serviços. 

 

O QUADRO 1, exibe algumas considerações gerais acerca das características dos RS: 

 Quadro 1: Considerações para análise das características dos resíduos 

    Situação Variáveis 

     Amostragem 

Tamanho das Amostras 

Condições de tomada 

das amostras 

Tipos de geradores de RS 

Zonas da Cidade 

Local da Amostragem 
Fonte (s); Veículo (s) 

Local (is) de disposição 

Condições meteorológicas 

Momento (hora do dia, eventos especiais) 

Procedimentos de amostragem 

     Análises 

(aparatos,     

procedimentos). 

Físicas 

Peso (kg) 

Densidade (kg/m³) 

Umidade (% de H2O) 

Composição 

física 

(teores, %) 

orgânicos; papéis/papelão; plásticos; 

metais (ferrosos e não ferrosos); vidros; 

têxteis, madeira; entulhos; agregado fino, 

cinzas - outros* (couro, borracha, etc.) 

    Químicas 
Poder calorífico 

Proporção de elementos (em particular, relação C/N); pH 

Fonte: adaptado de Barros (2012, p. 52-53). 
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Barros (2012) ressalta que o objetivo da análise dos RS é o de distinguir suas 

características, as quantidades e as condições sob as quais eles são produzidos e seus fluxos, 

podendo-se nortear a escolha de alternativas, estratégias e operacionais para as atividades 

relacionadas ao manejo de RS que envolve à sua coleta, transporte, tratamento e disposição. 

―Ao se considerar a caracterização do lixo domiciliar de um município, é importante 

lembrar que as suas características variam ao longo de seu percurso pelas unidades de 

gerenciamento do lixo, desde a geração até o destino final, bem como ao longo do tempo.‖ 

(CEMPRE, 2018, p. 32). Cita-se que na fase inicial, as condições da zona urbana devem ser 

examinadas, visando a identificar a metodologia adequada a ser aplicada (CEMPRE, 2018). 

Monteiro et al. (2001), Zanta et al. (2006), Barros (2012), FEAM (2019a), dentre 

outros ressaltam que as características dos RS podem modificar em razão de aspectos sociais, 

número de habitantes, situação econômica, poder aquisitivo, aspectos culturais, geográficos e 

climáticos, industrialização, alimentos, dentre outras. Tais fatores podem ser visualizados até 

mesmo em diferentes bairros, comunidades em um mesmo município. No QUADRO 2 estão 

algumas das interrelações (fatores e influências) sobre as características dos RSU que 

corroboram com a citação acima: 

Quadro 2: Informações relacionadas ao gerenciamento dos RSU municipais 

Fatores Influência 

Épocas 

Especiais 

Feriados Aumento da quantidade de embalagens. 

Férias Redução ou aumento populacional, dependendo se o local turístico ou não. 

Demográficos  População Quanto maior a população, maior a geração per capita. 

Socio 

econômicos 

 Nível cultural 
Quanto maior o nível cultural, maior a incidência de RS recicláveis e menor 

a incidência de matéria orgânica. 

 Nível educacional Quanto maior o nível educacional, menores eventos de RSO. 

 Poder aquisitivo 
Maior consumo de supérfluos perto do recebimento do salário (fim e início 

de mês) e aos finais de semana. 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Introdução de materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor do peso 

específico aparente dos RS. 

Promoção de comércios Aumento de embalagens. 

Campanhas ambientais 
Redução de materiais não biodegradáveis e aumento de materiais 

recicláveis e/ou biodegradáveis.  

Climáticos 

Outono Aumento da quantidade de folhas. 

Verão Aumento da quantidade de embalagens de bebidas. 

Chuvas Aumento do teor de umidade. 

Fonte: adaptado de Monteiro et al. (2001, p. 38-39). 

 

Em geral, os RS possuem características físicas, químicas e biológicas. O 

conhecimento dessas características é primordial para a tomada de decisão, sobretudo em 

relação à gestão e ao gerenciamento de RSU. Nos resultados da pesquisa, as afirmações 

mencionadas nessa seção poderão ser averiguadas mediante ao estudo gravimétrico proposto 
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nas diferentes rotas amostrais. Monteiro et al. (2001, p. 40) acerca de processos de 

caracterização de RS referenciam a grande importância dada as características físicas: 

Dos grupos de características apresentados, o mais importante é o das características 

físicas, uma vez que, sem o seu conhecimento, é praticamente impossível se efetuar 

a gestão adequada dos serviços de limpeza urbana. Além disso, não são todas as 

prefeituras que podem dispor de laboratórios (ou de verbas para contratar 

laboratórios particulares) para a determinação das características químicas ou 

biológicas dos resíduos, enquanto as características físicas podem ser facilmente 

determinadas através de processos expeditos de campo, com o auxílio apenas de 

latões de 200 litros, de uma balança com capacidade de pesar até 150 kg, de uma 

estufa e do ferramental básico utilizado na limpeza urbana. 

 

Em Igarapé, busca-se com a realização do estudo gravimétrico, o conhecimento das 

frações de RS em diferentes rotas amostrais, buscando abranger extratos para todo o 

município, o que permite ainda a compilação e sistematização de estudos gravimétricos 

anteriores e o indicativo de caminhos a serem galgados pela administração pública. No 

QUADRO 3, são exibidas informações ao planejamento de gerenciamento dos RSU: 

Quadro 3: Informações para o planejamento do gerenciamento dos RSU municipais 

Parâmetro Descrição Importância 

Taxa de geração 

por habitante 

(kg/hab./dia) 

Quantidade de RS gerada por hab. num 

período de tempo especificado. Refere-se aos 

volumes efetivamente coletados e à 

população atendida. 

Fundamental no planejamento/dimensão de 

instalações e equipamentos. Muitos consideram a 

faixa de variação média entre 0,5 e 0,8 kg/hab./dia 

para o País. 

Composição 

física 

Refere-se às porcentagens das várias frações, 

como papel, papelão, madeira, trapo, couro, 

plásticos, RSO, etc. 

Ponto de partida para estudos de aproveitamento das 

diversas frações e para a compostagem. 

Densidade 

aparente 

Relação entre a massa e o volume do RS; é 

calculada para as diversas fases do 

gerenciamento do RS. 

Determina a capacidade volumétrica dos meios de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final. 

Umidade 

 

Quantidade de água contida na massa de RS. 

Influencia a escolha da tecnologia de tratamento e 

equipamentos de coleta. Tem influência notável 

sobre o poder calorífico, densidade e a velocidade de 

decomposição biológica da massa de RS. 

Teor de materiais 

combustíveis e 

incombustíveis 

Quantidade de materiais que se prestam à 

incineração e de materiais inertes. 

Juntamente com a umidade, informam de maneira 

aproximada, as propriedades de combustibilidade dos 

RS. 

Poder calorífico 

Quantidade de calor na combustão de 1 kg de 

lixo misto (e não somente dos materiais 

facilmente combustíveis).  

Avaliação para instalações de incineração. 

Composição 

química 

 

Normalmente são analisados N, P, K, S, C, 

relação C/N, pH e sólidos voláteis. 

Definição da forma mais adequada de tratamento 

(compostagem) e disposição. Outros elementos que 

atuam como inibidores/catalisadores e diversos tipos 

de tratamento também podem ser analisados. 

Teor de matéria 

orgânica 

Quantidade de matéria orgânica contida no 

lixo. Inclui matéria orgânica não putrescível 

(papel, papelão, etc.) e putrescível. 

Avaliação da utilização do processo de 

compostagem. Avaliação do estágio de estabilização 

do lixo aterrado 

Fonte: adaptado de CEMPRE (2018, p. 31). 

Em âmbito geral, a composição gravimétrica ou composição física é uma forma de 

distinguir os constituintes dos RS de uma determinada localidade, revelando o percentual de 
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cada elemento de uma amostragem de resíduos em relação ao total amostrado. Logo, a 

obtenção desse tipo de estudo é de grande importância para a avaliação da possibilidade do 

bom emprego e da valorização das frações recicláveis e orgânica (FEAM, 2019a; 

MONTEIRO et al., 2001). Segundo Zanta et al. (2006, p. 6) ―a composição gravimétrica é 

usada para avaliação de alternativas tecnológicas de tratamento fornecendo, juntamente com a 

taxa de geração, uma estimativa da quantidade gerada por cada categoria avaliada.‖ Por 

conseguinte, quando realizada por regiões de uma cidade, ela permite a determinação justa de 

tarifas de coleta, e destinação final (MONTEIRO et al., 2001).  

A partir dos dados expostos, nota-se que a identificação e a caracterização dos RS 

constituintes de cada localidade, região, bairros etc. são fundamentais na determinação da 

alternativa tecnológica mais adequada, em todas as etapas do manejo de RSU (FEAM, 

2019a). A caracterização dos RSU proporciona inúmeros benefícios, permitindo subsidiar o 

planejamento das atividades do setor de limpeza urbana, identificar a quantidade e, sobretudo, 

a qualidade do RS gerados pelas residências, sendo a etapa inicial de qualquer definição 

posterior de gerenciamento.  

Barros (2012, p. 54) cita que ―sob um ângulo mais prático, além de todos os arranjos 

organizacionais cabíveis, análises técnicas são imprescindíveis para orientar as decisões.‖ O 

mesmo autor complementa referindo que:  

Por mais simples que sejam algumas das metodologias para geração dos dados 

necessários, um critério mínimo nos procedimentos de campo ajuda a garantir a 

confiabilidade dos resultados e a possibilidade de compará-los ao longo do tempo, e 

com outras informações obtidas alhures.  

 

Embora a caracterização de RS se exiba como um elemento importante e de estar 

avançando no País, dados do Programa Nacional ―Lixão Zero‖ reportam que se tem bastante 

inconsistência nos métodos e nas padronizações em estudos realizados (BRASIL, 2019a). 

Esse fato muitas vezes gera equívocos diante dos panoramas apresentados. Além disso, nota-

se que não há constância de estudos gravimétricos em municípios, o que pode deturpar um 

conhecimento sobre o comportamento da geração e dos componentes de RS ao longo do 

tempo e, por conseguinte diagnósticos mais legítimos (BRASIL, 2019a). 

O Programa Nacional ―Lixão Zero‖ apresenta uma breve avaliação de dois panoramas 

(situação atual versus situação desejada) relacionados à composição gravimétrica de RSU no 
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País, que demonstra a importância dada a tais estudos e a necessidade de padronização 

metodológica com vista a diagnósticos mais autênticos (BRASIL, 2019a, p. 49): 

A situação atual indica que há carência de estudos relativos à composição dos 

resíduos gerados nos municípios; além disso, tem-se a falta de padronização 

metodológica, bem como a ausência da compilação e sistematização dos estudos 

existentes pelos estados, o que dificulta a comparação e a avaliação dos resultados, 

de modo a traçar a composição em nível nacional ou por regiões.   

A situação desejada estabelece que as caracterizações, em âmbito nacional ou 

regional, sejam feitas com base na realização e na compilação de estudos e que 

adotem as mesmas normas e metodologias e sejam observadas as diversidades 

regionais, bem como fatores sazonais (clima e populações flutuantes) e 

operacionais (frequência de coleta, coletas diferenciadas e equipamentos de 

coleta). Sendo necessário ainda que os planos de resíduos, nas diferentes esferas de 

governo, contenham gravimetrias de modo a possibilitar o adequado 

dimensionamento das atividades de gerenciamentos dos resíduos, bem como o 

monitoramento da evolução da gestão dos RSU. (Destaca-se) 

 

Frente às menções reproduzidas até aqui, a pesquisa buscou como um de seus 

objetivos, exibir a gravimetria de RSU realizada em Igarapé em 2019, com o intuito de 

analisar os percentuais dos RSU em sua composição em diferentes regiões, além de compilar 

dados de gravimetrias anteriores realizadas no próprio município e área de abrangência; além 

disso, o estudo permitiu comparar em tempos distintos, suas similaridades e diferenciações, e 

se esses são suficientes e com dados que esboçem a realidade municipal. 

Acerca de métodos, são exibidos distintos tipos para determinação da composição dos 

RS, a maior parte baseada no quarteamento, que conforme exposto pela FEAM objetiva: ―a 

obtenção de uma amostra representativa, ou seja, a coleta de uma parcela do resíduo a ser 

estudada que, quando analisada, apresente as mesmas características e propriedades de sua 

massa total.‖ (FEAM 2019a, p.12).  

A NBR ABNT 10.007:2004 (ABNT, 2004b, p. 1) define o quarteamento como: 

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. 

 

A FEAM (2019a) cita que após o término do quarteamento se faz necessário a 

pesagem do total da amostra, de forma a verificar qual o peso real da amostra final. Em 

seguida, a triagem dos RS deve ser feita por tipologia, em recipientes/tambores ou em sacos 

plásticos identificados, etc. ―Após a separação, cada material deve ser pesado separadamente, 

para obter a representatividade em peso de cada material na amostra.‖ (FEAM, 2019a, p. 18).  
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Com base nesses dados, verifica-se a porcentagem de cada material na amostra: 

Equação (1):                              ( )  
                    (  ) 

                      (  )
      

Em que, conforme distingue a descrição adaptada de FEAM (2019a, p. 19):  

- Percentual de cada categoria (%) = percentual de cada classe/tipologia de RS presente na amostra; 

- Peso de cada fração (kg) = peso dos RS de cada classe/tipologia triada após a pesagem do total da amostra, 

devendo ser realizada a triagem dos RS e pesagem de cada componente após a separação, cada material sendo 

pesado separadamente, para obter-se a representatividade em peso de cada material na amostra; e 

- Peso total da amostra (kg) = peso do total da amostra obtido através da pesagem do total de RS da amostra após 

a conclusão do quarteamento dos RS. 

 

Outra situação a ser analisada e que também se busca com a pesquisa é a averiguação 

do peso específico das rotas gravimétricas, sendo a mesma uma determinação fundamental 

para o dimensionamento de equipamentos e instalações de RS. Um dos principais aspectos 

que afetam a coleta e o transporte de RSU se dá por meio desse parâmetro, associados a 

restrições de capacidade volumétrica dos veículos e contentores (CEMPRE, 2018).  

Monteiro et al. (2001, p. 35) apontam que o peso específico, ―é o peso dos resíduos em 

função do volume por eles ocupados livremente, sem compactação, expresso em kg/m³.‖ Para 

a FEAM (2019a) considerando o parâmetro peso específico, se deve evitar a compactação dos 

RS, a fim de não descaracterizar a forma com que a população os disponibiliza para a coleta.  

Barros (2012, p. 58) cita para o cálculo que:  

(...) enchem-se ―n‖ recipientes (tanto tambores quanto forem os tipos imaginados de 

materiais) de capacidade conhecida (normalmente 200 litros) até a borda e pesam-

nos. O peso líquido é obtido subtraindo do peso total dos recipientes cheios pelo 

peso próprio destes recipientes. O peso específico (densidade) é calculado 

dividindo-se o peso líquido (kg) dos RS de cada recipiente pelo volume do 

recipiente (em m³), conforme equação: 

Equação (2): P M “1” = PT – P R “1”   → D M “1” = P M “1”/ V R “1” 
 

- P M ―1‖ = peso do material ―1‖ (kg); 

- P T = peso total (kg); 

- P R ―1‖ = peso do recipiente ―1‖ (kg); 

- D M ―1‖ = densidade do material ―1‖ (kg/m³); 

- V R ―1‖ = volume do recipiente ―1‖ (m³). 

 

 

Com vistas a expor valores aproximados acerca do peso específico, a literatura 

corrobora mencionando que ―na ausência de dados mais precisos, podem-se utilizar os valores 

de 230 kg/m³ para o RSD, de 280 kg/m³ para os resíduos de serviços de saúde e de 1.300 

kg/m³ para o peso específico de entulho de obras.‖ (MONTEIRO et al., 2001, p. 35). 
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Além da composição gravimétrica e do peso específico, outro fator de importância na 

gestão dos RSU são as tratativas acerca da geração de resíduos per capita, que conforme 

aponta a FEAM (2019a, p. 21) é a ―quantidade de RS gerada por habitante em um 

determinado período de tempo‖, conforme equação (3): 

Equação (3):                    
                                 (      ) 

                     (   )
 

 

A determinação da geração per capita ―é fundamental para subsidiar o planejamento 

de todo o sistema de gerenciamento dos RS, uma vez que possibilita projetar as quantidades 

de resíduos a serem coletadas e dispostas, e até mesmo o dimensionamento de veículos a 

serem utilizados na coleta.‖ (FEAM, 2019a, p. 21).  

Monteiro et al. (2001) ressaltam que a variação da geração de RSU per capita depende 

do tamanho da cidade e de sua população. Segundo os autores, nos países desenvolvidos a 

geração de resíduo/hab./dia apresenta média maior que no Brasil, a qual gira em torno de 0,7 

kg, e a composição dos RSU também difere.  

Frésca (2007, p. 28) cita que ―qualquer aumento no padrão de renda, aumenta o padrão 

de consumo e, conseqüentemente, aumenta a geração de resíduo.‖ Alude-se, nesse sentido que 

quanto maior o produto interno bruto (PIB) de uma nação, maior é a quantidade gerada de RS 

e maior é a fração de RS recicláveis secos; ao passo que é menor a fração biodegradável. 

Logo, a variação da geração dos RS está relacionada tanto com o crescimento da população 

como com a variação de renda, observando-se uma tendência a uma maior geração em regiões 

com renda mais elevada (JUCÁ, et al., 2014). A seguir (TAB. 1) estão as faixas mais 

utilizadas de geração per capita conforme o tamanho da cidade e o número de habitantes: 

Tabela 1: Faixa de geração conforme o tamanho da cidade e a população urbana 

Tamanho do Município População (habitantes) Geração Per capita (kg/hab./dia) 

Pequeno Até 30.000 0,50 

Média Entre 30.000 e 500.000 Entre 0,50 e 0,80 

Grande Entre 500.000 e 5.000.000  De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 5.000.000 Acima de 1,00 

Fonte: adaptada de Monteiro et al. (2001). 

 

Barros (2012) observa que a comparação entre valores de composição de RS em locais 

diferentes deve ter caráter meramente especulativo e ser feita com bastante cautela, uma vez 

que podem ocorrer variações significativas entre distintos momentos e metodologias. O autor 
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enfatiza que dentro de um mesmo país ou região podem existir diferenças substanciais nos 

níveis econômicos e nas demais variáveis que influenciam a produção do RS, de modo que as 

médias relatadas devem ser tomadas como ideia aproximada da ordem de grandeza.  

Em 2019, o Programa Nacional ―Lixão Zero‖ apresentou estimativas gravimétricas 

obtidas por meio dos Planos Estaduais de RS de Pernambuco (2010), Rio Grande do Norte 

(2012) e Santa Catarina (2014) (BRASIL, 2019a). Em Minas Gerais, o Plano de RS da 

RMBH e Colar Metropolitano (2013) também traçou o perfil de geração de RSU, e anterior a 

isso o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) apresentou a composição 

gravimétrica média dos RSU no Brasil, considerando como base a quantidade de RSU 

coletados em 2008 (BRASIL, 2012). O GRAF. 1 apresenta a síntese dos levantamentos 

mencionados, com as estimativas nos três maiores agrupamentos de RSU (orgânicos 

compostáveis, recicláveis secos e rejeitos (não recicláveis)): 

Gráfico 1: Percentuais de composição gravimétrica de RSU no Brasil (2012), RMBH e Colar Metropolitano 

(2013), Brasil (2019) com base em Planos Estaduais PE, RN e SC e respectivas médias projetadas 

 
    Fonte: elaborado pelo autor; dados de Planares (2012), Plano de RS da RMBH, Colar (2013) e Brasil (2019a). 

 

Ainda no âmbito de Minas Gerais, Bruschi (2011), ao avaliar as informações obtidas 

por Velloso (2009 apud MYR 2009a), salienta a relevância da sistematização de dados 

gravimétricos e refere que a implantação de alternativas tecnológicas para gestão de RSU 

deve embasar-se em estudos prévios, confirmando a heterogeneidade na composição dos RS 

no Estado, em razão da diversidade de condições climáticas, sociais, culturais e econômicas a 

que as comunidades geradoras dos RSU estão submetidas.  
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Bruschi (2011, p. 37) reproduz que ―estudos gravimétricos que subsidiaram o Plano 

Regional de Gestão Integrada da bacia do Rio São Francisco, em Minas Gerais (MYR, 

2009b), identificaram que os RSU na região são compostos, em média, por 33% de 

recicláveis, 56% de resíduos compostáveis e 11% de rejeitos.‖ Na TAB. 2 segue informações 

extraídas de Bruschi (2011) com dados adaptados de MYR (2009b) com vistas a expor 

gravimetria de RS em 18 municípios elegidos em função do ―mesmo número de combinações 

entre a população total dos 189 municípios da bacia, o Índice Mineiro de Responsabilidade 

Social (IMRS) e a localização na porção do baixo, médio ou alto São Francisco.‖  

Tabela 2: Composição de RSU - Estratificações dos municípios da bacia do rio São Francisco (MG) 

Critérios IMRS 
Municípios 

Selecionados 

Rejeitos 

(%) 

Matéria Orgânica 

(%) 

Recicláveis 

(%) 

Número de 

Municípios 

População total≤ 5.000 

Médio São Francisco 
Baixo 

Juramento 

 

8,3 

 
73,8 

17,9 

 

14 municípios 

 

População total≤ 5.000 

Alto São Francisco 
Baixo 

Presidente 

Kubtischeck 

33,1 

 

24,6 

 

42,3 

 

17 municípios 

 

População total≤ 5.000 

Médio São Francisco 
Médio 

Joaquim 

Felício 
 

23,3 

 
55,9 

 

20,8 

 

01 município 

 

População total≤ 5.000 

Alto São Francisco 
Médio 

Fortuna de 

Minas 

16,5 

 
46,5 

 

37,1 

 

23 municípios 

 

5.000 < População total ≤ 10.000 
Médio São Francisco 

Baixo 
Japonvar 

 
5,4 

 
19,1 

 
75,6 

 
26 municípios 

 

5.000 < População total ≤ 10.000 

Alto São Francisco 
Baixo 

São Gonçalo 

do Abaeté 
 

17,7 

 
43,2 

 

39,1 

 

12 municípios 

 

5.000 < População total ≤ 10.000 

Médio São Francisco 
Médio 

Guarda Mor 

 
 

6,4 

 

60,9 

 

32,7 

 

02 municípios 

 

5.000 < População total ≤ 10.000 

Alto São Francisco 
Médio 

Varjão de 

Minas 
 

10,1 

 
52,7 

 

37,3 

 

19 municípios 

 

10.000 < População total ≤ 20.000 

Médio São Francisco 
Baixo Itacarambi 15,4 42,4 

42,3 

 

15 municípios 

 

10.000 < População total ≤ 20.000 

Alto São Francisco 
Baixo Felixlândia 

12,1 

 
56,0 

 

32 

 

01 município 

 

10.000 < População total ≤ 20.000 

Médio São Francisco 
Médio 

Vazante 

 

7,5 

 

29,2 

 

63,3 

 

01 município 

 

10.000 < População total ≤ 20.000 

Alto São Francisco 
Médio 

Carmo do 

Cajuru 

29,2 

 
44,3 

 

26,6 

 

12 municípios 

 

20.000 < População total ≤ 100.000 
Médio São Francisco 

Baixo 

Coração de 

Jesus 

 

27,4 
 

34,9 
 

37,7 
 

11 municípios 
 

20.000 < População total ≤ 100.000 

Alto São Francisco 
Baixo 

Carmo do 

Paranaíba 

10 

 

29 

 

61 

 

04 municípios 

 

20.000 < População total ≤ 100.000 
Médio São Francisco 

Médio 
Janaúba 

 
14,2 

 
60,9 

 

24,9 
 

05 municípios 
 

20.000 < População total ≤ 100.000 
Alto São Francisco 

Médio Cláudio 
3,3 

 
65 

 

31,7 
 

22 municípios 
 

População total > de 100.000 
Médio São Francisco 

Médio 
Montes Claros 

 
5,7 

 
68,6 

 

25,7 
 

01 município 
 

População total > de 100.000 

Alto São Francisco 
Médio 

Divinópolis 

 

2,8 

 
63,3 

 

33,9 

 

03 municípios 

 

Fonte: adaptada de Bruschi (2011); dados de MYR (2009b). 

 

Em análise aos dados da TAB. 2 e em destaque, percebe-se o quão significativo é o 

predomínio dos orgânicos na composição em grande parte dos municípios avaliados. 
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Massukado (2008) expôs em sua pesquisa, dados gravimétricos de diferentes trabalhos 

no País levantados em sua maioria na década de 1990 e início dos anos 2000 (TAB. 3): 

Tabela 3: Levantamento de composição gravimétrica em peso (%) em diferentes municípios do país 

Município Estado Ano Papel Vidro Plástico Metal Orgânicos Outros Fonte 

Sudeste 

Belo Horizonte MG 1993 13,50 2,32 6,50 2,70 69,80 5,18 Latorre citado por Nunesmaia 

Betim MG 1996 15,64 1,05 10,20 3,73 55,33 14,05 Ribeiro 

Botucatu SP 1997 7,61 1,99 8,41 3,86 74,11 4,02 Oliveira S. 
Campinas SP 1996 19,76 1,67 15,22 4,39 45,66 13,51 Prefeitura Municipal de Campinas 

Catas Altas MG xxx 8,00 2,00 14,00 2,00 51,00 23,00 Adaptado de Lange, Simões e Ferreira 

Itamogi MG 2002 6,60 1,60 11,70 2,20 67,80 10,10 Pelegrino 
Jaboticabal SP 2001 11,50 2,00 13,50 6,50 41,50 25,00 Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Manhuaçu MG 1992 12,28 3,96 5,99 3,65 68,89 5,23 Adaptado Pereira Neto citado por FEAM 

Passos MG 1996 11,80 1,80 10,50 2,00 69,00 4,00 SLU 
Ponte Nova MG 1992 13,46 1,96 6,06 2,22 71,04 5,26 Adaptado Pereira Neto citado por FEAM 

Presidente Prudente SP 2001 21,00 2,60 8,90 5,40 55,00 7,10 Borges 

Rio Claro SP 1985 15,20 2,10 5,50 3,50 62,80 10,90 Citado por Gomes e Povinelli 
Rio de Janeiro RJ 2001 18,71 3,52 19,77 1,96 51,65 4,39 Comlurb 

São Carlos SP 1989 21,30 1,10 8,50 5,40 56,70 7,00 Gomes e Povinelli 

São Paulo SP 1991 16,40 1,30 16,70 3,30 48,20 14,10 Limburb 
São Sebastião SP xxx 18,50 2,80 7,90 3,30 49,00 18,50 Alves e Blauth 

Timóteo MG 1992 10,77 2,92 6,89 4,09 71,16 4,17 Adaptado Pereira Neto citado por FEAM 

Ubá MG 1992 12,67 2,50 5,04 5,26 67,50 7,03 Adaptado Pereira Neto citado por FEAM 
Uberlândia MG 2000 7,00 3,00 11,00 3,00 72,00 4,00 Fehr e Calçado 

Viçosa MG 1992 9,36 2,50 4,80 2,90 75,30 5,14 Adaptado Pereira Neto citado por FEAM 
Vitória ES 1996 19,12 2,69 11,77 3,25 53,10 10,07 Manzo 

Nordeste 

Aracaju SE 1999 10,03 2,16 7,89 1,72 75,01 3,19 Leite, F.S.S 

Caicó RN 2001 13,73 0,15 24,17 0,60 16,12 45,23 Idema 
Camaçari BA 2001 4,20 2,10 7,00 0,30 59,40 27,00 Gorgati et.al. 

Extremoz RN 2001 8,72 1,26 6,14 2,34 65,48 16,06 Idema 

Feira de Santana BA 1990 11,01 0,88 6,68 2,53 66,95 11,95 Barrios citado por Nunesmaia 
Fortaleza CE 1996 14,56 2,15 10,69 3,92 46,82 21,86 Emlurb 

Itabuna BA 1999 9,00 1,20 13,00 1,90 48,20 26,70 Aquino Consultores e Associados Ltda 

João Pessoa PB 1998 4,36 0,89 9,06 1,89 63,95 19,85 Flores Neto et al. 
Jucurutu RN 2001 6,93 11,88 7,92 1,00 15,84 56,43 Idema 

Lençóis BA 1993 1,98 1,48 4,95 1,28 61,86 28,45 Nunesmaia e Dias citado por Nunesmaia 

Macau RN 2001 8,13 0,52 9,97 4,46 17,58 59,34 Idema 
Mossoró RN 2001 14,59 1,84 18,36 1,36 30,43 33,42 Idema 

Natal RN 2001 11,50 0,71 6,01 2,43 57,33 22,02 Idema 

Parnamirim RN 2001 9,87 0,81 4,68 1,84 69,19 13,61 Idema 
Pau dos Ferros RN 2001 16,88 0,00 8,13 0,63 40,00 34,36 Idema 

Rio Formoso PE xxx 3,58 1,12 10,36 1,64 79,28 4,02 Ferreira et al. 

Salvador BA 2000 16,18 2,87 17,10 3,66 46,85 13,34 Oliveira, A. M. V. 
Santa Cruz RN 2001 3,48 0,93 13,52 3,55 25,15 53,37 Idema 

Norte 

Manaus AM 1997 18,94 2,18 8,62 4,31 58,69 7,26 Andrade e Schalch 

Centro Oeste 

Campo Grande MS 1985 19,00 3,00 6,00 3,00 62,00 18,00 Cepis 

Sul 

Bento Gonçalves RS 2000 8,20 3,20 11,10 3,30 51,50 22,70 Pessin, Schneider e Panarotto 

Caxias do Sul RS 2002 11,82 2,42 14,62 2,49 45,97 22,69 Bianchi 
Curitiba PR 1998 8,62 1,25 12,35 3,23 67,05 7,50 DLU Curitiba 

Florianópolis SC 2002 14,61 4,10 15,18 3,37 45,10 17,64 Arruda 

Maringá PR 2001 17,65 3,12 17,65 5,01 52,15 8,59 Barros Jr e Tavares 
Porto Alegre RS 2002 9,73 3,42 11,75 9,93 43,81 27,36 DMLU 

Presidente Lucena RS xxx 11,00 1,50 8,00 1,50 45,00 33,00 Adaptado de Gomes et al. 

Rio Grande  RS 1997 19,03 3,66 9,51 6,58 51,24 9,98 Adaptado PMRG citado por Oliveira, A.S.D 

Fonte: adaptada de Massukado (2008). 

 

Ao averiguar os dados gravimétricos exibidos nas TAB. 2 e 3, bem como síntese do 

GRAF. 1, notam-se os significativos percentuais de RSO na composição dos RSU, 

independente do período de análise, que apontam a necessidade de um olhar crítico acerca 

desses RS e de ações efetivas por parte de agentes públicos nas mais diferentes esferas 
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voltadas para uma melhor gestão dessa fração, haja vista que de modo geral esses resíduos 

têm como caminho a disposição em aterros e lixões, havendo em sua maioria, grande 

desvalorização e acometimento de aspectos e impactos negativos de diferentes ordens 

(ambiental, social, econômica e de saúde pública).  

A compostagem dos RSO pode ser uma tecnologia se bem empregada, crucial para 

atenuação dos cenários evidenciados pelo País. ―A composição gravimétrica dos resíduos 

aponta que a matéria orgânica é um recurso valioso que precisa de atenção especial e que a 

compostagem deve ser considerada apenas como a “ponta do iceberg”, pois, implementando-

a de modo mais amplo, é possível também obter.‖ (JUNIOR; BARROS; ZAGO, 2017, p. 32):  

 
Redução de custos com transporte e transbordo, principalmente se entre as 

estratégias de ampliação do sistema a compostagem in situ (princípio da 

proximidade) for privilegiada; 

Redução dos custos de deposição nos aterros sanitários, considerando o fato de que 

em muitos locais a matéria orgânica pode representar até 50% dos resíduos 

coletados;  

Menor volume de chorume e gases de efeito estufa produzidos pela decomposição 

da matéria orgânica, mitigando, assim, os impactos ambientais que eles provocam;  

Educação ambiental associada ao processo, promovendo iniciativas de proteção 

ambiental, conscientização contra o desperdício de alimentos, mudança de postura e 

visão quanto aos resíduos e sentimento de responsabilidade social pela gestão deles; 

Melhora da qualidade do solo nas áreas verdes do município;  

Oportunidade de desenvolver um novo mercado para o composto produzido, 

atraindo a iniciativa privada para somar esforços ao poder público. 

 

Os dados expostos nessa seção demonstram que a gestão dos RSU perpassa 

primeiramente pelo conhecimento dos aspectos qualitativos e quantitativos dos RS. A análise 

gravimétrica composta ainda de determinação de peso específico e da geração de RSU per 

capita se exibem, como o primeiro passo, para melhores direcionamentos e estratégias. Nesse 

sentido, uma atenção especial deve ser dada a fração orgânica, devido sua composição e aos 

modelos tomados por grande parte dos municípios do País, que geralmente não os consideram 

em normativas e tão pouco enxergam os efeitos positivos do ponto de vista social, econômico 

e, sobretudo ambiental, que podem ser proporcionados por meio de novos modelos de gestão.  

Esse trabalho galga apresentar subsídios para gestão especialmente da parcela orgânica 

presente nos RSU de Igarapé, pautados, sobretudo na compostagem descentralizada por meio 

de métodos exequíveis para a realidade local.  
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3.4. Panorama dos RSU no mundo 

 

A gestão dos RSU é uma questão que afeta todas as pessoas ao redor do mundo. Nesse 

sentido, os RSO apresentam-se como um dos maiores desafios para grande parte dos países 

em desenvolvimento devido não só a sua composição, aspectos e impactos, mas aos modais 

de gestão e de gerenciamento comumente aos quais os mesmos são submetidos. 

Simões et al. (2019) mencionam que até pouco mais de um século atrás, pequena 

relevância era dada à questão dos RS em termos mundial, e que considerando, os países 

desenvolvidos, sobretudo os europeus, ascenderam em progressos na temática nos últimos 25 

anos; sendo notados que a motivação se deu por meio de políticas e legislações mais rígidas e 

avançadas, que incentivaram o desenvolvimento e a implementação de tecnologias de 

tratamento e proporcionaram melhora significativa na gestão dos RSU (SIMÕES et al., 2019). 

Embora a situação geral da gestão dos RSU em caráter mundial ainda seja bastante 

complexa, sobretudo nas nações em desenvolvimento, a valorização dos RSO, que é tema 

central dessa pesquisa vem sendo adotada estrategicamente em políticas públicas em diversos 

países, sobretudo nas nações mais desenvolvidas. A United States Environmental Protection 

Agency (USEPA) refere que nos Estados Unidos a reciclagem dos RSO é de 

aproximadamente 9% (USEPA, 2016) ao passo que na União Européia esses valores 

alcançam até 17% (EUROSTAT, 2018). Trata-se de um novo ―paradigma‖ de gestão, 

mediante a segregação dos RS na fonte geradora e do aumento da reciclagem, em 

contraposição ao modelo hegemônico do aterramento de RS, reduzindo os impactos sobre o 

meio ambiente, economia e sobre a saúde pública. 

Para Fehr (2016, p. 44) ―o problema vital nas nações em desenvolvimento, como o 

Brasil, reside na identificação de oportunidades e procedimentos para desviar esses resíduos 

dos aterros.‖ As cidades não possuem logística reversa programada para resíduos 

biodegradáveis. Eles são simplesmente aterrados (FEHR, 2016). 

Os dados do The World Bank (2018)
2
 por meio de seus relatórios exibem informações 

globais sobre os RSU, coletados de diversos documentos publicados que, à luz da presente 

pesquisa, mostram um espectro geral acerca da temática. O desperdício desmedido, aliado à 

falta de gestão derivada de décadas de crescimento econômico, requer ação urgente em todos 

os níveis da sociedade. Em muitos municípios a gestão dos RSU afeta expressivamente seus 

                                                      
2
 What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 
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orçamentos. The World Bank (2018) refere que nos países de renda baixa, os custos de gestão 

de RS incluem, em média, 20% dos orçamentos municipais; já nos países de renda média, 

mais de 10% e cerca de 4% nos países de alta renda. A TAB. 4 exibe dados da geração per 

capita, a quantidade de toneladas/dia e a geração de RS nas diferentes regiões, onde é possível 

observar que o nível de desenvolvmento implica diretamente nos quantitativos de RS: 

Tabela 4: Dados de geração de RS municipais por regiões no globo 

Região 
Média per 

capita 

Total 

toneladas/dia 

Fração de 

geração 

Africa Centro-Meridional 0,65 169.119 5% 

Ásia Oriental e Pacífico 0,95 738.958 21% 

Europa e Ásia Central 1,10 254.389 7% 

América Latina e Caribe 1,10 437.545 12% 

Oriente Médio e Africa Setentrional 1,10 173.545 6% 

Organização de Cooperação e de Des. Econômico (OCDE)
3
 2,20 1.566.286 44% 

Ásia Meridional 0,45 192.410 5% 

Fonte: adaptada de The World Bank (2012, p. 9).  

 

The World Bank (2012) estimou em 1,3 bilhão de t/ano a produção global de RS. 

Dados do relatório de 2018 refere que os valores estimados eram de 2,01 bilhões t/RSU em 

2016 (THE WORLD BANK, 2018). O leste da Ásia e do Pacífico e as regiões da Europa e 

Ásia Central eram responsáveis por 43% dos RS mundial, (TAB. 5, painel a), ao passo que 

regiões do Oriente Médio e Norte da África e a África Subsaariana produziam a menor 

quantidade, representando juntas 15% do desperdício do mundo. O leste da Ásia e o Pacífico 

geraram em termos absolutos, estimados em 468 milhões/t. em 2016, e o Oriente Médio e o 

norte da África 129 milhões/t. (TAB. 5, painel b) (THE WORLD BANK, 2018, p.18). 

Tabela 5: Dados de geração de RS por região 

a. Porcentagem de RS gerados por região b. Quantidade de RS gerados por região 

Região Em % Milhões de toneladas por ano 

Oriente Médio e Norte da África 6% 129 

África Subsaariana 9% 174 

América Latina e Caribe 11% 231 

América do Norte 14% 289 

Sul da Ásia 17% 334 

Europa e Ásia Central 20% 392 

Ásia Oriental e Pacífico 23% 468 

Fonte: adaptada de The World Bank (2018, p. 19-20), dados ajustados para 2016. 

―Embora eles concebam 16% da população mundial, os países de alta renda geram 

34%, ou 683 milhões de toneladas, dos RS mundiais.‖ (THE WORLD BANK, 2018, p. 20). O 

GRAF. 2 a seguir, apresenta a partilha e a quantidade de RS gerados por nível de renda:  

                                                      
3
 29 (vinte e nove) países mais desenvolvidos: Europa Ocidental, América do Norte, Oceania, Japão/Korea.  
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Gráfico 2: Partilha de RS gerados e quantidade de RS gerados por nível de renda 

 
          Fonte: adaptado de The World (2018, p. 21) dados ajustados de 2016. 

 

The World Bank (2018) reproduz que a América do Norte, com a maior taxa de 

urbanização em 82%, gera 2,21 kg per capita/dia, enquanto a África Subsaariana gera 0,46 kg 

per capita/dia, a uma taxa de urbanização de 38%. Os países de baixa renda representam 9% 

da população mundial e geram apenas 5% dos RS global, ou 93 milhões de toneladas. 

Para The World Bank (2018) uma vez que se espere que a geração de RS aumente 

com o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, prevê-se que regiões de 

países de baixa e média renda, possam vir a sentir aumento significativo na produção de RS. 

Regiões da África Subsaariana e do Sul da Ásia podem triplicar e dobrar a produção de RS, 

respectivamente, nas próximas três décadas. Espera-se que nações de renda mais alta, como 

América do Norte, Europa e Ásia Central, vejam os níveis mais graduais (GRAF. 3): 

 

Gráfico 3: Geração projetada de RS por região 

 
                   Fonte: adaptado de The World Bank (2018). 

 

Em termos mundiais no que concerne a composição dos RSU, dados do The World 

Bank (2012) citam que em nações menos desenvolvidos socioeconomicamente há maior 
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porcentagem de RSO, quando comparada com a de nações mais desenvolvidas (GRAF. 4). De 

modo geral, tais panoramas também podem ser particularizados para a análise da escala 

regional e local (municípios, regiões, bairros, etc.). Dentro de uma mesma cidade, por 

exemplo, ao serem analisadas composições de RSU entre diferentes regiões, bairros, 

comunidades, podem ocorrer diferenças substanciais na composição dos RSU. 

Gráfico 4: Estimativa da composição gravimétrica dos RSU em diferentes regiões (%) 

 
              Fonte: elaborado pelo autor, dados adaptados de The World Bank (2012) e PLANARES (2012).  

 

Em análise ao GRAF. 4 constata-se que em todo mundo a composição dos RSU não é 

constante, mas em geral nota-se que a fração dos RSO é majoritária, exceto na OCDE. Essa 

diferença possivelmente se dá em razão pelos fatores mencionados acima e, também de 

políticas públicas mais claras e incisivas, com normativas que buscam uma maior 

sustentabilidade nos sistemas de gestão de RSU.  

Os dados do The World Bank (2018) demonstram que em países de baixa e média 

renda os RSO representam mais de 50% dos RSU e nos países de alta renda, a quantidade de 

orgânicos é comparável em termos absolutos, mas, devido à maior quantidade de RS de 

embalagens e outros não orgânicos, a fração de RSO é menor.  

O GRAF. 4 expõe ainda que além dos RSO, os recicláveis compõem uma fração 

substancial de fluxos de RS especialmente de papéis e plásticos em diferentes regiões do 

mundo, dentre as quais também está o Brasil conforme dados adaptados do PLANARES 

(2012). À medida que os países elevam o nível de renda, a quantidade de recicláveis no fluxo 

de RS aumenta, sobretudo de papel, e mais de um terço dos RS nos países de alta renda é 

recuperado por meio da reciclagem e da compostagem (THE WORLD BANK, 2018). 
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A ONU Meio Ambiente (2018, p. 6) cita que na América Latina e no Caribe, ―os 

resíduos orgânicos são os mais gerados e os menos geridos‖. A falta de tratamento provoca a 

geração de gases de efeito estufa (GEE) e a produção de lixiviados, reduzindo a qualidade dos 

RS recicláveis; portanto, a separação na fonte e a coleta diferenciada de secos e orgânicos e o 

seu tratamento devem ser incentivados (ONU MEIO AMBIENTE, 2018).   

A European Community (2014) refere que na União Europeia (UE) são observados 

muitos países que melhoraram a gestão de RS, com sistemas em formatos que preconizam a 

prevenção, a reutilização, a maximização da reciclagem, e de outras formas de valorização, 

sendo a eliminação por meio de aterros e da incineração considerada como últimos recursos; 

nesse sentido, nota-se que a busca pela universalização do serviço de coleta seletiva 

(recicláveis e orgânicos) começaram sendo galgadas progressivamente, por meio de metas 

exequíveis e em formatos muitas das vezes em programas-piloto.  

Para Plansab, Brasil (2019c, p.13) ―a política de RS da UE visa estabelecer a transição 

para uma economia circular em que os materiais e os recursos sejam mantidos na economia 

durante o maior tempo possível e o descarte de resíduos em aterros seja o menor possível 

(meta de 10% em 2035)‖. Dados do Plansab mencionam que de 2008 a 2016 os percentuais 

de reciclagem de RSU aumentaram de 37% para 46% na UE (BRASIL, 2019c). No GRAF. 5, 

observa-se a redução da disposição final em AS e aumento de outras tecnologias: 

Gráfico 5: Tipo de tratamento de resíduos urbanos na União Europeia, em quilos por habitante. 

 
                     Fonte: adaptado Eurostat (2018). 

 

O Plansab, Brasil (2019c, p.13) cita ainda que tais progressos são ―evidentes em países 

como Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Baixos e Suécia, que dispõem menos de 10% 
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dos RS gerados em AS, quando a média da UE é de 25% dos RS dispostos em AS‖. As 

tecnologias de reciclagem e compostagem conceberam juntas, 45% do tratamento de RS em 

2016 em relação à sua geração (BRASIL, 2019c).  

Dos Estados-membros da União Europeia (UE), a Alemanha é considerada um dos 

países mais eficientes no tratamento de RSU. Desde junho de 2005 proibiu a remessa de RSD 

sem tratamento e industriais para os aterros. De acordo com a Eurostat (2011) 63% de todos 

os RSU foram reciclados na Alemanha (46% por reciclagem e 17% por compostagem), contra 

uma média continental de 25%.
4
  

Dados extraídos de The World Bank (2018) referem que San Francisco nos Estados 

Unidos em 2002 anunciou uma visão de enviar lixo zero para AS até 2020, sendo a primeira 

cidade a implementar lei sobre o uso ou gestão de RS específicos. Fora proibido o uso de 

isopor e espuma de poliestireno na alimentação (2006), reciclagem obrigatória exigida para 

entulho de construção (2007), proibiu sacolas plásticas em drogarias e supermercados (2009). 

Além disso, aprovou uma lei exigindo que todos os residentes e turistas façam compostagem 

de resíduos alimentares (MCCLELLAN 2017) e que também proibiu a venda de garrafas 

plásticas de água em 2014 (EPA 2017).  

Em consulta a documentos e relatórios que citam a gestão de RS em San Francisco 

(EPA, 2017; THE WORLD BANK, 2018; STANLEY, 2015; ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT, 2011; PLATT; GOLDSTEIN; COKER, 2014), devido sua 

importância mundial, esboçam que a chave para o sucesso é a busca pela prevenção e pela 

segregação na fonte, sobretudo dos orgânicos para compostagem, que conforme exposto, se 

dá por meio de normativas claras e abrangentes desenvolvidas para a esfera local. 

Jucá et al. (2014) realizaram importante contribuição acerca da gestão de RSU em 

diferentes regiões do mundo (Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão), mencionando dentre 

diversas outras situações, que com respeito às alternativas para o tratamento dos RSU, os 

estudos nos diferentes locais/regiões mostraram diferenças entre o desenvolvimento 

tecnológico e os modelos de gestão, quando comparados ao Brasil, e que tais diferenças se 

devem a fatores, tais como, a consolidação de políticas públicas, os investimentos realizados 

no setor, os aspectos econômicos, sociais e ambientais de cada país. 

                                                      
4
 Dados extraídos de: https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/residuos-solidos/mundo-rumo-a-4-

bilhoes-de-toneladas-por-ano/como-alguns-paises-tratam-seus-residuos  

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/residuos-solidos/mundo-rumo-a-4-bilhoes-de-toneladas-por-ano/como-alguns-paises-tratam-seus-residuos
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/residuos-solidos/mundo-rumo-a-4-bilhoes-de-toneladas-por-ano/como-alguns-paises-tratam-seus-residuos
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No intuito de ilustrar casos bem sucedidos da compostagem na gestão dos RSO, 

Junior, Barros e Zago (2017) analisaram a situação de Adelaide (Austrália), Nairóbi (Quênia), 

Nova Iorque (Estados Unidos), Porto (Portugal), São Paulo (Brasil) em comparação com a 

compostagem realizada em Belo Horizonte, onde foram constatados que os fatores de sucesso 

nessas regiões se dão, sobretudo por meio de programas, projetos e normativas em desviar RS 

de aterramento, onde atitudes assertivas foram tomadas para melhorar a gestão dos RS, sendo 

a compostagem ponto diferencial do sistema. Ao analisar a pesquisa observa-se que embora 

ocorram outros fatores a descentralização na gestão dos RSO é a chave para o sucesso da 

compostagem, com a diversificação de sistemas e formatos de gestão.  

Em relação à disposição de RS no mundo, The World Bank (2018) reporta ainda que 

quase 40% são descartados em AS, cerca de 19% são reciclados e compostados e 11% são 

incinerados. Embora 33% dos RS ainda sejam despejados a céu aberto (GRAF. 6).  

Gráfico 6: Tratamento e disposição global de RS 

 
                       Fonte: adaptado de The World Bank (2018) dados de 2016. 

 

Acerca do descarte em locais abertos, este é feito geralmente em países de baixa renda. 

Nesses países, cerca de 93% são queimados ou despejados em estradas, terrenos abertos ou 

cursos d‘água etc., enquanto nos países de alta renda apenas 2% dos RS são assim descartados 

(THE WORLD BANK, 2018). Dados do mesmo relatório demonstram ainda que apenas 3% 

dos RS são depositados em AS em países de baixa renda, em países de renda média alta, essa 

taxa corresponde a 54%. Os países mais ricos tendem a priorizar a recuperação de materiais 

por meio da reciclagem e compostagem. Nos países de alta renda, 29% dos RS são reciclados 

e 6% compostados. Nesses países a incineração também é mais comum (22%), sobretudo em 

países e territórios de alta capacidade e com restrição de terra (TAB. 6). 
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Tabela 6: Método de disposição de RS por renda e região 

a. Por Nível de Renda 

Nível 
Despejo 

Aberto 

Digestão  

Anaeróbia 

Aterro 

Sanitário 
Incineração Compostagem Reciclagem 

Alta renda 2% - 39% 22% 6% 29% 

Renda média alta 30% - 54% 10% 2% 4% 

Renda baixa média 66% - 18% - 10% 6% 

Baixa renda 93% - 3% - 0,3% 3,7% 

b. Por Região 

América do Norte - - 54,3% 12% 0,4% 33,3 

Sul da Ásia 75% - 4% x 16,0% 5% 

Oriente Médio e Norte da 

África 
52,7% 

- 
34% <1% 4,0% 9% 

Europa e Ásia Central 25,6% - 25,9% 17,8% 10,7% 20% 

África Subsaariana 69% - 24% - <1% 6,6% 

América Latina e Caribe 26,8% - 68,5% - <1% 4,5% 

Ásia Oriental e Pacífico 18% - 46% 24% 2% 9% 

Fonte: adaptada de The World Bank (2018), dados de 2016. 

 

Em última análise, embora sejam notados avanços em diversas partes do mundo 

acerca da gestão dos RSU, sobretudo em regiões mais desenvolvidas, o panorama ainda é 

bastante complexo, sendo evidenciados que geralmente os países em desenvolvimento ainda 

―patinam‖ rumo a uma gestão de RSU mais eficiente e que galguem a universalização dos 

serviços de saneamento e estratégias que anteveem a não geração, redução, reutilização e a 

reciclagem. Nesse sentido, para progressos, municípios em todo o mundo, devem considerar a 

proibição progressiva da disposição de RSU em aterros, sobretudo dos RSO, haja vista sua 

composição e aspectos e impactos decorrentes da falta de manejo adequado dessa fração.   

 

3.5. Panorama dos RSU no Brasil  

 

No Brasil a gestão de RSU vem avançando nos últimos anos, com a publicação de 

normativas e de políticas públicas mais voltadas ao aumento da valorização de resíduos, o que 

certamente será refletido em melhorias futuras na área; entretanto o cenário é complexo e está 

longe de ser resolvido. Mesmo decorridos quase dez anos da promulgação da PNRS, o Brasil 

apresenta obstáculos consideráveis na implementação da lei que vão de encontro com a 

realidade de grande parte dos municípios em todas as regiões do país.  

A Abrelpe (2019, p. 11) aponta que em 2018, ―foram geradas no Brasil 79 milhões de 

toneladas de RSU, um aumento de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior. Desse 

montante, 92% (72,7 milhões) foi coletado‖. Os dados da Abrelpe (2019) referem que embora 
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os números exibidos demonstrem uma alta de 1,66% comparando com ano anterior (2017), 

também se evidenciam que 6,3 milhões de toneladas de RS não foram recolhidas junto aos 

locais de geração. Dados do mesmo relatório expõem ainda que a destinação em AS recebeu 

59,5% dos RSU coletados (43,3 milhões de toneladas). O remanescente (40,5%) foi despejado 

em locais inadequados constituindo 29,5 milhões de toneladas de RSU que acabaram indo 

para locais inadequados que não contam com as medidas necessárias para proteger a saúde 

pública e o meio ambiente (ABRELPE, 2019).  

Fazendo menção aos dados apresentados pela Abrelpe e considerando a composição 

dos RSU no Brasil, podem-se aludir que mudanças substanciais podem ser obtidas por meio 

da reciclagem e da valorização dos RSO, sobretudo por meio da compostagem que pode atuar 

expressivamente frente aos graves impactos ambientais, tais como a degradação do solo, 

poluição de recursos hídricos, erosão, mudanças climáticas e dentre outros, além de eliminar 

quantidades de resíduos orgânicos destinados a aterros e lixões. 

Sobre os serviços de limpeza urbana, a Abrelpe (2019) cita que os recursos aplicados 

pelas cidades em 2018 foram, em média, R$ 10,15/hab. Dados do PMGIRS de Igarapé para o 

ano de 2013 referem que anualmente os custos per capita associados para fazer frente aos 

serviços de limpeza urbana foram de R$ 99,61 e de R$ 40,72 para o manejo de RSU não 

havendo cobrança pelos serviços; fato que ainda permanece inalterado a tempo dessa 

pesquisa.  

De acordo ainda com dados da Abrelpe (2019) tais serviços empregaram, em vagas 

formais de trabalho, 332.000 pessoas no período e o mercado de limpeza urbana movimentou 

R$ 28,1 bilhões no Brasil no período. Os dados da TAB. 7 revelam que em 2017 e 2018, a 

geração de RSU no País aumentou quase 1% e chegou a 216.629 toneladas diárias. Devido 

elevação da população (0,40%), a geração per capita teve elevação menor (0,39%).  

Tabela 7: Geração de RSU e geração per capita (2016-2018) no Brasil 

Geração de RSU (t/dia) Geração de RSU per capita (kg/hab./dia) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

212.753 214.868 216.629 1,032 1,035 1,039 

1% ↑ 0,82 % ↑ 0,48% ↑ 0,39% ↑ 

Fonte: adaptada de Abrelpe (2018; 2019). 

 

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) evidenciam que 

em 2018 havia cobertura do serviço regular de coleta domiciliar de RS de 98,8% da 
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população urbana e 92,1% da população total no País em pesquisa respondida por 3.468 

(62,3%) municípios (SNIS, 2019). A Abrelpe (2018) reproduz que a quantidade de RSU 

coletados em 2017 cresceu em todas as regiões, em comparação com o ano anterior, e 

manteve uma cobertura um pouco acima de 90%. Ao analisar os dados, nota-se que o volume 

coletado cresceu mais que a geração, atingindo 199.311 toneladas por dia (TAB. 8):  

Tabela 8: Coleta de RSU e coleta per capita (2016-2018) no Brasil 

Coleta de RSU (t/dia) Coleta de RSU per capita (kg/hab./dia) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

193.637 196.050 199.311 0,939 0,944 0,956 

1,25% ↑ 1,66% ↑ 0,5% ↑ 1,27% ↑ 

Fonte: adaptada de Abrelpe (2018; 2019). 

 

Quanto à coleta seletiva, o diagnóstico SNIS apontou a presença do serviço em 1.322 

municípios, ou seja, em 38,1% dos municípios do País. Dados do mesmo relatório 

mencionam que tais serviços foram prestados na modalidade porta a porta em 1.135 

municípios, que representam 37,8% da população urbana total do País (SNIS, 2019).  

Os dados apresentados pelo SNIS diferem da pesquisa realizada pela Abrelpe que 

revelou que, em 2017, cerca de 3.923 municípios apresentaram alguma iniciativa de coleta 

seletiva e que em 2018 já eram 4.070 os municípios com tais iniciativas. Os dados da Abrelpe 

e do SNIS diferem também dos dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem 

(CEMPRE) que indicou 1.227 municípios com coleta seletiva no Brasil, correspondendo a 

apenas 22% do total de municípios brasileiros (CEMPRE, 2018).  

As diferenças exibidas acima, provavelmente se deram em detrimento especialmente 

da Abrelpe, incluir qualquer iniciativa, mesmo as mais simples, como coleta seletiva; 

entretanto, conforme própria afirmação da Abrelpe, em muitos casos tais sistemas são 

incipientes e não atendem a todo o município. Por outro lado, mesmo que de forma ainda 

diminuta e com valores distintos, é plausível aludir que a quantidade de municípios com 

coleta seletiva no Brasil tem aumentado.  

As observações referidas podem ser notadas também no município alvo da presente 

pesquisa, onde a coleta seletiva fora instituída de forma legal desde 2004; contudo, até tempo 

dessa pesquisa opera de forma incipiente e não abarca todo o território.  

No GRAF. 7 é possível verificar a distribuição da coleta seletiva no País conforme 

dados da ABRELPE (2018/2019): 
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Gráfico 7: Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva em (%) e números por região 

 
              Fonte: adaptado de Abrelpe (2018; 2019). 

 

Os dados expostos nessa seção fortalecem o argumento de que muitos avanços são 

necessários para modificar os cenários acerca da gestão e do gerenciamento dos RSU no País, 

sobretudo em relação a coleta seletiva que é preconizada pela PNRS referindo a obrigação dos 

municípios para a implantação de tais sistemas.  

Relativo às quantidades de RSU, o SNIS (2018) revelou que a massa de RSD e 

públicos coletados no ano de 2018 derivam no indicador médio de coleta per capita de 0,96 

kg/hab./dia. A massa coletada de recicláveis foi de 14,4 kg/hab.ano, equivalente a 1,7 milhão/t 

coletadas seletivamente em 2018. Os dados do SNIS são superiores aos exibidos no PMSB de 

Igarapé (2015) que apontou geração per capita de 0,78 kg/hab.dia de RS e resultados 

expostos para essa pesquisa, conforme será apresentada no campo dos resultados. Dados do 

SNIS (2019, p. 27) aludem ainda que, ―para cada 10 kg de resíduos disponibilizados para a 

coleta, apenas 411 gramas são coletados de forma seletiva; fato que conduz à conclusão de 

que a prática da coleta seletiva no País, ainda se encontra num patamar muito baixo.‖ 

Informações de Cempre (2018) reportam que o custo médio da coleta seletiva no País 

diminuiu de US$ 240.00/t em 1994 para US$ 221.00/t em 2008 e, por sua vez, para US$ 

102.49 em 2016. Todavia, deve ser ressaltado que a coleta seletiva não se sustenta somente 

com a receita da venda dos recicláveis (CEMPRE, 2018). No GRAF. 8, tem-se o perfil da 

coleta seletiva para alguns dos municípios que possuem uma estrutura consolidada conforme 

dados adaptados de CEMPRE (2018): 
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Gráfico 8: Perfil de coleta seletiva para alguns municípios brasileiros 

 
                   Fonte: adaptado de CEMPRE (2018) – Pesquisa Ciclosoft 2014. 

 

O panorama dos RS no Brasil em 2017, desenvolvido pela Abrelpe (2019), indica que 

o índice de cobertura da coleta de RSU no País equivalia a 91,24%, sendo 40,9% desse 

material ainda disposto de maneira irregular e que em 2018 esse índice alcançava 92,01%. As 

unidades inadequadas vêm diminuindo gradativamente, porém ainda estão presentes em todas 

as regiões do País e recebem aproximadamente 80.000 toneladas de RSU por dia (GRAF. 9): 

 

Gráfico 9: Disposição final de RSU coletados no Brasil (milhões de toneladas/ano) e toneladas/dia 

 

                Fonte: elaborado pelo autor com dados adaptados de Abrelpe (2014-2019). 

 

A disposição final adequada de RSU coletados registrou, em 2018, índice de 59,5% 

para AS, enquanto a disposição final em áreas inadequadas, tais como AC e lixão 
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representaram 40,5% (ABRELPE, 2018). O GRAF. 10 exibe a média de disposição final de 

RSU coletados no Brasil em porcentagem nos anos de 2014 a 2018: 

 

Gráfico 10: Disposição final de RSU coletados no Brasil em porcentagem. Ref: 2014-2018 

 

                       Fonte: elaborado pelo autor com dados adaptados de Abrelpe (2014-2019). 

 

 

O tema é expressivo no País e está longe de ser esgotado, constata-se que enquanto o 

mundo avança de forma mais incisiva na gestão dos RSU, sobretudo nos países 

desenvolvidos, o Brasil continua expondo dificuldades de ordens diversas; todavia, também é 

necessário referir que em muitas cidades, nas mais distintas escalas (regiões, comunidades, 

bairros etc.) vêm-se tomando medidas que visam a modificar tais cenários, com diversas 

articulações para modais de gestão descentralizada o que seguramente vem refletindo em 

melhorias significativas. Mas por outro lado, a luz do que ocorre de modo geral no País, nota-

se que municípios encontram dificuldades operacionais, técnicas, financeiras dentre outras, 

para a busca de uma gestão de RSU mais eficiente.  

 

3.6. Panorama dos RSU em Minas Gerais 

 

Em análise aos Panoramas da Destinação dos RSU do Estado de Minas da FEAM
5
 

nota-se que a situação da gestão dos RSU tem evoluído no Estado no decorrer dos anos, sendo 

observados, sobretudo o aumento da disposição final de RSU em ―sistemas regularizados‖ e a 

                                                      
5
 http://www.feam.br/component/content/article/15/2009-relatorios-de-progresso-panoramas-classificacao-por-

municipio-e-mapas-de-situacao-da-destinacao-de-rsu 

 

http://www.feam.br/component/content/article/15/2009-relatorios-de-progresso-panoramas-classificacao-por-municipio-e-mapas-de-situacao-da-destinacao-de-rsu
http://www.feam.br/component/content/article/15/2009-relatorios-de-progresso-panoramas-classificacao-por-municipio-e-mapas-de-situacao-da-destinacao-de-rsu
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diminuição de ―sistemas irregulares‖; todavia, ainda é notório, as limitações de diferentes 

ordens, enfrentados por diversos municípios no que concerne efetivar aos princípios, 

objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão e ao gerenciamento de RSU. Dessa 

forma, torna-se interessante fazer uma breve contextualização acerca de alguns dos 

instrumentos e a atual conjuntura da destinação dos RSU no estado de Minas Gerais.  

Diversas pesquisas e relatórios que tratam acerca da gestão dos RSU em Minas Gerais 

(BRUSCHI, 2011; FARIA; BARROS, 2016; FEAM, 2018; 2019b; BRANDÃO, 2006; 

SANTOS, 2017, entre outros) citam o marco legal da lei conhecida como ―Robin Hood” (Lei 

nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995) como um dos instrumentos iniciais do Estado para o 

aperfeiçoamento da gestão de RSU.  

De acordo com a FEAM (2019b) a “Lei Robin Hood” estabeleceu critérios para a 

distribuição de parcela do ICMS
6
 aos municípios, valorizando ações bem sucedidas em áreas, 

tais como ―patrimônio cultural, educação, saúde, além do critério ambiental (que deu nome a 

essa parcela de distribuição de ―ICMS Ecológico‖ em Minas Gerais)‖. No que toca aos RSU, 

informações da FEAM
7
, refere que para receber tais recursos, as administrações municipais 

deveriam investir em sistemas, devidamente licenciados tais como, AS ou UTC que 

atendesse, no mínimo, a 70% da população urbana. Acerca ainda desse instrumento, a FEAM 

(2019b) complementa referindo que embora esse instrumento tenha sido revogado pela Lei nº 

18.030/2009 foi dado prosseguimento à distribuição dessa parcela do ICMS. 

Outro importante instrumento no Estado se deu no ano de 1997, com o ―Programa 

Minas Joga Limpo‖ (MJL) que era voltado para uma melhor gestão dos RSU com a 

implantação de infraestruturas, sendo um programa direcionado para municípios com até 

20.000 habitantes e tinha como objetivo possibilitar a implantação de alternativas para a 

solução de problemas de saneamento ambiental (FARIA; BARROS, 2016).  

Entre as alternativas propostas nesse programa estava a implantação de 300 UTC‘s em 

municípios (SANTOS, 2017; FARIA; BARROS, 2016). Contudo, devido às dificuldades de 

implantação o programa foi paralisado em 1999 (BRANDÃO, 2006). Santos (2017) menciona 

em sua pesquisa que dos 300 municípios contemplados com o projeto de UTC, 56 foram 

arquivados. ―Dentre aqueles que receberam os projetos, a maioria nem iniciou ou não 

                                                      
6
 ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
7
 http://www.feam.br/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=99 
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concluiu a obra por falta de recursos, de terreno adequado ou de assessoria técnica.‖ 

(SANTOS, 2017, p. 28). 

Ainda sobre o MJL, Brandão (2006, p. 18) corrobora citando que: 

O MJL propunha, basicamente, o aproveitamento da fração orgânica dos resíduos 

domésticos através de sua compostagem em leiras ao ar livre, uma solução 

interessante, já que a principal atividade econômica dos pequenos municípios é a 

agricultura e o composto orgânico é um bom condicionador de solos. Mas, como se 

percebe, a proposta era ousada e, evidentemente, impraticável, se considerado o 

horizonte de projeto, um mandato de governo. Tanto é que, em pouco tempo, o MJL 

estava desacreditado. 

 

―Passada mais de uma geração, os municípios mineiros contemplados com a instalação 

de UTC seguem enfrentando dificuldades, sendo a principal delas a escassez de recursos 

financeiros para sua adequada operação, aliada ao fato de que as UTC‘s não são 

economicamente rentáveis.‖ (SANTOS; BARROS; LANGE, 2017, p. 2).  

Ao analisar dados da FEAM (2019b), Brandão (2006) e de Santos (2017) observa-se 

que embora sejam apresentados desafios de ordens diversas frente às tecnologias das UTC‘s 

no estado de Minas Gerais, as mesmas continuam operando, sobretudo em municípios de 

menor porte (até 20.000 habitantes). O que de certa forma permite a recuperação de 

recicláveis e de RSO presentes nos RSU (SANTOS; BARROS; LANGE, 2017). 

Sobre outro aspecto, mas ainda dentro do contexto dos RSU, Bruschi (2011) cita que 

até o final do ano de 2001, o Estado não dispunha de ordenamento específico para a gestão 

dos RSU até o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) promulgar a Deliberação 

Normativa (DN) do COPAM nº 52, de 14 de dezembro de 2001, que convocou municípios 

para o licenciamento ambiental de sistemas adequados de disposição final de RSU. Essa 

deliberação determinou que deveriam ser adotadas providências para o aperfeiçoamento da 

destinação de RSU, definindo medidas mínimas nas áreas que fossem utilizados lixões, 

estabelecendo prazos para encerramento e dentre outras providências (FEAM, 2019b).  

Dados da FEAM (2019b) apontam que 30 eram as municipalidades que empregavam 

AS ou UTC‘s com operação licenciada para destinação de seus RSU, dentre os 853 

municípios naquele período. Contudo, esses atendiam somente à população de seus próprios 

territórios, cerca de 27% da população urbana do Estado (FEAM, 2019b).  
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Sobre a DN COPAM 52/2001, Silva e Barros (2006) apud Santos (2017, p. 28-29) 

ressaltaram que: 

A DN 52 vinha se mostrando, apesar de sucessivas prorrogações nos seus prazos, 

um mecanismo relativamente eficiente para pressionar os municípios a minimizarem 

impactos provocados pelos RSU. Estes autores ressalvam que os adiamentos dos 

prazos da DN 52 mostram, por um lado, tanto o desinteresse e o despreparo dos 

municípios mineiros em relação à questão quanto, por outro lado, a incapacidade do 

Estado de (i) prestar assistência técnica aos municípios (mesmo em nível de 

concepção de projeto); (ii) se articular politicamente, de modo a fazer valer suas 

decisões e (iii) controlar e fiscalizar o cumprimento das leis. 

 

A FEAM (2019b), refere que devido aos cenários de retrocesso de atendimento em 

termos percentuais da população urbana no Estado (cerca de 19% até dezembro de 2002), foi 

criado no ano de 2003 o ―Programa Minas Sem Lixões‖ (PMSL).  

Sobre o PMSL a pesquisa de Bruschi (2011) exibe importantes contribuições, 

referindo que os eixos norteadores do programa são os quatro artigos da DN COPAM nº 

52/01; e que o mesmo ―compõe-se de uma série de atividades integradas, que visam a dar 

apoio técnico, institucional e regulamentar às administrações municipais e regionais de Minas 

Gerais, para otimização da gestão socioambiental e compartilhada dos RSU‖. Em contexto 

geral nota-se que a proposta do PMSL compreendia não só extinguir lixões, mas também 

capacitar os agentes públicos para gestão das políticas públicas ambientais (BRUSCHI, 2011; 

SANTOS, 2017; FEAM, 2019b).   

Dados da FEAM (2019b, p.15) citam que ―o PMSL integrou o Projeto Estruturador de 

RS entre 2007 e 2011‖ e teve como indicador o percentual de população urbana atendida por 

sistemas regularizados, com obrigações de cumprimento de metas anuais definidas pelos 

instrumentos de Planejamento vigentes no Estado até 2011 (FEAM, 2019b); entretanto a meta 

a ser alcançada em dezembro daquele ano (60%) somente foi atingida em dezembro de 2017.  

Os números acima apontam para os diversos desafios a serem enfrentados por 

municípios no que concerne a efetivação de políticas públicas voltadas a uma melhor gestão 

de RSU. Outro fato que corrobora para tal afirmação, é que o PMSL tinha também como meta 

encerrar até 2011, 80% dos 823 lixões existentes em 2003 (FEAM, 2019b). Contudo, ao 

avaliar os dados do Panorama da FEAM (2019b) verifica-se que ao final de 2018 embora se 

tenham obtidos números consideráveis na diminuição de lixões em todo o estado, os mesmos 

ainda são bastantes presentes, conforme se apresenta na sequência dessa seção. 
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Outro instrumento muito relevante é a Política Estadual de RS (PERS) (Lei Estadual 

nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009) que assim como a PNRS, regra pelo estímulo da gestão 

integrada dos RS, estando orientada pelos princípios da (prevenção, redução, reciclagem, 

valorização etc.). A PERS ―enumera objetivos, instrumentos, proibições e penalidades e 

detalha os Planos de Gestão Integrada de RS (PGIRS).‖ (BARROS, 2012, p.19). A DN 

COPAM nº 170, de 03 de outubro de 2011, estabeleceu prazos para cadastro dos Planos 

considerando números de habitantes e conteúdo mínimo (previstos Art. 23, da PERS e Art. 19 

da PNRS). Sobre os cadastros dos PGIRS, a FEAM (2018) aponta que em fevereiro de 2017 

dos 853 municípios, somente 142 realizaram o cadastro (16,7%) do total. Desses 142 

cadastrados, 109 (12,8%) foram efetivados e 33 (3,9%) apresentam pendências.  

Nos últimos anos foram feitas alterações no quadro normativo do Estado visando dar 

maior aporte e celeridade ao processo de regularização ambiental, bem como na ampliação do 

escopo e na revisão do conceito de saneamento básico (FEAM, 2019b). Destacam-se nesse 

sentido as DN COPAM nº 213 de 22 de fevereiro de 2017 (alterada, pela DN nº 219, de 02 de 

fevereiro de 2018) que trata da municipalização do licenciamento ambiental e a DN COPAM 

nº 217, de 06 de dezembro de 2017 que reexaminou nomenclatura, portes e potenciais 

poluidores das atividades no Estado, revogando dentre outras, a DN COPAM nº 74/2004. No 

que diz respeito aos aspectos da regularização ambiental que cabe aos RSU, definidos para os 

fins da FEAM, são considerados os seguintes enquadramentos: regularizados, não 

regularizados e irregulares, conforme (FIG.1) abaixo: 

 
Figura 1: Tipos de destinação final de RSU e agrupamentos para classificação em Minas Gerais 

Regularizados

Não Regularizados

Irregulares

Aterro Sanitário (AS)
Usina de Triagem e 

Compostagem (UTC)
AS ou ASPP + UTC

Outra alternativa 

regularizada e 

localizada fora do 

Estado

AS em processo de 

regularização

AS ou ASPP e UTC 

constituindo 

composição em 

processo de 

regularização

Aterro Controlado Lixão

Aterro Sanitário de 

Pequeno Porte 

(ASPP)

UTC em processo de 

regularização

ASPP em processo de 

regularização

 
            Fonte: Adaptada pelo autor de FEAM (2019b). 

 

O GRAF. 11 a seguir permite visualizar que em 2018, 61,87% da população urbana 

era atendida por sistemas regularizados de destinação de RSU, ao passo que 25,28% ainda 
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utilizavam meios irregulares conforme aponta a FEAM (2019b). Mais a frente serão exibidos 

gráficos de evolução da destinação de RSU em MG de 2001 a 2018 (GRAF. 15 e 16). 

Gráfico 11: Porcentagem da população urbana por situação de regularização de destinação dos RSU em 2018 

 
                            Fonte: FEAM (2019b, p. 34). 

 

 

O GRAF. 12 a seguir expõe dados por tipologia de destinação nos anos de 2017 e 

2018 conforme informações da FEAM (2018 e 2019). Nota-se que embora sejam verificados 

avanços nos modais de destinação final comparando os anos de 2017 e 2018, com aumento do 

número de AS regularizados (de 197 p/255 unid.) e AS+UTC regularizados (de 18 p/ 27 

unid.), as unidades não regularizadas e as irregulares tais como AC e lixões embora menores 

(419 p/ 386 unid.) ainda são bastantes presentes no Estado. 

 
Gráfico 12: Destinação dos RSU em MG em 2017/2018 – N° de municípios por tipo de destinação final 

 
                    Fonte: elaborado pelo autor adaptado de FEAM (2018; 2019b). 

 

Acerca do GRAF. 12, Igarapé apresenta-se dentro dos municípios que dispõem seus 

RSU em unidades regularizadas, embora grande parte dos RSU com potencial de reciclagem 

sobretudo dos RSO seja desvalorizada nessas unidades.  
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O GRAF. 13 expõe o panorama de 2018 em dados adaptados da FEAM (2019b) para o 

território Metropolitano onde está inserido Igarapé:  

Gráfico 13: Panorama da destinação dos RSU no Território Metropolitano 2018 

 
 Fonte: elaborado pelo autor adaptado de FEAM (2019b). 

 

 

Acerca do Território Metropolitano a FEAM (2019b) refere que os 48 municípios, que 

encaminham seus RSU para sistemas regularizados, abrigam cerca de 85% da população 

urbana do território. Desses, 83,9% da população urbana do território é atendida por AS (34 

municípios), 0,7% por UTC (11 municípios) e 0,6% por UTC e AS (3 municípios).   

A partir da análise da TAB. 9 abaixo é possível verificar números expressivos em 

municípios na faixa de população inferior a 20.000 habitantes no Estado demonstrando que 

192 municípios destinam RSU para AS, 100 para UTC e 26 AS+UTC, ao passo que em AC e 

lixão são 327 os municípios com destinação em locais irregulares.  

 
Tabela 9: Destinação final dos RSU por faixa de população urbana em 2018 

Status ↓ 

Faixa  

Pop. 
<20.000 hab. Entre 20.000 e 50.000 hab. > 50.000 hab. 

Tipologia  

↓ 

N° de 

Municípios 

Pop. 

Urbana 

% Pop. 

Urbana 

N° de 

Municípios 

Pop. 

Urbana 

% Pop. 

Urbana 

N° de 

Municípios 

Pop. 

Urbana 

% Pop. 

Urbana 

Regularizado 

AS 192 1.043.081 5,63 25 833.746 4,50 37 8.651.212 46,71 

UTC 100 624.899 3,37 2 49.379 0,27 0 0 0,00 

AS+UTC 26 181.737 0,98 2 44.266 0,24 0 0 0,00 

Fora de MG 7 31.856 0,17 0 0 0,00 0 0 0,00 

Não 

Regularizado 

AS 18 150.204 0,81 5 155.271 0,84 16 1.857.369 10,03 

UTC 37 216.739 1,17 0 0 0 0 0 0,00 

Irregulares 
AC 74 408.953 2,21 6 161.739 0,87 2 273.190 1,47 

Lixão 253 1.687.986 9,11 41 1.212.249 6,54 10 938.585 5,07 

Total 707 4.345.455 23,45 81 2.456.650 13,26 65 11.720.356 63,28 

Fonte: adaptada de FEAM (2019b). 

 

Ainda em análise a TAB. 9 a FEAM (2019b) contribui expondo que 10,15% da 

população atendida por sistemas regularizadas convive nos municípios com população 

inferior a 20.000 habitantes e que nos de 20 e 50.000 habitantes, tal percentual é de 5,01%. 
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―E, por fim, o maior percentual está concentrado nos municípios com população 

urbana superior a 50.000 habitantes, com 46,71% de população atendida, cujas soluções 

adotadas são, unicamente, aterros sanitários‖. (FEAM, 2019b, p. 36). 

Quanto a coleta seletiva, a FEAM (2018) identificou que 227 municípios que 

implantaram o sistema no Estado. Desses, 125 responderam a um questionário (GRAF. 14). 

Sobre a coleta seletiva um importante instrumento no estado se deu por meio da DN COPAM 

nº 172, de 22 de dezembro de 2011 que instituiu o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS) 

estabelecendo os princípios, diretrizes, estratégias e critérios que norteiam a atuação do 

Estado no apoio da coleta seletiva nas municipalidades, de forma alinhada com as diretrizes 

do Plano de Regionalização para a Gestão Integrada de RSU no Estado (FEAM, 2019b).  

 

Gráfico 14: Classificação do desempenho da coleta seletiva em Minas Gerais 

 
                  Fonte: adaptado de FEAM (2018). 

 

Os GRAF. 15 e 16 a seguir permitem considerar evolução na gestão dos RSU no 

Estado, entre 2001 e 2018 sendo constatados a expressiva diminuição de sistemas irregulares 

e o aumento de unidades regularizadas. Nesse sentido, conforme pode ser observado, no final 

de 2001, dos 853 municípios mineiros, 823 dispunham seus RSU em sistemas irregulares 

(lixões) ao passo que em dezembro de 2018 eram 386 municípios descumpridores que 

adotavam lixões e AC para destinação de RSU (FEAM, 2019b). 

Dados da FEAM (2019b, p. 155) apontam que ―em 2001 os municípios irregulares que 

se utilizavam de lixões abrigavam 77,51% da população urbana do Estado. Em dezembro de 

2018, esse percentual foi registrado como 25,28%, representando redução percentualde quase 

quatrovezes no período.‖ O GRAF. 16 apresenta tais percentuais. 
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Gráfico 15: Evolução da situação de destinação de RSU em MG, 2001- 2018 

 

                 Fonte: adaptado de FEAM (2018; 2019b). 

 

 

Em última análise, segundo o Panorama da destinação dos RSU no estado de Minas 

Gerais da FEAM (2019b) no final de 2017, 60,08% da população urbana, era atendida por 

sistemas regularizados, representando no período 11.039.351 habitantes das áreas urbanas de 

379 municípios, considerando dados da contagem IBGE 2016. Ao passo que em dezembro de 

2018, esses percentuais aumentaram para 61,87%, correspondendo a 11.460.176 habitantes 

residentes nas áreas urbanas de 391 municípios mineiros, considerando dados da contagem 

IBGE 2017 (FEAM, 2019b). 

 

Gráfico 16: Evolução (%) de população em função da destinação dos RSU em MG – 2001-2018 

 
               Fonte: adaptado de FEAM (2018; 2019b). 
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3.7. Panorama dos RSO no Brasil 

 

A partir dessa seção aprofunda-se de vez na temática dos RSO, dos caminhos a serem 

percorridos pelas municipalidades frente grandes obstáculos rumo a uma gestão da fração 

orgânica presente nos RSU mais eficiente, bem como das oportunidades, possibilidades de 

sua valorização. Os resíduos orgânicos são ―aqueles representados pela fração orgânica dos 

resíduos sólidos, passíveis de compostagem ou biodigestão anaeróbia, sejam eles de origem 

urbana, alimentar, industrial, agrossilvipastoril ou outra.‖ (BRASIL, 2019b, p. 4). 

Em média, cerca de 50% em massa da composição dos RSU gerados no País são 

oriundos de RSO; contudo, embora sejam notados os diversos benefícios e funções 

ambientais da reincorporação da matéria orgânica nos solos, a maior parte desses RS está 

sendo disposta em locais inadequados (BRASIL, 2019a). Dados do SNIS (2019) expõe que 

apenas 0,4% da massa dos RSU que é coletada acaba sendo valorizada por meio da 

compostagem. 

Em seu Art. 36 a PNRS prevê no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, que cabe aos detentores dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de RS, implantar sistema de compostagem e articulação com os agentes econômicos e 

sociais formas de utilização do composto produzido, bem como o de promover a disposição 

final ambientalmente adequada aos RS e rejeitos (BRASIL, 2010a). 

Conforme informações da página institucional do MMA
8
 ―entende-se que a promoção 

da compostagem dos RSO, assim como a implantação da coleta seletiva e da disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, faz parte do rol de obrigações dos municípios 

instituída pela Lei 12.305/2010‖.   

Além disso, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu art. 30 estabelece que 

cabe aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local. Emerge desse contexto a interpretação de 

que o município é o detentor dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU. Ao implantar 

sistemas de compostagem os mesmos poderão priorizar a organização e o funcionamento de 

cooperativas e de outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis.  

                                                      
8
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/gest%C3%A3o-de-res%C3%ADduos-

org%C3%A2nicos.html 
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A Lei Federal n° 11.445 de 5 de janeiro de 2007
9
 que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, refere que neste caso, a sua contratação se dá com dispensa de 

licitação (BRASIL, 2007). De acordo com o PLANARES, os RSO são denominados 

―resíduos úmidos‖, classificação essa que remete à forma mais simples de separação dos 

resíduos na fonte, ou seja, entre secos e úmidos (BRASIL, 2012). O documento expõe como 

diretriz específica para a redução da produção de RSU úmidos induzir a compostagem, o 

aproveitamento energético do biogás ou em biodigestores ou em AS. Esse Plano propôs como 

meta para o País a redução de 28% da parcela de RS úmidos destinadas aos aterros até 2019, e 

para a Região Sudeste a ousada redução de 35%. Todavia, ao analisar dados sobre a realidade 

dos RSO nota-se que tais percentuais não foram obtidos e ―descolam‖ bastante da realidade 

vista em grande parte dos municípios brasileiros.  

Para o PLANARES embora a massa de RSU apresente alto percentual de matéria 

orgânica, as experiências de compostagem, no Brasil, são ainda incipientes (BRASIL, 2012). 

Decorre dessa situação o fato dos RSO não serem coletados seletivamente, culminando no 

encaminhamento para disposição final em aterros e lixões havendo grande perda do potencial 

de valorização dos mesmos. Aquino, Castilho Jr. e Pires (2009); COMCAP (2014); e Pereira 

et al. (2014) apud Zambon (2017), observam que enquanto as soluções para os recicláveis são 

conhecidas e exercitadas por diversos municípios, gerando renda para associações de 

catadores e cooperativas, as soluções para os RSO ainda não são adotadas em larga escala.  

Acerca do uso da compostagem, Júnior, Barros e Zago (2017, p. 9) mencionam: 

O uso da compostagem é uma forma relativamente barata de tratar a fração 

biodegradável dos RS e permite recuperar parte da energia e dos recursos naturais 

usados na produção de alimentos, gerando um composto a ser investido na produção 

de mais biomassa vegetal. Além disso, coletar e compostar a matéria orgânica reduz 

o volume de RS destinados a aterros; logo, aumenta a vida útil dos mesmos e reduz 

o valor pago na disposição final do RS, assim como diminui os volumes de gases de 

efeito estufa e as quantidades de chorume produzidas, atenuando os impactos 

ambientais daí decorrentes.  

 

O PLANARES exibiu estimativas da composição dos RSU coletados no Brasil em 

2008 citando que do total estimado de RSO que eram coletados (94.335,10 t/d) apenas 1,6% 

(1.509 t/d) era encaminhado para a compostagem. Em termos absolutos 211 municípios 

                                                      
9
 Lei que alterou o inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, tornando dispensável a 

licitação ―na contratação da coleta, processamento e comercialização de RSU recicláveis ou reutilizáveis, em 

áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente 

por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com 

o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.‖ Dados extraídos: 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis. 
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possuíam unidades de compostagem no período. A maior concentração em Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul, com 78 e 66 unidades respectivamente (BRASIL, 2012).  

O Diagnóstico do Manejo de RSU da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(2015) revelou que das 77.997.025 toneladas de RS que chegaram a unidades de 

processamento (AS, AC, lixões, UTC etc.), apenas 0,3% foi direcionado às unidades de 

compostagem existentes no país (BRASIL, 2015). Dados expostos no início dessa seção 

expõem que aproximadamente 0,5% da massa coletada dos RSU vêm sendo valorizada por 

meio da compostagem no Brasil (SNIS, 2019). Números esses bem abaixo dos registrados na 

União Européia, Estados Unidos e outras nações conforme exposto na seção anterior. 

O Manual para Implantação de Compostagem e de Coleta Seletiva no Âmbito de 

Consórcios Públicos (BRASIL, 2010b, p. 11), cita que: 

Nos anos 70 muitos municípios adotaram a compostagem e instalaram as chamadas 

―usinas de compostagem e triagem‖ em que os resíduos domiciliares chegavam sem 

nenhuma seleção prévia; nessas instalações havia um processo de retirada dos 

recicláveis em uma esteira, seguindo os resíduos orgânicos para a compostagem. Em 

alguns casos, em municípios menores, houve experiências de implantação de 

―usinas‖ totalmente manuais, com uma mesa de concreto, ligeiramente inclinada, em 

lugar da esteira, barateando custos operacionais, de forma mais condizente com os 

volumes de resíduos a serem separados. As experiências, com raras exceções, não 

foram bem sucedidas. E as usinas foram em grande medida abandonadas, e em 

seguida sucateadas. Esse insucesso generalizado levou ao abandono da 

compostagem como prática dos serviços de limpeza urbana no país – são poucos 

atualmente os municípios que adotam essa prática. No entanto, ainda existem 

algumas experiências em andamento, especialmente aquelas que adotaram a técnica 

de compostagem natural. Entretanto, o novo marco legal recoloca a compostagem 

como parte do processo de manejo de resíduos sólidos, especialmente os 

domiciliares, e evidentemente dos grandes geradores de resíduos orgânicos (...). A 

adoção de atividades de compostagem pelos municípios é, portanto, uma imposição 

legal, e não mais uma escolha tecnológica, uma opção para destino dos resíduos 

orgânicos gerados. Deriva do próprio espírito da lei, de privilegiar soluções que 

reduzam a disposição final dos resíduos sólidos, ainda que realizados de forma 

ambientalmente adequada. 

 

Segundo Monteiro et al. (2001), nas décadas de 1980 e de 1990, as usinas de reciclagem 

e compostagem foram exibidas como a solução definitiva para tratamento dos RSU e que 

fabricantes prometiam o fim dos "lixões" e chegavam a afirmar que a operação da usina 

geraria receitas para os municípios. Monteiro et al. (2001), mencionam ainda, que otimistas 

com a hipótese de resultados econômicos positivos, diversos municípios no Brasil 

implantaram nesse período UTC‘s; contudo, sem qualquer estudo prévio e o resultado foi 

muito ruim, pois a maioria delas foi desativada logo após a inauguração e outras sequer 

iniciaram a operação.  
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Pelo fato de a degradação dos RSO ser um processo natural, a reciclagem desse tipo de 

resíduo pode ser feita em qualquer escala e de diversas formas, das mais baratas e 

tecnologicamente simples às mais caras e complexas (BRASIL, 2017; 2019b). Entretanto, 

considerando a compostagem enquanto tratamento dos RSO, seu sucesso é muito dependente 

de sistemas que devem prever os RS segregados na fonte e de coleta diferenciados.  

Sobre experiências em compostagem no Brasil, Massukado (2008, p. 43) corrobora:  

Não se sabe o número exato de experiências em compostagem no Brasil, sobretudo 

pela ausência de estudos e pesquisas nesta área de conhecimento e pela inexistência 

de um banco de dados em nível nacional que reúna e centralize essas iniciativas; 

entretanto, existem algumas pesquisas e inventários que auxiliam na estimativa 

preliminar do número de usinas de compostagem.  

 

Massukado et al. (2013) constataram que, em 2000, havia 157 unidades de 

compostagem geridas direta ou indiretamente pelos munícipios, número que aumentou para 

211 em 2008. O Diagnóstico do Manejo, porém, contabilizou, em 2015, apenas 103 unidades. 

Barros e Zago (2019, p. 224) mencionam que ―apesar das diferenças no número de 

municípios pesquisados em cada trabalho, acredita-se que os resultados reflitam uma 

tendência de redução tanto da destinação adequada dos RSO quanto das próprias unidades‖.  

Conforme dados da FEAM, em Minas Gerais a maioria das UTC‘s que encontram-se 

em funcionamento estão em municípios com menos de 20.000 habitantes. Porém, os RS que 

chegam a essas unidades, em sua grande maioria são oriundos da coleta indiferenciada. Após 

a triagem e separação dos recicláveis, os RSO são encaminhados para o pátio de 

compostagem. De 2013 a 2015, o número de UTC‘s regularizadas, no Estado, decresceu de 

128 para 106 unidades. Ao passo que em 2017 havia 125 UTC‘s regularizadas e 24 não 

regularizadas e que em 2018 esses números regrediram para 103 unidades regularizadas e 37 

que não possuiam regularização (FEAM, 2018; 2019b).  

Dados do PLANARES (2012) referem que tanto na Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB) feita em 2000 quanto na PNSB em 2008 que mais de 90% em massa, dos RS 

eram destinados para a disposição final em AS, AC e lixões. O restante fora distribuído entre 

unidades de compostagem, de triagem e reciclagem, incineração, vazadouros em áreas 

alagadas e outros destinos. Os dados exibidos na TAB.10 demonstram que ocorreu uma queda 

no período de 4,5% para 0,8%. Tal evento fora motivada por dois fatores em especial: o 

fechamento de usinas e o aumento da quantidade de RS gerados, conforme se explica na 

sequência: 
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Tabela 10: Quantidade diária de RSU encaminhados para diferentes formas de destinação final 

Destino Final 
2000 2008 

Quantidade (t/d) % Quantidade (t/d) % 

Aterro sanitário 49.614,50 35,4 110.044,40 58,3 

Aterro controlado 33.854,30 24,2 36.673,20 19,4 

Vazadouros a céu aberto (lixão) 45.484,70 32,5 37.360,80 19,8 

Unidade de compostagem 6.364,50 4,5 1.519,50 0,8 

Unidade de triagem para reciclagem 2.158,10 1,5 2.592,00 1,4 

Unidade de tratamento para 

incineração 
483,10 0,3 64,80 <0,1 

Vazadouros em áreas alagáveis 228,10 0,2 35,00 <0,1 

Locais não fixos 877,30 0,6 - . 

Outra unidade 1.015,10 0,7 525,20 0,3 

Total 140.080,70 - 188.814,90 - 

Fonte: adaptada de IBGE (2002; 2010). 
 

Massukado (2008) menciona que o RSO, por não ser coletado na origem em separado, 

acaba sendo dirigido para disposição final junto com os RS perigosos e com aqueles que 

deixaram de ser coletados seletivamente. ―Essa forma de destinação gera, para a maioria dos 

municípios, despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse separada na 

fonte e encaminhada para um tratamento específico, por exemplo, para compostagem.‖ 

(MASSUKADO, 2008, p. 19-20).  

As experiências da coleta seletiva verificadas em Minas Gerais e grande parte dos 

municípios do País permite certificar que a mesma abrange apenas parte dos RS gerados, ou 

seja, a coleta seletiva não compreende todo o território e muita das vezes ocorre de maneira 

incipiente, como é o caso de Igarapé, que coleta seletivamente em cerca de 40% de seu 

território com uma melhor efetividade na região central; além disso, a fração orgânica é 

geralmente desvalorizada sendo encaminhandos maiores quantitativos para aterramento.  

Dados do IPEA (2012) (TAB. 11) relatam que em 2000 existiam 157 unidades de 

compostagem no Brasil ao passo que em 2008 existiam 211; todavia, nesse mesmo período 

observou-se redução de 76% na quantidade de RS compostados. Segundo IPEA (2012) a 

redução verificada possivelmente fora atribuída especificamente ao município de São Paulo, 

que em 2000 contribuía com 4.290 t/dia e em 2008 não conduzia mais RS para tais 

unidades.
10

 

                                                      
10

 O fechamento da usina de compostagem de Vila Leopoldina, em 2004, e a não instalação de uma nova refletiu 

na redução da quantidade de resíduos encaminhada para a unidade de compostagem. Este fato não significa 

exatamente um cenário ruim para a gestão de resíduos, uma vez que a usina produzia um composto de baixa 

qualidade do ponto de vista agronômico, pois os resíduos eram provenientes da coleta misturada, cuja separação 

nas esteiras não era eficiente a ponto de conseguir separar os resíduos orgânicos dos recicláveis e dos resíduos 

contaminantes; além disso, a localização da própria usina gerava muitas reclamações por parte da população. 
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Tabela 11: Número de municípios com unidades de compostagem e quantidade total de RS encaminhados para 

esses locais (2000 e 2008) 

Unidade de análise 
Número de Municípios com Unidades de 

Compostagem no Próprio Município 

Quantidade Total de RS Encaminhados 

para Unidades de Compostagem no 

Próprio Município (t/dia) 

 2000 2008 2000 2008 

Brasil 157 211 6.364,5 1.519,5 

  Extrato Populacional   

Municípios pequenos 139 190 529,8 497,2 

Municípios médios 15 12 751,0 495,0 

Municípios grandes 3 6 5.083,3 527,7 

  Macrorregião   

Norte 1 3 5,0 18,4 

Nordeste 17 3 112,5 13,0 

Sudeste 70 110 5.368,9 684,6 

Sul 68 92 192,5 475,3 

Centro-Oeste 1 3 685,6 328,2 

Fonte: adaptada de IPEA (2012) 

 

O SNIS em 2014 apresentou um montante total de 74,8 milhões de toneladas de RSU 

recebidos nas unidades de processamento. Naquele ano, 3.765 municípios participaram do 

diagnóstico, ou seja, 67,6% do total do País. Em termos de população urbana, esse percentual 

sobe para 86,1%, respondendo por 147,4 milhões de habitantes urbanos (BRASIL, 2016). 

Desse quantitativo total de resíduos, verificou-se que as unidades de triagem e as unidades de 

compostagem representaram 3,8% da destinação final. Na TAB. 12 tem-se ainda a quantidade 

de resíduos processados diariamente nessas unidades, por região do País, conforme aponta 

BRASIL (2016) com dados do SNIS de 2014: 

Tabela 12: Massa de resíduos totais recebidos pelas unidades de processamento dos municípios participantes do 

SNIS, em 2014 

Unidade de 

Análise 

Número de Municípios com 

Unidades de Processamento 

Quantidade Total de Resíduos 

Encaminhados para Unidades 

de Processamento (t/dia) 

Unidade de 

triagem 

Unidade de 

compostagem 
Unidade de triagem 

Unidade de 

compostagem 

Brasil 468 72 6.974,4 810,65 

Norte 1 1 2,83 0,77 

Nordeste 7 2 2.051,94 0,06 

Sudeste 268 56 2.795,76 161,63 

Sul 153 9 1.546,8 30,07 

Centro-Oeste 39 4 577,08 618,13 

Fonte: adaptada de Brasil (2016). 

 

Pode-se aludir que em se tratando do encaminhamento da fração orgânica para a 

compostagem, a apresentação de quaisquer dados relativos, como os expostos nessa seção, 

embora esboçem bem em ordem de grandeza a complexidade da situação dos RSO no País, 

ainda assim visivelmente se mostram ambíguos. Deriva desse contexto o fato de serem 
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visualizadas diversas experiências e de pequenos grupos e pessoas ativas que utilizam de 

modais distintos e com diversificação o tratamento dos RSO, que ficam muitas vezes aquém 

do conhecimento do poder público nas diferentes esferas; e, portanto de serem contabilizados 

nos extratos que geralmente são exibidos. Além disso, mencionam-se ainda os obstáculos 

técnicos, operacionais e de qualidade dos produtos (composto) gerados em muitas das UTC‘s. 

Acerca das UTC instaladas em Minas Gerais, Santos (2017, p. 87) apresenta 

informações importantes, que mostram algumas das dificuldades de diferentes ordens 

enfrentadas por tais unidades: 

Um contratempo notável nas UTCs em Minas Gerais tem a ver com o controle do 

processo de compostagem, ou a própria ausência dele. São vistos nas UTCs 

equívocos na execução da compostagem, falta de monitoramento do processo (ex.: 

medição da temperatura, reviramento de pilhas, controle da umidade, dentre outros) 

e falta de uma análise criteriosa dos laudos do composto, tornando o processo sem 

validade técnica. (...) 

Observa-se, sobretudo, a falta de profissionais capacitados e o despreparo técnico 

para realizar o processo de compostagem e para continuar com sua manutenção. Por 

conta disso, muitos dos municípios mineiros que possuem UTC estão utilizando as 

instalações apenas para atividades de triagem dos recicláveis. Somente em relação às 

UTCs fiscalizadas foram identificados 35 casos de compostagem paralisadas, fato 

que merece atenção por parte do órgão ambiental (...)  

 

Vimeiro (2012, p. 6) menciona que ―as UTC‘s têm sido consideradas uma opção para a 

destinação adequada dos RSU, sobretudo, após a década de 1990 com sua popularização 

Brasil a fora, em especial em municípios de pequeno porte‖. Vimeiro (2012) complementa, 

citando que embora o emprego dessas unidades preconize a valorização dos RS, muitas 

unidades não têm proporcionado um bom desempenho, além de negligenciarem o fator 

humano, pelo não favorecimento de seus trabalhadores.  

Os aspectos conferidos as UTC‘s mineiras embora não possam ser generalizadas, ainda 

assim, demonstram as dificuldades em fazer a compostagem em algo exequível pelos modais 

aos quais estão submetidas, que comumente são sistemas que recebem resíduos oriundos da 

coleta mista e que geralmente não preconizam o envolvimento com a sociedade. 

Em Minas Gerais bem como em grande parte do País acerca dos aspectos conferidos as 

UTC‘s, decorre de problemas de gestão de diversas ordens e que em via de regra, não 

envolvem a população nas soluções técnicas, e que comumente adotam como alternativa, 

unidades centralizadas, que recebem RS provenientes da coleta mista, resultando em custos 

significativos e que ao final, muito frequentemente geram composto com restrições de uso.  
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Por outro lado, embora o panorama seja complexo, o Brasil vem avançando na 

consolidação de um quadro legal e normativo voltado para a gestão integrada dos RS, na qual 

estão abrangidos a reciclagem e o tratamento dos RSO; o que certamente em âmbito futuro 

será refletido em melhorias. No âmbito legislativo, o principal instrumento está na instituição 

Lei 12.305/2010, que embora encontre dificuldades em sua implementação, notadamente é a 

principal lei no que concerne a gestão e ao gerenciamento de RS. Além disso, em 2017, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) promulgou um importante marco para a 

gestão dos RSO por meio da Resolução n
o
 481/2017 que procura alterar o ―paradigma da 

compostagem‖, determinando critérios de qualidade do processo e para um direcionamento da 

segregação dos RSO minimamente em 3 frações (art. 9°) (CONAMA, 2017).   

Em nível local, Florianópolis/SC vem mostrando evolução em relação à gestão dos 

RSO, sobretudo nos últimos 25 anos, com a utilização do Método UFSC de compostagem. 

Em 2019 foi sancionada uma lei inédita (Lei n
o
 10.501, de 8 de abril de 2019, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da reciclagem de RSO no município, sendo Regulamentada pelo 

Decreto n
o
 20.645, de 30 de agosto de 2019).

11
  A seguir são expostos alguns dos normativos 

voltados aos RSO no País com dados adaptados de Brasil (2019b, p. 18-19) e Página 

institucional do MMA
12

 (QUADRO 4): 

Quadro 4: leis, normas voltadas a gestão de RSO no país 

N° de leis e normativas Disposições 

Paraná: Resolução CEMA nº 90, 

de 3 de dezembro de 2013 

Estabelece condições e critérios para empreendimentos de compostagem 

de resíduos sólidos de origem urbana e de grandes geradores, bem como 

para o uso do composto gerado, e dá outras providências; 

São Paulo: Resolução SMA nº 

102, de 20 de dezembro de 2012 

Dispõe sobre dispensa de licenciamento para as atividades de 

compostagem e vermicompostagem de pequeno porte, sob condições 

determinadas; 

Santa Catarina: Resolução 

CONSEMA nº 98, de 5 de maio 

de 2017 

Aprova nos termos do inciso XIII do artigo 12 da Lei nº 14.675, de 13 de 

abril de 2009, a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento 

ambiental, define os estudos ambientais necessários (...) 

Florianópolis/SC: Lei n° 10.501, 

de 8 de abril de 2019,  

Dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos 

orgânicos no município de Florianópolis/SC. Regulamentada: Decreto nº 

20.645, de 30/8/2019 

IN
13

 da Secretaria de Defesa 

Agropecuária (SDA) nº 25, de 23 

de julho de 2009. 

Aprova as normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, 

o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos 

simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados 

à agricultura. 

IN SDA nº 27, de 5 de junho de 

2006 (alterada pela Instrução 

Normativa SDA nº 7, de 12/4/16  

Que estabelece as concentrações máximas admitidas para agentes 

fitotóxicos, patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados 

tóxicos, pragas e ervas daninhas em insumos agrícolas.       Continua → 

                                                      
11

 https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1051/10501/lei-ordinaria-n-10501-2019-

dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-da-reciclagem-de-residuos-solidos-organicos-no-municipio-de-florianopolis 
12

 https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/  
13

 A qualidade do composto é, em geral, regulada pelas instruções normativas (IN) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) que tratam de fertilizantes e condicionadores de solos. 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/gest%C3%A3o-de-res%C3%ADduos-org%C3%A2nicos.html
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IN GM nº 53, de 23 de outubro de 

2013, do MAPA 

Estabelece disposições e critérios para a inspeção e fiscalização de 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes e materiais 

secundários; o credenciamento de instituições privadas de pesquisa; e 

requisitos mínimos p/ avaliação da viabilidade e eficiência agronômica e 

elaboração do relatório técnico-científico para fins de registro de 

fertilizante, corretivo e biofertilizante na condição de produto novo.                                                 

IN GM nº 46, de 6 de outubro de 

2011, do MAPA. 

Estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de 

Produção Animal de Vegetal. 

Lei nº 6894, de 16 de dezembro 

de 1980. (Redação dada pela Lei 

nº 12.890, de 2013). 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, 

remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, e dá 

outras providências.  

Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro 

de 2004. 

Altera o Anexo ao Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, que 

aprova o Regulamento da Lei no 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que 

dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, 

remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura.   

(Redação dada pelo Decreto nº 8.384, de 2014)              

Resolução CONAMA nº. 375, de 

29 de agosto de 2006. 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 

derivados, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº. 481, de 

3 de outubro de 2017. 

Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a 

qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos,    

e dá outras providências. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de BRASIL (2019b) e sítio instítucional do MMA. 

 

No âmbito da Capacitação do Edital 01/2017 realizado em 2018 dois importantes 

instrumentos foram exibidos às municipalidades selecionadas. O primeiro, o ―Manual de 

Orientação de Compostagem Doméstica, Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos‖, 

do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2017; 2018) e o Boletim Técnico da Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC), que apresenta critérios para estruturação de 

pátios de compostagem de pequeno porte, com informações e propostas para disseminação 

das práticas de reciclagem orgânica sob a ótica da descentralização (FAPESC, 2017).  

 

3.8. Alternativas para gestão dos Resíduos Orgânicos 

 

Um dos maiores obstáculos da sociedade contemporânea está relacionado à destinação 

dos resíduos orgânicos gerados diariamente, haja vista sua composição, geralmente próximos 

ou superiores a 50% em massa dos RSU gerados no País e a falta de alternativas locais para o 

seu tratamento. Diferentes métodos podem ser utilizados no tratamento e destinação dos 

resíduos orgânicos, sendo os AS a única forma de disposição final de rejeitos admitida pela 

legislação brasileira. Os RSO são recicláveis e não rejeitos como habitualmente são 

considerados; por conseguinte, sua disposição em aterros deve ser evitada.  
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 ―Considerar como destinação final adequada a disposição de resíduos em aterros 

sanitários abre brechas para os municípios considerarem estes empreendimentos uma forma 

correta de destinar resíduos.‖ (SIQUEIRA, 2014, p. 14). Refere-se aqui que embora esse 

procedimento seja melhor que o descarte em locais irregulares tais como aterros controlados e 

lixões, ainda assim impossibilitam a reincorporação da fração orgânica por meio da 

compostagem nos solos e seus diversos benefícios. 

Como consequência, há a desvalorização desses RS que poderiam integrar novos 

ciclos de reciclagem. O que oportunizaria melhorias em solos por meio de adubo para o uso 

agrícola na produção de alimentos, plantas etc. podendo ser utilizado em jardins, hortas, para 

a recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e dentre diversas outras 

possibilidades. Contudo, por outro lado, conforme referem Zaparolli e Barros ―(...) algumas 

questões como má qualidade de compostos orgânicos gerados a partir da fração orgânica dos 

RS urbanos colocaram e ainda colocam dúvidas sobre esta alternativa.‖ (ZAPAROLLI; 

BARROS, 2017, p. 93).  

Denota-se desse contexto, a necessidade da segregação dos RSO na origem (fonte 

geradora) e de seu encaminhamento ou disponibilização para a coleta de forma segura para 

efetivação da compostagem como uma alternativa sustentável e viável, promotora de 

compostos orgânicos com qualidade agronômica. Isso só é possível por meio da participação 

da sociedade, o que demanda de grande trabalho de articulação, mobilização e sensibilização 

do Poder Público junto à população. 

Em âmbito geral, os principais processos de reciclagem dos RSO são a compostagem, 

a vermicompostagem, a metanização de RS e o manejo de podas e galhadas. Varias outras 

tecnologias podem ser utilizadas de caráter alternativo a depender de estudos pormenorizados 

e dentre outras situações para definição das melhores escolhas. Contudo nota-se no Brasil que 

um dos maiores obstáculos para melhores alternativas esbarra frente às questões econômicas 

evidenciáveis por grande parte das municipalidades. 

 

Nas FIG. 2, 3 e 4 são apresentadas em resumo algumas das principais alternativas: 
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Figura 2: Diagrama das principais alternativas de disposição de RSO (A) 

 

                      Fonte: elaborada pelo autor, base de dados: FEAM (2007); Bruschi (2011); BRASIL (2017).      Alternativas continuam nas Figuras 3 e 4 a seguir 
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Figura 3: Diagrama das principais alternativas de disposição de RSO (B) 

 

                   Fonte: elaborada pelo autor, imagens extraídas de: www.slideserve.com/ewa/res-duos-s-lidos (2010); https://docplayer.com.br/1893691-Plataforma-de-metanizacao-de-

residuos-organicos-pmethar.html (2015); Salvaro; Baldin; Costa; Lorenzi; Viana; Pereira (2007). 
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Figura 4: Diagrama das principais alternativas de disposição de RSO (C) 

 
Fonte: elaborada pelo autor; adaptado de BRASIL (2019b); Acervo pessoal do autor (2018;2019); Inácio e Miller (2009); Prefeitura São Paulo (2020). 
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3.8.1. Compostagem  

 

―A compostagem é praticada desde a História Antiga, contudo, até recentemente, de 

forma empírica. Gregos, romanos e povos orientais já sabiam que resíduos orgânicos podiam 

ser retornados ao solo, contribuindo para sua fertilidade‖ (FERNANDES; SILVA, 1999, p. 9). 

―Existem relatos de civilizações que há mais de 5.000 anos fazem compostagem e praticam a 

ciclagem de nutrientes como base para a agricultura, como plantios tradicionais na China e os 

chinampas
14

, na região onde hoje é o México‖ (BRASIL, 2017, p. 12).  

 ―A definição da compostagem pode variar conforme o enfoque microbiológico, 

agronômico ou de engenharia ambiental. Mas todas ressaltam o caráter aeróbio e termofílico, 

o que exclui totalmente processos anaeróbios‖. (INÁCIO; MILLER, 2009, p. 32). Para Kiehl 

(1985) a compostagem é o processo de decomposição aeróbia dos RSO pela ação de macro e 

microrganismos biológicos, em condições apropriadas, onde a matéria orgânica é decomposta 

em substâncias húmicas, materializadas, com propriedades e particularidades completamente 

distintas do material que lhes deu origem, chamado de composto orgânico.  

Epstein (1997) apud Inácio e Miller (2009, p. 31-32), ressalta o caráter ―controlado‖ 

da decomposição biológica que leva a um ―produto estável semelhante ao húmus‖, 

denominado de composto orgânico, tendo por objetivos:  

decompor a matéria orgânica potencialmente putrescível para um estado estável e 

produzir um material que possa ser usado para o melhoramento do solo ou outros 

benefícios;  

decompor resíduos em um material benéfico: fazer a compostagem, pois ela pode 

ser uma alternativa economicamente favorável, quando comparada aos custos dos 

métodos convencionais de disposição de resíduos;  

tratar os RSO infectados com patógenos, para que possam ser usados beneficamente 

e de maneira segura; e  

promover a biorremediação e a biodegradação de resíduos perigosos, neste caso com 

controles específicos do processo, visando à despoluição de um substrato. 

 

A compostagem é um processo que se bem empregada do ponto de vista técnico, 

operacional e ambiental, com tecnologias adequadas ao contexto na qual estão inseridas, ser 

uma ferramenta muito importante para mitigar grandes impactos ambientais evidenciáveis em 

municípios e ainda o de permitir a sua valorização e reinserção em solos e culturas e dentre 

outras possibilidades. 

                                                      
14

 Chinampas: técnica de plantio utilizada por povos pré-colombianos, em que o cultivo é feito em canteiros 

flutuantes construídos de madeira trançada sobre áreas de lagos (BRASIL, 2017). 
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Sobre as bases conceituais da compostagem e suas vantagens Massukado (2008, p. 7) 

menciona ainda: 

A compostagem apresenta muitas vantagens ambientais, podendo-se destacar o 

aumento da vida útil dos aterros sanitários e a redução na emissão do gás metano e 

na geração de lixiviado. Indiretamente, tem-se como benefício a redução nos custos 

de implantação e operação de sistemas para o tratamento do chorume.  

É importante ressaltar que essas vantagens somente serão obtidas se houver um 

controle adequado do processo. Considerando que o metabolismo dos 

microrganismos envolvidos na compostagem é extremamente sensível às variações 

de temperatura, ao nível de oxigênio, à quantidade e qualidade do material 

compostável, à relação C/N, ao pH e à disponibilidade de nutrientes, infere-se que 

esses são os principais fatores que devem ser controlados.  

 

Barros (2012, p. 302) observa que ―há várias combinações de ações unitárias para se 

fazer a compostagem, dependendo da disponibilidade de equipamentos e de recursos 

financeiros e humanos, do(s) tipo(s) de RS, etc.‖ A adequabilidade do processo de 

compostagem no contexto brasileiro é bastante interessante devido seu potencial de 

descentralização (doméstica, comunitária, institucional, comercial e industrial). Contudo a 

melhor acepção entre as alternativas virá de um estudo pormenorizado de viabilidade e de 

sustentabilidade (BARROS, 2012).  

O QUADRO 5 exibe vantagens e desvantagens da compostagem sob o ponto de vista 

de Barros (2012):  

Quadro 5: Aplicabilidade da compostagem – vantagens e desvantagens 

Vantagens Desvantagens 

Representa uma prática de reciclagem, cujos princípios podem 

ser estendidos a outras atividades socioeconômico-culturais. É um método de tratamento parcial (somente da matéria 

orgânica), com alguma flexibilidade para absorver 

grandes variações na produção de RS. 
Possibilita a recuperação e a reutilização de matéria-prima, 

diminuindo a quantidade de RS a serem aterrados e o volume 

de chorume e de metano produzidos nos aterros. 

Propicia a recuperação de solos exauridos. Exige controle operacional eficaz, para que não surjam 

problemas na manutenção do composto, e, portanto, na 

sua qualidade. 
Permite uma signifiativa economia de energia, quando 

comparado a outros tratamentos possíveis. 

Permite que os rejeitos do processo possam ser dispostos sem 

problemas em aterros sanitários. Necessita de triagem eficiente de materiais indesejáveis, 

para evitar a contaminação do composto. 
A usina idealmente não polui nem contamina a vizinhança; 

Não necessita de mão de obra muito especializada. 
Pode haver flutuação sensível no mercado consumidor 

do composto. 
Representa oportunidade de geração de emprego e renda. 

Pode diminuir a necessidade de transporte de RS. 

Fonte: adaptado de Barros (2012, p. 302). 

 

Na sequência são apresentados as fases do processo de compostagem e os parâmetros 

físico-químicos do processo. 
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3.8.1.1. Fases do processo de compostagem 

 

Para realização de uma compostagem com eficiência, algumas fases são necessárias. A 

seguir, (FIG. 5; QUADRO 6) explicam o comportamento da compostagem ao longo do 

tempo: 

Figura 5: Processo de compostagem 

 
Fonte: BRASIL; MMA (2017, p. 28).  

 

Quadro 6: Fases do processo de compostagem 

Fases Descrição das Fases 

1 

 

Fase inicial 

(aquecimento) 

 

Ocorre a expansão das colônias de microrganismos mesófilos e a intensificação 

da ação de decomposição, liberação de calor e elevação rápida da temperatura. 

Do ponto de vista operacional, essa fase deve levar no máximo 24 horas 

(aquecimento) para que o interior da leira atinja a temperatura de 45°C. 

Dependendo das características do material orgânico e do método, é possível ela 

que seja mais longa (até 3 dias) ou mais curta (menos de 15 horas). Devido à 

atividade microbiana, ocorre a acidificação (pH ácido) e a relação C/N é alta. 

2 

 

Fase termófila 

(degradação ativa) 

 

Caracterizada por temperaturas acima de 45°C, predominando a faixa de 50°C a 

65°C, quando ocorre plena ação de microrganismos termófilos, com intensa 

decomposição do material e formação de água metabólica, e manutenção da 

geração de calor e vapor d‘água. A dinâmica de fluxo de ar (aeração) na leira de 

compostagem é fortemente influenciada nessa fase. O calor gerado impulsiona a 

aeração por convecção, e a acelerada decomposição pode gerar colapso do 

substrato orgânico, dificultando fortemente o suprimento de ar (oxigênio). 

3 

 

Fase mesófila 

(resfriamento) 

 

Ocorre a diminuição da temperatura pela redução da atividade dos microrga-

nismos, a degradação de substâncias orgânicas mais resistentes e a perda de 

umidade. Enquanto a fase termofílica é dominada por bactérias, desta fase em 

diante os fungos e os actinomicetos têm papel igualmente relevante. 

4 Maturação 

Ocorre a formação de húmus, quando a atividade dos microrganismos diminui e 

o composto perde a capacidade de autoaquecimento. A decomposição se 

processa muito lentamente e prosseguirá até a aplicação do composto no solo, 

liberando nutrientes. 

Fonte: realizado pelo autor com base em dados de Inácio e Miller (2009) e BRASIL (2017). 
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3.8.1.2. Parâmetros físico-químicos do processo de compostagem 

 

Como todo processo biológico, a compostagem é influenciada por fatores que afetam 

as atividades microbiológicas (PEREIRA NETO, 2007). A ação é intensa e transforma os 

materiais orgânicos por completo, alterando suas característiscas físicas e químicas (INÁCIO; 

MILLER, 2009). Esses parâmetros apresentam limites, que, neste caso, são uma imposição 

técnica e operacional do processo (QUADRO 7):  

Quadro 7: Parâmetros físicos-químicos do processo de compostagem 

Aeração: O fornecimento de ar é vital à atividade microbiana, pois os microrganismos aeróbios têm 

necessidade de O2 para oxidar a matéria orgânica que lhes serve de alimento (KIEHL, 2004; FERNANDES; 

SILVA, 1999). A compostagem termofilica é um processo fundamentalmente aeróbio. Por outro lado, sob 

condições anaeróbias as altas temperaturas não são alcançadas (INÁCIO; MILLER, 2009). A circulação de ar 

na massa do composto é primordial para a realização da compostagem rápida e eficiente. Esta circulação é 

dependente da estrutura e umidade da massa e também da tecnologia utilizada. A aeração também influi na 

velocidade de oxidação do material e na diminuição de odores, pois quando há falta de aeração o sistema pode 

tornar-se anaeróbio (FERNANDES; SILVA, 1999). Pereira Neto (2007) cita que a massa pode ser oxigenada 

por processos artificiais (mecânicos) ou naturais (por meio de reviramento manual). O autor cita que a aeração 

tem por finalidade eliminar a demanda de oxigênio exigida pela atividade microbiológica e atuar como agente 

de controle da temperatura. Para fins de dimensionamento dos equipamentos mecânicos de aeração (motores-

soprador), a demanda de oxigênio para os resíduos sólidos mais comuns é de 0,3 a 0,6 m³ kg de sólidos 

volateis por dia; ao passo que em processos simplificados a aeração é feita de acordo com os atributos da 

matéria-prima, por ciclos pré-determinados de reviramento que pode ser manual ou mecânico, com auxílio de 

uma pá carregadeira ou de trator específico (PEREIRA NETO, 2007, p. 20).  

Temperatura: Pereira Neto (2007) refere sobre a temperatura que o valor médio ideal é de 55°C e 

temperaturas superiores a 65°C devem ser evitadas, por causarem a eliminação dos microrganismos 

mineralizadores responsável pela degradação dos RSO. A manutenção das temperaturas controladas na fase 

de degradação ativa que é a segunda fase do processo (QUADRO 6) é um dos requisitos básicos, uma vez que 

somente assim pode-se conseguir maior eficiência no processo, ou seja, aumento da velocidade de degradação 

e eliminação dos patogênicos. Para Pereira Neto (2007) os principais fatores que influenciam o 

desenvolvimento da temperatura são: as caracteríticas da matéria-prima, tipo de sistema utilizado, controle 

operacional (teor de umidade, ciclos de reviramento, balanços de nutrientes e quantidade de material) e por 

fim a configuração geométrica das leiras de compostagem. Tais fatores podem ser claramente percebidos nos 

dados da FIG. 5 e QUADRO 6 exibidos no início dessa seção. 

Umidade: Para Fernandes e Silva (1999) assim como a aeração a umidade é fator importantíssimo sendo 

fundamental à vida microbiana. No composto, o teor ótimo, de modo geral, situa-se entre 50% e 60%. O 

ajuste da umidade pode ser feito pela criteriosa mistura de componentes ou pela adição de água. Verifica-se 

que o teor de umidade depende também da eficácia da aeração e das características físicas dos resíduos 

(estrutura e porosidade). Elevados teores (>65%) fazem com que a água ocupe os espaços vazios do meio, 

impedindo a livre passagem do oxigênio, que poderá provocar aparecimento de zonas de anaerobiose. Se o 

teor de umidade de uma mistura é inferior a 40%, a atividade biológica é inibida, bem como a velocidade de 

biodegradação. Porém, como há perdas de água devido à aeração, o teor de umidade do composto tende a 

diminuir ao longo do processo. O teor de umidade é um dos parâmetros que devem ser monitorados, para que 

o processo se desenvolva satisfatoriamente. O teor de umidade da massa de RS depende das condições físicas 

iniciais do material de entrada, do tamanho das partículas e do estágio de decomposição em que a leira ou 

pilha se encontra. A literatura recomenda um valor ideal de umidade em torno de 45 a 55%, devendo ser 

ressaltado que valores acima de 65% levam à anaerobiose e, portanto, à liberação de maus odores. Teores de 

umidade inferiores a 40% podem reduzir a atividade biológica, retardando o desenvolvimento do processo       

(KIEHL, 2004).                                                                                                                                  Continua→ 
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Relação Carbono/Nitrogênio (C/N): Com base em informações extraídas de: Brasil (2017); Massukado 

(2016); Inácio e Miller (2009); Pereira Neto (2007) e Fernandes e Silva (1999) a relação C/N da mistura 

inicial de RS influencia diretamente o tempo de compostagem, a qualidade do produto final e a aeração das 

leiras, pois ela tem efeito direto na porosidade das leiras, influenciada também pela granulometria do material. 

A relação C = fonte de energia, N= síntese de proteínas é essencial para o crescimento e a divisão das células 

dos microrganismos. Deve ser adicionada em proporções adequadas. Recomenda-se C/N = 30, podendo ser 

aceitas pequenas variações. Se a composição inicial da leira contiver C em excesso, a C/N será considerada 

alta (C/N>35) (os microrganismos não terão estoque suficiente de N para sua reprodução, o processo tenderá a 

ser mais lento e a temperatura poderá não alcançar valores suficientes para eliminar organismos patógenos). 

Sob outra perspectiva, se a composição inicial contiver nitrogênio em excesso, a C/N será considerada baixa 

(C/N<20), e como consequência poderá ocorrer a emissão de odores, devido à perda de nitrogênio em forma 

de amônia. Materiais com alta relação C/N, como as podas urbanas e as aparas de madeira, conferem forte 

estrutura às leiras de compostagem, enquanto materiais com baixa C/N costumam ter mais água e perdem 

estrutura logo que se inicia a biodegradação, não funcionando como estruturantes para a leira e tendendo a 

diminuir rapidamente os espaços livres para a difusão do ar, ou seja, o excesso de materiais com baixa C/N, 

como os resíduos alimentares, pode resultar na interrupção do processo aeróbio e na redução das 

temperaturas. A granulometria influencia a ação dos micorganismos e a aeração da leira. Quanto menor a 

granulometria, mais rápida será a ação dos microrganismos, que terão maior superfície de ação onde ocorre a 

decomposição. No entanto, essa trituração não é recomendável para restos de alimentos, que têm rápida 

decomposição e tendem a formar muita água metabólica durante a fase termofílica da compostagem. É 

desejável reduzir a granulometria de restos de vegetais de alta C/N, como podas ou mesmo restos de culturas 

agrícolas, como plantas de milho ou capineiras. A C/N ótima deve se situar em torno de 30. Na realidade, 

constata-se que ela pode variar de 20 a 70 conforme a maior ou menor biodegradabilidade do substrato. Tanto 

a falta de N quanto a falta de C limitam a atividade microbiológica. Se a relação C/N for muito baixa, pode 

ocorrer grande perda de N pela volatização da amônia. Se a C/N for muito elevada, os microrganismos não 

encontrarão N suficiente para a síntese de proteínas e terão seu desenvolvimento limitado. Como resultado, o 

processo será mais lento. Independentemente da relação C/N inicial, no final da compostagem a C/N converge 

para um mesmo valor, entre 10 e 20, devido a perdas maiores de C que de N, no desenvolvimento do 

processo. 

Estrutura: Pereira Neto (2007, p. 26) cita que ―o tamanho da partícula de matéria orgânica que compõe a 

massa de compostagem também exercem grande influência nos processos‖. Para Fernandes e Silva (1999) 

quanto mais fina é a granulometria, maior é a exposição à atividade microbiana, por conseguinte o aumento 

das reações bioquímicas, devido o aumento da área superficial em contato a presença de oxigênio. Alguns 

autores obtiveram condições ótimas de compostagem com substratos apresentando de 30 a 36% de 

porosidade. De modo geral, o tamanho das partículas deverá estar entre 25 e 75 mm, para ótimos resultados 

(FERNANDES; SILVA, 1999). Pereira Neto (2007) refere que antes da montagem de pilhas e leiras de 

compostagem os resíduos devem ser submetidos a uma correção de tamanho das partículas o que corrobora na 

homogeneização da massa a ser compostada, melhora na porosidade, menor compactação, maior aeração, 

aumento da área superficial para degradação e menor tempo no processo de compostagem. 

pH: Inácio e Miller (2009) citam que o pH do meio tem influência em qualquer atividade microbiana; 

diferentes espécies de microrganismos se adaptam e têm atividade ótima em diferentes faixas de pH. 

Verificam-se que pH muito baixos ou muito altos reduzem ou até inibem a atividade microbiana. Quando são 

utilizadas misturas com pH próximo da neutralidade, o início da compostagem é marcado por uma queda 

sensível de pH, variando de 5,5 a 6,0 devido à produção de ácidos orgânicos. Quando apresentar pH próximo 

de 5,0 ou inferior há uma diminuição da atividade microbiológica e o composto pode não passar para a fase 

termófila. A passagem à fase termófila é acompanhada de rápida elevação do pH, que se explica pela hidrólise 

das proteínas e pela liberação de amônia. Assim, normalmente o pH se mantém alcalino (7,5-9,0) durante a 

fase termófila. De qualquer forma, e se a relação C/N da mistura for conveniente, o pH geralmente não é um 

fator crítico. 

Microrganismos: Massukado (2008) cita que a presença de um ambiente aeróbio na compostagem é 

condição principal para permitir que a atividade microbiana se desenvolva. Inácio e Miller (2009) referem, 

por exemplo, que as bactérias são abundantes nos solos e participam de relevantes transformações 

relacionadas à decomposição da matéria orgânica e ciclagem de elementos. Os principais microrganismos 

envolvidos no processo de compostagem além das bactérias, são os fungos e os actinomicetos (INÁCIO; 

MILLER, 2009; PEREIRA NETO, 2007) muito embora também sejam evidenciáveis no processo ―algas, 

protozoários, nematóides, vermes, insetos e larvas‖ (KIEHL, 1985 citado por MASSUKADO, 2008, p. 15). 

Fonte: Quadro resumo elaborado pelo autor, com base em dados extraídos de diversos autores. 
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3.8.1.3. Métodos para a compostagem de RSO 

 

 ―Existem diferentes métodos para o tratamento dos RSO, alguns envolvendo aparatos 

tecnológicos, outros são mais artesanais, alguns direcionados para a reciclagem de grandes 

quantidades, outros mais vantajosos para o tratamento de pequenas quantidades‖ (FAPESC, 

2017, p. 14). ―A qualidade da engenharia do processo de compostagem repousa sobre alguns 

aspectos específicos‖ (INÁCIO; MILLER, 2009, p. 55):  

Evitar a proliferação de moscas e a atratividade de outros vetores;  

evitar a ocorrência de odores fortes e desagradáveis;  

evitar excessiva produção de chorume (percolado das leiras);  

gerar um produto final sem riscos de contaminação do solo e água e adequado para o 

manuseio;  

adequado para uso na agricultura e recuperação de solos.  

 

 

A FAPESC (2017) cita que os apectos expostos por Inácio e Miller (2009) descritos 

acima, aliados ao custo de implantação e à logística de circulação dos materiais ao processo, 

guiam a melhor preferência do método.  

Essa pesquisa compreende a compostagem sendo praticada principalmente por meio 

de ―sistemas extensivos‖, que são aqueles distinguidos por seu potencial de descentralização 

no gerenciamento dos RSO, em unidades de compostagem com tecnologias mais simples e de 

baixo custo, de modo que o tratamento possa ser realizado próximo aos núcleos geradores de 

resíduos (BRASIL, 2019b). 

A seguir são exibidas algumas das principais tecnologias de compostagem, seguindo 

ordenamento e ementário de informações, em geral extraídas e adaptadas de Inácio e Miller 

(2009) e FAPESC (2017), que mais a frente nortearão os subsídios aos RSO expostos. 

 

3.8.1.3.1. Compostagem com reviramento de leiras (“windrow”) 

 

Método mais empregado nas ―UTC‘s‖ brasileiras consistindo em leiras piramidais, 

com reviramento manual ou mecânico periódico. ―O revolvimento se dá em toda pilha, 

remexendo por completo sua estrutura, pois sua arquitetura e composição não possibilita a 

conservação do oxigênio no seu interior, o que proporciona rapidamente um colapso de 

oxigênio, com início do processo de fermentação.‖ (FAPESC, 2017, p. 14) (FIG. 6): 
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Figura 6: Sistema de compostagem com reviramento de leiras 

 
Fonte: adaptada pelo autor de (A) Embrapa (2005), foto de Hélio Santos; (B) http://www.pingodagua.net  

Por Marcelo Braga; (C) https://slideplayer.com.br/slide/7301337/(2015). 

 

 Inácio e Miller (2009) citam que esse método fez sucesso nas décadas de 80 e 90, 

devido ao baixo custo de implantação e a simplicidade do método. Apesar disso, ―o método 

mostrou-se ineficiente em alguns aspectos, tais como, maiores custos operacionais que o 

esperado e dificuldades quanto ao controle de moscas, à produção de chorume elevada e à 

emissão de odores fortes‖ (INÁCIO; MILLER, 2009, p. 56).  

Em Minas Gerais grande parte dos empreendimentos que adotam a compostagem 

como prática no gerenciamento de RSU em UTC‘s opera com leiras que demandam de 

reviramento constante. Nessas unidades, comumente são notados contratempos de natureza 

diversa, que perpassam por problemas técnico-operacionais, de falta de qualidade no 

composto produzido, de aspectos correlacionados a problemas de convívio com 

circunvizinhança devido a emissão de odores, etc. conforme já disposto nessa pesquisa.  

Segundo a FAPESC (2017), esse método demanda maior distância, ou melhor, 

proteção de áreas verdes para não causar impactos na vizinhança, necessita de introdução de 

água e manejo constante. Para Inácio e Miller (2009, p. 57) ―este método tem melhor 

desempenho na compostagem de grandes volumes de material vegetal, restos de poda, grama 

e folhas secas, do que na compostagem de materiais mais pesados, com grande conteúdo de 

água, por exemplo, restos de comida.‖ Os mesmos autores citam ainda que no Brasil esse 

método é empregado em centros de pesquisa, empresas e companhias públicas na 

compostagem de RS, usualmente em menores quantidades e conjunturas particulares. 

Entretanto, ―pátios operando com grandes volumes podem ser encontrados em algumas 

capitais brasileiras, em geral operando precariamente e com restrições operacionais e 

ambientais.‖ (INÁCIO; MILLER, 2009, p. 57). 

http://www.pingodagua.net/
https://slideplayer.com.br/slide/7301337/
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3.8.1.3.2. Compostagem com leira estática com aeração forçada (“aerated static pile”)  

 

Segundo Inácio e Miller (2009), esse método ―utiliza equipamentos para insuflação ou 

aspiração de ar no interior das leiras‖ (compressores ou ventiladores) (FIG. 7), resolvendo um 

obstáculo característico que é a ―falta de oxigênio no interior das leiras devido à forte 

atividade biológica nos primeiros dias do processo‖.  

De acordo com Epstein (1997) citado por Inácio e Miller (2009) há uma maior 

eficiência por esse método quando comparado ao método de reviramento de leiras devido a 

provisão de oxigênio na fase termofílica principalmente. A FAPESC (2017) cita que devido 

ao maior fluxo de oxigênio, obtém-se bom controle de odores e o processo de decomposição 

se dá em um tempo mais curto. Um contratempo evidente tem a ver com os custos na 

implantação e operação, bem como a requisição de maiores cuidados no manejo das leiras, 

para preservar as estruturas de entrada de ar (FAPESC, 2017; INÁCIO; MILLER, 2009). Para 

seu bom funcionamento, as leiras carecem de materiais estruturantes, como palha e serragem, 

para permitir o fluxo interno de oxigênio (FAPESC, 2017). Similar ao Método UFSC.  

Devido as leiras se manterem estáticas, a produção e a emissão de odores são 

reduzidas, o que é interessante para os pátios de compostagem em áreas urbanas e 

periurbanas, pois seguem os critérios mínimos para não gerar impacto na vizinhança 

(INÁCIO; MILLER, 2009). Entretanto um impedimento evidente no Brasil acerca desse 

método são os custos envolvidos, haja vista especificidade dos equipamentos e instalações. 

Figura 7: Sistema de compostagem com aeração forçada 

 
   Fonte: adaptada pelo autor de: (a) Ecomark (2018); (b) extraído de Souza et al. (2010). 

 

Em última menção, Inácio e Miller (2009) destacam outras vantagens desse método, 

quando comparado, sobretudo, com o método do revolvimento de leiras para manutenção do 
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processo, dentre elas: o controle dos odores, redução da produção do chorume e permissão de 

leiras mais largas. Contudo, conforme mencionado, são poucos os pátios por esse método no 

Brasil, devido à necessidade de instalações específicas, o que pode implicar em custos 

maiores, sendo um fator potencial para impedimento de sua difusão no País (INÁCIO; 

MILLER, 2009). 

 

3.8.1.3.3. Compostagem em sistemas fechados (Reatores) “in-vessel” 

 

Método de compostagem que ―consiste na compostagem em estruturas fechadas, 

geralmente em grandes cilindros, dentre outros recipientes, que através de um movimento de 

rotação contínua proporciona a aeração da massa de compostagem‖ (FAPESC, 2017, p. 15). É 

muito utilizado em regiões de clima temperado e devido revolvimento contínuo dos cilindros, 

reduz-se o tempo de compostagem da fase ativa, entretanto, requer cerca de 60 dias para 

maturação (FAPESC, 2017). A estrutura também possibilita o controle da qualidade do 

material obtido. Inácio e Miller (2009) e FAPESC (2017) ressaltam que, por serem sistemas 

fechados, sofrem menor influência de variações climáticas, sobretudo chuvas, ventos, neve, 

etc. O que é uma grande vantagem frente a outros métodos. A FIG. 8 exibe modelos: 

Figura 8: Sistema de compostagem em sistemas fechados 

 
Fonte: adaptada de (a) BRASIL (2018); (b) Guia de Compostagem WWF Brasil (2015). 

 

 

Inácio e Miller (2009) citam que os reatores são processos mecanizados e, em geral, 

ocupam menor área frente a outros métodos; contudo, necessitam de maior capital e têm 

maiores custos de operação e manutenção; todavia, por outro lado também podem ser 

atrativos devido ao menor uso de mão de obra, à menor necessidade de área, ao controle da 

qualidade do composto e ao tempo do processo.  
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3.8.1.3.4. Compostagem em leiras estáticas com aeração passiva (―Método UFSC‖)  

 

A presente pesquisa tem foco na compostagem sendo vista e executada, sobretudo 

pelo ―Método de leiras estáticas com aeração passiva‖ - Método UFSC. Esse método fora 

apresentado à comunidade universitária pelo Professor Paul Richard Miller da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) a partir de 1994 (FAPESC, 2017). Origina-se do método 

artesanal indiano ―Indore” (nome dado devido sistemas terem sido desenvolvidos no Estado 

de Indore, na Índia) difundido pelo ―iniciador da revolução da agricultura orgânica‖ o 

botânico inglês Sr. Albert Howard (VANDERLINDE, 2018; FAPESC, 2017). 

O método se caracteriza por técnicas específicas conforme informações de Inácio e 

Miller (2009) (QUADRO 8): 

Quadro 8: Técnicas empregadas no método UFSC 

Técnicas Características 

Formato 

das leiras 

Montadas com paredes retas (ou próximo disso) em relação ao solo, em geral com o auxílio 

de materiais como grama cortada e outros restos vegetais que permitam a formação de 

paredes que se sustentam, conferindo um formato retangular à leira. 

Leira estática As leiras não são revolvidas frequentemente. 

Revolvimento 
Em geral apenas é realizado um ou dois revolvimentos no fim da fase termofílica para 

homogeneizar e preparar para maturação. 

Densidade do 

substrato 

Adiciona-se uma proporção alta de material ―estruturante‖, geralmente de alta C/N e baixa 

densidade, como aparas de madeira e podas, de pelo menos 1/3 do volume da leira. 

Carga 

contínua 

As leiras recebem novas cargas de RS periodicamente, conforme a necessidade operacional. 

Essa adição ocorre, em geral, duas a três vezes por semana. Dependendo da quantidade 

inicial de resíduos, a leira inicia com altura menor que a máxima operacional. A leira 

ganhará altura com a adição de novas camadas, ao passo que também perderá altura durante 

o processo de biodecomposição. 

Mistura das 

camadas 

A cada nova carga de resíduos faz-se a mistura, com o uso de garfos agrícolas, com o 

material, em fase termofílica de decomposição. 

Cobertura 
Sempre cobertas com material vegetal, como cortes de grama ou folhas, ou outro vegetal 

qualquer, para que os restos de alimentos não fiquem expostos em nenhuma situação. 

Fonte: adaptado de Inácio e Miller (2009, p. 62). 

 

A FAPESC (2017, p. 15) ressalta que ―após a ação dos microrganismos e do 

resfriamento natural da leira, o material é maturado pelos macrorganismos, como minhocas e 

embuás, com produção de uma matéria orgânica estabilizada e rica em nutrientes, o composto 

orgânico‖.  A constante oxigenação interna e seu revolvimento somente superficial reduzem a 

produção os odores, tornando o método adequado para pátios em áreas urbanas e periurbanas 

(FAPESC, 2017; INÁCIO; MILLER, 2009). O que é bastante interessante, haja vista os 

aspectos correlacionados aos pátios existentes no Brasil, que geralmente adotam o modelo de 

reviramento de leiras. Um dos principais fatores que garante a aeração é a arquitetura da leira 
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de compostagem (preferencialmente retangular) (FIG. 9), que pode ser operada tanto manual, 

quanto mecanicamente (BRASIL, 2017; INÁCIO; MILLER, 2009; FAPESC, 2017).  

De acordo com (BRASIL, 2017, p. 31): 

O tipo de operação definirá a arquitetura da leira (formato e dimensões). As 

dimensões da leira variam de acordo com a disponibilidade de espaço, mas é 

importante que sua largura não ultrapasse 2 metros, para permitir a entrada de ar no 

interior da leira. O comprimento será de acordo com o planejamento e dinâmica do 

pátio de compostagem e de áreas disponíveis, geralmente variando entre 1 e 20 

metros. Com um formato preferencialmente retangular, as leiras são pilhas regulares 

da mistura de material seco (rico em carbono) e material orgânico (rico em 

nitrogênio). 

 

 

 

Figura 9: Leira de compostagem em escala municipal - Método UFSC. Em (a) Pátio de Compostagem Ernelino 

Matarazzo; (b) Pátio de Compostagem Sé, ambos em São Paulo 

 
 Fonte: adaptada de Prefeitura Municipal de São Paulo (2020).  

 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=283430. 

Segundo Inácio e Miller (2009), os pátios que vêm operando pelo método UFSC, para 

processar RSU segregados na fonte, têm ratificado a capacidade de tratamento com alta 

qualidade ambiental, com controle da geração de vetores, minimização da produção de 

chorume, da emissão de odores e qualidade do composto.  

Dentre as vantagens do Método UFSC, destacam-se o baixo investimento inicial, o 

baixo custo de operação e manutenção, a baixa necessidade de mão de obra e a baixa 

necessidade de área (devido à ausência de revolvimentos constantes).  

As características exibidas acima fazem com que a tecnologia possua um alto 

potencial de exequibilidade e sustentabilidade para as condições brasileiras. A FIG. 10 expõe 

por meio de representação esquemática as principais características do Método UFSC a partir 

de observações de Inácio e Miller (2009), Antônio Storel em Capacitação em Florianópolis 

em 2018 no âmbito do Edital n° 01/2017 FNMA/FSA, FAPESC (2017) e dentre outras: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=283430
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Figura 10: Representação esquemática do processo de compostagem - método em leiras estáticas com aeração passiva ―Método UFSC‖ 

 

           Fonte: elaborada pelo autor, informações de Inácio e Miller (2009); observações do autor da pesquisa; Antônio Storel disponível em: 

http://www.wasteexpo.com.br/assets/painel-ix---antonio-storel.pdf (2018); Capacitação sobre Gestão de Residuos Orgânicos, no SESC Cacupé, em Florianópolis/SC. 

Disponível em: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento Compostagem/2018.04.17_Rick%20Miller_Origens%20do%20Metodo%20UFSC_copy.pdf (2018).   

http://www.wasteexpo.com.br/assets/painel-ix---antonio-storel.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento%20Compostagem/2018.04.17_Rick%20Miller_Origens%20do%20Metodo%20UFSC_copy.pdf
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3.8.1.3.5. Método UFSC - considerações sobre sua escolha para tratamento de RSO  

 

A presente pesquisa focaliza a compostagem no município de Igarapé principalmente 

pelo Método UFSC como melhor alternativa para alteração dos panoramas dos RSO. Além do 

Método UFSC, a pesquisa também dá importância a vermicompostagem devido às 

possibilidades de aplicações em escalas menores e em locais com restrições de espaço.  

A capacitação em Florianópolis (SC) no âmbito do Edital nº 01/2017 realizada em 

2018, por meio do MMA, FNMA e FSA exibiram para os municípios selecionados as 

diversas possibilidades e aplicações do método UFSC e da vermicompostagem nas mais 

variadas escalas. Nessa seção são exibidas algumas das considerações acerca do Método 

UFSC enquanto tecnologia potencial para resolução dos grandes obstáculos na gestão dos 

RSO e em seguida informações acerca da vermicompostagem. 

Acerca de métodos de compostagem, Inácio e Miller (2009) reportam que um bom 

composto pode ser obtido tanto por tecnologias simples como por complexas, desde que os 

resíduos sejam adequados e o processo biológico ocorra em boas condições. Observa-se nesse 

sentido, que mais do que a técnica de compostagem é necessário o conhecimento prévio do 

tipo de resíduo a ser encaminhado para processos de compostagem e que o mesmo ocorra 

mediante a análise do ponto de vista ambiental, social e econômico.  

Inácio e Miller (2009) contribuindo com as observações acima mencionam ainda que, 

diversas são as variáveis que devem ser analisadas na escolha de um método, sendo o tipo de 

resíduo disponível para a massa a ser compostada a primeira delas. Outras variáveis a serem 

consideradas na escolha do método são: o clima, a área, a localização e proximidade de 

núcleos populacionais, a mão de obra especializada e o capital para implantação e operação 

do sistema (INÁCIO; MILLER, 2009).  

―A opção do método UFSC para operação de pátios de compostagem de pequeno porte 

justifica-se em princípio pelo tipo de resíduo orgânico produzido nas cidades, com 

predominância de restos de comida, cascas de frutas e verduras, materiais de alta umidade.‖ 

(FAPESC, 2017, p. 15). Além disso, observa-se que tal método utiliza grande quantidade de 

materiais estruturantes como roçagem, podas, supressão de vegetação e outros (INÁCIO; 

MILLER, 2009; FAPESC, 2017; BRASIL, 2017). Esses insumos são muito encontrados nas 

atividades dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU em municípios e geralmente tem 

como caminho o aterramento, havendo grande perda do seu potencial de reciclagem. 
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Acerca ainda de seu operacional, uma vantagem do Método UFSC frente a outros 

métodos é que o mesmo não envolve revolvimento contínuo ou ostensivo das leiras de 

compostagem, e caracteriza-se por um método simples e de fácil operação (INÁCIO; 

MILLER, 2009; PEIXE; HACK, 2014; BRASIL, 2017; FAPESC, 2017).  

Inácio e Miller (2009, p. 68) citam que:  

Cada método se ajusta melhor a certas características dos materiais a serem 

compostados, por exemplo, quando se tem para a compostagem apenas materiais 

vegetais como podas de parque e jardins e grama, o método de revolvimento de leira 

poderá dar conta e ser mais simples de implantar. Se houver predomínio de materiais 

pesados (umidade maior que 70%) de rápida degradação com restos de comida o 

revolvimento terá suas limitações e restrições para controle das condições 

ambientais do pátio.  

 

Considerando o Método UFSC, Neto (2017) avaliou o uso em diferentes locais e com 

diferentes estratégias, com o objetivo de avaliar quimicamente a qualidade sanitária do 

composto produzido em Florianópolis, SC. Os resultados na pesquisa de Neto (2017) 

demonstram que o composto produzido pelo método UFSC em Florianópolis se enquadra 

como um dos compostos menos contaminados por metais pesados entre os analisados em sua 

pesquisa. Os resultados estão ligados a separação dos resíduos na fonte, utilizando bombonas 

recondicionadas e que não utilizam sacos plásticos; além da qualidade de procedência dos 

resíduos de poda (NETO, 2017). 

A FAPESC (2017, p. 16) refere sobre sistema de coleta e o método UFSC que:  

Os resíduos orgânicos possuem pH ácido, o que contribui para a corrosão das 

caçambas de caminhões de coleta, que precisam ter uma proteção para evitar custos 

de manutenção. Quando misturados com outros materiais, os resíduos orgânicos 

viram rejeito, entrando em contato com pilhas, plásticos, papéis, produtos de 

limpeza, dentre outros, acabam liberando contaminantes no seu processo de 

decomposição, os quais ficam presentes no líquido que é produzido (chorume). Para 

evitar esse problema, o processo de compostagem disseminado pela UFSC parte da 

segregação na fonte e no condicionamento dos RSO em recipientes plásticos, com 

tampas de boa vedação.  

 

Para Inácio e Miller (2009) o sucesso da compostagem está relacionado à qualidade do 

produto final, e que a mesma também está intimamente ligada ao bom andamento do 

processo. A coleta seletiva da fração orgânica é indispensável nesse sentido para que o 

tratamento por meio da compostagem seja um modelo eficiente e econômico (INÁCIO; 

MILLER, 2009). Observa-se que a adoção do método UFSC, conforme exposto, se dá, 

sobretudo por um conjunto de fatores (técnicos, operacionais, ecológicos, econômicos, etc.). 
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Experiências do autor da presente pesquisa, realizando a compostagem em escala 

residencial pelo Método UFSC em 2 anos (2018-2020), em área variando de 6 a 8 m², e leiras 

com dimensões aproximadas de (2 m x 1,5 m) que recebem semanalmente cerca de 30-40 kg 

de RSO (sobras de alimentos e de podas, limpezas de jardins, capinas etc.), segregados na 

fonte e das experiências de compostagem institucional na SEMA Igarapé/MG, no mesmo 

período, com área e quantitativos similares aos exibidos acima, confirmam a não necessidade 

de reviramento constante nas leiras. Além disso, verificam-se possibilidade de realização do 

método próximo a residências, não emitindo odores acentuados ou outros aspectos que 

causem incômodos, sendo capazes de desviar significativas quantidades de RSO de 

aterramento e de promover a agricultura em meio urbano, a recuperação de áreas, plantio, etc.  

Os principais aspectos observados pelo autor da pesquisa considerando o ponto de 

vista operacional para o sucesso do Método UFSC nas escalas mencionadas se dá por meio da 

arquitetura da leira e do equilíbrio dos RSO no processo, com ―bom balanço‖ de RS (fonte de 

carbono e nitrogênio) de cerca de 2/3 de material seco (palhas, podas secas, entre outros) para 

1/3 com RS mais úmidos (alimentos e verdes) e com RSO sendo de antemão segregados e 

armazenados de forma segura em bombonas com tampas que proporcionam o bom 

fechamento. Confirmando as diversas referências: (INÁCIO; MILLER, 2009; BRASIL, 2017; 

FAPESC, 2017; BRASIL, 2019b; NETO, 2017). 

Inácio e Miller (2009) embora defendam o Método UFSC como estratégias para 

municípios, citam que mais importante do que saber qual método adotar, é relevante construir 

leiras com materiais certos, sendo imprescindível conhecer os atributos, seus princípios, 

estratégias, custos de implantação e manutenção, para aplicá-los corretamente nas situações 

adequadas, não descartando a importância e as possibilidades dos demais métodos. 

 

3.8.1.3.6. Vermicompostagem (minhocários) 

 

De acordo com Aquino, Almeida e Silva (1992) embora a compostagem de RSO seja 

uma prática antiga, a vermicompostagem (transformação da matéria orgânica (MO), 

resultante da ação combinada das minhocas e da microflora que vive em seu trato digestivo), 

foi desenvolvida a partir de pesquisas mais recentes realizadas por programas de manejo de 

minhocas em Rothamstead (Inglaterra), no período de 1940 a 1950. ―Após 1970, houve 

engajamento no estudo da potencialidade das minhocas para a conversão de RSO numa forma 

mais estabilizada de matéria orgânica.‖ (AQUINO; ALMEIDA; SILVA, 1992, p. 1).  
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Esse processo geralmente é feito em local fechado (para não ocorrer fuga das 

minhocas) e coberto (para não ocorrer excesso de umidade, que é prejudicial às minhocas), 

por exemplo, em caixas de plástico (BRASIL, 2017). O processo pode ser realizado em outros 

modais, desde que haja as condições ideais, sobretudo de umidade, temperatura e a 

disponibilidade dos alimentos corretos. Cotta et al. (2014) citam que a estabilização da MO é 

obtida pelo metabolismo de algumas espécies de minhocas; sendo as mais utilizadas, as da 

espécie Eisenia foetida (vermelha-da-califórnia ou californianas). ―As minhocas ingerem 

rapidamente a MO, transformando-a em um composto de melhor qualidade do que os 

produzidos pelo método tradicional de compostagem‖ (COTTA et al., 2014, p. 66 ).  

Aquino (2009) refere às espécies Eisenia foetida/Eisenia andrei (californianas) e 

Eudrilus eugeniae (noturna africana), por alimentarem-se de RSO semi-crus, terem elevada 

capacidade de propagação e crescimento rápido como as mais utilizadas no processo. Em 

alguns casos, as minhocas californianas são eleitas, devido sua melhor adaptação ao cativeiro 

do que a noturna africana que, na falta de alimento e umidade, procura outros espaços 

(AQUINO, 2009). Além das minhocas californianas, as conhecidas como ―puladora‖ 

(Pheretima sp.) reconhecida pela presença de um "colarinho branco", pode ser usada na 

compostagem de RSO em estágio avançado de decomposição, sendo útil em campo na 

incorporação de matéria orgânica ao solo (AQUINO; ALMEIDA; SILVA, 1992).  

O uso de minhocários é muito adotado em apartamentos ou locais com restrição de 

espaço, pela sua praticidade e tamanho. É importante que o manejo do minhocário seja 

cuidadoso, pois se algum fator estiver desequilibrado as minhocas podem morrer, ou fugir. 

Além disso, os minhocários possuem algumas restrições quanto aos resíduos, que em grandes 

quantidades podem ser prejudiciais às minhocas, como restos de carnes, cítricos, alimentos 

cozidos ou com alto teor de sal (BRASIL, 2019b).  

Os Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé resíduos buscam estimular a 

vermicompostagem em escala residencial com composteiras domésticas (caixas em material 

plástico) em todo município, em estratégia similar aos do Projeto Composta São Paulo
15

. 

Inácio e Miller (2009), adaptando dados de Santa Catarina (2003), Nraes (1992), 

Epstein (1997), Fernandes et al. (1999) e Usepa (2006) exibiram informações comparativas 

entre os métodos de compostagem, exceto da vermicompostagem que no caso do mesmo 

quadro foram exibidos a partir de observações pessoais e fontes diversas (QUADRO 9): 

                                                      
15

 https://www.compostasaopaulo.eco.br/ 
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Quadro 9: Vantagens e desvantagens de cada método na visão de diversos autores 

Método 
Leiras Estáticas com Aeração 

Passiva (método UFSC) 

Leiras com Revolvimento 

Periódico 
Leiras com Aeração Forçada 

Compostagem em Reatores 

(“In-Vessel systems”) 

Vermicompostagem 

Vantagens 

Baixo custo de implantação. 

Simplicidade de operação. 

Necessidade de áreas menores 

em relação ao método de leiras 

revolvidas. 

Não utiliza energia externa. 

Satisfatório controle de odores. 

Minimização da geração de 

chorume. 

Pouca exigência de máquinas e 

equipamentos. 

Baixo custo de implantação. 

Simplicidade de operação e uso 

de máquinas comuns. 

Menor exigência de 

acompanhamento técnico 

especializado, em comparação a 

outros métodos. 

Flexibilidade de processar 

grandes volumes de RS. 

Produção de composto 

homogêneo. 

Médio investimento inicial.  

Maior controle no processo, 

temperatura e aeração. 

Menor tempo de compostagem do 

que as leiras revolvidas. 

Melhor controle de odores.  

Menor necessidade de áreas do 

que as leiras revolvidas. 

Aceleração da fase de degradação 

ativa (maturação mais 

prolongada) 

Melhor controle no processo, 

temperatura e aeração, e 

possibilidade de automação.  

Menor demanda por área.  

Possibilidade de controlar odores. 

Potencial para recuperação de 

energia térmica (dependendo do 

sistema). 

Independência de agentes 

climáticos. 

Custo baixo a médio podendo ser 

realizado inclusive em diferentes 

sistemas e ambientes; 

O processo pode ser mais rápido do 

que a compostagems sem minhocas; 

Transformação de materiais instáveis 

e poluentes em materiais estáveis; 

Reciclagem de grande parte de 

resíduos domésticos; 

Demanda de pouca área para sua 

realização sendo possível a sua 

promoção inclusive em ambiente 

interno casas e apartamentos etc.;  

Grande formador de educação 

ambiental; 

Desvantagens 

Depende de operadores bem 

treinados e com conhecimento 

em processo de compostagem. 

Precisa de muito material 

vegetal de lenta degradação, o 

que pode ser difícil de ser 

conseguido.  

Montagem das leiras é mais 

demorada. 

Pode exigir peneiramento do 

composto, em alguns, casos 

para retirada de materiais de 

lenta degradação. 

 

Necessita de áreas maiores em 

relação ao método de leiras 

estáticas. 

Necessita de maquinários para o 

revolvimento e maior intensidade 

de uso, o que eleva o custo de 

manutenção e operação. 

Elevada produção de chorumes e 

difícil controle de odores. 

A constante movimentação das 

máquinas fica dificultada em 

períodos chuvosos. 

Custo de implantação com 

equipamentos de aeração 

específicos. 

Utiliza energia externa (elétrica). 

Necessidade de bom 

funcionamento do sistema de 

aeração e controle de odores.  

Custo com manutenção dos 

equipamentos aeradores e tubos 

perfurados. 

Elevado investimento inicial. 

Maior custo de operação e 

manutenção (sistemas mecânicos 

especializados). 

Maior produção de chorume na 

fase de degradação ativa. 

Utiliza energia externa.  

Menor flexibilidade para tratar 

volumes variáveis;. 

Risco de erro difícil de ser 

reparado, se o sistema for mal 

dimensionado ou a tecnologia 

proposta for inadequada. 

Requer tecnologias licenciadas. 

Custo das composteiras é variável; 

Necessário monitoramento constante 

da composteira especialmente da 

acidez e temperatura; 

Determinados resíduos tais como 

temperos e cítricos podem prejudicar 

o processo e matar ou ocasionar fuga 

das minhocas; 

A depender dos resíduos pode gerar 

odores desagradáveis; 

Os resíduos devem ser armazenados 

de forma segura para evitar 

aparecimento de moscas e outros 

insetos na composteira. 

 

 

 

Fonte: adaptado de Inácio e Miller (2009, p. 72); exceto a vermicompostagem que foram extraídos de dados diversas fontes da internet e experiência pessoal do autor com a prática. 
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3.8.2. Descentralização e valorização dos RSO através da compostagem  

 

Estudos sobre os RSO realizados no Brasil e no mundo abordam a compostagem como 

uma tecnologia potencial para a atenuação dos grandes problemas relacionados a má gestão 

dos RSO; entretanto, nota-se a carência de informação e pouca discussão sobre a abordagem 

da descentralização, havendo grande desconhecimento e até mesmo descrédito por tais 

soluções. Essas afirmações podem ser constatadas inclusive analisando dados do ―Programa 

Lixão Zero‖ do Governo Federal (BRASIL, 2019a) (QUADRO 10.): 

Quadro 10: Situação atual e a desejada em relação à valorização dos RSO 

Situação Atual Situação Desejada 

Valorização dos RSO no âmbito cultural 

Hábitos inadequados de descarte associados ao desperdício 

de alimentos.  

Simbolismo (repulsa, associação - rejeitos, sujeira). 

Dissociação entre a geração do RS e a responsabilidade por 

sua destinação adequada. 

Desconhecimento e descrédito de soluções alternativas ou 

descentralizadas. 

Que a compostagem seja valorizada e incentivada e que a 

população e os grandes geradores assumam responsabilidade 

pela destinação dos RS, enxergando os RSO como parte do 

meio natural e fonte de fertilidade para os solos, por meio de 

processos simples de reciclagem, integrando políticas 

públicas, como a da agricultura familiar, responsável pelo 

abastecimento de grande parcela do mercado interno. 

Valorização dos RSO no âmbito técnico 

Carência de informação sobre a gestão de RSO. Sistemas 

de descarte dos RSO mistos com rejeitos. 

Desconhecimento e descrédito de soluções alternativas ou 

descentralizadas; hegemonia no meio técnico de soluções 

centralizadas. 

Carência de regulamentação específica sobre 

licenciamento ambiental simplificado de unidades de 

valorização de RSO, por meio da compostagem, em nível 

estadual e municipal, em consonância com a Resolução 

Conama nº 481/2017. 

Que os titulares e prestadores de serviços de manejo de RS e 

limpeza urbana considerem os RSO como recicláveis, cuja 

destinação pode se dar tanto em nível doméstico quanto 

comunitário, institucional ou municipal. A conjugação dessas 

alternativas é parte de seu dever institucional para atender ao 

requisito legal de dispor em aterros sanitários somente os 

rejeitos. 

Que as unidades de compostagem operem segundo padrões 

legalmente estabelecidos, de modo a garantir o controle e a 

qualidade do processo de compostagem. 

Valorização dos RSO no âmbito político e econômico 

Paradigma do aterramento (solução mais comum, mais 

ofertada, facilmente passível de terceirização).  

Pressões exercidas pelo setor tradicional de resíduos, 

pressões por grandes obras.  

Concentração de poder em sistemas centralizados. 

Hegemonia dos fertilizantes minerais 

Que haja integração de políticas públicas setoriais para que a 

reciclagem de resíduos orgânicos potencialize a agricultura 

sustentável, a produção descentralizada de alimentos, a 

segurança alimentar, a biodiversidade nas cidades, o combate 

à desertificação e a redução da emissão de gases de efeito 

estufa. 

Fonte: adaptado de MMA; BRASIL (2019a, p. 51-52). 

 

Sistemas descentralizados comumente são identificados como aqueles que diversificam 

os modais de tratamento dos RSU. Ou seja, ao invés de haver única alternativa para 

encaminhamento e tratamento dos RSU ―modelo centralizado‖, na descentralização o 

tratamento dos resíduos se dá geralmente próximos aos locais de origem, em escala menor e 

em diversos formatos (domiciliar/individual, institucional/empresarial, comunitário, 

municipal, etc.). Em Igarapé busca-se com os Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé 

Resíduos o estímulo pela compostagem e a diversificação de seu tratamento conforme 

alinhamentos dos Editais, nº 01/2017/FNMA/FSA e n° 01/2019/FDD/MMA. 
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Para a FAPESC (2017, p. 46), sistemas descentralizados são:  

(...) quando a coleta e tratamento final podem ser feitos localmente, em diferentes 

contextos e com diferentes tecnologias e estratégias. Contrapondo ao modelo 

centralizado atualmente existente, onde geralmente há um único aterro para todo o 

tratamento dos resíduos da cidade. Sistemas descentralizados diminuem o custo 

com transporte e mão de obra ociosa, gera trabalho e renda localmente, 

propicia a compostagem por ter um destino local ao composto produzido, aumenta 

o controle social e ambiental por estar próximo dos geradores dos RS, tem 

menor custo de implantação das plantas de tratamento, tem menos custo de 

manutenção das plantas de tratamento e são mais flexíveis para mudanças que os 

sistemas centralizados. Um município de médio e grande porte com sistema 

descentralizado para o tratamento pode ter galpões de triagem da coleta seletiva, 

pátios de compostagem, incentivo a compostagem domiciliar. (Destaca-se). 

 

Para Rothenberger (2007) instalações de compostagem descentralizadas raramente são 

integradas em operações de eliminação de RSU em municípios; contudo, a descentralização 

por meio da compostagem pode dar aporte significativo, como elemento estratégico no 

gerenciamento de RS. Nesse sentido; ―para que as autoridades locais sejam convencidas das 

vantagens destes esquemas, é necessário quantificar os fluxos de resíduos e os custos 

associados. Essas análises raramente são realizadas em nível municipal nos países em 

desenvolvimento.‖ (ROTHENBERGER, 2007, p. 12). 

 Em âmbito geral, modelos centralizados de gestão de RSU são muito presentes no 

Brasil e nesse contexto também está inserido Igarapé que dispõe seus RSU em AS e aterro de 

inertes. Geralmente municípios possuem contratos com empresas prestadoras pelos serviços 

de manejo de RSU; entretanto, observam-se, sabedores das exceções, que não existe 

geralmente a preocupação em extrair de aterramento a parcela orgânica presente nos RSU. 

Além disso, mesmo quando tal fato ocorre, é por meio da coleta indiferenciada e de 

encaminhamento para sistemas de tratamento que não prezam pela qualidade produto que é 

gerado. Como consequência, tem-se frequentemente nessas unidades, problemas de convívio 

com circunvizinhaças, aspectos ambientais significativos, composto com restrições de uso, 

deficiências operacionais, técnicas e dentre outros. 

Ferh (2006) corrobora citando ainda que modelos centralizados de gestão de resíduos 

são produtivos nos países de economia desenvolvida, mas pouco se adaptam às outras regiões; 

além disso, o mesmo autor cita que os atuais paradigmas de gestão de RSU no Brasil não 

permitem abordagens flexíveis para solucionar um problema extremamente dinâmicos.  
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Acerca de falhas no desvio de RS de aterros, Fehr (2006) citado por Siqueira e Abreu 

(2016, p. 40) contribue ainda mencionando que: 

i) administradores públicos não têm o hábito de interagir com as pessoas que devem 

supostamente governar;  

ii) o foco da coleta seletiva tem sido os materiais recicláveis inertes (que nos países 

de alta renda representam a maior parte em peso), ao invés de resíduos orgânicos 

que, ao contrário, representam a maior porção nos países de baixa renda;  

iii) lixeiras coloridas de coleta seletiva são colocadas em esquinas e os 

administradores públicos assumem que isso irá induzir moradores a depositarem os 

resíduos corretamente;  

iv) a fração orgânica dos RSU integra a coleta regular (não diferenciada) e, na 

melhor das hipóteses, existe a tentativa de separação dos materiais recicláveis e 

compostagem do restante em instalações que não produzem o resultado desejado;  

v) o sistema de terceirização desses serviços por meio da contratação de uma 

empresa privada implica no pagamento pela tonelada de resíduo recolhido e 

aterrado, o que não favorece o desvio de material do aterro; ―muito pelo contrário, 

quanto mais material coletado maior o pagamento recebido.‖  

 

 ―Uma das formas que permite à comunidade refletir sobre suas práticas e atitudes em 

relação ao meio ambiente, bem como demonstrar sua capacidade de autonomia e cidadania, é 

a descentralização dos serviços de saneamento.‖ (PHILLIPPI, 2009, apud ZAGO; BARROS, 

2017, p. 178).  

Siqueira e Assad (2015, p. 258) referem ainda mencionando que: 

Atividades descentralizadas podem ser eficientes na tarefa de desviar resíduos 

da disposição final e têm a vantagem de mobilizar e sensibilizar pessoas. Isto 

porque se baseiam mais em mudança de paradigmas e tecnologia social e menos 

em obras de engenharia, o que não significa que atividades centralizadas sejam 

dispensáveis na gestão municipal de resíduos. (Destaca-se) 

 

Apesar do panorama evidenciado, a compostagem descentralizada vêm sendo adotadas 

em diversas partes do mundo. Alguns dos diferenciais averiguados de sucesso nessas 

unidades em contraposição aos formatos centralizados são: o tratamento dos resíduos 

próximos aos locais de geração, em escala menor e em diversos formatos 

(domiciliar/individual, institucional/empresarial, comunitário, municipal, etc.), a segregação 

dos orgânicos na origem e, sobretudo o envolvimento da sociedade nas soluções técnicas. 

O IPEA (2012) corrobora exibindo informações de experiências bem-sucedidas de 

compostagem no mundo, vista por diferentes contextos e regiões, referindo nações/regiões 

como América do Norte, Austrália, Itália, Catalunha na Espanha, Alemanha, Áustria, 

Dinamarca, Etiópia, Índia, Bangladesh, Sri Lanka e dentre outros. O IPEA cita ainda que 



101 

alguns países da Ásia vêm adotando novos modais de compostagem em substituição às 

grandes usinas. A proposta é tratar os resíduos em uma escala menor e que a planta esteja 

localizada próxima ao local no qual o resíduo foi gerado (IPEA, 2012). 

Dados já exibidos nessa pesquisa mencionam experiências de sucesso no mundo que 

galgam a descentralização na gestão dos RSO: (JÚNIOR; BARROS; ZAGO, 2017; 

SIQUEIRA, 2014; BRASIL, 2019c; EPA, 2017; EUROSTAT, 2018; THE WORLD BANK, 

2012; 2018; ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2011; JUCÁ, et al., 2014; STANLEY, 

2015; PLATT; GOLDSTEIN; COKER, 2014; MASSUKADO, 2008). 

No âmbito brasileiro, Siqueira e Assad (2015) ao discutir a compostagem de RSU no 

Estado de São Paulo fizeram uma importante contribuição acerca da descentralização dos 

RSO, citando que embora experiências que desviam tais RS de aterramento serem pouco 

estimuladas em São Paulo, uma grande diversidade de iniciativas, sobretudo baseadas na 

descentralização foram identificadas. Essas autoras mencionam que as atividades 

descentralizadas mostraram-se mais bem sucedidas no desvio de RS de aterramento que as 

atividades centralizadas, devido a taxa de extinção dessas atividades serem menores. 

Dados de Siqueira e Assad (2015) demonstram que do total de experiências levantadas, 

49 foram consideradas centralizadas e 66 descentralizadas. Destas, encontravam-se em 

funcionamento a tempo de suas pequisas: 10 centralizadas (18% ativas e 82% inativas) e 48 

descentralizadas (27% extintas e 73% ativas) (SIQUEIRA, 2014). Além disso, conforme 

reportam as autoras ―se projetadas juntamente com o setor agrícola do município, tais 

iniciativas podem estimular a produção local de alimentos e contribuir para a melhoria da 

qualidade de solos agrícolas‖ (SIQUEIRA; ASSAD, 2015, p. 258).  

Na próxima seção serão exibidas algumas das experiências, sobretudo no contexto 

brasileiro considerando a descentralização de RSO, o Método UFSC de compostagem e 

vermicompostagem vistas sobre (compostagem residencial ou individual, compostagem 

coletiva ou comunitária, compostagem institucional ou empresarial, compostagem 

descentralizada municipal e manejo de podas e galhadas.) 

Embora a descentralização se apresente com potencial para solução dos grandes 

problemas referentes a gestão dos RSO, outros fatores devem ser sopesados; sobretudo 

correlacionadas aos aspectos econômicos. Rothenberger (2007) nesse sentido refere que a 

análise de custos indica que qualquer melhoria no sistema de gestão de RS, quer envolva 
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compostagem centralizada ou descentralizada acarreta em custos adicionais. No entanto, uma 

análise detalhada dos custos envolvidos torna possível avaliar as vantagens e desvantagens 

relativas dos dois sistemas.  

A FIG. 11 exibe a sistematização da compostagem por meio de modelos centralizados e 

descentralizados na gestão de RSU a partir de várias observações dessa pesquisa: 

Figura 11: O ―velho‖ e o ―novo‖ paradigma da gestão de RSO 

Modelo 

Centralizado

Pátios 

centralizados

Operação municipal ou 

terceirização de 

serviços

Baixa 

responsabilização do 

gerador

Coleta mista 

(orgânicos misturados 

com rejeitos e 

recicláveis)

Composto com 

restrições de uso

Custos significativos 

com transporte

Dificuldade em conviver 

com circunvizinhanças

Geralmente Unidades de 

Triagem e compostagem

Modelo 

Descentralizado

Operação por cidadãos, 

comunidades, grandes 

geradores e municípios

Alta responsabilização 

do gerador

Segregação na fonte 

Composto com alta 

qualidade agronômica

Custos com transporte 

reduzidos ou eliminados

Resíduos proveniente de 

poucos geradores;

localização no perímetro 

urbano ou periurbano

Unidades de compostagem 

localizada dentro da 

instituição no seio da 

comunidade ou próxima do 

local de origem

Estudos de impacto e 

licenças nem sempre são 

necessários

Compostagem Domiciliar

Compostagem Comunitária

Compostagem Institucional

Compostagem Municipal 

por meio de pátios urbanos 

Coleta indiferenciada 

ou em duas frações: 

recicláveis e rejeitos

 com os orgânicos 

misturados aos rejeitos

3 (três) frações:
Recicláveis secos

Orgânicos compostáveis

Rejeitos (não recicláveis)

Resíduos proveniente 

de fontes diversas

Necessidade de 

estudos de impacto e 

licenças de órgãos 

ambientais

Modelo baseado 

no Velho Paradigma do 

Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos

O Novo Paradigma:

Estratégia para a Gestão 

Integrada e Para Gestão 

Sistêmica dos Resíduos 

Sólidos Orgânicos

Pátios 

descentralizados

Baixa capacidade técnica e de 

gestão;

Inadequação tecnológica;

Inadequação de segregação

Ausência de normativos e 

orientações técnicas

Testar modelos inovadores

Autorresponsabilidade

Quantificar e qualificar 

sinergias e efeitos sociais, 

econômicos, para a segurança 

alimentar para a 

biodiversidade urbana

Efeitos: 

Odor ****

Gás *

Lixiviado ***

Tráfego ****

Ruído ***

Efeito visual ***

Poeira, lixo solto **

Acidentes **

* sem ou pouca significancia;

***** significância crescente

Efeitos: 

Odor *

Gás *

Lixiviado *

Tráfego *

Ruído *

Efeito visual *

Poeira, lixo solto *

Acidentes **

* sem ou pouca significancia;

***** significância crescente

 
Fonte: elaborada pelo autor com observações de capacitação Brasil/MMA (2018) dados extraídos de Lúcio Costa 

Proença e Antônio Storel; Siqueira e Assad (2015); ―efeitos‖ Barros (2012) adaptado pelo autor. 

 

A partir da análise da FIG. 11 observam-se as diversas vantagens do modelo de 

compostagem descentralizada quando comparada ao modelo centralizado, que permitem 

testar novos modelos de gestão e da autorresponsabilização pela gestão de resíduos. 
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A principal vantagem do modelo descentralizado é a redução de custos em relação aos 

modelos centralizados, especialmente considerando as tratativas do manejo de resíduos. Isso 

porque na maioria dos casos são desenvolvidos sistemas naturais de compostagem, sem 

grandes tecnologias envolvidas, em locais que possuem tanto o espaço físico quanto pessoas 

disponíveis para trabalhar no processo. O gerenciamento dos orgânicos em unidades 

descentralizadas, por meio de áreas institucionais, de escolas, de grupos envolvidos na 

temática, de empresas e dentre diversas outras possibilidades, emergem como potencial para 

melhorias substanciais na gestão dos orgânicos em municípios do País.  

Em Igarapé, a descentralização na gestão dos RSU, com os RSO sendo segregadas na 

fonte geradora, adotando, sobretudo o Método UFSC, devido suas inúmeras vantagens frente 

a outros métodos, poderia potencializar a maximização do reaproveitamento e da reciclagem 

dos orgânicos, haja vista que grande parte dos imóveis do município possui espaço interno o 

que poderia impulsionar o tratamento dos RSO nas próprias residências geradoras de RS, 

além disso, há considerável geração de resíduos verdes que se trituradas podem integrar esses 

sistemas.  

Para modificar a situação atual no que tange os RSO no País, municípios devem 

prever a participação da sociedade em âmbito geral, prevendo sistemas de coleta 

diferenciados, incentivo a disponibilização de RS em pontos de entrega voluntário (PEV‘s) 

que proponham preceitos descentralizados (distintas circunstâncias e distintas tecnologias). 

Compreende-se nesse sentido que quando a fração orgânica é separada na fonte, os mesmos 

não se misturam aos resíduos secos recicláveis e rejeitos, o que potencializa sua compostagem 

e a melhoria inclusive na coleta seletiva dos recicláveis secos.  

Inácio e Miller (2009) expõem que a reciclagem dos RSO é, também, uma tática com 

potencial de integração entre setores da sociedade, propiciando maior conscientização da 

população e a divisão das responsabilidades referentes ao controle da poluição urbana e 

ambiental (...), podendo apresentar, em termos de implantação e manutenção de projetos de 

coleta seletiva, custos menores que os das coletas convencionais/aterros e das coletas seletivas 

de recicláveis (INÁCIO; MILLER, 2009).  

Para Inácio e Miller (2009) o não cumprimento dos itens acima exige a montagem de 

usinas de compostagem abalizadas na coleta mista, em esteiras e operações de separação, em 

geral com potencial de baixa capacidade operacional e com infraestrutura mais onerosa, o que 

leva à produção de um composto de baixa qualidade e com grande quantidade de partículas de 
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materiais indesejáveis, com possível contaminação por metais pesados e, muitas vezes, com 

aspecto deplorável e mau cheiro.  

Massukado (2008) aponta que embora ocorram possibilidades da valorização de RSO, 

alguns obstáculos para o tratamento via compostagem são observáveis: ―Os motivos são a 

dificuldade de obter os materiais compostáveis separados na fonte geradora; a insuficiência de 

manutenção do processo; ao preconceito com o produto; a carência de investimentos e de 

tecnologia adequada para a coleta deste tipo de material‖ (MASSUKADO, 2008, p. 44).  

Por outro lado, conforme aponta Siqueira (2014, p. 102) ―a abordagem descentralizada 

de gerenciamento de resíduos orgânicos é uma forma de possibilitar a flexibilidade e a 

resiliência do sistema, ampliar a participação social e permitir economia de recursos, uma vez 

que o resíduo se transforma em insumo e não em passivo‖. 

O Plansab, Brasil (2019b, p. 8) pondera mencionando que:  

A adoção da prática da compostagem está fortemente associada, em qualquer uma 

das escalas, a um nível ampliado de sensibilização das pessoas em torno da 

problemática da geração e destinação adequada dos resíduos orgânicos, por meio de 

um processo de mobilização e de educação ambiental que fortalecem o 

envolvimento individual e coletivo na busca por soluções. 

 

 

As bases e estratégias adotadas por Igarapé, com os Projetos Recicla Mais Igarapé e 

Igarapé Resíduos, pautam-se na quebra de paradigmas da gestão de resíduos orgânicos, na 

diversificação de rotas, na segregação na fonte e em três frações, em métodos de 

compostagem que convergem alinhados nessa lógica, em contraposição aos modelos atuais e 

pragmáticos do País, que conforme aponta Massukado (2008), se refere a usinas, que são, na 

maioria das vezes, unidades centralizadas para tratar a fração compostável dos RSU‖.  

A seguir Rothenberger et al. (2006) apud Massukado (2008, p. 47), apresentam quatro 

escalas de resíduos, com uma variedade de combinações, que o poder público poderia 

conceder ao inserir a compostagem na gestão (QUADRO 11) e na sequência serão 

apresentados alguns modais da compostagem descentralizada: 
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Quadro 11: Modelos de gestão de compostagem descentralizada 

Modelo Características Atores Papel do Poder Público Municipal Vantagens Obstáculos 

Poder 

Público 

Municipal 

Poder público é proprietário e operador 

da unidade descentralizada de 

compostagem (UDC). 

Administração 

municipal 

Introduzir a compostagem na gestão 

municipal de resíduos sólidos 

A compostagem descentralizada 

reduz a quantidade de resíduo a ser 

transportada e aterrada. 

Restrição econômica devido à 

baixa prioridade dada aos 

projetos ambientais. 

Objetiva a redução dos RS a serem 

dispostos em aterros sanitários. 

Designar uma secretaria responsável 

pela compostagem, providenciar 

local e propor um sistema de coleta. 

O município ganha um 

condicionador de solo para uso em 

áreas verdes.  

  

Eficiência operacional da 

compostagem pode não ser o 

foco principal. 

  
Redução de gastos devido a menores 

custos de transporte e disposição. 
Promover recursos financeiros 

Poder 

Público 

Municipal e 

Comunidade 

Poder público é proprietário da UDC, 

mas quem opera é a comunidade. Administração 

Municipal 

Comunidade 

local                             

Ong's 

Introduzir a compostagem na gestão 

municipal de RS. 

Alivia o encargo municipal por meio 

da introdução da comunidade e 

Ong's no gerenciamento da 

compostagem 

Ausência de interesse por 

parte da comunidade. 

Não visa ao lucro. 

Designar uma secretaria responsável 

pela compostagem, providenciar 

local e propor sistema de coleta. 

Geração de novos empregos na 

comunidade. 

Necessidade de um líder da 

comunidade 

Redução de custos devido a menores 

custos de transporte e disposição 
Prover recurso financeiro.   Gerenciamento mais 

complexo 

Poder 

Público 

Municipal e 

Iniciativa 

Privada 

Poder público é proprietário da UDC, 

mas quem opera é a iniciativa privada. 

Administração 

Municipal                

Setor Privado                                     

Ong's 

Introduzir a compostagem na gestão 

municipal de resíduos 

Alivia o encargo municipal por meio 

da introdução da iniciativa privada 

no gerenciamento da compostagem. 

Ausência de interesse por 

parte da iniciativa privada 

Visa ao lucro. 

Designar uma secretaria responsável 

para fiscalizar o desempenho dos 

contratos 

Contratos transparentes garantem 

uma parceria saudável. 

Requer cobertura dos custos por meio 

da cobrança de taxas e venda de 

composto 

Contratar a operação e manutenção. Geração de novos empregos. 

Redução de gastos devido a menores 

custos de transporte e disposição 
    

Iniciativa 

Privada 

Iniciativa privada é a proprietária e 

operadora da UDC 

Setor Privado 

Introduzir a compostagem na gestão 

municipal de resíduos 

Alivia o encargo municipal por meio 

da introdução da iniciativa privada 

no gerenciamento da compostagem. 

Contratos transparentes garantem 

uma parceria saudável.                                

Geração de novos empregos e 

possibilidades de negócios. 

Deficiência de um mercado 

para o composto. 
Visa ao lucro. 

Cooperar no suprimento de matéria 

prima e disposição final de resíduos. 

Renda geralmente provém da cobrança 

de taxa e venda de composto. 

  

Fonte: Massukado (2008, p. 47); dados de Rothenberger et al. (2006).  
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3.8.2.1. Compostagem residencial ou individual 

 

A compostagem residencial é a forma de organização do processo de compostagem 

desenvolvido em residências, ou em pequenos espaços (BRASIL, 2019b). Há possibilidade da 

realização tanto por meio da compostagem termofílica em menor escala, da 

vermicompostagem e dentre outras possibilidades. ―O composto produzido geralmente é 

utilizado localmente, em hortas e jardins residenciais‖ (SIQUEIRA; ASSAD, 2015, p. 252). 

De acordo com o Manual de Compostagem do MMA comumente esse método é 

empregado em residências que produzem um volume mínimo de 20 litros de RS por semana e 

que dispõem de uma área mínima de 4 m² (BRASIL, 2017). Para coleta e armazenamento, 

recomenda-se ter um recipiente com tampa de, geralmente no máximo, 3 litros na cozinha e 

outro recipiente de 20-25 litros, também com tampa, fora da casa ou em local de menor 

circulação (BRASIL, 2017).  

A FIG. 12 demonstra tais atividades sendo realizadas pelo Método UFSC em escala 

domiciliar conforme orientações do Manual do MMA: 

Figura 12: Compostagem em escala domiciliar. Em (a) o recipiente da cozinha recebe diariamente orgânicos; 

(b) os orgânicos do recipiente menor são encaminhados para recipiente maior; (c) construção de leira termofílica, 

detalhes para arquitetura da leira; (d) e (e) abastecendo a leira; (f), (g), (h) e (i) cobertura da leira com sobras de 

limpezas de jardins, podas secas etc; (j) a leira em maturação e (k) composto pronto. 

 

 Fonte: elaborada pelo autor, acervo pessoal (2018; 2019). 

 

Orientações do Manual do MMA refere que quando o recipiente menor completar seu 

volume, os RSO devem ser depositados no recipiente maior, até que esse esteja finalizado, e 
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então os RSO devem ser encaminhados para a compostagem. Em locais com produção de, no 

mínimo, 20 litros de resíduos por semana, a alimentação das leiras deve ser realizada somente 

uma vez por semana (BRASIL, 2017).  

Apesar do enorme potencial da compostagem descentralizada em escala residencial 

notam-se barreiras a serem superadas com vista a impulsionar tais práticas: falta de incentivo 

do governo, falta de conhecimento, preconceito, cultura da não segregação dos RS, e dentre 

outros despontam como empecilhos.  

Zago e Barros (2017, p. 178) corroboram com as menções acima citando que: 

No Brasil, as ações do governo para estimular a adoção de compostagem doméstica 

ainda são fracas. Além disso, os modelos de composteiras ou de compostagem em 

pequena escala disponíveis no mercado são poucos e caros para a maioria das 

pessoas. Nesse sentido, as instituições públicas de ensino e/ou de pesquisa que já 

possuem um conhecimento acumulado face a experiências consolidadas podem e 

devem contribuir, especialmente pelo seu papel educacional, formador de opinião e 

difusor de tecnologias. 

 

 

A compostagem em menor escala descentralizada, proporciona economia significativa 

nos custos de energia e de transporte de resíduos, bem como uma redução substancial das 

emissões, uma vez que os RS são reciclados adequadamente no local de sua geração 

(MARQUES; HOGLAND, 2002; ORDIF, 2016 apud ZAGO; BARROS, 2017).  

Sobre as possibilidades de desenvolvimento da compostagem em caráter residencial e 

de formas de utilização do composto produzido, Vich et al. (2017, p. 50) mencionam que: 

Aproximadamente 90% dos municípios brasileiros têm uma população de até 50.000 

habitantes (IBGE, 2010), o que corresponde a 33% da população brasileira. Esses 

municípios, em grande parte, apresentam padrão de ocupação horizontal e 

habitações com disponibilidade de espaço intradomicílio, o que permite o uso de 

composteiras domésticas e o uso do composto produzido no próprio local, em 

jardins ou hortas. Há também regiões brasileiras de clima semiárido com solos 

pobres em matéria orgânica, onde o composto pode ser usado para a melhoria do 

solo. Além disso, existem áreas urbanas densamente habitadas, nas quais a prática 

de compostagem doméstica e o uso do composto em locais próximos, como praças e 

parques, podem, além de contribuir para o crescimento de plantas, reduzir o custo de 

transporte dos resíduos para aterros sanitários. Portanto, no Brasil, a adoção de 

programas de compostagem doméstica é uma alternativa atrativa.  

 

Em ambientes com restrições de espaço, ou com pouca geração de resíduos, ou mesmo 

por interesse na prática, há outras opções, como a vermicompostagem (utilizando minhocas 

para o tratamento e a reciclagem dos orgânicos). Esse método é realizado em estruturas 
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apropriadas para atuação das minhocas na decomposição dos orgânicos, chamadas 

minhocários. Detalhes na (FIG. 13). 

De acordo com Brasil (2019b) nesse método há total praticidade demandando de 

pouco espaço podendo ser realizado por pessoas nas mais diversas faixas etárias. Há 

possibilidades de fazer minhocários caseiros, com baldes e tampas, ou ainda comprá-los 

prontos em sites especializados, em diversos tamanhos. Apesar do fácil manuseio, o 

minhocário requer alguns cuidados, por se tratar de um ambiente controlado com presença de 

seres vivos (BRASIL, 2019b).  ―O desequilíbrio nas condições de umidade ou temperatura 

(excesso de calor ou de frio), por exemplo, pode matar as minhocas ou mesmo levá-las a 

fugir‖ (BRASIL, 2019b, p. 13). Na vermicompostagem um aspecto a ser considerado são as 

restrições de alimentos. Resíduos contendo restos de carne, alimentos cítricos, alimentos 

cozidos ou com muito sal podem ser prejudiciais às minhocas se colocados em grandes 

quantidades (BRASIL, 2019b). 

Figura 13: Vermicompostagem. Em (a), (b) e (c) alguns dos diferentes modelos de composteiras; (a) caixas 

adaptadas de 45 litros cada; (b) composteira plástica convencional, detalhe para cobertura dos alimentos com 

serragem; (c) composteira Humi, detalhe para pés elevados com rodinhas; (d) inserindo substratos; (e) detalhe 

substratos com minhocas californianas; (f) e (g) inserindo sobras de alimentos na composteira; (h) biofertilizante 

gerado da degradação dos alimentos/digestão das minhocas; (i) composto sólido pronto para utilização 

 

 
 Fonte: elaborada pelo autor, acervo pessoal (2019); Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2018). 

 

Acerca do balanço de massa e inventário do ciclo de vida da compostagem doméstica, 

Andersen et al. (2011) mencionam que o processo de compostagem está ocorrendo em vários 

formatos e com esquemas operacionais diversificados, o que é um dos motivos da escassez de 
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estudos científicos nessa área. Para esse autor a compostagem doméstica não deve ser vista 

como uma alternativa de tratamento para todos os resíduos orgânicos de uma região, mas sim 

como uma solução suplementar. (ANDERSEN et al., 2011). Zago e Barros (2017) 

mencionam que embora os estímulos da compostagem doméstica e comunitária 

descentralizadas tenham um custo bem menor para o município, reduzindo a coleta e o 

transporte dos resíduos, deve-se considerar a necessidade de gastos permanentes com 

campanhas educativas e apoio financeiro e técnico às iniciativas que surgirem. 

De acordo com o Plansab, Brasil (2019b) uma experiência de sucesso no País que 

envolveu a vermicompostagem se deu no município de São Paulo no ano de 2014 por meio do 

―Projeto Composta São Paulo‖ que possuía dentre seus objetivos: ―desenvolver metodologias 

e estratégias de replicabilidade; levantar informações pertinentes à construção de uma política 

pública que estimulasse a prática da compostagem doméstica na cidade de São Paulo; e criar 

um movimento social por uma cidade mais sustentável‖ (BRASIL, 2019b, p. 22). 

Dados do Plansab, Brasil (2019b) refere que as residências contempladas receberam 

composteira e seus moradores participaram de oficinas de compostagem e plantio, bem como 

a integração em comunidade de troca de conhecimento e experiências. Essa comunidade se 

mantém ativa até hoje e vem fomentando a adesão de novos composteiros em São Paulo e por 

todo o país, o que demonstra o caráter multiplicador dessa iniciativa (BRASIL, 2019b). Dados 

do projeto inferem que dos cerca de 10.000 inscritos, 2.006 domicílios foram contemplados, 

impactando cerca de 7.000 moradores. 

 

3.8.2.2. Compostagem coletiva ou comunitária 

 

―Este método pode ser utilizado em condomínios de casas ou prédios, em um bairro, 

uma vila ou uma comunidade. Para o sucesso do modelo é necessário que um grupo tome a 

iniciativa e se dedique a mobilizar a comunidade para a construção coletiva do modelo.‖ 

(BRASIL, 2017, p. 49).  Nesse modal há grande relevância da sensibilização da comunidade 

para a gestão dos RSO (BRASIL, 2017; 2019b; MAESTRI 2010; ABREU, 2013).  

Maestri (2010) ressalta que para ocorrer o envolvimento comunitário é preciso criar 

condições de participação. ―O município precisa disponibilizar serviços e programas em que 

as pessoas possam dar uma destinação adequada aos resíduos, contribuindo, assim, para 

mudar hábitos cotidianos de uso e descarte dos materiais no lixo.‖ (MAESTRI, 2010, p. 50). 
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Abreu (2013) e CEPAGRO (2017) aludem que há maior êxito e envolvimento da 

sociedade quando as concepções de compostagem estão ligadas a iniciativas de agricultura 

urbana para uso do composto produzido. Cria-se nesse contexto uma dinâmica, em que a 

comunidade sente necessidade do composto para manter e expandir seus plantios e jardins, o 

que diminui as chances do processo ser desamparado (ABREU, 2013; BRASIL, 2017).  

Sobre a participação comunitária na gestão dos resíduos orgânicos e as contribuições 

da descentralização na gestão Maestri (2010, p. 10) contribui referindo: 

Dispor um sistema que propicie a participação comunitária na gestão dos resíduos 

orgânicos contribui para aprimorar a organização já estabelecida. A princípio o 

aterro sanitário é uma maneira mais fácil para se tratar do problema do lixo. No 

entanto, pela descentralização da coleta dos recicláveis e tratamento dos RSO, é 

possível envolver estabelecimentos, residências e prefeitura, onde todos podem ser 

beneficiados com o retorno proporcionado pela reciclagem local. 

 

Uma das principais experiências exitosas no Brasil é a do Projeto ―Revolução dos 

Baldinhos‖ (PRB)
16

, no Bairro Monte Cristo (Comunidade Chico Mendes), em Florianópolis 

(SC) que teve início em outubro de 2008, a partir de mobilização comunitária, com o objetivo 

de resolver a incidência de ratos e casos de leptospirose (ABREU, 2013; FAPESC, 2017; 

BRASIL, 2017; 2019b). O recurso seguido no PRB fora ―retirar o alimento dos ratos‖, pois os 

RS dispostos nas ruas por cidadãos eram revirados por animais, e ao ficarem exposto atraíam 

roedores e outros vetores, focos de doenças (ABREU, 2013; FAPESC, 2017; BRASIL, 2017).  

―A medida envolveu a sensibilização dos moradores, que pela educação ambiental 

passaram a separar os resíduos orgânicos e depositar em recipientes fechados – ―os 

baldinhos‖.‖ (FAPESC, 2017, p. 12). O PRB adota como tecnologia o método de Leiras 

Estáticas com Aeração Passiva (Método UFSC de Compostagem). 

Os RSO separados nas residências são destinados aos PEV´s distribuídos nos 

logradouros da comunidade, coletados e encaminhados para o pátio de compostagem 

(ABREU, 2013; FAPESC, 2017).  Nos PEV‘s pode haver até 03 bombonas, a maioria com 

capacidade para 50 litros de armazenamento de resíduos, até o momento da coleta (ABREU, 

2013). Até 2014, PRB envolveu mais de 200 famílias, reciclando cerca de 12 toneladas por 

mês de RSO. (BRASIL, 2019b)
17

. ―Do composto produzido, parte é doada às famílias da 

                                                      
16

 < https://cepagroagroecologia.wordpress.com/2018/03/10/revolucao-dos-baldinhos/ >. Acesso em 18/01/2018; 

https://www.facebook.com/revbaldinhos/. Acesso em fevereiro de 2020. 
17

 Dados de relato dessa iniciativa, cadastrada na plataforma de Práticas de Educação Ambiental e Comunicação 

Social em Resíduos Sólidos (Educares) do MMA. 

https://www.facebook.com/revbaldinhos/
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comunidade, visando incentivar a agricultura urbana, e parte é comercializada para 

incrementar a renda dos jovens que compõem o grupo.‖ (BRASIL, 2019b, p.23). 

Em sua pesquisa Abreu (2013) expôs informações muito relevantes sobre o PRB, 

verificando sua viabilidade e contribuição para a análise das práticas da agricultura urbana e 

construção de capital social da comunidade abrangida.  

Para Abreu (2013, p. 144) ―as atividades realizadas pelo PRB, em sua maioria, 

desempenhadas pelo grupo comunitário, constroem laços fortes de confiança e reciprocidade, 

elementos fundamentais que evidenciam a construção de capital social no PRB‖. Esse mesmo 

autor alude ainda, que tais práticas estão galgadas na educação ambiental, estimulando o 

empoderamento, a valorização da comunidade, a participação social e as práticas de 

agricultura urbana, além de ter baixo custo, quando comparado ao do modelo público 

municipal. A FIG. 14 exibe fotos do PRB: 

Figura 14: Compostagem comunitária; (PRB) em Florianópolis/SC. Em (a) entrega dos RSO em baldinhos à 

agentes do PRB; (b) prática da compostagem; (c) PEV nas ruas e sua organização; (d) PEV bombona de 30 

litros; (e) veículo com bombonas de RSO; (f) agentes do PRB em meio a práticas de agricultura urbana  

 
   Fonte: adaptada pelo autor de Marcos José de Abreu; slides de capacitação: Brasil/MMA (2018). 

 

A pesquisa de Maestri (2010) discutiu a viabilidade da reciclagem de RSO com 

participação comunitária entre prefeitura, estabelecimentos e residências em Florianópolis, 

SC. ―O estudo demonstrou a viabilidade de criação de uma unidade de compostagem para 

reciclar os resíduos orgânicos produzidos na Bacia do Itacorubi até o ano de 2050, assim 

como para reciclar a produção do município com pelo menos quatro unidades.‖ (MAESTRI, 
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2010, p. 54). Maestri (2010) conclui em sua pesquisa a viabilidade do modelo com 

investimentos em ações de educação ambiental, apoio da prefeitura e do órgão municipal 

responsável pela gestão dos RS em disponibilizar área, estrutura e comprometimento com 

políticas públicas, assim como, o envolvimento de estabelecimentos alimentícios e da 

população em apartamentos e casas para a correta separação e destinação dos resíduos. 

O ―Projeto Família Casca‖, que desenvolve a gestão local dos RSO, com a 

participação comunitária, no Bairro Córrego Grande em Florianópolis. Começou em 2004, 

por iniciativa de estudantes e professores do curso de agronomia da UFSC. O projeto é gerido 

por grupo de moradores e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM). O 

projeto está situado em área do Parque Ecológico, e os funcionários realizam o manejo das 

leiras de compostagem (MAESTRI, 2010; FAPESC, 2017; ZAMBON, 2017).  

Certamente diversas outras experiências exitosas são evidenciadas no País, sobretudo 

no estado de Santa Catarina, conforme apresentado nessa seção, onde há maior difusão dos 

sistemas descentralizados com a utilização do método UFSC de compostagem.  

  

3.8.2.3. Compostagem institucional ou empresarial 

 

A compostagem institucional ou empresarial é quando uma ―entidade pública ou 

privada (como escolas, centros de saúde, universidades, empresas, restaurantes, indústrias, 

entre outras) opta por operar um pátio de compostagem para destinar a fração orgânica dos 

resíduos gerados por suas atividades.‖ (BRASIL, 2017, p. 54).  

Para Siqueira e Assad (2015, p. 251) ―estas experiências são desenvolvidas em 

instituições públicas ou privadas, de pequeno ou grande porte, que tratam os resíduos 

orgânicos gerados internamente.‖ Nestes casos, em geral há uma grande diversidade de fontes 

de RSO, como restaurantes, lanchonetes, supermercados e bares.  

Em Brasília, houve grande alteração do quadro legal na gestão dos RSO a partir da 

promulgação da Lei Distrital nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016 (Lei dos Grandes 

Geradores) que enquadrou estabelecimentos geradores de mais de 120 litros por dia de RS 

indiferenciados, atribuindo-lhes a responsabilidade por sua destinação. Emerge desse contexto 
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a compostagem em escala empresarial do Instituto Ecozinha Restaurantes Sustentáveis.
18

 

implementada em 2017 (BRASIL, 2019b).  

Outra experiência se deu por meio do Serviço Social do Comércio do Estado de Santa 

Catarina (SESC/SC), que em 2011 decidiu efetivar a gestão dos RSO em Florianópolis, 

Blumenau e Lages, envolvendo 7 unidades e 3 unidades hoteleiras (Pousada Rural de Lages, 

Hotel Cacupé e Blumenau) (BRASIL, 2017). Dados do MMA referem que de 2012 a 2014, 

670 toneladas de RSO foram tratadas, gerando 210 toneladas de compostos que são doados 

para recuperação de espaços públicos, criação e manutenção de hortas, bem como aplicados 

na agricultura orgânica e nos espaços verdes da própria Instituição (BRASIL, 2017).  

Além da diminuição de custos com a compra de adubos e manutenção e de sacos de 

RS, houve com a implantação do Projeto o acréscimo do interesse de grupos distintos no 

conhecimento do projeto (BRASIL, 2017). A FIG. 15 ilustra o Método UFSC em escala 

institucional no Instituto Ecozinha e no SESC Cacupé em Florianópolis. 

Figura 15: Método UFSC em escala institucional. Em (a) pátio de compostagem do Instituto Ecozinha, em 

Brasília (DF); (b) compostagem desenvolvida no SESC Cacupé em Florianópolis 

 
Fonte: BRASIL (2019b) foto (a) de Cássio Araújo; (b) Registro fotográfico do autor em Capacitação junto ao 

MMA, FNMA, FSA Caixa (2018) no pátio de compostagem SESC Cacupé Florianópolis, SC. 

 

 

 

No âmbito da Capacitação realizada em abril de 2018 (Edital n°01/2017) os 

coordenadores técnicos do ―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ conheceram as experiências e o 

pátio do SESC Cacupé em Florianópolis, bem como as experiencias do PRB apresentados na 

seção anterior, juntamente com os demais municípios selecionados. Foram observadas 

possibilidades reais para desvio de RSO segregados na fonte por meio da compostagem vista 

pelo método UFSC no âmbito institucional/empresarial podendo ser incrementadas com 

atividades de educação ambiental, integradas as soluções.  

                                                      
18

 Maiores informações: https://www.institutoecozinha.org.br/. Acesso em 02 de abril de 2020. 

https://www.institutoecozinha.org.br/
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3.8.2.4. Compostagem descentralizada municipal  

 

A reciclagem dos resíduos orgânicos pode se dar em diferentes modais e escalas, 

podendo sua gestão ser feita de diversas formas. O Plansab, Brasil (2019b) descreve que a 

realização da compostagem descentralizada em nível municipal ou nível consorciado, ocorre 

gerenciado por meio da gestão municipal ou por consórcio de municípios em unidades de 

tratamento distribuídas em diferentes localidades e mais próximas das fontes geradoras dos 

resíduos em contraposição aos formatos centralizados que geralmente ocorrem em unidades 

de tratamento de maior porte que concentram a recepção dos resíduos em um único local. 

A proposta com a compostagem descentralizada geralmente envolve atuar no 

recolhimento de resíduos próximo ou muito próximo aos locais de geração, com pátios de 

pequeno porte geralmente (5 a 10 t/dia) com resíduos sendo segregados na fonte geradora, 

absorvendo ainda resíduos originários de podas urbanas (resíduos verdes em geral). Nessa 

acepção a adoção do Método UFSC emerge como potencial aplicabilidade para resolução dos 

grandes problemas enfrentados pelos RSU.  

Massukado (2008, p. 44) observa que ―os relatos na literatura mostram que a maioria 

das experiências em compostagem de RSD no Brasil emprega sistemas que tratam a matéria 

orgânica proveniente da coleta regular. Raras são as experiências em que os mesmos vêm 

coletados separados na fonte.‖ A mesma autora complementa, citando que o processo da 

compostagem é pouco empregado em programas de gerenciamento de RSD em nível 

municipal e que os motivos são distintos: a obtenção da separação na origem é dificultosa, 

carência de manutenção do processo, o preconceito com o produto obtido e a carência de 

investimentos e de tecnologia adequada para a coleta desse tipo de material. 

Para Siqueira e Assad (2015) os pátios urbanos de compostagem (PUC‘s) são espaços 

em meio urbano que processam RSO originários de distintos locais. Enquanto as 

compostagens institucional, domiciliar e comunitária são consideradas modalidades de 

compostagem in situ, porque processam RS gerados no próprio local, os PUC‘s são 

considerados ex situ, porque os RS são transportados e tratados em outro local, e não dentro 

da comunidade geradora, podendo o composto retornar ou não para os contribuintes do 

sistema. ―Quanto à sua estrutura, os PUC‘s podem adotar manejo artesanal ou mecanizado, 

com ou sem impermeabilização do solo e cobertura‖ (SIQUEIRA; ASSAD, 2015, p. 253).  
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A FAPESC (2017, p. 19), no âmbito do estado de Santa Catarina apresenta em relação 

à análise dos perfis de compostagem, quatro realidades, distintas: 

Até 0,5 tonelada/dia – Normalmente praticadas em contexto residencial, escolar, de 

condomínios, espaços institucionais e comunidades urbanas (exemplos Projeto 

Família Casca/FLORAM e a Revolução dos Baldinhos); 

0,5 a 10 toneladas/dia – Normalmente praticadas em condomínios, espaços 

institucionais, comunidades urbanas ou em abrangência municipal;  

0 a 30 toneladas/dia – Compostagem comunitária, Institucional, centrais municipais, 

de consórcios e empresas; 

> 30 t/dia – Centrais municipais, de consórcios e empresas. 

 

Para Massukado (2008, p. 46) ―o dimensionamento de uma unidade descentralizada de 

compostagem não deve levar em consideração somente a quantidade de resíduos a tratar, mas, 

os tipos de resíduos, as necessidades dos consumidores, o raio de ação e as aplicações do 

composto‖.  

Um aspecto a ser considerado na busca de uma melhor gestão dos RSU com 

abordagem aos RSO urbanos e sua maximização na reciclagem, é que os escopos nas 

municipalidades deveriam pautar-se em soluções simples, limpas, focadas na segregação na 

fonte, e que seu tratamento próximo aos locais de geração, avaliando o contexto local. Nos 

modais de gestão evidenciáveis, nota-se que quanto menos os RSO ―percorrer‖ menos 

oneroso será o manejo para o Poder público, e a partir desse cenário podem surgir devido ao 

potencial da descentralização, a promoção do envolvimento da sociedade para que todos 

possam se beneficiar do retorno ambiental, social e econômico obtido pela reciclagem local. 

São Paulo vem efetivando em ações na gestão dos RSO, sobretudo a partir do ano de 

2015, com o ―Programa Feiras e Jardins Sustentáveis‖
1920

 desviando RS de feiras livres e de 

podas de aterramento por meio de estratégias de descentralização. O Programa tem o objetivo 

oferecer tratamento adequado dos RSO e devolução em forma de composto de qualidade. Em 

2015 ocorreu o lançamento do Pátio da Lapa voltado para o tratamento de RSO provenientes 

de 52 feiras livres e podas das árvores da região. Em 2019 eram cinco os pátios 

descentralizados. Além da Lapa, foram implantados os Pátios da Sé, Mooca, da Ermelino 

Matarazzo e São Matheus (FIG. 16). O composto é utilizado na manutenção de jardins e 

parques e no apoio aos agricultores para a produção de alimentos orgânicos.  

                                                      
19 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=283430 
20

 GALVÃO, R. G. apresenta diversas informações relevantes acerca da compostagem em áreas urbanas e lições 

aprendidas no projeto feiras e jardins sustentáveis da Lapa, São Paulo-SP.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=283430
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Figura 16: Método UFSC em pátios descentralizados em São Paulo. Em (a) Pátio da Lapa; (b) Pátio da Sé; (c) 

Ernerlino Matarazzo; (d) Pátio da Mooca; (e) Pátio da São Mateus; (f) detalhe do processo de compostagem 

 

 

  Fonte: elaborada pelo autor (2020) imagens extraídas de: https://www.prefeitura.sp.gov.br  (2020). 

Entre as ações recentes do Governo Federal em prol de melhorias na gestão de RSU e 

enfoque em soluções dos RSO, encontram-se o Edital n°01/2017 do FNMA/FSA que teve por 

objetivo a seleção de projetos integrados de segregação na fonte e reciclagem da fração 

orgânica e o Edital n°01/2019 do MMA e Ministério da Justiça com enfoque maior na 

aquisição de equipamentos. As ações viabilizadas no âmbito destes editais estão contribuindo 

para a estruturação de uma base mais sólida de conhecimentos e dados em torno da 

reciclagem da fração orgânica, tendo a segregação na fonte geradora como premissa básica.  

 

3.8.3. Outras possibilidades  

 

3.8.3.1. Metanização de resíduos sólidos 

 

A metanização também chama de biodigestão anaeróbia é um processo biológico de 

decomposição da matéria orgânica em digestores, sob a ação de determinadas populações 

microbianas. O processo ocorre na ausência do oxigênio, produzindo-se uma mistura metano 

(CH4) e de gás carbônico (CO2) chamada de biogás. Embora não seja objeto de análise da 

pesquisa é importante um olhar acerca dessa tecnologia visto que além do composto gera-se 

energia renovável, que, além de fonte de energia elétrica e térmica, pode ser utilizada como 

combustível veicular (BRASIL, 2019b). Barros (2012) reporta que alguns RS susceptíveis a 
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este tratamento são os RSU (fração putrescível dos resíduos domésticos e lodos de ETE), os 

agrícolas (culturas, dejeções animais), os industriais (de diversas origens: dos processos de 

transformação de carnes e do leite, destilarias, curtumes, de indústrias químicas, de celulose e 

fibras têxteis).  O processo ocorre em 4 fases (semelhante aos processos que acontecem nos 

AS (BARROS, 2012). Que conforme aponta Chernicharo (2005, p. 152 ): 

Hidrólise: consiste na hidrólise de materiais particulados complexos, polímeros, por 

meio da ação de exoenzimas excretadas pelas bactérias fermentativas hidrolítica. Os 

polímeros são transformados em materiais dissolvidos mais simples, moléculas 

menores, capazes de atravessar as paredes celulares desse grupo de bactéria. 

Acidogênese: os subprodutos solúveis provenientes da hidrólise são metabolizados, 

por meio do metabolismo fermentativo no interior das células, pelas bactérias 

fermentativas acidogênicas. O processo gera produtos mais simples como, álcoois, 

cetonas, dióxido de carbono, hidrogênio e em maior quantidade ácidos orgânicos. 

Acetogênese: consiste na oxidação de ácidos orgânicos, como propionato e butirato, 

por bactérias sintróficas acetogências, em substratos (acetato, hidrogênio e dióxido 

de carbono) apropriados para os microrganismos metanogênicas. 

Metanogênse: etapa final do processo anaeróbio de conversão dos compostos 

orgânicos em metano e dióxido de carbono, sendo responsáveis por esse processo 

dois grupos de arqueas metanogênicas. As metanogênicas acetocláticas usam acetato 

como fonte de carbono e energia, produzindo gás carbônico e metano, são 

microrganismos predominantes no processo e responsáveis por cerca de 60 a 70% de 

toda a produção de metano. 

 

De acordo com o Plansab Brasil (2019b) as tecnologias úmidas são empregadas 

especialmente no setor de tratamento de esgoto e agrossilvopastoril. Para os RSU, 

determinadas tecnologias podem ser utilizadas no tratamento de RSO oriundos de coleta 

indiferenciada, devendo ser prevista uma estrutura de triagem prévia que retire os RS não 

orgânicos, impedindo a entrada de inertes no biodigestor. (BRASIL, 2019b). (FIG. 17) 

Figura 17: Esquema da digestão anaeróbica 

 
                                               Fonte: Chernicharo, (2005). 
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De Baere e Mattheeuws (2008) citam que a digestão anaeróbia é um processo 

bioquímico que na ausência de oxigênio, as bactérias decompõem a matéria orgânica para 

produzir biogás, onde a recuperação da energia renovável a partir de RSO é a vantagem mais 

relevante. Além disso, o sistema apresenta outras vantagens como eficiência no controle de 

odor potencial de ser utilizado em grandes centros urbanos, devido requer menor área de 

implantação quando comparado ao sistema de compostagem (DE BAERE; MATTHEEUWS, 

2010).  

Para o Brasil (2019b) a implantação das unidades de metanização de RS implica em 

condições para sua efetividade, como a coleta regular; um sistema de triagem para separação 

dos recicláveis e impróprios (vidros, madeira, fragmentos em geral); um sistema de 

biodigestão anaeróbica para a fração orgânica recuperada; a necessidade da disposição do 

material que não se enquadra como orgânico nem como reciclado, que pode ser direcionada a 

AS ou tratamento térmico, visando a geração de energia adicional; e por fim, uma unidade de 

pós-tratamento da matéria orgânica digerida visando a geração de um composto de qualidade 

(compostagem e refino) e o tratamento/utilização do efluente líquido. 

 

3.8.3.2. Manejo de podas e galhadas 

 

Segundo a NBR 10.004: 2004 os resíduos de poda podem ser classificados como 

classe IIA, que são aqueles considerados não perigosos podendo ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água (ABNT, 2004a). Para o 

Plansab (2019b) ―alguns tipos de resíduos orgânicos, como a celulose e a lignina, têm a 

característica de ser muito ricos em carbono e, desta forma, mais secos. Estes resíduos têm 

menor propensão a atrair vetores de doenças ou causar problemas ambientais quando 

armazenados ou processados ao ar livre‖ (BRASIL, 2019b, p. 15).  

Os RSO originários de podas, de supressão de vegetação, capinas, etc. podem ter 

utilidades das mais diversificadas nas cidades, podendo ser destinadas como insumo para 

processamento de composto orgânico por meio, sobretudo da compostagem, plantio, 

incremento de forração em áreas de mata diretamente sobre o solo, fonte de energia, e outros. 

Entretanto, mesmo sendo caracterizados como não perigosos, a disposição deste tipo de RS 

em lixões ou aterros pode provocar problemas ambientais significativos, haja vista sua 

homogeneização, causando impactos sobre a qualidade do ar, do solo e da água.  
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Em Igarapé os RS de podas em geral sempre tiveram como forma de disposição o 

aterramento, havendo perda do potencial e valorização que poderiam ser viabilizados para 

compostagem. O Projeto Recicla Mais Igarapé prevê a aquisição de um triturador de podas 

que buscará absorver parte desses RS e seu encaminhamento para compostagem; além disso, 

visualiza-se ainda a viabilidade doar para interessados e propriedades rurais existentes tais RS 

triturados para disposição de poda direta no solo em regiões de mata, cinturões verdes etc.  

De acordo com Meira (2010, p. 20) ―não há estimativa da geração diária de resíduos 

de poda urbana para os municípios do Brasil, mas se sabe que a maioria deles é destinada a 

terrenos baldios, lixões ou utilizados como lenha.‖ E complementa ainda que: ―Em alguns 

casos, eles são encaminhados para serviços de compostagem; contudo, essas são ações 

isoladas e desarticuladas, nem sempre suficientes para dar uma destinação adequada a todos 

os resíduos da arborização‖ (MEIRA, 2010, p. 20-21). Para Cortez (2011) a conjuntura acerca 

dos RS de podas deve considerar a reintegração aos atinentes ciclos biogeoquímicos (pela 

obtenção composto pela compostagem), a reutilização (artesanatos, arte ou bancos de jardins) 

ou seu aproveitamento energético (lenha, carvão vegetal, briquete, ou in natura como 

combustivel) (...). 

Sobre a compostagem de RS verdes, Zago e Barros (2017) expõem o caso da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que possui em seus três campus em Belo 

Horizonte amplas áreas de vegetações com espécies e portes dos mais variados, sendo o 

campus da Pampulha o maior deles, (~340 ha), distribuídos entre espaços de gramados, 

jardins e vegetação florestal. O Museu de História Natural e Jardim Botânico é menos 

significativo, (~74 ha) em sua maioria cobertos por vegetação nativa; além disso, no centro da 

cidade, se encontram o campus Saúde e unidades isoladas, que possuem pequenos espaços 

gramados e poucas áreas arborizadas (ZAGO; BARROS, 2017) (FIG. 18): 

Figura 18: Compostagem na UFMG. Em (a) Coleta de folhas no campus Pampulha, para montagem das leiras; 

(b) montagem e reviramento das leiras de compostagem  

 
  Fonte: adaptada pelo autor de Zago e Barros (2017). 
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A TAB. 13 apresenta os quantitativos, em volume, de RS verdes gerados no campus 

da Pampulha levantados na primeira etapa do projeto. 

Tabela 13: Resíduos Verdes do campus da Pampulha (fino, bruto e lenha/galhada), UFMG. 

Ano 

Tipo de material 

Total Fino Bruto Lenha e Galhada 

Volume % Volume % Volume % 

2002 1622 23 2356 33 3216 44 7194 

2003 3924 45 1596 18 3241 37 8761 

2004 3788 52 678 9 2853 39 7319 

2005 3226 40 1900 24 2935 36 8061 

Média 3140 - 1632,5 - 3061,3 - 31335 

Fonte: Barros, Silva e Miranda (s/d) extraído de Zago e Barros (2017, p. 172) 

 

Zago e Barros (2017) citam que a produção de composto orgânico na Fundação 

Zoobotânica (FZB-BH), no Jardim Botânico ocorre por meio da decomposição de RSO 

oriundos de diferentes fontes (podas de grama, folhas secas, restos vegetais, de capina e poda 

de jardinagem e limpeza, sobras de alimentos dos animais, de hortaliças e frutas, além de 

esterco dos animais herbívoros) havendo a necessidade do emprego de trator para 

empilhamento de RS e reviramento das leiras quando há o aumento de temperatura no 

processo. Sobre as características, os autores referem que para o beneficiamento de todo o 

insumo no local foi criada a unidade de compostagem, com um pátio de chão compactado e 

batido com área de 1.900 m² e um galpão de 44 m² com os equipamentos para a realização do 

processo (PBH, s/d).  

Acerca de algumas das experiências verificáveis no País, Plansab, Brasil (2019b) 

destacam atividades em Florianópolis (SC) por meio do Projeto Família Casca, onde podas e 

galhadas servem de insumos em minhocários e leiras de compostagem respectivamente. Em 

Brasília (DF) podas e galhadas servem de cobertura de canteiro em horta comunitária, já no 

Jardim Botânico de Florianópolis (SC), esses materiais são utilizados para agricultura urbana. 

Em última análise, provavelmente, outras iniciativas descentralizadas de manejo de 

podas e de compostagem existem em diversas partes do País, todavia como são pouco 

divulgadas, muita das vezes não há maiores informações legítimas para sua quantificação e 

qualificação.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Percurso Metodológico 

 

Neste estudo é apresentada uma metodologia sequencial mista, amparada por técnicas 

e abordagens quantitativas e qualitativas de coleta e análise de dados. A natureza do trabalho 

é aplicada, uma vez que possui a finalidade de gerar conhecimentos e aplicações práticas em 

problemas específicos. Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa é predominantemente 

explicativa, contudo verificam-se elementos que tendem para o descritivo e para exploratório. 

O estudo segue uma filosofia pragmática, em que o pesquisador enfatiza o problema da 

pesquisa e utiliza todas as abordagens possíveis para entender o problema (CRESWELL, 

2010). Por esse processo, a pesquisa se encaixa dentro da estratégia de pesquisa como ―estudo 

de caso‖, definida por Creswell (2010) como aquela ―em que o pesquisador explora 

profundamente um programa (...) e coleta informações detalhadas usando vários 

procedimentos de coleta de dados‖.  

As principais fontes de dados e informações utilizadas na pesquisa são: 

 Dados levantados e tabulados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé, 

sobretudo de relatórios internos de gestão de RSU (contratos com empresas 

prestadoras de serviços, levantamento de dados de destinação final em aterro sanitário 

privado, custos operacionais dos sistemas, dados de associações de catadores 

existentes, dentre outros); 

 Análise de Relatórios Gravimétricos anteriores, referentes aos anos de 2011 e 2013; 

 Plano Municipal de Gestão Integrada de RS e Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 Consulta a plataformas governamentais;  

 Publicações e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

relativas aos temas abordados; 

 Deliberações Normativas, resoluções do COPAM e resoluções do CONAMA; 

 Legislação referente às políticas ambientais e de RS federal e estadual;  

 Bibliografia e informações contidas em trabalhos científicos, publicações e sites sobre 

a gestão de RSU, dentre outros. 

Esclarecidas as concepções filosóficas e as estratégicas de investigação, serão 

descritos os métodos de pesquisa utilizados. Cada fase foi estabelecida, levando em 
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consideração os objetivos do trabalho. Para alcançar esses objetivos, foram realizadas três 

linhas de desenvolvimento, executadas simultaneamente:   

  1
a
 - Visto que o último diagnóstico por meio da análise da composição gravimétrica de 

RSU no município de Igarapé foi feito em 2013, quando da realização do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos (PMGIRS), e que não há dados atualizados e sistematizados em 

relação aos percentuais de RSU, e ainda por entender que a gravimetria é um estudo essencial 

para subsidiar a definição de estratégias locais que visam a atender à hierarquização de ações 

na gestão de RS, conforme disposições da Lei n
o
 12.305/2010 (PNRS), foi proposta a 

realização de novo estudo, utilizando procedimento em campo, tendo sido adotado o método 

de quarteamento de RSU, conforme NBR 10.007 (ABNT, 2004b). O estudo contemplou ainda 

a realização de cálculos estimados de peso específico e geração per capita. Como referencial 

teórico, foi utilizada a Cartillha de Orientações de Estudo Gravimétrico de RSU, da Fundação 

Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM, 2019a). 

2ª - Para analisar a gestão dos RSU em Igarapé, foram utilizados dados primários e 

secundários, obtidos a partir da análise de documentos e relatórios internos da SEMA, bem 

como foram feitos levantamentos de campo e consulta a outras plataformas governamentais, o 

que permitiu compreender o panorama geral dos RSU no município e a necessidade de ações 

efetivas especialmente em relação aos RSO; e 

3
a
 - Em face dos panoramas apresentados, fez-se a exposição de subsíduos para gestão 

dos RSU com foco centrado nos resíduos orgânicos, apresentando bases e estratégias para a 

gestão. A segregação dos resíduos na fonte geradora e em 3 frações (orgânicos compostáveis, 

recicláveis secos e rejeitos), com a compostagem da fração orgânica sendo realizada em 

diversas escalas e modais (descentralização), sobretudo viabilizadas por meio do ―Método 

UFSC‖ e da vermicompostagem, emergem como potencial aplicabilidade para atenuação dos 

cenários evidenciados em Igarapé.  

Esta pesquisa está em consonância com as ações do ―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ e 

―Projeto Igarapé Resíduos‖, e visam, de maneira continuada, a propor modelos inovadores, 

potencializando iniciativas de autogestão, para estimular um papel mais ativo dos geradores 

(cidadãos e instituições) no gerenciamento dos mesmos.  

A valorização do composto orgânico de qualidade e a promoção de seu uso próximo 

aos locais de geração são caminhos a serem defendidos no presente trabalho.  
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A FIG. 19 sintetiza as etapas da pesquisa, com base nos seus objetivos. 

Figura 19: percurso metodológico com o cruzamento de dados da revisão da literatura 

Percurso 

Metodológico

1- Análise da 

Composição 

Gravimétrica de RSU

Objetivos

2- Análise da Gestão 

dos RSU de Igarapé

3 - Subsídios para 

Gestão de RSO em 

Igarapé

Quarteamento de RS 

NBR 10.007 

(ABNT, 2004)

Determinação de 

Peso Específico e 

Geração per capita de 

RSU

Levantamento de 

dados da Secretaria 

Municipal de Meio 

Ambiente

Levantamento de 

dados da Associações 

de Catadores de 

Recicláveis 

(APAIG-AERPI)

 Bibliografia e informações contidas em trabalhos científicos, publicações e sites sobre a gestão de RSU, 

levantamentos de campo, análise documental, análise de relatórios, plataformas governamentais, 

deliberações normativas e resoluções do COPAM e resoluções CONAMA, Legislação referente às políticas 

de gestão ambiental e de resíduos sólidos federal, etc. 

Geral Analisar a gestão dos RSU com ênfase nos RSO

 Análisar a Composição Gravimétrica de RSU de Igarapé;

 Comparar Resultados gravimétricos anteriores;

 Analisar panorama dos RSU no município de Igarapé considerando os 

RS domésticos, comerciais, poda, supressão, roçada, capina e varrição; 

 Identificar, caracterizar e analisar os principais fatores que influenciam 

a gestão de RSU em Igarapé;

 Analisar custos dos RSU no município;

 Discutir e apresentar subsídios contendo bases e estratégia para a 

gestão de RSO;

 Apresentar os Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé Resíduos;

Específicos

Análise dos RSU em 

Igarapé/MG - Subsídios 

para a Gestão de Resíduos 

Sólidos Orgânicos 

Estratégias, Projetos e 

Articulação com 

políticas locais 

Vermicompostagem 

(Minhocários)

Leira estática com 

aeração passiva 

(Método UFSC)
Diversas

 escalas

Descentralização na 

Gestão de RSU

Orgânicos

(COMPOSTAGEM)

Domiciliar

Comunitária

Institucional

Municipal 

Projeto Recicla Mais 

Igarapé 

Análise e Discussão de 

Resultados

Análise e Discussão de 

Resultados

Levantamentos de 

campo, documental, 

relatórios, etc

Revisão da Literatura

Revisão da Literatura 

Cartilha de 

Orientação FEAM 

MG (2019)

Projeto Igarapé 

Resíduos 

 
   Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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4.2. Caracterização da Área de Estudo 

 

4.2.1. Dados gerais 

 

O município de Igarapé localiza-se na região sudeste da Zona Metalúrgica e Campos 

das Vertentes de Minas Gerais, sendo um dos 34 municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estando a aproximadamente 45 km da capital BH. 

É limitado pelos municípios de São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Itatiaiuçu, Juatuba, 

Mateus Leme e Betim (FIG. 20). Sua área territorial é de 110,942 km², sendo que 64% de seu 

território (~7.000 ha) integra uma Unidade de Conservação (UC) denominada Área de 

Proteção Ambiental (APA Igarapé), cujo objetivo, dentre outros é o de preservar os recursos 

hídricos contribuintes do Sistema Serra Azul. Igarapé localiza-se na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraopeba. Sua população no último censo IBGE em 2010 era de 34.851 pessoas. Dados 

do IBGE estimam que a população para 2019 é de 43.045 pessoas.  

Figura 20: Localização do município de Igarapé (MG), representação de hachura da APA Igarapé e verificação 

espacial de localização em relação à Belo Horizonte e municípios circunvizinhos 

 
  Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé, imagem extraída de Plano de Manejo – APA Igarapé, 2016. 
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De acordo com a Página institucional da Prefeitura a história de Igarapé está ligada à 

história de Minas Gerais. Seus primórdios remontam ao século XVII, com as Entradas e 

Bandeiras. No ano de 1710, iniciou-se a formação do povoado primitivo de Igarapé
21

.  

Emancipou-se de Mateus Leme e tornou-se município somente em 1962, sendo a 

emancipação oficializada em 1
o
 de março de 1963. Até 1948, o transporte de Igarapé a outros 

municípios era feito por meio de animais, ou mesmo a pé, pois não havia estradas próprias 

para o tráfego de veículos motorizados. Com o desenvolvimento do povoado, após sua 

elevação a distrito, estradas de rodagem foram construídas, permitindo o acesso de veículos 

motorizados. Mais tarde, com a construção da Rodovia BR-381 às margens do distrito, que 

faz a ligação entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, a economia de Igarapé dinamizou-se 

ainda mais, devido à importância estratégica da rodovia para todo o País (IGARAPÉ, 2015).  

Até a década de 1970, Igarapé era um município predominantemente rural, sendo um 

dos principais fornecedores de produtos hortifrutigranjeiros para o Ceasa Minas (IGARAPÉ, 

2013). A partir desse período, o município passou a receber as primeiras indústrias de 

autopeças, em razão da instalação da montadora Fiat em Betim (1973), seguidas do 

desenvolvimento do setor imobiliário, do comércio, da prestação de serviços, do transporte e 

da mineração.   

A ocupação é recente e teve dois momentos de crescimento da malha urbana. O 

primeiro, na década de 1970 a 1980, coincidiu com o processo de crescimento da RMBH, e o 

segundo foi no final da década de 1990, quando BH deixou de ser o principal receptor de 

população. Nesse período iniciou-se o processo de migração interna na RMBH, que aumentou 

as taxas de crescimento dos municípios vizinhos. Sua maior mancha urbana está concentrada 

na zona central, às margens da Rodovia Federal BR 381. Seu traçado urbano segue a forma de 

quadrícula, em especial na zona central; na zona periférica observa-se o traçado urbano em 

forma de leque. No centro, as casas foram construídas por quadras e seus principais pontos de 

comércio foram instalados ao longo das principais vias de circulação.  

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, entre 1991 e 2000 a 

população de Igarapé cresceu a uma taxa média anual de 5,04%.  Entre 2000 e 2010, a taxa 

média anual de crescimento da população foi de 3,45%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no 

                                                      
21

 Ver detalhes da história e da formação administrativa em: https://www.igarape.mg.gov.br/detalhe-da-

materia/info/historia-do-municipio-de-igarape/6672 

 

https://www.igarape.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia-do-municipio-de-igarape/6672
https://www.igarape.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia-do-municipio-de-igarape/6672
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mesmo período. Nessa década, a taxa de urbanização passou de 75,48% para 94,44% (PNUD; 

IPEA; FJP, 2015). A TAB. 14 apresenta dados da população total, rural e urbana e por gênero.  

Tabela 14: População total, rural e urbana e por gênero. Igarapé, MG 

População 
População 

(1991) 

(%) do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

(%) de 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

(%) de 

Total 

(2010) 

População total 15.957 100,000 24.838 100,000 34.851     100,00 

Urbana 11.005 68,970 22.977 92,510 32.661 93,720 

Rural 4.952 31,030 1.861 7,490 2.190 6,280 

Homens 8.071 50,580 12.608 50,760 17.520 50,270 

Mulheres 7.886 49,420 12.230 49,240 17.331 49,730 

Fonte: adaptada de PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada e FJP - Fundação João Pinheiro (2015).  

 

4.2.2. Clima 

 

O clima em Igarapé é classificado como tropical de altitude. As médias climatológicas 

são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos, podendo identificar as 

épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região. A estação chuvosa concentra-se 

entre os meses de novembro e março e o período de seca entre junho e agosto (IGARAPÉ, 

2015). A FIG. 21 exibe o comportamento da chuva e temperatura ao longo do ano: 

 

Figura 21: Máxima, mínima e precipitação em Igarapé, MG 

 

              Fonte: Clima Tempo (2013). 
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4.2.3. Relevo, geologia, geomorfologia e pedologia 

 

Igarapé está inserido no Quadrilátero Ferrífero, região caracterizada por relevos 

esculpidos pela influência da estrutura geológica, exibindo claramente as feições dúcteis e 

rúpteis produzidas pelos ventos tectônicos ao qual foram submetidas às diversas litologias 

existentes, identificadas por meio de alinhamentos de cristais, interceptores por vales 

profundos e vetores tectônicos, ou por planaltos atingidos por ciclos de erosão (FILHO, 2008 

apud IGARAPE, 2015, p. 21).  

O relevo da região é plano a ondulado, sendo as elevações bastante acentuadas na 

região sul, onde está localizado o Pico do Itatiaiuçu (IGARAPÉ, 2015), estando 75% de seu 

relevo entre ondulada (25%) e montanhosa (50%). O restante (25%) é composto de áreas 

planas, normalmente associadas às planícies aluviais dos corpos d‘água (IGARAPÉ, 2015). O 

ponto mais alto é o Pico do Itatiaiuçu, a 1.434 m de altitude (IGARAPÉ, 2008). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Igarapé (2015) reproduz que o município 

encontra-se entre dois tipos de geologia a Depressão Franciscana e o Quadrilátero Ferrífero: a 

primeira é caracterizada pelas baixas altitudes, com pontos localizados abaixo do nível do 

mar; e a segunda respectivamente, região de maior concentração urbana de Minas Gerais, área 

de fundamental importância para o desenvolvimento econômico estadual, impulsionando, 

inclusive, o setor industrial, principalmente o segmento siderúrgico.  

Em relação aos solos, no município são encontrados os seguintes tipos: Cambissolo, 

localizado na região norte do município; Neossolo litólico, na região sul; e Latossolo, que 

ocupa a maior parte do município (IGARAPÉ, 2015). 

 

4.2.4. Vegetação e das áreas protegidas 

 

Igarapé incide sobre um ecótone entre Cerrado e Mata Atlântica. A vegetação é 

característica do Cerrado e de Floresta Estacional Semidecidual Montana, sendo sua maior 

concentração na região noroeste do município. A maior parte de seu terrotório (64%), o 

equivalente a 7.100 ha, incide sobre uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 

denominada Área de Proteção Ambiental de Igarapé (APA Igarapé), criada pela Lei n
o
 1.306, 

de 16 de maio de 2003, e regulamentada pelo Decreto n
 o
 1.104, de 16 de maio de 2003.  



128 

A APA Igarapé incide sobre Área de Proteção Especial Serra Azul, (APE Serra Azul) 

regulamentada pelo Decreto Estadual n
o
 20.792/1980.  

A região faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sub-bacia do Rio 

Paraopeba, e seus principais cursos d‘água são o Córrego da Estiva, o Córrego Igarapé e o 

Córrego Machado. Outra área relevante em nível municipal é a Pedra Grande (FIG. 22), 

localizada precisamente na Serra de Itatiaia, em altitudes que variam de 1.250 m a 1.434 m, 

que está referida em carta topográfica como Pico do Itatiaiuçu, cujo acidente geográfico situa-

se na junção dos limites municipais de Igarapé, Itatiaiuçu, Brumadinho e Matheus Leme. 

Pedra Grande foi tombada pelo patrimônio municipal, por meio do Decreto n
o
 1.318/2008, 

como Conjunto Natural e Paisagístico, estando ainda localizada dentro da APA. 

 

Figura 22: Conjunto Natural e Paisagístico da Pedra Grande – Igarapé, MG. Em (a) vista parcial da estrada 

municipal (conhecida como Estrada Usiminas); (b) vista parcial da Pedra Grande vista de sobre Serra de Itatiaia 

 

 Fonte: registro fotográfico do autor (2018). 

 

4.2.5 Atividades econômicas 

 

A economia de Igarapé baseia-se, na produção de hortifrutigranjeiros, no comércio, 

serviços e transportes. A exploração dos recursos hídricos e as atividades minerárias também 

se apresentam como importante campo econômico. Além disso, Igarapé encontra-se em 

processo de desenvolvimento, somando um considerável número de empresas instaladas, 

sobretudo após uma alteração no seu Plano Diretor, (Lei Complementar n
o
 03, de 03 de 

janeiro de 2007), alterado por meio da Lei Complementar n
o
 52, publicada em 26 de abril de 

2013, que criou em seu macrozoneamento a Zona de Empreendimentos Sustentáveis (ZES) 

em uma área de mais de 2.000 ha na região conhecida como Curralinho.  

Na FIG. 23 tem-se o Mapa do Plano Diretor municipal (Macrozoneamentos) adaptado: 
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Figura 23: Mapa com macrozoneamento do Plano Diretor municipal – Igarapé, MG 

Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2018) 
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4.2.6. Indicadores de renda e desenvolvimento 

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, a renda per capita de 

Igarapé cresceu 96,18% nas últimas duas décadas passando de R$ 290,84, em 1991, para R$ 

399,80, em 2000, e para R$ 570,58, em 2010. A porcentagem da população pobre passou de 

44,80%, em 1991, para 25,17%, em 2010, conforme pode ser observado a seguir (TAB. 15). 

 

Tabela 15: Indicadores de renda, pobreza e desigualdade. Igarapé, MG 

Indicador 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 290,84 399,80 570,58 

% de extremamente pobres 15,85 10,46 2,60 

% de pobres 44,80 25,17 10,82 

Índice de Gini
22

 0,57 0,52 0,45 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2015).  

 

4.2.7. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

O IDH de Igarapé passou de 0,399, em 1991, para 0,573, em 2000, com uma taxa de 

crescimento de 21,82%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDH 

do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 70,73% entre 1991 e 

2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,185), seguida por Longevidade e por Renda.  

Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,573 para 0,698, apresentando taxa de 

crescimento de 74,94%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 50,25% entre 

2000 e 2010.  Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda (TAB. 16).  

Tabela 16: Evolução do IDHM no município de Igarapé, no período de 1991 a 2010 

Ano Valor 

IDHM 1991 0,399 

IDHM 2000 0,573 

IDHM 2010 0,698 

Fonte: adaptada de PNUD, IPEA e FJP (2015). 

                                                      
22

 Índice Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, apontando a diferença entre 

os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de 

renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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4.3. Contextualização dos RSU em Igarapé  

 

4.3.1. Caracterização geral 

 

Em Igarapé, cada tipo de resíduo gerado apresenta um manejo particular, segundo suas 

características (IGARAPÉ, 2015). Os serviços de limpeza urbana e de gerenciamento de RSU, 

são realizados geralmente por empresas terceirizadas, com a gestão da SEMA. Dois 

importantes instrumentos para gestão de RSU no município se deram por meio do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), realizado pela SEMA em 

2013 e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) realizado em 2015, por meio do 

Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paraopeba (CIBAPAR), tendo como financiador o 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sendo executado pela empresa Projeta 

Consultoria e Serviços Ltda e pela própria Prefeitura Municipal de Igarapé.  

Apesar de serem instrumentos importantes e de serem observadas diversas melhorias 

na temática, esses planos não têm sido suficientes para sanar um dos maiores obstáculos da 

administração pública, que são os significativos quantitativos de RSU dispostos em aterros.  

O destino dos RSU em Igarapé sempre remontou para o aterramento, seja por meio de 

lixão (1989/2013); aterro de inertes de (2013/2020, que recebe, além dos RS de construção 

civil (RCC), os de poda, supressão de vegetação, roçada e capina e outros); e, numa melhor 

expectativa, AS, esse último a partir do ano de 2007. Em todas essas situações ocorre a 

desvalorização dos resíduos orgânicos, que são os maiores percentuais gerados na 

municipalidade. Além disso, mesmo a coleta seletiva dos recicláveis secos que ocorre desde 

2004 e que se observa um maior interesse por associações e grupos informais, é bastante 

incipiente. O resultado desse panorama gera uma série de aspectos e impactos ambientais, 

sociais e econômicos significativos na municipalidade. 

 Os dados apresentados nessa seção buscam apresentar uma caracterização geral de 

três componentes que norteiam os cenários do município (o histórico do antigo lixão 

municipal, o PMGIRS e o PMSB). Em Resultados e Discussão, são apresentados o 

levantamento e a tabulação dos dados dos RSU no município alvo deste estudo nos últimos 

anos, com enfoque dado aos resíduos orgânicos, com o intuito de diagnosticar a importância 

da situação e os caminhos que a gestão pública municipal deve trilhar para atenuar os cenários 

que são evidenciados. 
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4.3.2. Antigo lixão de Igarapé 

 

Um dos principais históricos acerca dos RSU em Igarapé é o local conhecido como 

―antigo lixão‖, localizado a aproximadamente 4 km da área central, às margens da Avenida 

Norte-Sul no Bairro Ouro Velho (FIG. 24). Suas atividades foram iniciadas em 1989 e 

encerradas em 2013, com as ações do PMGIRS. Nesse local, entre 1989 e 2006, foram 

descartados todos os tipos de RS (urbanos, de saúde, inertes, carcaças de animais, dentre 

outros), sem nenhum registro ou documentação comprobatória.  

De acordo com seu PMGIRS (2013), em 2006 a média de resíduos dispostos no local 

era de aproximadamente 15 toneladas/dia e a estimativa apresentada indica que ao longo dos 

anos foram dispostos no local cerca de 118.800 toneladas resíduos. A partir desse mesmo ano, 

os resíduos começaram a ser compactados e a receber camadas de solo ao final de cada 

jornada de trabalho (IGARAPÉ, 2013). Durante os anos de operação do lixão, não havia 

controle de acesso de veículos, abrigo para vigia, balança ou qualquer estrutura informatizada 

para o controle do volume de resíduos dispostos (IGARAPÉ, 2013). Em 2013 a SEMA fez o 

plano de encerramento de atividades; contudo, até o ano de 2019 não foram realizadas todas 

as ações previstas no documento. Recentemente (novembro de 2019), foi realizado um Plano 

de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com vista a atingir tais objetivos.  

A partir de 2007 os RSU começaram a ser destinados para o AS em Sabará (MG). 

Relatórios da prefeitura indicam que a partir desse mesmo ano o lixão passou a receber apenas 

RCC, podas e inservíveis (sofás, camas e outros); entretanto, registros internos da SEMA, 

evidenciam que nesse período ainda eram dispostos muitos resíduos de forma indiscriminada 

no local. Durante os anos de operação, o lixão recebeu autos de infração emitidos pela FEAM 

e pelo Ministério Público, sendo a primeira infração em 1995, por causar poluição ou 

degradação ambiental (IGARAPÉ, 2013). Esse fato veio a se repetir em 2003 e em 2005, 

tendo, nesse último ano, sido constatados o descarte de resíduos de saúde no local 

(IGARAPÉ, 2013). Em 2009, os RSU deixaram de ser levados para Sabará e passaram a ter 

sua disposição final no AS de Betim (MG), localizado no Bairro Citrolândia, até o ano de 

2012, quando começaram a ser destinados para o aterro privado da empresa Essencis, também 

em Betim, exceto os resíduos de construção civil e os resíduos de podas, supressão de 

vegetação, roçada e capina, que até tempo dessa pesquisa (2020) estão sendo dispostos no 

aterro de inertes localizado no próprio município. 
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Figura 24: Localização do antigo lixão. Em (a) imagem de satélite (2020) em relação a região central; (b) área em 2013; (c) em 2020 verificando que no local não havia exposição 

de RS aparente; (d) e (e) exposição de RS no local em 2004 e 2005; (f) aterramento de RSS; (g) vista parcial do lixão em 2019 sem atividades e exposição de RS 

 

Fonte: elaborada pelo autor, imagem adaptada de Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IDE-Sisema, (2019) e Sistema 

Integrado de Informação Ambiental (2013); Registro fotográfico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2013; 2019). 
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4.3.3. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) (2013) 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Igarapé foi 

elaborado pela SEMA em 2013. Em 30 de setembro do mesmo ano, em audiência pública na 

Câmara dos Vereadores (FIG. 25), foi realizada a validação do documento. 

Figura 25: Audiência Pública do PMGIRS 

 
Fonte: adaptada de Prefeitura Municipal de Igarapé (2013). 

 

O PMGIRS de Igarapé teve como objetivo atender à PNRS, estabelecendo diretrizes 

municipais para a gestão e o manejo adequado de resíduos, garantindo, assim, a proteção da 

saúde pública e a qualidade ambiental, para a não geração, a redução, a reutilização, a 

reciclagem e a disposição final adequada somente dos rejeitos. Basicamente, o plano foi 

desenvolvido em quatro momentos: 1) diagnóstico da situação dos RS; 2) prognóstico 

tratando o provável desenvolvimento futuro ou o resultado do processo; 3) objetivos e metas; 

e 4) projetos e ações. O Plano foi elaborado por meio de 2 grupos de trabalho e a elaboração 

do documento se deu em etapas, que nortearam o planejamento desde o conhecimento da 

situação atual, por meio do diagnóstico, até a consolidação e a formalização do plano.  

Um dos principais instrumentos apresentados no Plano se deu por meio da análise da 

composição gravimétrica de RSU, que gerou dados abrangentes de todo o município e que 

mostrou que 58,4% dos RSU no período, em peso, eram compostos por resíduos orgânicos.  
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Durante a execução do plano foi encontrada limitação em muitos dos levantamentos 

de dados na fase de diagnóstico realizados pela SEMA, e muitos desses dados inclusive se 

mostraram incipientes, sobretudo acerca da realidade da parcela orgânica dos RSU. Em 

âmbito geral, as questões acerca dos resíduos orgânicos foram pouco tratadas no plano, exceto 

por expor o encaminhamento dos mesmos. Naquele período os resíduos domiciliares em geral 

eram destinados para AS e os resíduos de poda, supressão de vegetação, roçada, capina, bem 

como os de construção civil e dentre outros eram destinados para o lixão municipal. 

No Formulário de Cadastro do PMGIRS de Igarapé apresentado à FEAM-MG, estão 

os principais dados levantados e as articulações que seriam tomadas a partir da construção do 

plano. No âmbito da presente pesquisa, alguns desses dados no que concerne aos RSU 

serviram de balizadores dos cenários que serão apresentados na seção resultados e discussão, 

conforme (TAB. 17 a 22) e (QUADROS 12 a 15) a seguir: 

Tabela 17: Diagnóstico apresentado à FEAM dobre os RSU em 2013  

Total de RSU coletados 

(t/dia): 

Quantidade (t/dia) Destinação (%) em relação a quantidade 

coletada 

Matéria orgânica 11,6 t/dia Foi informado que 100% eram destinados para AS.  

Metais 0,166 t/dia Foi declarado que 50% dos metais eram 

encaminhados à reciclagem e outros 50% para AS. 

Papel/Papelão 1,55 t/dia Segundo formulário enviado a FEAM 35,4% 

desses RS eram reciclados e 64,6% eram 

destinados para AS. 

Plástico 1,86 t/dia Segundo formulário enviado a FEAM 10,75% eram 

reciclados; e 89,25% eram destinados para AS. 

Vidro 0,086 t/dia Foi declarado que 23% eram destinados a 

reciclagem e 77% eram encaminhados p/ AS. 

Outros resíduos: alumínio 4 kg dia A APAIG recolhia por dia cerca de 4 kg de 

alumínio no período, porém eram evidenciados 

diversos catadores avulsos. 

Fonte: adaptada pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

Tabela 18: Resíduos da construção civil, conforme disposição da Resolução do Conama n
o
 307 

Total de Resíduos da Construção Civil Coletados (t/mês): 

Característica Quantidade (t/mês) Destinação 

Grupo A 660 m
3
/mês Antigo lixão (Margens da Avenida Norte Sul). 

Grupo B - A quantificação identificada como Grupo A foi referente ao controle 

de entrada de veículos no lixão. Foi informado que não havia balança 

para pesagem no local e que o controle de entrada e saída dos 

veículos era realizado considerando a quantificação em m³ 

aproximada. A maioria dos RS era constituída de RCC; contudo, 

dados da SEMA indicava que os RSO originários de poda, roçada e 

capina também eram dispostos no local e que muitos RS com 

características de recicláveis originários dos RSD estavam chegando 

ao lixão no período analisado. 

Grupo C - 

Grupo D - 

Fonte: adaptada pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 
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Tabela 19: Resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina, entre outros) 

Total de Resíduos de Limpeza Pública Coletados: 

Característica Quantidade 
 

Destinação 

Entulho Misto 6.864 m
3
/ano A quantificação identificada é referente ao 

controle de entrada de veículos no antigo lixão. 

Conforme mencionado no local não havia 

balança. Era realizado no local um controle de 

entrada e saída dos veículos, onde eram 

identificadas suas características levando em 

consideração a quantificação m³ aproximada. 

Varrição 4.800 m
3
/ano 

Poda/Capina 12.240 m
3
/ano 

Fonte: adaptada pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

O PMGIRS indicou a área onde funciona atualmente o aterro de inertes (TAB. 20) 

como local favorável à disposição de RCC; apesar disso, o início de operação do aterro não 

seguiu os indicativos do PMGIRS, sendo aberto em novembro de 2013, sem licenciamento 

ambiental e sem seguir critérios de operação e construção, fato esse que permanece até 

tempos da presente pesquisa (2019/2020). 

 

Tabela 20: Áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos 

Área 

Potencial 
Endereço 

Coordenadas 

Geográficas 

Distância média até o 

núcleo populacional / 

transbordo / 

tratamento 

Características favoráveis 

Aterro para 

materiais 

inertes Classe 

IIB Resíduos 

da 

Construção 

Civil 

Avenida 

Cristiano 

Chaves de 

Oliveira 

 

Bairro: 

Veterinária 

Coordenada 

Geográfica 

(em grau, minuto e 

segundo DMS 

Latitude:20°04‘05.

67‖S Longitude: 

44º20‘17.42‖O 

3 km 

(x) Área erosiva 

(  ) Área cárstica 

(  ) APP 

(  ) Área sujeita a inundação 

(x) Distância de curso d‘água maior 

que 300m 

(x) Distância do núcleo populacional 

maior que 500m 

(  ) Distância maior que 100m de 

rodovias e estradas 

(x) Distância de aeroporto maior que 

20 km 

Fonte: adaptada pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

Dados do PMGIRS mencionam que os gestores do município declararam ter interesse 

no consorciamento ou na solução compartilhada, por meio da parceria público-privada (PPP), 

do Colar Metropolitano (CMBH) e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

(IGARAPÉ, 2013). Foram apresentados indicadores de desempenho operacional e ambiental 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de RS, como: índice de reclamações e protocolos, 

análise e coleta de dados, percentual de reciclagem e abrangência de rotas de coleta. Os RSO 

foram pouco tratados no PMGIRS; contudo, o Programa Municipal de Educação Ambiental 

(PROMEA) poderia subsidiar ações a respeito da coleta seletiva, em especial dos RSO em 

escolas e creches, de forma a estimular a compostagem e hortas escolares.  
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Essas ações no município sempre foram muito ―pulverizadas‖ e desarticuladas. No 

PMGIRS, houve interesse em movimentar ações de educação ambiental de forma contínua, 

porém, ao longo dos anos, considerando o período 2013-2019, não houve ações do programa 

(QUADRO 12). 

Quadro 12: Programa de Educação Ambiental 

Nome Publico-Alvo Período do Treinamento 

PROMEA Comunidade Escolar Contínuo 

Fonte: adaptado pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

No formulário enviado a FEAM, os gestores do município declararam que em 2013 

havia uma organização de catadores e grupos interessados na coleta e comercialização de 

resíduos recicláveis (QUADRO 13). Foi informado no PMGIRS (2013) grande dificuldade 

em ações e propostas de melhorias nas atividades realizadas pela Associação dos Catadores 

Parceiros do Meio Ambiente de Igarapé (APAIG) devido grande parte dos associados não 

querer modificar mecanismos de gerenciamento, imperando velhos paradigmas impostos 

pelos associados. Foi informado que apesar da prefeitura oportunizar espaço físico, veículos, 

combustível e suporte técnico, os índices de coleta de recicláveis secos ao longo dos anos se 

mostraram abaixo das expectativas. 

 

Quadro 13: Programa de coleta seletiva 

Nome 
Situação em relação à formalização 

(Formal/informal) 

Descrever a forma de participação na 

gestão dos resíduos 

APAIG  Formal Coleta Seletiva 

Fonte: adaptado pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

Tabela 21: Custos da prestação de serviço limpeza urbana e manejo de RSU 

Tipo Custo/per capita (ano) Forma de Cobrança dos Serviços  

Limpeza Urbana  R$ 99,619  Não há cobranças 

Manejo de RSU  R$ 40,072 Não há cobranças 

Fonte: adaptada pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 

 

Quadro 14: Ações e indicadores para acompanhamento, controle e fiscalização 

Ação Indicador Responsável 

Fiscalização da disposição de RS Índice de limpeza 

Departamento de Limpeza 

Urbana e Gestão de Resíduos 

Rastreamento de rota Cumprimento de horário e rota 

Atendimento ao público 
Monitoramento de solicitações e 

reclamações 

Fonte: adaptado pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 



138 

 

Acerca do QUADRO 14, os dados apresentados foram devidamente realizados e se 

mostram como um dos melhores instrumentos de gerenciamento de RSU na municipalidade. 

A tempo do PMGIRS, foram levantados principais pontos de descarte inadequado de RSU no 

ano de 2013 realizada na etapa de Diagnóstico (TAB. 22). A tempo dessa pesquisa esses 

pontos não se encontram mais com disposição de resíduos: 

Tabela 22: Identificação de áreas de disposição inadequada de RS e áreas contaminadas 

Área Endereço Coordenadas Tipo Características gerais da área (2013) 

5,4 ha 

 

Avenida Norte 

Sul S/N° - Bairro 

Ouro Velho  

Antigo Lixão 

Latitude: 

20°46‘15.09‖ 

Longitude: 

44°19‘19.1772‖ 

RSU 

Quando o lixão iniciou suas atividades, em 

1989, eram dispostos todos os tipos de RS. 

A partir de 2007 os RSU começaram a ser 

destinados ao AS. Desde então a área passou 

a receber: entulho, poda, capina e varrição. 

Em 2013, havia o controle de entrada e saída 

de veículos e verificação dos materiais que 

estavam sendo dispostos, sendo registrados 

número de descargas. Não havia o controle 

de pesagem. Outra característica importante 

é que a área encontrava-se em processo de 

desativação. Uma nova área estava sendo 

viabilizada para disposição de inertes da 

RCC. Foi informado que o local contaria 

com toda a infraestrutura e seria de acordo 

pelas normas ambientais e de engenharia 

vigentes. Fato que não ocorreu. 

0,2 ha 

 

Rua Vinte 

Bairro: 

Veterinária 

Latitude: 

20°05‘13.0‖ 

Longitude: 

44°20‘49.2‖ 

RSU 

 

A área situada em Zona de Chacreamento 

com bota-fora em propriedade particular 

isenta de muros e sem cercamento. No 

período eram evidenciados RSU e da RCC 

em grande quantidade.  

0,0009 

ha 

 

Av. Airton Senna 

esquina com Rua 

Carola, Cidade 

Nova 

Latitude: 

20°04‘59.6‖ 

Longitude: 

44°17‘43.5‖ 

RSU 

 

Eram evidenciados alguns pequenos pontos 

de bota-fora com características de RSU. 

Como ponto de referência a Área da Rede de 

Furnas, próximo ao campo de futebol. 

0,0006 

ha 

 

Avenida Airton 

Senna 

Bairro Cidade 

Nova 

Latitude:  

20°05‘05.5‖ 

Longitude: 

44°17‘52.5‖ 

RSU 

 

Pontos de bota-fora com características de 

RSU. 

Fonte: adaptada de formulário FEAM (2013) e SEMA (2013). 

 

Em relação à periodicidade de revisão do PMGIRS, a SEMA, por meio do Grupo 

Gestor, decidiu revisar o plano de quatro em quatro anos, o que vem ocorrendo de maneira 

interna na junto ao Departamento de Resíduos da SEMA.  

A seguir, estão listadas as metas constantes do PMGIRS (2013) (QUADRO 15): 
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Quadro 15: Metas do PMGIRS e seu status a tempo da pesquisa (2019) 

Metas No Metas Específicas Ação/Projeto Execução Prazo 
Status 

(2019) 

Resíduos Sólidos 

de Saúde 
1 

Gerenciamento de RS 

Tornar obrigatório o PGRSS, com 

renovação anual. Exigir no 

licenciamento ambiental o sistema de 

gerenciamento de RS dos 

empreendimentos. 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Emerg. imediato Parcial 

Aperfeiçoamento da 

Logística 

Criação de DTR devidamente 

dimensionamento para recebimento 

dos resíduos dos geradores do 

município. Sugestão criar o DTR no 

Hospital Oftalmológico. 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Curto 
0 até 3 

anos 
Parcial 

Responsabilizar o gerador do resíduo 

da saúde pela destinação conforme lei 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Curto 
0 até 3 

anos 
Parcial 

Adequação da coleta dos RSS do 

serviço público 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Emerg. imediato Parcial 

Treinamento Servidor 

Público da Saúde 

Realização de treinamento com 

funcionários da saúde, com o objetivo 

de promover a boa segregação dos 

resíduos perigosos e dos recicláveis. 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Emerg imediato Feito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorias na 

Coleta Seletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer a instituição e 

administração da APAIG 

Qualificar e aperfeiçoamento da 

administração. 
SEMA 

APAIG 

 

Curto 
0 até 3 

anos 

Não 

realizado 

Promover a transparência. Emerg. imediato 
Não 

realizado 

Adequações físicas. Médio 
4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Adequações de layout do galpão.  
SEMA 

APAIG 
Curto 

0 até 3 

anos 

Não 

realizado 

Remuneração de catadores. PMI Médio 
4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Aperfeiçoamento da 

Coleta Seletiva 

Melhorias de logística. 

SEMA Emerg. imediato 

Parcial 

Expansão da cobertura de área 

pavimentada. 
Parcial 

Gerenciamento de 

Resíduos 

Exigir, no licenciamento ambiental, o 

sistema de gerenciamento de RS dos 

empreendimentos. 

SEMA Curto 
0 até 3 

anos 

Não 

realizado 

Mobilização 

Identificação visual, personalização 

de veículos, uniformes para 

funcionários, distribuição de sacolas 

retornáveis para coleta seletiva e 

campanhas diversas. 

SEMA E 

APAIG 
Curto 

0 até 3 

anos 
Parcial 

Capacitação 

Treinamento do operacional APAIG. 

SEMA/ 

INSEA 

APAIG 

Emerg. imediato Parcial 

Treinamento dos coletores da 

prefeitura. 
Emerg. imediato Feito 

Treinamento da equipe administrativa 

da Sema. 
Emerg. imediato 

Feito 

Continua 



140 

 

 

 

 

Melhorias na 

Coleta Seletiva 

 

 

 

2 

Envolvimento dos 

catadores avulsos 

Cadastramento de catadores, 

associações e/ou intermediadores que 

realizam, formal ou informalmente, a 

coleta seletiva do município. 

SEMA E 

APAIG 
Emerg. imediato 

Não 

realizado 

Indicadores 

Realização de Estudo da Composição 

Gravimétrica do material reciclável 

pelo menos uma vez no ano. 

SEMA E 

APAIG 
Emerg. imediato Parcial 

 

 

 

Gerenciamento 

de RSU 

3 

 

Aperfeiçoamento da 

Logística 

 

Ampliação e otimização das rotas, 

treinamento, criar mapas e 

reprogramar rotas. 

SEMA Médio 
4 a 8 

anos 
Feito 

Reduzir em 90% os 

recicláveis misturados 
Mobilização e fiscalização. SEMA Médio 

4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Mobilização 

Criar programas contínuos de 

educação ambiental, intensificar a 

fiscalização e incentivar a 

compostagem domiciliar. 

SEMA Médio 
4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Indicadores 

Aperfeiçoamento da coleta e análise 

de dados. SEMA Emerg. 
imediato Feito 

Estudo periódico da gravimétria imediato Parcial 

Consórcio 

Parceria público-privada (PPP) com o 

estado, referente à destinação final 

dos RSU, visando à diminuição de 

custos do município. 

SEMA Curto 
0 até 3 

anos 

Não 

realizado 

Serviço de 

Varrição 
4 

Aperfeiçoamento do 

Serviço de Varrição 

Melhorias de logística, expansão da 

cobertura de área pavimentada, 

transporte da equipe de varrição e 

treinamento. 

SEMA Emerg. imediato Feito 

Mecanização do sistema de varrição. SEMA Curto 
0 até 3 

anos 
Parcial 

RS Especiais 5 Controle e destinação Fomentar a logística reversa. SEMA Emerg. imediato Parcial 

Gerenciamento e 

disposição de 

RCC 

6 

Nova área para aterro de 

materiais inertes 
Projeto; licenciamento operação. SEMA Emerg. imediato 

Não 

realizado 

Encerramento das 

atividades do antigo 

lixão 

Elaboração de projeto conforme a 

legislação, item 5.1.2. Recuperação 

simples, descrita no caderno técnico 

de reabilitação de áreas degradadas 

por RSU – Minas Sem Lixões. 

SEMA Emerg imediato Parcial 

Implantar a 

usina de beneficiamento  
Projeto, licenciamento e operação. SEMA Médio 

4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Plano Municipal de RCC 
Criar plano municipal e exigir dos 

grandes geradores o plano. 
SEMA Médio 

4 a 8 

anos 

Não 

realizado 

Educação 

Ambiental 
7 PROMEA 

Elaborar e implantar programa de 

educação ambiental. 
SEMA Emerg imediato 

Não 

realizado 

Saneamento 

Básico 
8 

Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

(PMSB) 

Elaborar e implantar. OBRAS Emerg imediato Feito 

Fonte: adaptado pelo autor de Formulário FEAM (2013) e SEMA Igarapé (2013). 



141 

 

4.3.4. Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) (2015) 

 

Em 2015, foi elaborado no município de Igarapé o PMSB, por meio do Consórcio 

Intermunicipal da Bacia do Paraopeba (CIBAPAR) e do Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG). A construção desse importante instrumento foi idealizado pela empresa Projeta 

Engenharia e pela Prefeitura Municipal de Igarapé, atendendo aos dispositivos da Lei Federal 

n
o
 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento. 

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos é um dos 4 eixos do saneamento, que 

envolve ainda a abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário e a drenagem e o 

manejo das águas pluviais. Logo, faz-se necessário expor nessa pesquisa um breve recorte nos 

produtos do PMSB no que concerne a temática dos RSU e da limpeza urbana.  

 Essencialmente o PMSB de Igarapé fora contruído seguindo as seguintes etapas:  

1) caracterização do município, expondo os aspectos culturais e sociais, características 

de demografia, assistência social, desenvolvimento urbano e taxa de pobreza, educação, saúde 

e atividades vocacionais econômicas, além dos aspectos físicos e ambientais;  

2) diagnóstico da situação do saneamento básico, contemplando os quatro eixos; 

3) prognóstico;  

4) programas, projetos e ações;  

5) monitoramento, avaliação e revisão; 

6) alternativas de fontes de financiamento dos serviços de saneamento básico; e  

7) regulamentação dos serviços. Os resultados das etapas e dos desdobramentos 

culminaram na entrega dos produtos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
23

.   

De acordo com o PMSB (2015) o formato do plano de trabalho buscou modelos que 

permitissem uma construção de forma participativa, aplicando questionários nas 

comunidades, oficinas para coleta de informações, chamadas de participação do público em 

rádios, folhetos informativos e divulgação em meio eletrônico. Após a conclusão, no dia 

11/12/2015 foi realizada uma audiência pública para consolidação do PMSB na Câmara de 

                                                      
23

 Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1tGfqwosqExhv2jsSwxDVg7mJXz5on-EF?usp=sharing>. 
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Vereadores de Brumadinho, MG, juntamente com outros municípios da Bacia. No QUADRO 

16 é exibido um breve resumo da avaliação desses produtos com dados compilados do PMSB:  

Quadro 16: Resumo dos produtos do PMSB com descrição baseada em avaliação de conteúdo 

Produtos Descrição com base em avaliação dos conteúdos do PMSB 

Produto A 

Cópia do ato público do 

Poder Executivo 

(decreto ou portaria), com 

definição dos Comitês. 

Formado por equipe multidisciplinar incluindo técnicos diversos dos órgãos e 

entidades municipais. Teve como atribuições o acompanhamento das etapas de 

elaboração do Plano e o auxílio no processo de mobilização para o Plano. O Decreto 

n
o
 1.821, de 30/4/2015, criou o comitê de coordenação e o comitê executivo, que 

dispõe sobre o processo de elaboração de política pública e o respectivo PMSB. 

Produto B 

Plano de Trabalho e 

Plano de Mobilização e 

Comunicação 

Socioambiental (PMCS) 

Envolveram as ações e os procedimentos durante a elaboração do PMSB. O Plano 

de Trabalho (PT) delineou a enfoque metodológico empregada na construção, as 

atividades e seu cronograma de execução. O PMCS expôs a proposta de 

envolvimento da população no processo participativo. O PT teve por objetivo criar 

um instrumento que amparou o incremento das atividades, visando às diretrizes do 

Termo de Referência da FUNASA. As visitas foram de grande valia, sendo possível 

estabelecer contatos com os responsáveis pela gestão dos serviços de saneamento 

(SSB). O objetivo foi introduzir ao agente municipal os assuntos e as demandas que 

deveriam ser levantadas e prestar o apoio do prefeito na realização do PMSB. 

Produto C 

Relatório do Diagnóstico 

Técnico-Participativo da 

Situação do Saneamento 

Básico 

Diagnóstico das áreas urbanas e rurais, constituído a partir do levantamento de 

dados primários (reuniões, questionários, entrevistas e visitas a campo) e 

secundários. A Projeta Engenharia se fez presente durante o processo com técnicos 

da Prefeitura e de prestadores de SSB. As áreas foram visitadas visando coletar 

dados e informações para compor o diagnóstico, incluindo o registro fotográfico das 

estruturas. O produto apresentou (aspectos físicos, socioeconômicos, institucionais e 

legais) do saneamento básico e dos setores de relações mútuas (desenvolvimento 

urbano e habitação, situação ambiental e dos recursos hídricos, situação da saúde). 

O produto objetivou avaliar a prestação dos SSB a partir do conhecimento dos 

sistemas implantados e de seus operadores e prestadores SSB, descrevendo as 

características técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas, assim como os 

projetos e estudos existentes ou em andamento para os 4 eixos do saneamento. A 

partir do diagnóstico foram feitos os planejamentos p/ alcançar os objetivos, sendo 

ele a base das propostas a serem inseridas. A participação social na elaboração do 

diagnóstico foi efetiva, uma vez que a população é detentora de informações 

relevantes sobre a real situação dos serviços prestados, podendo apontar as 

carências e potencialidades, assim como indicar possibilidades de progressos. 

Produto D 

Relatório da Prospectiva e 

Planejamento Estratégico 

O diagnóstico permitiu a identificação das carências e necessidades. A partir daí, foi 

admissível estabelecer as estratégias para alcançar os objetivos e as metas definidas, 

tendo como horizonte o planejamento de 20 anos. No produto foi realizada projeção 

populacional, possibilitando avaliar e entender as futuras demandas pelos serviços 

dentro do horizonte de planejamento. Nessa etapa foram exibidos os possíveis 

cenários de demanda, identificadas as carências atuais e futuras (balanço entre a 

oferta e a demanda pelos serviços), constatadas as compatibilidades entre as 

carências identificadas e as ações para o seu equacionamento, avaliadas as 

alternativas de gestão dos serviços de saneamento e definidos os objetivos e as 

metas do PMSB, que embasaram o Produto E. 

Produto E 

Relatório dos Programas, 

Projetos e Ações; 

Fundamentados nos objetivos e das metas no Produto D, foram ordenadas propostas 

tanto para os 4 eixos, nomeadamente, quanto para o desenvolvimento institucional 

da PMI e prestadores de serviços, assim como de educação ambiental dos munícipes 

e técnicos. As propostas foram ajustadas em avaliações compatibilizadas, de modo a 

apresentar a melhor viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental dos 

sistemas e serviços. Para tanto, serão avaliados também o Plano Plurianual (PPA) e 

os planos correlatos. As ações propostas foram organizadas dentro do horizonte de 

planejamento de 20 anos, programas de ações emergenciais a serem realizadas em 

um período de até três anos; de curto prazo (4 a 8 anos); de médio prazo (9 a 12 

anos) e de longo prazo (13 a 20 anos).                                                 Continua→ 
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Produto F 

Plano de execução 

Direcionamentos a serem seguidos para execução dos programas, dos projetos e das 

ações. Nessa etapa foram organizadas as estimativas de custos dos programas, dos 

projetos e das ações propostos, bem como os responsáveis por sua realização. 

Sabendo-se que os recursos dos municípios muitas vezes não são suficientes para o 

financiamento de todas as propostas, nesse produto também foram apresentadas as 

possíveis fontes de financiamento existentes no Brasil e também no exterior. 

Produto G 

Minuta de Projeto de Lei 

do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Foram elaboradas minutas de lei e regulação básica dos SSB. Essas minutas de 

Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, de 

Limpeza Urbana e Manejo dos RS e de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas irão compor a Política Municipal de Saneamento. As minutas foram 

entregues à Prefeitura e, em seguida, foram aprovadas pelo Poder Legislativo 

municipal. Em 2017, a Lei n° 1.733 de 30 de março de 2017, publicada 31/3/2017, 

dispôs sobre a Política Municipal de Saneamento, criando ainda o Conselho 

Municipal de Saneamento e o Fundo de Saneamento. Na mesma data, foi publicada 

a Lei n° 1.734, de 30/3/2017, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento e deu 

outras providências. 

Produto H 

Relatório sobre os 

indicadores 

de desempenho 

do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Os PMSB devem ser revisados de forma articulada com as Políticas Municipais de 

Saúde, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de 

Habitação. Várias são as formas de avaliar o desempenho de ações, sendo a mais 

difundida a metodologia baseada no uso de indicadores, instrumentos de apoio ao 

monitoramento da eficiência e da eficácia das ações do PMSB. Foram propostos 

indicadores que permitessem o acompanhamento e a avaliação dos programas e 

ações propostos, abrangendo os aspectos técnico, operacional, econômico-

financeiro, ambiental, social, institucional e de saúde. Para avaliação sistemática das 

ações programadas, além de elaborar um conjunto de indicadores para 

monitoramento e avaliação dos resultados do PMSB, foi proposta a constituição de 

uma comissão de acompanhamento e avaliação formada por representantes, 

autoridades e/ou técnicos das instituições do Poder Público municipal, estadual e 

federal relacionadas ao SSB, além de membros da Defesa Civil, dos Conselhos 

Municipais e de representantes da Sociedade Civil, podendo ser os mesmos 

integrantes do Grupo, com o adendo de outros membros. 

Produto I 

Sistema de informações 

para auxílio à tomada de 

decisão 

O item é uma exigência legal da Lei 11.445/2007. A consultoria elaborou um 

produto com as diretrizes para elaboração e implantação. A descrição e/ou 

especificação do sistema de informações bucaram a objetividade e a discriminação, 

detalhada dos processos a serem abrangidos (e, dentro de cada processo, quais as 

funcionalidades e limitações esperadas). O sistema foi capaz de coletar e armazenar 

dados e de processá-los, com o objetivo de produzir informações. O grau de 

complexidade do sistema varia conforme a necessidade do município. Ele deve ser 

articulado com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Produto J 

Relatório mensal 

simplificado do andamento 

das atividades 

desenvolvidas 

Entregue à Prefeitura, aos Comitês, ao MPMG – Promotorias de Meio Ambiente 

das Bacias dos Rios Paraopeba e Rio das Velhas, ao CIBAPAR e à FUNASA 

durante todos os meses de elaboração do PMSB. Foram exibidas listas de presença 

dos eventos de mobilização, material de divulgação utilizado para mobilização, 

pautas de reuniões, andamento dos produtos entregues, relatórios fotográficos das 

reuniões de mobilização e dos comitês e eventuais dificuldades que pudessem 

atrasar o cronograma físico. Produtos foram avaliados e aprovados pelos 

responsáveis. Os ajustes aos relatórios ou aos procedimentos de elaboração 

descritos foram solicitados ao município, conforme necessidade. 

Produto K 

Relatório final do PMSB 
Resumo de produtos descritos, configurando-se na consolidação do PMSB.  

Fonte: Adaptado com base em avaliação de dados do PMSB de Igarapé; Produto B (IGARAPÉ, 2015, p. 16-21). 

 

De acordo com informações extraídas do PMSB (2015) o ―Produto D‖ teve como 

objetivo a formulação de cenários de idealização para os serviços de saneamento básico, 

definindo objetivos e metas com base nas carências atuais e nas demandas futuras, no que se 
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refere aos 4 eixos do saneamento; isto posto, foram indicadas propostas e diretrizes de 

intervenção a serem abrangidas ao longo do horizonte de 20 anos. ―A projeção populacional é 

o ponto de partida para a construção dos cenários de metas e demandas do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Igarapé‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 5). Em âmbito geral, tais 

projeções objetivaram o planejamento na delimitação de cenários futuros e na formulação de 

políticas considerando escopo de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, foram analisadas 

5 projeções populacionais (geométrica, aritmética, analítica pessimista, analítica otimista e 

analítica moderada) (IGARAPÉ, 2015). O ―Produto D‖ do PMSB (2015) refere que dentro do 

horizonte de planejamento, as intervenções foram divididas em prazos: imediato (até o 2º 

ano); curto prazo (3º ao 6º ano); médio prazo (7º ao 10º ano); e longo prazo (11º ao 20º). Após 

a escolha da projeção populacional mais adequada à realidade, partiu-se para a construção de 

três cenários, com suas respectivas demandas por serviços de saneamento (IGARAPÉ, 2015). 

Tais cenários buscaram identificar e comparar as opções de intervenção, observados o sistema 

territorial, os aspectos demográficos e os operacionais de cada serviço (IGARAPÉ, 2015).  

Conforme exposição de dados do Relatório Final (Resumo Executivo) do PMSB 

(2015) ―Produto K‖ acerca dos melhores cenários para os serviços de limpeza urbana e 

manejo de RS refere-se em destaque (IGARAPÉ, 2015, p. 62-63):  

O Cenário 1 corresponde a uma condição a ser perseguida para a 

universalização dos serviços de saneamento, onde as ações se concentram no 

início do horizonte de planejamento, ou seja, nos prazos imediato e curto, o que é 

pouco sustentável, tendo em vista que as etapas de estudos e planejamentos seriam 

atropeladas por um anseio maior de realizar as ações. Ainda que factíveis do ponto 

de vista de engenharia, a implementação das metas nos prazos imediato e curto 

(conforme o Cenário 1) esbarram nos aspectos financeiros, que vão além da 

vontade dos gestores e prestações e anseios da sociedade.  

 

O Cenário 3 corresponde àquele com maiores investimentos a longo prazo, 

postergando a universalização dos serviços, portanto, indo na contramão das 

políticas atuais do país.  

 

O Cenário 2 por sua vez é considerado o mais factível, onde a maior parte dos 

investimentos se dá em curto e médio prazos, sendo assim, levando em 

consideração um maior tempo para o planejamento e implementação das ações para 

a universalização dos serviços de abastecimento de água. Sendo assim, para os Eixos 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, o Cenário 2 foi considerado o mais plausível de se adotar, 

tendo em vista a sustentabilidade do sistema e o planejamento prévio das ações. 

(Destaca-se). 

 

 

A partir dos melhores cenários no que concerne a temática da presente pesquisa faz-se 

a seguir um recorte das principais proposições dos produtos do PMSB considerando o 

Cenário 2. 
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Em relação aos cenários dos serviços de limpeza urbana e manejo de RS, o PMSB 

(2015) evidenciou que, a partir da elaboração do ―Produto C‖, foi possível avaliar a situação 

referente à prestação e aos índices de atendimento dos serviços. Também a partir do mesmo 

Produto, dos dados recolhidos e das informações extraídas, foram elaborados cenários dentro 

do prognóstico que visaram à prospecção de melhorias do atendimento dos serviços prestados 

referentes ao eixo em um horizonte de 20 anos. A partir de carências relacionadas ao sistema 

atual, foram identificadas variáveis (QUADRO 17) a serem consideradas no estabelecimento 

de cenários de planejamento que visam às suas melhorias.  

De acordo com PMSB (2015) no Cenário 2 foram instituídas metas para a idealização 

de execução em curto e médio prazos, haja vista os dificultadores de enfrentamento de 

Igarapé, como disponibilidade orçamentária e maior necessidade de tempo para planejamento 

e implantação.  

Quadro 17: Principais características do cenário 2 

Váriáveis Hipótese 

Unidade Territorial 

Nesse cenário, a unidade territorial no município é caracterizada contemplando a 

área urbana e rural, tendo em vista a criação, em curto e médio prazo, de um 

consórcio intermunicipal para o manejo dos RS. Cabe salientar que as metas serão 

estipuladas para o município de Igarapé e futuramente, caso se concretize a 

formação de consórcio, deverá ser discutida para os demais municípios. 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta dos 

RSD 

O índice de cobertura é caracterizado pela população efetivamente atendida com a 

coleta de RS e com regularidade adequada, ou seja, está associada à população 

efetivamente contemplada pela coleta do lixo. O índice de cobertura relatado pela 

Prefeitura atualmente foi de 100% para as áreas urbana e rural, e nesse cenário 

pressupõe-se uma intensificação dos investimentos em curto e médio prazo, a fim 

de universalizar a cobertura no município. 

Índice de cobertura 

pelos serviços de coleta 

seletiva e taxa de 

recuperação de 

recicláveis 

Em Igarapé, o serviço de coleta seletiva atende a 60% do município. Desta forma, 

serão abordadas metodologias que visam a ampliação e melhorias contínuas desses 

serviços em curto e médio prazo, mediante a compra de equipamentos (caminhão), 

a instalação de uma Unidade de Triagem e Compostagem (UTC), a ampliação da 

associação de catadores e a contratação de mais funcionários. 

Abrangência dos 

serviços de Limpeza 

Pública 

Tem por objetivo a ampliação dos serviços de limpeza pública existentes no 

município, como varrição, capina, poda e roçada. Objetiva o maior atendimento em 

curto e médio prazo, tanto em relação à área de abrangência quanto à periodicidade. 

Resíduos da 

Construção Civil - 

RCC 

Caracteriza-se pela ampliação de ações para gerenciamento dos RCC em médio 

prazo, por meio da disponibilização de caçambas/containers tarifados aos geradores 

para armazenamento temporário desses resíduos e posterior destinação adequada. 

Destinação Final 

Adequada dos RSU 

Prevê medidas que visam à adequação, em curto e médio prazo, para implantação 

de formas adequadas de destinação final dos RSU gerados no município, a exemplo 

de UTC regularizada ou do AS consorciado. 

Fonte: adaptado de Projeta Engenharia, PMSB ―Produto D, E, F‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 66). 

 

As metas estabelecidas para o Cenário 2 levam em consideração os diferentes 

horizontes de planejamento conforme pode ser observado na FIG. 26 a seguir: 
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Figura 26: Metas estabelecidas para o Cenário 2 

 

   Fonte: adaptada de PMSB ―Produto D, E, F‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 67-68). 

 

Na FIG. 27 tem-se a prospecção das variáveis citadas no QUADRO 17 para os 20 anos 

do horizonte do PMSB. Todas as metas expostas são cumpridas de forma escalonada do 

período imediato, em médio prazo: 

Figura 27: Geração de RS e recuperação por meio da reciclagem, considerando as metas no Cenário 2 

 
Fonte: adaptada de Projeta Engenharia; PMSB (IGARAPÉ, 2015, p. 69). 
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A seguir são apresentados alguns dos principais pontos levantados durante a 

elaboração do diagnóstico da situação dos RS em Igarapé, que foram tratadas na etapa de 

Prospectiva e Planejamento Estratégico (IGARAPÉ, 2015, p. 227-228): 

 

O município possui coleta de RSD porta a porta, atendendo a 100% da população, 

conforme informações da prefeitura; entretanto, segundo informações de moradores 

em alguns bairros, a coleta é insuficiente; 

O municípo possui coleta seletiva implantada, no entanto essa ainda não atende a 

toda população. Mas há previsão de sua ampliação;  

O município de Igarapé possui associação de catadores; no entanto, ainda existem 

alguns catadores trabalhando de forma isolada;  

A Prefeitura disponibiliza o espaço do galpão para a associação de catadores; 

Os serviços de varrição ainda não atendem a toda a população; 

O município possui procedimento implantado para o gerenciamento de RCC e RV; 

A disposição de resíduos é feita de forma adequada, em aterro sanitário; 

Algumas unidades de saúde não possuem recipientes (bombonas) e abrigo 

apropriado para armazenamento temporário dos RSS; 

A prefeitura municipal coleta os RSS gerados em unidades particulares, o que gera 

maiores custos com o serviço; e 

Não existe nenhum tipo de cobrança pelos serviços prestados à população.  

 

A partir dos levantamentos e das análises das carências do eixo RS, foi possível traçar 

os objetivos e as metas referentes aos serviços (FIG. 28), onde fora possível observar de 

acordo com PMSB metas acerca dos RSO e dos recicláveis que descolam bastante da 

realidade evidenciada e que certamente não foram cumpridas em face do período proposto: 

 

Figura 28: Objetivos e metas traçados para os serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

 
 Fonte: adaptada de PMSB ―Produto D‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 91). 
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Conforme disposições do PMSB (2015) o objetivo do Produto F foi formular 

estratégias para alcançar os objetivos e as metas definidos para o PMSB, com base na 

realidade local e em estudos, planos e políticas correlatos, assim como na análise dos recursos 

financeiros necessários para sua implementação. As estratégias propostas consideraram 

aspectos de cunho técnico e institucional, voltados para a melhoria do acesso e da qualidade 

dos serviços. Em programas e ações, o PMSB apresentou uma descrição dos programas de 

obras e ações necessárias para o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Produto 

D, com a indicação dos materiais necessários, do prazo de execução e dos seus responsáveis.  

Os itens a seguir apresentam os programas e as ações propostos para o PMSB para os 

prazos imediato, curto, médio e longo. O presente arranjo institucional identifica os 

programas e os projetos que minimizem os problemas de saneamento básico de Igarapé, 

priorizando as intervenções mais imediatas, considerando as necessidades levantadas durante 

o processo de mobilização social do plano, os principais problemas levantados na fase de 

diagnóstico e a disponibilidade orçamentária do município.  Na FIG. 29 são apresentadas as 

ações do Programa de Desenvolvimento Institucional para o cumprimento dos objetivos: 

 

Figura 29: Ações para o cumprimento dos objetivos no horizonte de planejamento do PMSB 

 
Fonte: adaptada de PMSB ―Produto K‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 78). 
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Em última análise, o Produto E realizou uma descrição dos programas e ações 

necessárias para o cumprimento dos objetivos e metas do Produto D, com a indicação dos 

materiais, do prazo e de seus responsáveis. A estratificação dos programas em eixos principais 

passa a ser interessante para se ter uma visão das ações a serem feitas em cada componente do 

saneamento e, ainda, das ações institucionais, consideradas estruturantes para o cumprimento 

das demais. Foram apresentados os programas e as ações propostos (QUADRO 18): 

 

Quadro 18: Ações para melhorias, ampliação e modernização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos RS 

Cód  Descrição Materiais Necessários Prazo  Resp Status em 2019 

1.1 

Estruturação e capacitação da 

Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis para 

melhoria da coleta seletiva. 

Capacitação dos funcionários atuantes 

na associação, bem como aquisição 

dos equipamentos necessários para as 

atividades. 

Imediato (2016)  

contínua 
PMI 

Em 2019 Igarapé teve o 

projeto Igarapé Resíduos 

selecionado e buscará 

equipar as associações 

1.2 
Ampliação, aprimoramento da 
coleta seletiva. 

Material dedivulgação; instalação de 
Pontos de Entrega Voluntária (PEV); 

econscientização dos catadores para 

realização da coleta seletiva em todos 
os pontos onde há coleta dos RSD. 

Imediato (2016) PMI Realizado 

1.3 Ampliação da coleta de RSD Ampliação da rotas RSD. Imediato (2016)  PMI Vem sendo realizado 

1.4 

Aprimorar as campanhas de 
conscientização em relação a 

segregação de recicláveis e 

disposição adequada dos RS 
nos dias de coleta dos RSD 

Campanha de conscientização 
(palestras e material gráfico). 

Imediato (2016)  
contínua 

PMI 

Tanto o Projeto Recicla 
Mais Igarapé como o 

Projeto Igarapé Resíduos 

visam sanar os aspectos 
decorrentes 

1.5 
Implantação de pátio de 

compostagem à poda e capina 

Construção de patio de compostagem 

para RSO destinado a poda e capina  

Médio e longo 

prazo (2025) 
PMI 

Não realizado. O Projeto 

Recicla Mais Igarapé que 

visa a descentralização 
pretende construir patio 

1.6 

Ampliação, estruturação e 

capacitação dos funcionários da 
APAIG 

Curso de capacitação. 

Curto prazo 

(2018) Ação 
contínua 

PMI Não realizado 

1.7 
Adequação da execução dos 
serviços de varrição conforme 

legislação (Apenas sarjetas) 

Contratação de funcionários e 

equipamentos para execução da 

atividade e expansão dos serviços aos 
bairros ainda não atendidos. 

Curto prazo 
(2018)  

contínua 

PMI Realizado 

1.8 

Instalação de mais Unidades de 

Recebimento de Pequenos 
Volumes (URPV) de RCC 

Caçambas. 

Curto prazo 

(2018)  
contínua 

PMI Realizado 

1.9 
Manutenção da destinação final 
adequada para os RSU 

Manter disposição final de RS em AS 

privados ou a participação futura em 

consórcio intermunicipal 

Imediato (2016) 
contínua 

PMI 
Realizado, contudo não há 

consórcio 

1.10 
Oficializar a execução do Plano 
de Encerramento do antigo 

Lixão e monitoramento da área 

Consolidação de das ações previstas 

no Plano de encerramento e técnicos 

da prefeitura para execução das ações 
contidas no plano. 

Imediato (2016) 

contínua 
PMI Não realizado 

1.11 

Intensificação das ações e 

manutenção das áreas de 
disposição inadequada de RS 

buscando eliminar as áreas de 

disposição inadequada de RCC  

Ações de identificação, fiscalização e 

notificação aos munícipes; e 
campanhas de conscientização 

(palestras e material gráfico) para a 

população. 

Imediato (2016) PMI Realizado 

1.12 

Manutenção do gerenciamento 

dos Resíduos de serviço de 
Saúde 

Contratação de empresa especializada; 
e manutenção da compra de 

recipientes, lixeiras e Descarpax para 

acondicionamento dos RSS. 

Imediato (2016) PMI Realizado 

1.13 

Regularização Ambiental e 

melhorias no gerenciamento da 

área do aterro de inertes 

Providenciar a regularização 

ambiental, bem como as ações para 

melhoria das condições do local. 

Imediato (2016) PMI Não realizado 

1.14 
Implantação de cobrança pela 
disposição de RCC na área de 

inertes 

Implantação de uma política tarifária 

para disposição dos RCC na área.  

Curto Prazo 

(2018) contínua 
PMI Não realizado 

1.15 
Implantação da taxa para os 
serviços de Coleta e destinação 

dos RSD 

Implantação de uma política tarifária 
para cobrança dos RSD no município 

de Igarapé. 

Curto e Médio 
Prazo (2018 a 

2021) contínua 

PMI Não realizado 

Fonte: adaptada de PMSB ―Produto E‖ (IGARAPÉ, 2015, p. 110-112). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados levantados pela presente pesquisa que tiveram 

por objetivo, analisar a gestão dos RSU em Igarapé com foco sobre a fração orgânica. 

Os resultados exibidos na pesquisa buscaram estabelecer relações de causa e efeito e 

comparações com os dados apresentados na revisão da literatura, que por vez, procuraram 

expor um conjunto de informações acerca especialmente da gestão dos RSO, da segregação 

na fonte e em três frações, da ótica da descentralização e métodos de compostagem com 

enfoque ao Método UFSC e da vermicompostagem, além da caracterização de RSU por meio 

da análise da composição gravimétrica. 

Conforme exposto no decorrer da pesquisa, o trabalho fora dividido em 3 grandes 

seções e dentro dessas seções, subseções, que buscaram exibir um panorama geral acerca da 

gestão dos RSU em Igarapé: 

A primeira seção abarcou a realização da análise da composição gravimétrica dos 

RSU, que envolveu ainda a estimativa de geração per capita e peso específico. São 

apresentados ainda nessa mesma seção, dados de estudos gravimétricos anteriores na área de 

abrangência e a sistematização dos dados compilados de diferentes trabalhos. 

A segunda seção buscou apresentar um panorama geral por meio da análise da gestão 

dos RSU considerando os resíduos domiciliares, comerciais e os resíduos de limpeza urbana 

que envolveu no caso do estudo, os resíduos de varrição, podas, supressão de vegetação, 

roçadas e capinas. Nessa seção é exibido ainda um Panorama geral acerca dos resíduos 

orgânicos e as estimativas de custos com manejo de RSU em Igarapé nas três maiores frações: 

orgânicos, recicláveis e rejeitos. 

Em última seção, a apresentação de subsídios para a gestão dos resíduos orgânicos, 

sendo exibidos varios elementos que tangem para uma melhor gestão dos RSU no município. 

Os Projetos ―Recicla Mais Igarapé‖ e ―Igarapé Resíduos‖ se alinham as estratégias propostas. 
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5.1. Análise da composição gravimétrica de RSU em Igarapé (2019) 

 

A seguir são apresentados os resultados da análise da composição gravimétrica de 

RSU no município de Igarapé, realizada entre 11 e 15 de março de 2019.  

A construção de gráficos e planilhas se produziu por meio do programa MS Microsoft 

Excel, versão 2010. Os mapas apresentados no estudo foram realizados por meio da utilização 

de Programa Corel DRAW versão X11, sobreposta ao mapa do Plano Diretor Municipal (Lei 

Complementar nº 03/2007 e suas alterações). 

Acerca da qualificação dos resíduos, foram considerados os 15 componentes de RSU 

mais evidenciados nas rotas amostrais, sendo esses compostos de: matéria orgânica, trapos e 

panos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, outros rejeitos, metais, borracha e 

couro, plástico duro, plástico mole, vidro, embalagem cartonada, poliestireno (PS), madeiras, 

papel/papelão, latas de alumínio e outros recicláveis.  

Além dos percentuais de cada componente evidenciado, foram ainda apresentados 

resultados dos percentuais dos 3 maiores grupos, considerando a segregação em 3 frações, 

conforme priorização do trabalho (orgânicos compostáveis, recicláveis secos e rejeitos – não 

recicláveis). 

O procedimento em campo seguiu o método de quarteamento de RSU, conforme NBR 

10.007 (ABNT, 2004b). O estudo contemplou ainda a realização de cálculos estimados de 

peso específico e geração per capita. Como referencial teórico para os trabalhos, foi utilizada 

a Cartillha de Orientações de Estudo Gravimétrico de RSU da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente de Minas Gerais do ano de 2019 (FEAM, 2019a). 

Para efeito de análise, foram realizados extratos comparativos com trabalhos 

anteriores na região onde se encontra Igarapé, e foram apresentados e compilados dados de 

estudos anteriores no próprio município e em São Joaquim de Bicas, município circunvizinho 

e com extratos ambientais, sociais e econômicos parecidos com os de Igarapé. 

A FIG. 30 apresenta passo a passo das etapas da gravimetria de RSU por meio de 

fluxograma, conforme elementos transpostos pela FEAM (2019a): 
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5.1.1. Etapas para realização da gravimetria de RSU em Igarapé 

 

Figura 30: Passo a passo das etapas da gravimetria de RSU em Igarapé, 2019 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2020) passos conforme FEAM (2019a); Figura de Quarteamento extraída de Barros (2012), imagem a direita de D. Vilela. 
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5.1.2. Planejamento, identificação e mapamento das rotas amostrais 

 

A análise gravimétrica dos RSU no município de Igarapé foi realizada entre 11 e 15 de 

março de 2019, abrangendo 68 bairros/regiões, divididos em 5 rotas amostrais. Os dados 

foram tabulados utilizando o programa Microsoft Excel versão 2010. Foram consideradas as 

15 categorias (agrupamentos) de resíduos que mais apareceram nas amostragens, conforme 

descrição do QUADRO 19 a seguir. 

Quadro 19: Categorias de RSU considerados no estudo 

N° Categoria: Exemplos 

1 Matéria orgânica 
Restos alimentares em geral, cascas de frutas, legumes, flores, podas de 

árvores, capinas, roçadas, etc. 

2 Contaminante químico 

Medicamentos, inseticidas, raticidas, colas, cosméticos, vidros de esmalte, 

embalagens de produtos químicos, latas de óleo de motor, latas de tinta, 

embalagens pressurizadas, canetas com carga, papel carbono e filme 

fotográfico. 

3 Contaminante biológico 

Papel higiênico, cotonetes, algodão, curativos, gazes e panos com sangue, 

fraldas, absorventes, seringas, lâminas de barbear, cabelos, pêlos, embalagens 

de anestésicos, luvas e fezes. 

4 Trapos e panos 
Trapos, roupas, panos de limpeza, pedaços de tecidos, tapetes e mochilas de 

tecido. 

5 Outros rejeitos 

Velas, cartões magnéticos e telefônicos, cigarro, embalagens metalizadas, lixas, 

rolhas, sabonetes, giz e outros materiais de difícil identificação. Pilhas, baterias 

e lâmpadas. 

6 Metal Restos de cobre, fiação elétrica e embalagens de produtos alimentícios. 

7 Latas de alumínio Latas de bebidas e de produtos diversos.  

8 Vidro 
Copos, garrafas de bebidas, pratos, espelho, embalagens de produtos de beleza 

e produtos alimentícios e de limpeza. 

9 Plástico mole Sacolas, sacos, copos, embalagens. 

10 Plástico duro 
Recipientes de produtos de limpeza, embalagens de produtos alimentícios, 

brinquedos, embalagens de refrigerante e utensílios de cozinha. 

11 Papel e papelão Revistas, livros, caixas, jornais, cartões, panfletos, envelopes, pratos e pastas. 

12 Couro e borracha Sapatos, bolsas, carteiras, cintos e mochilas. 

13 Poliestireno (PS) Bandejas, quadros, suportes e brinquedos. 

14 Embalagem cartonada,  Embalagens longa vida e embalagens de sucos, leite e achocolatado. 

15 Outros recicláveis Pequenos materiais recicláveis identificados em menor número. 

Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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No QUADRO 20, estão descritos todos os equipamentos e a infraestrutura utilizados 

para realização do estudo da composição gravimétrica de RSU, concretizada pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Igarapé, contando com a colaboração da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e das associações APAIG e AERPI. 

 

Quadro 20: Listagem de equipamentos e estruturas para realização dos trabalhos 

Itens Descrição de itens Observações gerais, quantidades 

1 Local para realização do estudo gravimétrico 

Garagem da Prefeitura Municipal de Igarapé. 

Endereço: Avenida Professor Clóvis Salgado, 905, 

Centro, Igarapé, MG. 

2 Equipe de coordenação e segregação 
Composta por 3 profissionais da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

3 Equipe responsável pela segregação dos RS 

Composta por 3 profissionais do setor de limpeza 

urbana, 2 associados da APAIG, 2 associados da AERPI 

e 3 profissionais da Secretaria de Meio Ambiente. 

4 Veículo com carroceria aberta (Pick up) 
Viabilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Urbanos. 

5 Balança de precisão 1 unidade, balança fixa com torre digital. 

6 Lona preta  1 unidade, lona em material plástico 10 m x10 m. 

7 Baldes de 20 litros 
25 unidades de baldes de 20 litros para segregação de 

resíduos. 

8 Sacos pretos de 50 litros 
Ao menos 100 unidades de sacos para dispor os RS e 

pesagem. 

9 Tambores de 200 litros 
8 tambores 200 litros para coletagem dos RSU durante 

as rotas. 

10 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
Máscara Respiradora PFF 2, luvas de látex, avental, 

botina e uniforme para todos os envolvidos. 

11 Prancheta 3 unidades. 

12 Canetas 6 unidades. 

13 Calculadora científica 1 unidade. 

14 Planilhas de pesagem 10 folhas impressas com planilha de pesagem. 

15 Câmera fotográfica 1 unidade. 

16 GPS 1 unidade. 

17 Pás e garfos 3 unidades/cada 

18 Enxadas 3 unidades. 

19 Corda ou similar 1 unidade, corda com 10 metros. 

20 Extensão para energia 1 unidade, extensão com ao menos 20 metros. 

Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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5.1.3. Mapeamento e identificação das rotas 

 

Antes de partir para a coleta dos RSU propriamente dita, foram esquematizadas, 

internamente, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente as estratégias e a identificação das 

rotas de coleta, atendendo aos bairros do município e aos melhores dias para realização do 

estudo, com a finalidade de melhor representar a caracterização dos RSU (TAB. 23; FIG. 31). 

O roteiro estabelecido pelos analistas seguiu rota de coleta de RSU de origem domiciliar 

convencional com adaptações com vista a atender maior número de bairros/regiões possíveis.  

Os quantitativos estimados de habitantes e de imóveis (TAB. 23) foram 

disponibilizados pelo Departamento de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde por meio 

de levantamento de reconhecimento geográfico de 2019 e ainda de levantamentos do setor de 

Tributação da Secretaria de Fazenda (2018) com adaptações.  

Seguindo as orientações da FEAM (2019a) fora planejado que a coleta dos RSU para 

amostragem fosse realizada diretamente nas residências e estabelecimentos comerciais, antes 

da coleta pelo veículo coletor (coleta convencional), evitando, assim, a compactação dos 

resíduos pelo caminhão e a seleção prévia pelos catadores de materiais recicláveis, o que 

poderia descaracterizar o volume, umidade ou composição dos resíduos em estudo.  

Buscou-se coletar os resíduos pelo período mínimo de uma semana. Acerca dessa 

observação, em Igarapé não fora possível coletar no sábado. Sobre o mesmo assunto ainda é 

importante mencionar que a coleta dos RSU que são gerados aos domingos comumente são 

realizadas as segundas feiras pela manhã. Logo, os trabalhos gravimétricos foram suficientes 

para apresentar excelentes expectros acerca da composição dos RSU no município, não 

havendo alterações significativas que pudessem comprometer os resultados do estudo.  

Em Igarapé a coleta de RSU abrangeu 5 dias (segunda a sexta), sendo programados os 

dias em que essa ação pudesse ser mais expressiva, visando ter um panorama geral da 

quantidade e composição dos resíduos; além disso, tendo em vista que o município realiza 

coleta seletiva em cerca de 40-50% de seu território também foram coletados amostras dessas 

áreas. Acerca dos procedimentos adotados para os resíduos oriundos da coleta seletiva mais a 

frente será mais bem referenciado. Todos os procedimentos realizados não contaram com 

fatores que pudessem influenciar/modificar os resultados obtidos no estudo, por exemplo, 

férias escolares, chuva e outros, seguindo orientações de FEAM (2019a).  
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Tabela 23: Rotas para realização da coleta de RSU n° de residências e habitantes 

Rotas  Data Bairros/regiões 
Perfil em contexto 

geral socioeconômico  
N° estimado de residências N° estimado de habitantes 

Rota 01 

(R1) 
11/03/2019 

Vale do Amanhecer Média 832 2.496 

Marechal Rondon Média 257 603 

União Média 421 885 

Fazenda Solar Alta 526 300 

Cidade Clube              Média 144 432 

Planalto Industrial Baixo/média 396 783 

Serra Verde Alta 93 336 

Três Lagoas Média 79 249 

Rota 02 

(R2) 
12/03/2019 

Panorama  Baixo/média 793 1.311 

Veterinária Média 47 150 

Bom Jardim Baixo/média 54 162 

Ouro Verde Média 93 144 

Vivendas Santa Mônica Média  673 2.025 

Centro  Alta  316 888 

Bela Vista Baixa 121 342 

Batatal Média 78 234 

Mirante Alta  115 150 

Mangabeira Baixa/média 26 75 

Rota 03 

(R3) 
13/03/2019 

Cidade Jardim Média  31 93 

Padre Eustáquio Média  329 924 

Santa Mônica Média  435 864 

São Miguel Média  221 585 

Lago Azul Média  103 309 

Três Poderes Média  298 842 

Madre Liliane Média  125 348 

Rota 04 

(R4) 
14/03/2019 

Ouro Preto Média 273 798 

Fazenda Tatu Média 47 144 

Novo Oriente Média 32 96 

Nova Esperança Baixa 29 87 

Candelária Baixa 18 54 

Aparecida Baixa 382 918 

Maracanã Baixa 91 273 

Fernão Dias Baixa/média 943 1890 

Ouro Velho Baixa 249 453 

Pousada Del Rey Baixa/média 1.388 3465 

Jardim Colonial Baixa 45 135 

Santa Ana Baixa 103 300 

Sumaré Baixa 132 170 

Ouro Branco Baixa 47 52 

Campina Verde Média  58 210 

Vila Madalena Baixa 49 138 

Pacaembu Média  109 306 

Atenas Baixa/média 295 830 

Novo Igarapé Média  917 2.475 

Canarinho Baixa/média 915 2.298 

Jequitibá Baixa 115 282 

Brejo Baixa 90 231 

São Mateus Baixa 101 135 

Ipanema Baixa 189 535 

Santa Rosa Baixa 42 114 

Borba Gato Baixa 36 87 

Rota 05 

(R5) 
15/03/2019 

Imperial Baixa/média 136 408 

JK Baixa/média 176 441 

Resplendor Média 2.271 3.608 

Roseira Baixa/média 615 1.722 

Panorama Baixa/média 318 975 

Miriti Média 100 300 

Itatiaiuçu Média 513 952 

Progresso Baixa/média 203 717 

Industrial Baixa/média 203 609 

Cidade Nova Média  565 1.478 

Novo Horizonte Média 782 2.189 

São Sebastião Média  817 2.013 

São Francisco Média  254 738 

Recanto do Igarapé Média  67 198 

Vista da Serra Média 140 384 

Diogo Média 141 408 

Vista Alegre Média 19 69 

Total 68 Bairros/regiões *  20.621  49.215 
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Figura 31: Localização aproximada das rotas amostrais e suas regionais, 2019 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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5.1.4. Coleta das amostras 

 

A realização da coleta seguiu o roteiro apresentado na TAB. 23 e mapeamento 

conforme FIG. 31. Os resíduos foram coletados de forma aleatória, em frente às residências, 

para evitar extravio ou compactação por veículo coletor. Em seguida, os mesmos foram 

armazenados em tambores, até alcançar seu volume máximo (200 l), sendo encaminhados ao 

local determinado para o estudo. Para cada uma das rotas, foram utilizados 8 tambores. A 

seguir, (FIG. 32) têm-se as imagens de diferentes momentos de coleta das diferentes rotas. Os 

procedimentos adotados no estudo foram os mesmos para as 5 rotas amostrais. 

Figura 32: Etapa de coleta de RSU em diferentes rotas realizadas. Em (a) coleta próximo ao Córrego Fundo; (b) 

Centro; (c) Panorama; (d) Madre Liliane; (e) Novo Oriente e (f) Resplendor. 

 
   Fonte: registro fotográfico do autor entre dias 11 a 15 de março de 2019. 
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5.1.5. Recepção, descarga, pesagem, homogeneização e quarteamento de resíduos 

 

Os resíduos coletados foram encaminhados à garagem da Prefeitura Municipal de 

Igarapé, local determinado para realização da análise gravimétrica pelo método de 

quarteamento. Os mesmos foram dispostos sobre uma lona plástica de (10 m x 10 m), sendo 

as sacolas retiradas do interior dos tambores. Em seguida, todas as sacolas foram rompidas 

manualmente para homogeneização com o auxílio de pás, garfos e enxadas, para dar início ao 

quarteamento. Nas rotas onde havia a coleta seletiva, as amostras extraídas foram 

homogeneizadas com a amostra obtida a partir da mistura dos resíduos coletados de forma 

convencional, de modo que a amostragem final contivesse a representação de todas as 

categorias, seguindo as recomendações da Cartillha de Orientações de Estudo Gravimétrico 

de RSU da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM, 2019a). As FIG. 

33 a 36 mostram as etapas em diferentes momentos das rotas. 

 

Figura 33: Etapa de recepção, descarga, pesagem dos tambores cheios, homogeneização e quarteamento. Em (a) 

local de realização do estudo (detalhe lona 10x10 m e baldes 20 litros para segregação de RS); (b) chegada dos 

RS garagem; (c) amostragem de RS para pesagem; (d) pesagem de tambores 200 l cheios de RS. 

 

 Fonte: registro fotográfico do autor, entre os dias 11 a 15 de abril de 2019. 
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Figura 34: Etapa de recepção, pesagem dos tambores, homogeneização e quarteamento. Em: (a) descarga e 

rompimento dos RS; (b) homogeneização de RS com pás, garfos e enxadas; (c) pilha com amostra de RS 

homogeneizados; (d) quarteamento (detalhe para separação pilha de RS em 4 partes).   

 Fonte: registro fotográfico do autor, entre os dias 11 a 15 de abril de 2019. 

 

 

―A partir dos resíduos homogeneizados, foram traçadas duas linhas dividindo os 

mesmos em 4 montes, aparentemente iguais‖, aplicando-se a técnica de quarteamento (FIG. 

34; (d)). Foram retiradas duas dessas partes (vis-à-vis), selecionando duas partes opostas que 

foram descartadas e separadas para o caminhão de coleta. As duas partes restantes foram 

homogeneizadas e divididas em 4 (quatro) partes novamente, repetindo o processo até obter 

uma amostra (FEAM, 2019a). Ao realizar a triagem, os RSU foram armazenados por 

tipologia em recipientes (baldes), tambores ou sacos plásticos, identificados conforme as FIG. 

35 e 36 na sequência. Após a separação, cada material foi pesado separadamente, obtendo-se 

a representatividade em peso de cada material na amostra. Para verificar a porcentagem de 

cada material na amostra, foi utilizada a fórmula conforme apresentado no refencial teórico: 

Equação (1):                              ( )  
                    (  ) 

                      (  )
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Todos os dados foram tabulados por planilhas de campo, pelos técnicos que 

realizavam o estudo. Esses dados foram transpostos para planilhas em Microsoft Excel.  

 

Figura 35: Etapa de quarteamento e segregação. Em: (a) e (b) RS sendo dividos em 4 partes; (c), (d) e (e) 

resíduos sendo segregados conforme tipologia; e (f) resíduos em recipientes após segregação 

 

 

 Fonte: registro fotográfico do autor, entre os dias 11 a 15 de abril de 2019. 

 

Os resultados do estudo estão apresentados a seguir nas TAB. 24 e 25, além do Mapa 

expresso na FIG. 37 e representação no GRAF. 17.  
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Figura 36: Etapa de quarteamento, segregação e pesagem de resíduos. Em: (a) e (b) resíduos segregados por 

tipologia; (c) amostra de orgânicos segregados; (d), (e) e (f) pesagem; (g) detalhe de analista preenchendo 

planilha de campo após pesagem de resíduos; (h) modelo de planilha utilizada em campo 

 
Fonte: registro fotográfico do autor, entre os dias 11 a 15 de abril de 2019. 
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5.1.6. Dados Gerais das Rotas Amostrais 

 

Tabela 24: Resultado de levantamentos in loco. 

Rota 1 Data: 11/03/2019 

Bairros: Vale do Amanhecer, Marechal Rondon, União, Fazenda Solar, Cidade Clube, Planalto Industrial, 

Serra Verde, Três Lagoas. 

Horário: (início) 7h20min Horário: (Término): 11h30min 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades 

A - Tara: Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg 

B - Peso Bruto médio = RS + tambor (unidade) 55,5 kg 

C - Peso líquido médio dos resíduos por tambor  40,7 kg 

D - Peso líquido dos resíduos da rota  325,6 kg 

Rota 2 Data: 12/03/2019 

Bairros: Panorama, Veterinária, Bom Jardim, Ouro Verde, Vivendas Santa Mônica,Centro, Bela Vista, Batatal 

Mirante, Mangabeira 

Horário: (início) 7h30min  Horário: (Término): 12h00min 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades 

A - Tara: Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg 

B - Peso Bruto médio = RS + tambor (unidade) 60,5 kg 

C - Peso líquido médio dos resíduos por tambor  45,7 kg 

D - Peso líquido dos resíduos da rota  365,6 kg 

Rota 3 Data: 13/03/2019 

Bairros: Cidade Jardim, Pd. Eustáquio, Santa Mônica, São Miguel, Lago Azul, Três Poderes, Madre Liliane. 

Horário: (início) 7h20min  Horário: (Término): 11h40 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades 

A - Tara: Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg 

B - Peso Bruto médio = RS + tambor (unidade) 58,5 kg 

C - Peso líquido médio dos resíduos por tambor  43,7 kg 

D - Peso líquido dos resíduos da rota  349,6 kg 

Rota 4 Data: 14/03/2019 

Bairros: Ouro Preto, Fazenda Tatu, Novo Oriente, Nova Esperança, Candelária, Aparecida, Maracanã, Fernão 

Dias, Ouro Velho, Pousada Del Rey, Jardim Colonial, Santa Ana, Sumaré, Ouro Branco, Campina Verde, 

Vila Madalena, Pacaembu, Atenas, Novo Igarapé, Canarinho, Jequitibá, Brejo, São Mateus, Ipanema, Santa 

Rosa, Borba Gato. 

Horário: (início) 7h00min  Horário: (Término): 12h30min 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades 

A - Tara: Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg 

B - Peso Bruto médio = RS + tambor (unidade) 59,2 kg 

C - Peso líquido médio dos resíduos por tambor  44,4 kg 

D - Peso líquido dos resíduos da rota  355,2 kg 

Rota 5 Data: 15/03/2019 

Bairros: Imperial, JK, Resplendor, Roseira, Panorama, Miriti, Itatiaiuçu, Progresso, Industrial, Cidade Nova, 

Novo Horizonte, São Sebastião, São Francisco, Recanto do Igarapé, Vista da Serra, Diogo, Vista Alegre. 

Horário: (início) 7h20min  Horário: (Término): 10h30min 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades 

A - Tara: Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg 

B - Peso Bruto médio = RS + tambor (unidade) 57,9 kg 

C - Peso líquido médio dos resíduos por tambor  43,1 kg 

D - Peso líquido dos resíduos da rota  344,8 kg 

Peso Líquido total das Rotas 1.740,8 kg 

Peso Bruto total das Rotas 2.332,8 kg 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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5.1.7. Resultados da Gravimetria de RSU (2019)  

 

Tabela 25: Resultado geral da análise da composição gravimétrica de RSU de Igarapé. 

E
v

en
to

s 

3
 f

ra
çõ

es
 

Datas 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 

S
o

m
a

 k
g

  

M
éd

ia
 e

m
 k

g
 

%
 g

er
a

l 
p

o
r 

R
S

 

%
 G

er
a

l 

Categoria de Componentes 

Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota 4 Rota 5 

kg % % kg % % kg % % kg % % kg % % 

1 

O
rg

â
n

ic
o

s 

Matéria orgânica 83,20 49,76 49,76 94,01 48,20 48,20 138,66 58,22 58,22 102,36 52,41 52,41 73,36 59,66 59,66 491,59 98,32 53,51 53,5 

2 

R
ej

ei
to

s 

Trapos e panos 3,35 2,00 

13,43 

5,15 2,64 

17,30 

3,10 1,30 

19,79 

10,75 5,50 

21,58 

5,80 4,72 

15,37 

28,15 5,63 3,06 

17,9 
3 Contaminantes químicos 0,25 0,15 0,50 0,26 0,40 0,17 0,55 0,28 0,56 0,46 2,26 0,45 0,25 

4 Contaminantes biológicos 12,35 7,39 21,70 11,13 26,05 10,94 17,25 8,83 8,20 6,67 85,55 17,11 9,31 

5 Outros rejeitos 6,50 3,89 6,39 3,28 17,59 7,39 13,60 6,96 4,34 3,53 48,42 9,68 5,27 

6 

R
ec

ic
lá

v
ei

s 
se

co
s 

Metais 2,70 1,61 

36,81 

3,00 1,54 

34,50 

4,90 2,06 

21,98 

1,10 0,56 

26,01 

1,10 0,89 

24,97 

12,80 2,56 1,39 

28,6 

7 Borracha e couro 2,05 1,23 1,65 0,85 1,50 0,63 1,25 0,64 1,25 1,02 7,70 1,54 0,84 

8 Plástico duro 12,55 7,51 18,40 9,43 11,40 4,79 11,15 5,71 5,25 4,27 58,75 11,75 6,40 

9 Plástico mole 10,05 6,01 20,15 10,33 16,70 7,01 11,70 5,99 7,85 6,38 66,45 13,29 7,23 

10 Vidro 3,50 2,09 7,30 3,74 3,55 1,49 6,00 3,07 3,00 2,44 23,35 4,67 2,54 

11 Embalagem cartonada 6,24 3,73 5,90 3,03 3,15 1,32 4,20 2,15 1,80 1,46 21,29 4,26 2,32 

12 Poliestireno  1,10 0,66 0,65 0,33 0,85 0,36 1,10 0,56 1,05 0,85 4,75 0,95 0,52 

13 Papel/papelão 21,35 12,77 8,20 4,20 8,50 3,57 10,45 5,35 7,20 5,86 55,70 11,14 6,06 

14 Latas de alumínio 0,50 0,30 0,95 0,49 0,50 0,21 2,70 1,38 1,25 1,02 5,90 1,18 0,64 

15 Outros recicláveis 1,50 0,90 1,08 0,55 1,30 0,55 1,15 0,59 0,95 0,77 5,98 1,20 0,65 

Total em kg 167,19 100 100 195,03 100 100 238,15 100 100 195,31 100 100 122,96 100 100 918,64 183,73 100 100 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 

 
** Podem ocorrer pequenas variações percentuais em razão de arredondamentos (número de casas decimais) do Microsoft Excel. 
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Figura 37: Mapa de Igarapé com projeções gravimétricas em três frações, 2019 

 
Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico 17: Síntese dos resultados em três frações. 

 

Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2019). 

 

 

5.1.8. Peso específico das rotas gravimétricas 

 

A partir da tabulação de dados exibidos na TAB. 24 e adotando equação apresentada 

no Referencial Teórico e exposto novamente na equação (2) abaixo, foram realizados cálculos 

do peso específico dos RSU por rota e da projeção média (TAB. 26).  

Equação (2): P M “1” = PT – P R “1”   → D M “1” = P M “1”/ V R “1” 

 

O peso específico aparente é o peso do resíduo solto em função do volume ocupado de 

forma livre, sem compactação, expresso em kg/m³. Essa determinação é essencial para o 

dimensionamento de equipamentos e instalações de resíduos. Esta análise possibilita escolher 

a melhor destinação para cada agrupamento de RS e sua segregação na fonte geradora. 
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A TAB. 26 apresenta os resultados de peso específico a partir da gravimetria de RSU: 

 

Tabela 26: Resultados de peso específico a partir da análise gravimétrica de RSU 

Rota 1 (Dados Gerais) Data: 11/03/2019 Peso Específico (Rota 1) 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos  8 Unidades Volume total (Rota) 1,6 m³ 

Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg Peso total tambor vazio 118,4 kg 

Peso bruto médio de tambor com RS (unid) 55,5 kg Peso Bruto 444 kg 

Peso líquido – médio dos RS (unid) 40,7 kg Peso líquido total dos RS 325,6 kg 

Peso líquido dos resíduos da rota 325,6 kg Peso específico - Rota 01 203,5 kg/m³ 

 
Rota 2 (Dados Gerais) Data: 12/03/2019 Peso Específico (Rota 2) 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades Volume total (Rota) 1,6 m³ 

Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg Peso total tambor vazio 118,4 kg 

Peso bruto médio de tambor com RS (unid) 60,5 kg Peso Bruto 484 kg 

Peso líquido – médio dos RS (unid) 45,7 kg Peso líquido total dos RS 365,6 kg 

Peso líquido dos resíduos da rota 365,6 kg Peso específico - Rota 02 228,5 kg/m³ 

 
Rota 3 (Dados Gerais) Data: 13/03/2019 Peso Específico (Rota 03) 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades Volume total (Rota) 1,6 m³ 

Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg Peso total tambor vazio 118,4 kg 

Peso bruto médio de tambor com RS (unid) 58,5 kg Peso Bruto 468 kg 

Peso líquido – médio dos RS (unid) 43,7 kg Peso líquido total dos RS 349,6 kg 

Peso líquido dos resíduos da rota 349,6 kg Peso específico - Rota 03 218,5 kg/m³ 

 
Rota 4 (Dados Gerais) Data: 14/03/2019 Peso Específico (Rota 4) 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades Volume total (Rota) 1,6 m³ 

Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg Peso total tambor vazio 118,4 kg 

Peso bruto médio de tambor com RS (unid) 59,2 kg Peso Bruto 473,6 kg 

Peso líquido – médio dos RS (unid) 44,4 kg Peso líquido total dos RS 355,2 kg 

Peso dos resíduos da rota 355,2 kg Peso específico - Rota 04 222,0 kg/m³ 

 
Rota 5 (Dados Gerais) Data: 15/03/2019 Peso Específico (Rota 5) 

Quantidade de tambores (200 l) metálicos 8 Unidades Volume total (Rota) 1,6 m³ 

Peso tambor vazio (unidade) 14,8 kg Peso total tambor vazio 118,4 kg 

Peso bruto médio de tambor com RS (unid) 57,9 kg Peso Bruto 463,2 kg 

Peso líquido – médio dos RS (unid) 43,1 kg Peso líquido total dos RS 344,8 kg 

Peso líquido dos resíduos da rota 344,8 kg Peso específico – Rota 05 215,5 kg/m³ 

Dados Gerais de Peso Específico (Igarapé, MG) - 2019 

Peso específico mínimo entre as rotas 203,50 kg/m³ 

Peso específico máximo entre as rotas 228,50 kg/m³ 

Média dos pesos específicos entre as rotas 217,60 kg/m³ 

Mediana dos pesos específicos entre as rotas 218,50 kg/m³ 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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5.1.9. Estimativa de geração per capita de RSU 

 

Conforme aponta a FEAM (2019a, p.21), a ―geração per capita é a quantidade de 

resíduo gerada por habitante em um determinado período de tempo‖, sendo uma informação 

essencial para subsidiar o planejamento de todo sistema de gerenciamento, uma vez que 

possibilita projetar as quantidades a coletar e a dispor, e até mesmo o dimensionamento dos 

veículos a serem utilizados na coleta. Com o intuito de expor a estimativa de geração per 

capita de RSU em Igarapé, foi proposta a apresentação de valores dados em kg/hab./dia 

aproximados, compreendendo os anos de 2015 a 2018.  

Os resultados apresentados mostram certa limitação, haja vista que são identificados, 

dentre outras situações, vários catadores de RS avulsos não cadastrados no município, o que 

dificulta conhecer a geração total de RS na unidade de estudo, além da incipiência de dados 

relacionados a outras tipologias de RSU, o que certamente elevaria a geração per capita de 

RSU. O Plano Municipal de Saneamento de Igarapé realizado em 2015 apresentou valores de 

geração per capita na ordem de 0,78 kg/hab./dia, contudo; esses dados possivelmente se 

mostram incipientes devido aos mesmos motivos expostos acima.  

Para estimar o cálculo de geração per capita de RSU em Igarapé, foram projetados os 

quantitativos de RSU destinados mensalmente em AS e de coleta de recicláveis informados 

pela Associação de Catadores APAIG, ambos projetados no período de 2015 a 2018. Os 

dados foram levantados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as estimativas 

realizadas via Microsoft Excel versão 2010, adotando a fórmula:  

Equação (3):                    
                                 (      ) 

                     (   )
 

O número de habitantes em cada ano foi estimado com base em dados do IBGE. Os 

quantitativos mensais de disposição final em aterro e de recolhimento da APAIG foram 

somados e divididos por 30 dias, em cada mês, de forma a estimar valores diários de geração. 

No que se refere à estimativa de geração per capita de resíduos pelos habitantes da 

unidade de estudo, estima-se que a produção per capita seja em média de 0,52 kg/hab./dia, no 

horizonte de estudo analisado (2015-2018). Os valores exibidos embora sejam limitados, são 

parecidos aos descrito por Monteiro et al.  (2001), que exibiram geração  per capita de 0,50 e 

0,80 kg/hab./dia, para municípios de médio porte, com população entre 30.000 e 500.000 

habitantes, como é o caso de Igarapé.  
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A TAB. 27 exibe os quantitativos de RSU enviados para AS e resíduos 

comercializados pela APAIG ao passo que a TAB. 28 apresenta a estimativa de geração per 

capita em Igarapé, no horizonte dos anos de 2015 a 2018: 

Tabela 27: Quantitativos de RSU enviados ao AS e comercializados - APAIG, no período de 2015 a 2018 

Disposição Final em Aterro Sanitário Recolhimento de Recicláveis Declarados APAIG 

Anos 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Meses t/mês t/mês t/mês t/mês t/mês t/mês t/mês t/mês 

Janeiro 622,87 642,37 805,00 805,77 32,77 38,05 55,45 29,43 

Fevereiro 586,47 622,46 559,61 658,29 39,61 30,62 25,39 42,06 

Março 634,19 602,12 628,02 648,57 35,11 38,45 36,53 32,35 

Abril 568,96 518,31 544,37 618,44 31,00 28,11 24,88 29,94 

Maio 561,45 537,82 611,58 590,47 31,81 26,43 26,96 17,76 

Junho 583,05 529,55 561,16 583,34 29,58 24,96 34,21 18,88 

Julho 574,11 519,24 561,82 593,94 27,33 26,18 29,06 24,84 

Agosto 537,63 544,00 596,24 614,57 25,35 31,98 27,87 24,84 

Setembro 574,11 520,72 548,51 577,52 24,79 36,30 36,76 17,61 

Outubro 573,04 536,06 602,53 677,93 24,10 31,72 34,16 18,99 

Novembro 571,64 578,48 607,31 667,83 30,53 33,86 29,72 21,10 

Dezembro 696,11 568,11 681,68 711,14 28,11 60,20 44,44 11,30 

Total 7.083,63 6.719,24 7.307,83 7.747,81 360,093 406,849 405,44 289,099 

Média 590,30 559,94 608,99 645,65 30,01 33,90 33,79 24,09 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 

 

Tabela 28: Estimativa de geração per capita em Igarapé, 2015-2018 

Somatória de RSU (destinados em aterro e recolhidos APAIG) e Estimativa de Geração Per capita 

Anos 2015 2016 2017 2018 

Habitantes 39.045 40.468 41.127 42.246 

Meses 
kg de 

RSU/d 

Geração 

per capita 

estimada 

(kg/hab./d) 

kg de 

RSU/d 

Geração 

per capita 

estimada 

(kg/hab./d) 

kg de 

RSU/d 

Geração 

per capita 

estimada 

(kg/hab./d) 

kg de 

RSU/d 

Geração 

per capita 

estimada 

(kg/hab./d) 

Janeiro 21.854,80 0,56 22.680,63 0,56 28.681,77 0,70 27.840,03 0,66 

Fevereiro 20.869,47 0,53 21.769,20 0,54 19.500,00 0,47 23.344,87 0,55 

Março 22.310,00 0,57 21.352,37 0,53 22.151,77 0,54 22.697,40 0,54 

Abril 19.998,67 0,51 18.213,93 0,45 18.975,13 0,46 21.612,57 0,51 

Maio 19.775,23 0,51 18.808,47 0,46 21.284,63 0,52 20.274,37 0,48 

Junho 20.421,10 0,52 18.483,50 0,46 19.845,73 0,48 20.074,10 0,48 

Julho 20.048,07 0,51 18.180,53 0,45 19.696,03 0,48 20.626,03 0,49 

Agosto 18.766,00 0,48 19.199,30 0,47 20.803,57 0,51 21.313,60 0,50 

Setembro 19.963,23 0,51 18.567,40 0,46 19.508,97 0,47 19.837,80 0,47 

Outubro 19.904,70 0,51 18.926,03 0,47 21.223,00 0,52 23.230,60 0,55 

Novembro 20.072,23 0,51 20.411,33 0,50 21.234,37 0,52 22.964,40 0,54 

Dezembro 24.140,60 0,62 20.943,60 0,52 24.204,03 0,59 24.081,20 0,57 

Total 24.8124,1 6,35 23.7536,3 5,87 25.7109,0 6,25 26.7897,0 6,34 

Média 20.677,0 0,53 19.794,7 0,49 21.425,8 0,52 22.324,7 0,53 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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5.2. Estudos gravimétricos anteriores na área de abrangência e análise de gestão de RSO 

 

Históricos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé aludem que anterior 

a gravimetria proposta para a presente pesquisa, havia identificação de dois estudos 

gravimétricos realizados no município nos anos de 2011 e 2013. Nessa seção pleiteia-se 

apresentar dados desses estudos, além de estudo gravimétrico realizado no município de São 

Joaquim de Bicas, município vizinho a Igarapé que possui extratos ambientais, sociais e 

econômicos parecidos aos do município objeto de análise, que para efeito do trabalho permite 

comparar e sistematizar dados em diferentes momentos e diferentes locais.  

A primeira gravimetria de RSU em Igarapé foi realizada em duas intervenções, em 11 

e 12 de julho no ano de 2011, pela equipe do Projeto Rondon Minas Resíduos, em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Igarapé (IGARAPÉ, 2011).  

Conforme dados extraídos do Relatório Rondon (2011), a equipe técnica optou por 

dividir 104 bairros em 6 rotas de coleta, 4 na região central e o restante nas regiões 

periféricas. No dia 11 de julho a amostragem foi feita nas rotas centrais e no dia 12 de julho 

nas periféricas. O local escolhido para a realização do estudo foi em frente ao galpão da 

associação APAIG. Neste estudo foi adotada a técnica de quarteamento (IGARAPÉ, 2011). 

Os resultados proporcionados no estudo já indicavam a predominância da fração 

orgânica na composição final dos RSU; entretanto, ao analisar os dados exibidos, fora 

possível constatar que os altos percentuais de orgânicos (na ordem de ~70%) provavelmente 

foram muito influênciados em virtude de os resíduos provenientes de fraldas descartáveis e 

fezes de animais terem sido somados aos RSO passíveis de compostagem, o que não é 

recomendado, uma vez que esses resíduos, além de desprezarem a valorização dos RSO, 

deveriam ter sido enquadrados como rejeitos (não passíveis de reciclagem).  

A seguir segue a descrição conforme o texto extraído do Relatório interno da 

Secretaria de Meio Ambiente (RELATÓRIO, 2011, p. 94): 

(...) Ao analisar a amostragem notou-se que no dia 11/07/2011, data da primeira 

coleta obteve-se uma quantidade significativa de matéria orgânica, composta em sua 

maioria por fraldas descartáveis, restos de alimentos e fezes. 

(...) Diante destas observações pode-se concluir que a maioria dos resíduos 

produzidos em Igarapé é de origem orgânica, como restos de alimentos, fezes de 

animais domésticos, fraldas descartáveis, podas de plantas dentre outros. (Texto 

extraído de Relatório Rondon Resíduos 2011) Destaca-se. 
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Apesar de ser falho considerar resíduos de fezes animais e de fraldas descartáveis e de 

outros rejeitos como resíduos orgânicos passíveis de serem reciclados, os altos percentuais 

ainda assim chamavam a atenção, sendo bastante representativos e apontavam uma tendência 

de geração em face dos seus RSU. Na FIG. 38 são apresentados imagens do estudo em 2011: 

Figura 38: Gravimetria de RSU realizada pelo Rondon. Em (a) RS chegando ao local em veículo; (b) os RS 

sendo sobrepostos em lona plástica; (c) e (d) homogeneização; (e) segregação de RS e (d) pesagem de RS 

 
Fonte: dados obtidos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente através de Relatórios Rondon (2011). 
 

O GRAF. 18 apresenta resultados das intervenções realizadas no estudo: 

Gráfico 18: Resultado de gravimetria realizada em duas campanhas em julho de (2011) 

 

Fonte: adaptada de Relatório Rondon Resíduos (2011). 
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A segunda gravimetria de RSU identificada em Igarapé foi realizada em 2013. No 

âmbito ainda da presente pesquisa, outro trabalho gravimétrico de RSU que corrobora com a 

pesquisa fora o do município vizinho de São Joaquim de Bicas realizado em 2015.  

Com vista a analisar e discutir a situação dos RSU nessas municipalidades, Costa e 

Tassinari (2015); Tassinari (2016) realizaram um estudo comparativo de suas gravimetrias. 

Os resultados apresentados indicavam a necessidade da formulação de políticas públicas mais 

eficientes voltadas para a melhor gestão dos RSO, sobretudo em Igarapé, devido ao lapso de 

gestão e de gerenciamento em relação à situação dos orgânicos gerados por tantos e tantos 

anos, sem a promoção de sistemas que potencializassem sua valorização (COSTA; 

TASSINARI, 2015; TASSINARI, 2016). Em Igarapé, os trabalhos foram realizados entre os 

dias 24 a 27 de junho de 2013, abrangendo 53 bairros, divididos em 5 rotas. A FIG. 39 retrata 

momentos do estudo em Igarapé: 

Figura 39: Gravimetria de RSU em Igarapé (2013). Em (a) RS chegando a garagem da Prefeitura em veículo; 

(b) RS sendo sobrepostos em lona plástica; (c) rompimento de sacolas para homogeneização; em (d) e (e) 

segregação de RS em (f) pesagem de RS após segregação 

 
 Fonte: adaptada de Costa; Tassinari (2015); Tassinari (2016). 
 

Assim como estudo adotado em 2019, o procedimento realizado em 2013 não contou 

com fatores que pudessem influenciar os resultados obtidos como férias escolares, chuva, etc. 

Os RSU foram coletados de forma aleatória, em frente às residências, evitando o extravio ou 

compactação por veículo coletor. Em seguida, os resíduos foram armazenados em tambores 

de 200 litros, e então foram encaminhados ao local determinado para o estudo. Para cada rota 

foram utilizados de 4 a 8 tambores (COSTA; TASSINARI, 2015; TASSINARI, 2016). 
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Os resíduos coletados foram encaminhados à garagem da prefeitura, local também 

determinado para a realização do estudo. A técnica adotada foi a segregação total da unidade 

amostral. Após a separação, cada material foi pesado separadamente, obtendo-se a 

representatividade, em peso, de cada material.  

Tassinari (2016) cita sobre o estudo em São J. de Bicas, que os trabalhos foram 

realizados em 3 dias (14, 17 e 24 de setembro de 2015). Os RS foram coletados por meio de 

caminhão basculante, realizando a descarga na UTC localizado no bairro Estância Serra 

Verde, Estrada Principal nº 1.500. Na UTC foram escolhidas, aleatoriamente, parcelas dos 

RSU provenientes das rotas mapeadas, sendo inseridas em tambores de 200 litros, para 

segregação e pesagem (TASSINARI, 2016). Costa e Tassinari (2015); Tassinari (2016), ao 

discutir os resultados, concluiram que apesar da similaridade dos percentuais exibidos na 

gravimetria, eles estavam acima da média nacional em se tratando de RSO e abaixo dos RS 

recicláveis. No período de análise, Igarapé apresentou 58,4% de orgânicos, 25,4% de 

recicláveis secos e outros 16,2% de rejeitos. A gravimetria em São J. de Bicas evidenciou que 

59,4% dos RSU eram de RSO, 23,2% de recicláveis e outros 17,6% de rejeitos, enquanto a 

média nacional, conforme a versão do PLANARES apresentava 51,4%, 31,2% e 16,7%, 

respectivamente (COSTA; TASSINARI, 2015; TASSINARI, 2016). A FIG. 40 exibe 

momentos da gravimetria em S. J. de Bicas, e nas TAB. 29 e 30 resultados dos estudos: 

Figura 40: Gravimetria de RSU em S.J.Bicas (2015). Em (a) e (c) RS sendo segregados; (b) RS segregados 

prontos para pesagem; (d) pesagem de RS 

 
           Fonte: Tassinari (2016); Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Joaquim de Bicas (2015) 
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Tabela 29: Resultado gravimétrico dos RSU do município de Igarapé, MG, 2013 

E
v

en
to

s 

Datas 24/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 

S
o

m
a

 k
g

 

M
éd

ia
 e

m
 k

g
 

%
 p

o
r 

re
sí

d
u

o
 

G
ru

p
o

s 

%
 p

o
r 

g
ru

p
o

s 

Rotas Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota 4 Rota 5 

Categoria de 

Componentes 

Massa 

(kg) 
% % 

Massa 

(kg) 
% % 

Massa 

(kg) 
% % 

Massa 

(kg) 
% % 

Massa 

(kg) 
% % 

1 
Matéria 

orgânica 
62,3 53,6 53,6 97,8 61,9 61,9 56,7 64,1 64,1 74,7 49,2 49,2 89 64,8 64,8 380,5 76,1 58,4 Orgânicos 58,4 

2 Trapos e panos 1,9 1,6 

19,6 

1,2 0,8 

8,1 

0,6 0,7 

14,3 

4,3 2,8 

23,5 

1,9 1,4 

17,1 

9,9 1,98 1,5 

Rejeitos 16,2 

3 
Contaminantes 

químicos 
0,9 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 1,3 0,26 0,2 

4 
Contaminantes 

biológicos 
20,0 17,2 10,4 6,6 12 13,6 30,1 19,8 18,3 13,3 90,8 18,16 13,9 

5 Borracha/couro 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,9 3,0 2,2 5,4 1,08 0,8 

6 Metais 0,9 0,8 

26,8 

2,9 1,8 

29,8 

0 0 

21,7 

2,15 1,4 

27,1 

1,1 0,8 

17,9 

7,05 1,41 1,1 

Recicláveis 

Secos 
25,4 

7 Plástico duro 3,5 3 10,5 6,6 3,0 3,4 7,2 4,7 5,1 3,7 29,3 5,86 4,5 

8 Plástico mole 7,1 6,1 8,0 5,1 4,5 5,1 7,7 5,1 8,7 6,3 36 7,2 5,5 

9 Vidro 6,8 5,9 6,7 4,2 2,3 2,6 8,1 5,3 2,7 2 26,6 5,32 4,1 

10 
Embalagem 

cartonada 
1,8 1,5 4,0 2,5 2,4 2,7 3,1 2,0 1,3 0,9 12,6 2,52 1,9 

11 Poliestireno  0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,2 1,75 0,35 0,3 

12 Madeiras 0,1 0,1 3,5 2,2 0,0 0,0 0 0 0,2 0,1 3,8 0,76 0,6 

13 Papel/papelão 10,2 8,8 7,8 4,9 3,7 4,2 11,5 7,6 3,4 2,5 36,6 7,32 5,6 

14 Alumínio 0,4 0,3 1,0 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 1,3 0,9 3,6 0,72 0,6 

15 
Outros 

recicláveis 
0,0 0,0 2,6 1,6 2,6 2,9 0,6 0,4 0,7 0,5 6,5 1,3 1,00% 

Total em (kg) 116,2 100 100 157,9 100 100 88,5 100 100 151,9 100 100 137 100 100 651,7 130,34 100   100 

Fonte: adaptada de Tassinari (2016). 
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Tabela 30: Resultado gravimétrico dos RSU do município de São Joaquim de Bicas, MG, 2015 

E
v

en
to

s Datas 14/09/2015 17/09/2015 24/09/2015 

Soma dos 

Resíduos 

Média 

em kg 

% por 

Resíduo 
Grupos 

% por  

Grupos Categoria de Componentes 
Rota 1 Rota 2 Rota 3 

Massa (kg) % Massa (kg) % Massa (kg) % 

1 Matéria orgânica 117,58 53,54 134,01 59,47 138,54 65,57 390,12 130,04 59,45 Orgânicos 59,4 

2 Pedra, terra e louça 0,99 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,33 0,15 

Rejeitos 17,4 

3 Têxtil 6,88 3,13 22,02 9,77 7,30 3,46 36,20 12,07 5,52 

4 Contaminantes químicos 0,00 0,00 0,27 0,12 0,00 0,00 0,27 0,09 0,04 

5 Contaminantes biológicos 21,98 10,01 23,56 10,46 28,68 13,57 74,22 24,74 11,31 

6 Rejeitos diversos 0,10 0,05 0,00 0,00 2,17 1,03 2,27 0,76 0,35 

7 Metal não ferroso 0,89 0,41 0,56 0,25 0,15 0,07 1,61 0,54 0,25 

Recicláveis 

Secos 
23,2 

8 Metal ferroso 4,79 2,18 1,14 0,51 1,27 0,60 7,20 2,4 1,10 

9 Plástico PP duro 5,90 2,69 7,11 3,16 2,19 1,04 15,19 5,06 2,31 

10 Plásticos sacolinhas 8,43 3,84 12,60 5,59 6,13 2,90 27,16 9,05 4,14 

11 Plásticos 17,21 7,84 6,26 2,78 6,86 3,25 30,33 10,11 4,62 

12 Vidro 2,53 1,15 5,10 2,26 9,35 4,43 16,97 5,66 2,59 

13 Embalagem cartonada 3,84 1,75 4,59 2,04 3,06 1,45 11,49 3,83 1,75 

14 Poliestireno 0,84 0,38 0,08 0,04 0,79 0,37 1,71 0,57 0,26 

15 Madeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Papel 6,56 2,99 3,27 1,45 1,35 0,64 11,19 3,73 1,71 

17 Papelão 20,20 9,20 4,76 2,11 3,45 1,63 28,42 9,47 4,33 

18 Outros recicláveis 0,90 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,30 0,14 

Total em (kg) por rota 219,63 100,00 225,33 100,00 211,28 100,00 656,25 218,75 100,00 
 

100.00 

Fonte: adaptada de Tassinari (2016). 
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Tassinari (2016) ao analisar os dados gravimétricos e da gestão dos RSU nas 

municipalidades mencionou que a grande disparidade no caso dos RSU gerados estava 

correlacionada às tratativas de sua gestão, uma vez que em São Joaquim de Bicas, por possuir 

uma UTC, realizava a compostagem de parcela significativa de seus resíduos, fato que não 

ocorria em Igarapé, uma vez que grande parte dos RSU gerados na municipalidade tinha 

como destino, AS ou aterro de inertes, não sendo verificadas no município ações efetivas que 

visassem a extrair principalmente os RSO de aterramento. 

Tassinari (2016) relatou ainda que mesmo diante de várias lacunas nos sistemas de 

gestão apresentados em São Joaquim de Bicas, em especial em relação à qualidade e 

restrições de uso do composto orgânico que naquele momento era produzido na UTC, 

conseguiam-se resultados mais significativos do que Igarapé do ponto de vista de desvio de 

RSU destinados à aterros, principalmente por Igarapé não realizar reciclagem, mesmo que em 

parte dos RSO. Esse fato fez com que quantidades significativas de RSU gerados em Igarapé, 

em especial os RSO fossem dispostas diariamente em aterros ao longo dos anos, acarretando o 

desencadeamento de uma serie de aspectos e até mesmo de impactos negativos de diferentes 

ordens. O GRAF. 19 apresenta os quantitativos de RSU encaminhados para AS mensalmente 

nas municipalidades no ano de 2015 segundo pesquisa de Tassinari (2016).  

Gráfico 19: Compilação de dados dos municípios de Igarapé e São Joaquim de Bicas, MG, 2015 

 
 Fonte: Tassinari (2016). 
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5.3. Análise e discussão dos resultados gravimétricos e sistematização dos dados 

 

A caracterização gravimétrica dos RSU é uma das principais ferramentas que auxiliam 

na gestão de resíduos em municípios, dada a sua importância na ciência das diversas 

composições dos resíduos que são gerados e dessa forma, a partir de análises e proposições, 

poderem auxiliar no desenvolvimento e na melhora da gestão e do gerenciamento dos RSU. 

O estudo realizado em Igarapé, em 2019, permitiu diagnosticar o perfil de geração de 

RSU da população e no conhecimento das principais características e composições dos 

diversos resíduos produzidos nas 5 rotas propostas, assim como a porcentagem dos materiais 

existentes em sua constituição, o que contribuiu para o conhecimento das condições e 

proposição de gestão mais apropriada a cada categoria de resíduos, propiciando a viabilidade 

de maiores aproveitamentos. Esses fatores são fundamentais na determinação da alternativa 

tecnológica mais adequada em todas as etapas de manejo de RSU. 

Nessa seção, buscou-se ainda comparar trabalhos anteriores na área de abrangência, 

em diferentes momentos, bem como correlacioná-los com as informações exibidas na revisão 

da literatura, visando à sistematização e à precisão de dados, com o intuito de comprovar a 

importância de ações voltadas para a melhoria nos sistemas de gestão de RSU em Igarapé, 

sobretudo melhorias na gestão dos resíduos constituídos por matéria orgânica. 

Os resultados permitiram concluir que, seguindo o cenário nacional, as frações 

predominantes de RSU em Igarapé foram às constituídas por resíduos orgânicos 

compostáveis, representando em massa 53,5% da fração total. Os recicláveis secos, tais como, 

metais, plásticos, vidros, embalagens cartonadas, papel, papelão, dentre outros, representaram, 

ao final, 28,6% dos RSU e os rejeitos (não recicláveis) representaram 17,9% da fração total.  

O comparativo entre as médias das frações das cinco rotas amostrais, por meio dos 

dados apresentados, indicou que, apesar de percentuais diferentes entre as rotas nos três 

grandes grupos (orgânicos, recicláveis e rejeitos), não houve evidências de diferenças que 

fizessem, por exemplo, os recicláveis secos ou os rejeitos proporcionarem maiores percentuais 

que a fração dos orgânicos.  

Em síntese, a Rota (1) apresentou, ao final, 49,76% de RSO, 36,81% de recicláveis 

secos e 13,43% de rejeitos; a Rota (2) 48,20%, 34,50% e 17,30%; a Rota (3) 58,22%, 21,98% 

e 19,79%; a Rota (4) 52,41%, 26,01% e 21,58%; e a Rota (5) 59,66%, 24,97% e 15,37% 
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respectivamente. Portanto, em todas as rotas amostrais os RSO apresentaram ascendência, o 

que possibilitou a exposição de valores de convergência para todo o município.  

Embora o estudo de 2019 tenha apresentado menores percentuais de RSO, quando 

comparados aos estudos de 2011 e 2013, a compilação dos dados revelou que os RSO 

estiveram acima dos 50% nos resultados finais, seguindo panorama nacional. 

Conforme exposto na pesquisa, as características dos RSU variam segundo diversas 

condições, (socioeconômicas, hábitos da população, número de habitantes, situações culturais, 

geográficas e climáticas etc.). Além disso, observa-se que não só no Brasil e na América 

Latina, mas em todo o mundo, regiões de maior poder aquisitivo e maior grau instrucional 

possuem uma maior tendência de gerar mais recicláveis secos do que orgânicos, ao passo que 

em regiões mais vulneráveis e com extratos sociais mais baixos essa ordem inverte-se.  

Ao analisar as rotas dos estudos de 2013 e 2019, que em grande parte absorveram as 

mesmas regionais, podem ser feitas algumas observações. A primeira, é que em todas as rotas 

amostrais, tanto no estudo realizado em 2019, quanto no de 2013, os RSO tiveram 

predomínio, variando de 48,20% a 64,8% da composição dos RSU, o que indica o alto 

potencial para a compostagem e a necessidade de desenvolver estratégias para a gestão desses 

resíduos. Ainda mais se somados aos grandes quantitativos de RS de podas, supressão de 

vegetação e demais RS verdes gerados dos serviços de limpeza urbana. 

O estudo realizado em 2011 também apontou predominância dos RSO; todavia, 

devido à forma com que a caracterização fora realizada, não fora possível determinar ao certo 

o quão significativos foi, ao final, os percentuais dos RSO.  

Apesar do predomínio de orgânicos em todas as rotas, as Rotas (1) e (2) do estudo 

realizado em 2019 apresentaram maiores percentuais de recicláveis: Rota 1 (RSO: 49,76%; 

REC: 36,81%) e Rota 2 (RSO: 48,20%; REC 34,50%). Ao analisar os dados isoladamente, 

pode-se aludir que os maiores percentuais de recicláveis evidenciados, em relação às demais 

rotas, se justificariam pelo fato de a Rota 2 ter percorrido a área central e comercial do 

município, além de ter sido a rota que percorreu por regiões com residências com perfil 

socioeconômico mais elevado, o que poderia influenciar a dinâmica de geração de RS. Além 

disso, a Rota (1) percorreu áreas ainda próximas à região central, onde também há muitos 

comércios, como também regiões de condomínios de perfil socioeconômico mais elevado. 

Nesse sentido, verifica-se na Rota (1) 12,77% de papel/papelão e na Rota (2), 4,20%. Os 
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somatórios dos resíduos plásticos nessas rotas representaram, respectivamente, 13,52% e 

19,76%. A Rota (2), também abrangeu áreas com características rurais tais como Batatal, o 

que também influencia a dinâmica de geração e disposição de resíduos para a coleta, 

sobretudo dos RSO verdes e de alimentos, que muitas vezes são utilizados em propriedades 

rurais para alimentação de animais e outros fins.  

Embora sejam aparentemente razoáveis tais considerações, as avaliações acima não 

podem ser pautadas apenas considerando tais prismas, daí a importância da sistematização de 

dados e a comparação com estudos anteriores na área de abrangência, uma vez que esses 

estudos, quando realizados de forma sistematizada, permitem um diagnóstico mais real do 

perfil de geração de resíduos. Nesse sentido, foi possível verificar que em 2013 as Rotas (1) e 

(2) apresentaram respectivamente 53,6% e 61,9% de RSO e 26,80% e 29,80% de recicláveis. 

Em 2013, a Rota (4) superou a Rota (1) em termos percentuais de recicláveis, em 

contraposição ao estudo de 2019, que apontou as Rotas (1) e (2) com maiores percentuais de 

recicláveis, mostrando, dessa forma, os dados devem ser analisados com cautela e serem 

avaliados a luz das diversas informações exibidas na revisão da literatura.  

Em 2019 as Rotas (3) e (5) foram as que exibiram os maiores percentuais de RSO 

(58,22% e 59,66%, respectivamente), o que também ocorreu no estudo realizado em 2013, 

apesar de terem sido obtidos percentuais distintos (64,1% e 64,8%, respectivamente). Um fato 

que poderia justificar esses números seriam as características populacionais, atreladas a 

fatores socioeconômicos das áreas de abrangência, uma vez que a Rota (5) percorreu diversos 

bairros periféricos e com extratos socioeconômicos mais diversificados, tais como: 

Resplendor, Jardim das Roseiras, Ouro Preto, Cidade Nova, Novo Horizonte, dentre outros. 

Um fator que também pode ter contribuído é que os Bairros Resplendor e Ouro Preto 

possuem conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, com significativo 

número de moradores com perfis socioeconômicos mais baixos.  

No entanto, os fatores acima sozinhos não podem ser considerados unicamente como 

os responsáveis pelos altos percentuais de RSO. Um fato que pode colaborar com a análise 

fora os percentuais da área de abrangência da Rota (3), que embora exibam bairros com 

padrão socioeconômico médio a alto, mostraram-se com elevados percentuais de orgânicos 

nas gravimetrias de ambos os anos (64,1% e 58,22%), o que confirma, mais uma vez, que há 

diferentes fatores que influenciam essa dinâmica, como situações culturais, populacionais, 

geográficas, hábitos, costumes, sazonalidade, etc. 
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No estudo realizado em 2019, a Rota (4) apresentou 52,41% de RSO e os maiores 

percentuais de rejeitos (21,58%). Os maiores percentuais de rejeitos na Rota (4) também se 

repetiram no estudo de 2013 com 23,50%. A maior parte dos rejeitos evidenciados no estudo 

foi proveniente de resíduos caracterizados como biológicos oriundos de banheiro, em especial 

fraldas descartáveis. Em âmbito geral, os RS biológicos (rejeitos) estiveram bastantes 

presentes na composição dos RSU, chegando até ultrapassar 11% da composição total da Rota 

(2) do estudo realizado em 2019 e de 19,80% da Rota 4 no estudo de 2013. 

Em ordem de grandeza, considerando as 3 maiores frações (orgânicos, recicláveis e 

rejeitos), os resultados gerais das gravimetrias de Igarapé mostraram-se parecidos com os 

expostos na revisão da literatura. Conforme exposto o MMA (2019), apresentou estimativas 

dos planos estaduais de RS de Pernambuco (2010), Rio Grande do Norte (2012) e Santa 

Catarina (2014), estimando que 50% dos RSU são RSO, 28% recicláveis e cerca de 22% 

rejeitos. Dados do PLANARES (2012) apontaram 51,4% de RSO, 31,9% de recicláveis e 

16,7% de rejeitos. Dados de Minas Gerais, por meio do Plano de Resíduos da RMBH e Colar 

Metropolitano (2013) exibiram que 53% dos RSU seriam RSO, 30% recicláveis e os outros 

17% seriam considerados como rejeito. Na TAB. 31, tem-se a síntese dos resultados 

apresentados nas gravimetrias em face de sua gestão de RSU. 

Tabela 31: Resumo dos dados evidenciados no estudo 

Dados Igarapé (2015) Bicas (2015) Igarapé (2018) 

Estimativa de população (IBGE) 39.045 hab 29.162 hab 42.246hab 

Estimativa de geração de RSU coletados 620,3 t/mês 570 t/mês 645,65 t/mês 

Estimativa de geração de resíduos diária 20,67 t/dia 19,0 t/dia 22,32 t/dia 

Geração per capita (kg/h/dia) 0,53 kg/hab/dia 0,65 kg/hab/dia 0,53 kg/hab/dia 

Percentual de atendimento de coleta domiciliar 98% 81% 100% 

Resíduos orgânicos compostáveis 58,4% 59,4% 53,51% 

Resíduos recicláveis secos 25,4% 23,2% 28,6% 

Rejeitos (não recicláveis) 16,2% 17,4% 17,89% 

Total de RSU disposto em aterro sanitário  7.083,63 t/ano 4.197,77 t/ano 7.747,81 t/ano 

Estimativa média destinada mensalmente  590,3 t/mês 349,81 t/mês 645,65 t/mês 

Estimativa média destinada diária - ano  19,68 t/dia 11,66 t/dia 21,52 t/dia 

Estimativa de RSO geral (%) gravimétrico - mês 359,6 t/mês 338,8 t/mês 345,42 t/mês 

Estimativa de RSO geral (%) gravimétrico - dia 11,99 t/dia 11,29 t/dia 11,51 t/dia 

Resíduos orgânicos triados nas unidades 
Não há 

compostagem  

225 t/mês  

7,5 t/dia 

Não há 

compostagem 

Estimativa de RSO destinados para aterro sanitário 359,6 t/mês 113,8 t/mês 374,48 t/mês 

Total de recicláveis geral  160 t/mês 131,1 t/mês 208,75 t/mês 

Total de recicláveis triados (média mês) 30 t/mês 106 t/mês 24,09 t/mês 

Total de recicláveis destinados para aterro  130 t/mês 25 t/mês 184,66 t/mês 

Rejeito (o que deveria ser direcionado) 100 t/mês 106 t/mês 115,57 t/mês 

Fonte: Tassinari (2016) adaptada para 2019. 
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O estudo teve ainda como objetivo apresentar o peso específico dos RSU entre as rotas 

amostrais. Conforme exposto, o peso específico é o peso dos resíduos em função do volume 

por eles ocupados. Esse parâmetro quantitativo reflete a densidade dos resíduos, sendo de 

fundamental importância para o dimensionamento de equipamentos e instalações. Pode-se, 

por meio do conhecimento desse parâmetro, prever a quantidade de resíduos dispostos em 

aterro, o que possibilita melhorias nos métodos de tratamento e no destino final dos mesmos.  

Os resultados obtidos mostraram-se parecidos ao de valores médios encontrados na 

literatura nacional (120 a 250 kg/m³) para resíduos domiciliares, certificando que, à medida 

que a produção dos resíduos vai se sofisticando, sua densidade solta média diminui, dado o 

aumento na quantidade de embalagens e volumosos e a diminuição de orgânicos, o que 

assemelha ao padrão de países mais desenvolvidos. Isto posto, a Rota (1) apresentou o menor 

peso específico (203,5 kg/m³) e a Rota (2), maior (228,5 kg/m³). A Rota (3) 218,5 kg/m³, a 

Rota (4) 222 kg/m³ e a Rota (5) 215,5 kg/m³. A média entre as 5 rotas foi 217,60 kg/m³.  

Outra projeção apresentada no estudo fora a estimativa de geração per capita de 

resíduos, que é uma informação fundamental para subsidiar o planejamento de todo o sistema 

de gestão e de gerenciamento de resíduos, possibilitando projetar as quantidades de resíduos a 

coletar e a dispor e, até mesmo, as dimensões de veículos coletores. Os resultados evidenciam 

são gerados cerca de 0,52 kg/hab./dia, considerando o horizonte de estudo (2015-2018). 

Embora esses valores, sejam limitados, conforme apresentado, está próximo dos valores 

descritos por Monteiro et al. (2001), que relataram geração per capita de 0,50 e                                   

0,80 kg/hab./dia para municípios com característica de médio porte, com população entre 

30.000 e 500.000 habitantes, como é o caso de Igarapé.  

Embora a gravimetria tenha apresentado valores distintos entre as rotas e estudos 

anteriores, observa-se um panorama com predomínio para os RSO, seguidos dos recicláveis e 

dos rejeitos. Os resultados certificam a importância da sistematização de dados e a replicação 

de novos estudos para a instituição de uma série histórica para embasar estratégias e ações em 

programas de gestão dos RS do município, com base em um banco de dados.  

Em última análise, os resultados gravimétricos expostos certificam que ações efetivas 

devem ser direcionadas pelo Poder Público para melhorias na gestão dos RSU como um todo 

no município, mas, sobretudo, dando enfoque na gestão da fração orgânica. A compostagem 

sendo vista a luz da descentralização, adotando o Método UFSC e da vermicompostagem 

possuem potencial de modificar os panoramas evidenciados em Igarapé. 
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5.4. Análise da Gestão de RSU em Igarapé 

 

A presente seção foi baseada em documentos e relatórios oficiais da SEMA, por meio 

de acesso direto e da comunicação pessoal, sobretudo do Departamento de Gestão de RSU e 

Limpeza Urbana (DGRLU). Logo, as informações disponibilizadas correspondem em grande 

parte desses documentos/relatórios ou proveniente de esclarecimento de funcionários do setor. 

Os dados foram tabulados e sistematizados pelo autor, com o intuíto de expor um diagnóstico 

geral dos RSU com vista a identificar as principais lacunas no sistema de gestão e de 

gerenciamento. É importante ressaltar a limitação dos dados referentes às quantidades de 

resíduos de poda, supressão de vegetação, roçada e capina dispostos no aterro inertes 

municipal e dos quantitativos gerados desses serviços.  

A SEMA é responsável pela gestão dos RSU e pela limpeza urbana no município, que 

em grande parte são executados por empresas terceirizadas. O DGRLU é responsável pela 

gestão e pelo acompanhamento dos serviços prestados. A SEMA é composta, além do 

DGRLU, pelos Departamentos de Regularização e Licenciamento Ambiental (DRLA), 

Arborização Urbana (DAU), Recursos Hídricos (DRH) e por um setor que realiza os serviços 

administrativos. A SEMA é responsável ainda pela gestão do Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente (CODEMA) e do Conselho Consultivo da Área de Proteção 

Ambiental de Igarapé (APA Igarapé), além de realizar a Gestão do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente (FMMA).  

Em 2019, a SEMA é composta internamente por 15 profissionais com formações 

diversas (biólogos, engenheiros ambientais, sanitaristas, tecnólogos em gestão ambiental, 

técnicos ambientais, administrativos dentre outras). Esses servidores realizam diversas 

atividades inerentes aos departamentos referidos. Os técnicos dos departamentos mencionados 

realizam dentre outras atividades, a fiscalizações, vistorias, emissões de relatórios, pareceres e 

autorizações e atendimentos diversos à população.  

Além dos funcionários internos, a SEMA conta com 35 funcionários que 

desempenham suas atividades como agentes de limpeza urbana (garis).  

Embora a Secretaria tenha uma estrutura menor e mais simplificada que a de muitos 

municípios inseridos na RMBH, o número de servidores é suficiente para a boa operação e 

atendimento dos serviços que são prestados.  
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A FIG. 41 representa, o organograma da SEMA, apresentando ainda o número de 

funcionários por departamentos com priorizações das ações do DGRLU que serão descritos 

em seguida: 

Figura 41: Organograma da SEMA com priorização para Departamento de Gestão de RS e Limpeza Urbana  
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Meio Ambiente
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 Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 

 

No âmbito do presente trabalho, que teve como foco principal os resíduos constituídos 

por matéria orgânica, foram objeto de análise, os domiciliares (RSD), os comerciais, os de 

limpeza urbana, considerando os resíduos de poda, supressão de vegetação, capina, roçada e 

varrição. A FIG. 42 apresenta as qualificações dos resíduos priorizados nessa pesquisa 

caracterizados como RSU (detalhe pontilhado): 
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Figura 42: Diagrama de classificação dos RS limitados para o trabalho, detalhe marcação (pontilhada) 

 

 

           Fonte: https://renovacaoambiental.com.br (2019). 

 

Em relação à gestão de RSU em Igarapé, cada tipo de resíduo deve receber um manejo 

particular, conforme suas peculiaridades conforme aponta o PMSB (IGARAPÉ, 2015). 

Considerando os resíduos-alvo da presente pesquisa, os RSD são recolhidos por meio da 

coleta convencional e têm como destino AS privado da empresa Essencis Soluções 

Ambientais em Betim (MG), a cerca de 15 km da área central Igarapé.  

Em 2019, cerca de 40 a 50% do território do município, há coleta seletiva, entretanto a 

mesma revela-se incipiente. Esses resíduos são absorvidos por associações e por catadores 

informais não cadastrados. Estima-se, com base nos dados do DGRLU, que aproximadamente 

15 grupos recolhem de forma avulsa, resíduos recicláveis no município.  

Igarapé também coleta os resíduos comerciais, que têm como destino o AS ou a coleta 

seletiva via associações ou catadores avulsos. Os resíduos oriundos de varrição de ruas, boca 

de lobo, sarjeta, etc. são destinados para o AS. Os resíduos de poda, supressão de vegetação e 

serviços de roçada geralmente são destinados para o aterro de inertes no próprio município. 

Nota-se ainda que muitos resíduos de poda e supressão de vegetação são descartados em 

ambientes públicos e privados, e, muito frequentemente, são queimados. Na FIG. 43 é 

possível verificar a representação dessas rotas e estimativas de geração seu destino final: 

https://renovacaoambiental.com.br/
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Figura 43: Rotas dos RSU de Igarapé em 2019 

 

            Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019).
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5.4.1. Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

 

A tempo dessa pesquisa, a Prefeitura Municipal de Igarapé possui contrato com a 

empresa SLUMP Engenharia e Construções Ltda para prestação dos serviços manejo de RSU, 

bem como pelos serviços de limpeza urbana, que englobam os serviços de varrição, capina, 

roçada, poda etc. 

Em 2019, 35 funcionários da prefeitura realizam as atividades de varrição e outros 15 

profissionais da SLUMP realizam as atividades de capina, poda, roçada e desobstrução de 

bocas de lobo. O contrato entre Prefeitura e empresa considera a locação de 5 caminhões 

compactadores, desses, 3 são utilizados frequentemente e os outros dois são veículos reservas. 

Além disso, o contrato contempla ainda a mão de obra e motorista para recolhimento dos 

resíduos e destinação final. Além dos RSD, a prefeitura recolhe os resíduos comuns gerados 

pelos empreendimentos/comércios do município. A coleta é realizada junto com a coleta 

convencional (IGARAPÉ, 2015). A FIG. 44 demonstra a realização das atividades de coleta 

de RSD em diferentes momentos: 

 

Figura 44: Coleta de RSD em Igarapé. Em (a), (b) e (c) caminhão compactador e guarnição realizando a coleta 

de RSD em diferentes momentos na municipalidade 

 

 

     Fonte: Plano de Gestão Integrada de RS (2013); Prefeitura Municipal de Igarapé (2018). 

 



187 

 

Acerca dos resíduos de empreendimentos (comerciais e industriais), o PMSB (2015) 

do município alude a necessidade de desenvolver métodos para que os resíduos gerados não 

classificados como comuns não sejam indevidamente dispostos para coleta e, posteriormente, 

direcionados ao AS junto com os convencionais. Outro fator importante no Plano é a 

avaliação dos quantitativos gerados por alguns empreendimentos, que, por sua vez, elevam o 

custo operacional da prefeitura nas etapas de manejo de RSU (transporte até a destinação 

final) (IGARAPÉ, 2015). Para os resíduos especiais, contaminados e perigosos dos 

empreendimentos particulares, é de responsabilidade de seus proprietários a contratação de 

empresas para coleta, transporte e destinação final. Em geral, os RSD são expostos na frente 

das residências, em sacolas e sacos plásticos, sendo armazenados em lixeiras ou tambores, ou 

em locais de fácil visualização e acesso dos coletores (IGARAPÉ, 2015). (FIG. 45): 

Figura 45: Diferentes formas de acondicionamento de RSD em Igarapé. Em (a) lixeira de ferro; (b) bombonas 

adaptadas de 50 litros sobre o piso; (c) bombonas plásticas de 200 l; (d) local adaptado em madeira para dispor 

RS em recipientes; (e) RS em sacolas plásticas diretamente sobre chão e (f) sacola de RS em gancho metálico 

 
  Fonte: acervo pessoal do autor (2018). 

 

Outra forma de disposição de resíduos são os chamados ―Ecopontos‖ (recipientes tipo 

gaiolas, em estrutura de ferro) e as Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV‘s) 

(espaços preparados para receber, por meio de caçambas, 5 m³ resíduos oriundos da 

construção civil, de poda e capina e volumosos (sofás, colchões e outros utensílios velhos) 

(FIG. 46). Em 2019, são contabilizados 53 ecopontos, alocados em 47 pontos estratégicos ao 

longo do território de Igarapé, e 5 pontos com URPVs, contando com 3 caçambas em cada 
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ponto. A manutenção dos ecopontos são de responsabilidade da SEMA e os serviços de 

URPVs são terceirizados em 2019 pela empresa Ambientis. Verificam-se diariamente que em 

muitos dessas estruturas, tanto ecopontos e URPVs, sofrem avarias e que parte da população 

não colabora de maneira efetiva com a melhor gestão dos RSU, infringindo a sinalização 

indicada nessas estruturas, conforme pode ser observado na FIG. 46 abaixo (c), (d) e (e). 

 

Figura 46: Imagens de Ecopontos e URPV em Igarapé. Em (a) verifica-se bom uso de ecoponto; em (c) verifica-

se RS sendo dispostos incorretamente em ecopontos; em (b) verifica-se URPV em excelentes condições; em (d); 

(e) verifica-se uso indevido de URPV sendo verificados diversos tipos de resíduos em caçambas 

 
   Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de RS de Igarapé (2013); SEMA de Igarapé (2017; 2018). 

 

Dados da SEMA de 2019 revelam que a coleta dos RSD é realizada em 100% do 

território; contudo, em regiões mais afastadas e na zona rural, os serviços são de menor 

frequência. É importante ressaltar que não há cobrança pelos serviços. Observa-se que a 

execução dos serviços é abrangente; entretanto, também são averiguadas lacunas nos sistemas 

de gestão que impedem a valorização de parte dos RSD. Esses dados também são expostos no 

PMSB (2015) e PMGIRS (2013) que reportam que as principais dificuldades deparadas pelas 

equipes de coleta são o acondicionamento inadequado dos sacos e das sacolas plásticas, 

quando as residências ou a região não possuem lixeiras apropriadas. Muitas vezes, os resíduos 

são alocados no passeio, local de fácil acesso de animais, que rasgam e espalham os RSD. 

Mesmo havendo a coleta em todo o município, em alguns casos as pessoas ainda queimam ou 

lançam os RSU em rios e córregos, em locais periféricos (IGARAPÉ, 2015).  
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5.4.1.1. Destinação final de RSU - Aterro Sanitário 

 

Igarapé tem como forma de disposição final de RSU o AS. Todos os RSD coletados 

no município são destinados para o aterro privado da Essencis MG de Betim (FIG. 47), 

localizada às margens da Rodovia Fernão Dias - BR 381, km 499, no Bairro Morada do 

Trevo, estando a aproximadamente 15 km do centro de Igarapé. Em média, os 3 caminhões de 

coleta fazem de duas a três viagens diárias até o AS (IGARAPÉ, 2015). 

Figura 47: Localização do Aterro da Essencis em Betim. Em (a) imagem aérea com identificação de 

infraestruturas do aterro; (b) imagem aérea de aterro classe II 

 
Fonte: adaptado do Plano Municipal de Saneamento Básico de Igarapé, 2015. 

 

No GRAF. 20 é possível observar as médias mensais ao longo de 12 meses em cada 

ano em série histórica (2010 a 2018) de disposição final dos RSU para AS: 

 

Gráfico 20: Média mensal (2010-2018) de destinação final de RSU destinada em aterro sanitário. 

 
      Fonte: elaborado pelo autor; dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2019. 
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Ao analisar o GRAF. 20 é possível constatar que em 2010 e 2011 eram dispostos em 

aterro em média, 403 t/mês, enquanto de 2015 a 2018 essas médias alcançavam 601 t/mês. A 

média da série apresentada (2010-2018) evidencia um quantitativo de 541,71 t de resíduos. 

No GRAF. 21, é possível verificar mês a mês essa diferença considerando o primeiro ano 

(2010) em comparação com a série 2015 a 2018. Ao analisar o gráfico ainda é perceptível 

primeiramente que os quantitativos nesse período aumentaram sensivelmente, sobretudo 

quando comparados o ano de 2010 ao ano de 2018. Em geral, pode-se perceber o quão 

sazonal são os quantitativos de RSU sendo dispostos em AS. Contudo, considerando os anos 

de 2015 a 2018 os quantitativos indicam valores sempre acima de 500 t/mês sendo dispostos 

em AS, chegando até ultrapassar 800 t/mês, como nos meses de janeiro em 2017 e 2018.  

Uma informação acerca dos quantitativos de RSU dispostos em AS diz respeito aos 

RSU de poda, supressão de vegetação etc., que não entram nos quantitativos expostos no 

gráfico, uma vez que eles têm como destino atual o aterro de inertes localizado no próprio 

município, o que, muita vezes, desvirtua um olhar mais crítico sobre os grandes quantitativos 

de RSU gerados na municipalidade, sobretudo pelo fato de o aterro de inertes não possuir 

balanças e sistemas rígidos de controle de entrada e saída, para fazer uma quantificação da 

disposição desses resíduos.  

 

Gráfico 21: Série histórica (2010 e 2015-2018) variação de disposição final de RSU em Aterro Sanitário mês a 

mês. Detalhe diferença de variação mensal entre ano de 2010 e 2018 

 

Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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Na TAB. 32, a seguir, estão os levantamentos de custos diretos com transporte de 

resíduos e com disposição final em AS, adotando o recorte dos anos de 2015 a 2018. Nos 

GRAF. 22 a 24 na sequência são exibidos ainda dados estatísticos que complementam e 

possibilitam a uma visualização acerca da realidade acerca da gestão dos RSU em Igarapé. A 

exposição dos dados apresentados, em suma, evidenciam que os custos com transporte de 

RSU são expressivamente maiores que os custos para aterrar resíduos. 

 

Tabela 32: Destinação de RSU x custos (R$) diretos com destinação em aterro e transporte (2015-2018) 

Meses  

2015 2016 

Toneladas de 

RSU 

destinados 

 

Valor gasto c/ 

Aterro Sanitário 

t/ R$ 70,00 

Valor gasto com 

Compactador  

Toneladas de 

RSU 

destinados 

 

Valor gasto c/ 

Aterro Sanitário 

t/R$ 75,14 

Valor gasto 

com 

Compactador  

Janeiro 622,87  R$ 43.600,90  R$ 88.164,44 642,37  R$ 48.267,73   R$ 94.689,44  

Fevereiro 586,47  R$ 41.052,90  R$ 87.012,80 622,46  R$ 46.771,66   R$ 93.863,66  

Março 634,19  R$ 44.393,30  R$ 87.652,80 602,12  R$ 45.243,29   R$ 94.276,55  

Abril 568,96  R$ 39.827,20  R$ 87.268,72 518,31  R$ 38.945,80   R$ 93.588,40  

Maio 561,45  R$ 39.301,50  R$ 88.292,40 537,82  R$ 40.411,80   R$ 94.138,92  

Junho 583,05  R$ 40.813,50  R$ 87.908,52 529,55  R$ 39.790,38   R$ 93.863,66  

Julho 574,11  R$ 40.187,70  R$ 87.780,56 519,24  R$ 39.015,66   R$ 94.001,29  

Agosto 537,63  R$ 37.634,10  R$ 87.652,60 544,00  R$ 40.876,14   R$ 94.276,55  

Setembro 574,11  R$ 40.187,70  R$ 87.524,64 520,72  R$ 39.126,90   R$ 93.726,03  

Outubro 573,04  R$ 40.112,80  R$ 94.414,18 536,06  R$ 40.279,59   R$ 104.813,18  

Novembro 571,64  R$ 40.014,80  R$ 94.138,92 578,48  R$ 46.191,64   R$ 104.352,80  

Dezembro 696,11  R$ 48.727,70  R$ 95.652,85 568,11  R$ 45.363,58   R$ 104.966,64  

Subtotal 7083,63  R$ 495.854,10  R$1.073.463,43  6719,24  R$ 510.284,17  R$1.160.557,12  

  Total  R$ 1.569.317,53  Total  R$ 1.670.841,29  

Meses  

2017 2018 

Toneladas de 

RSU 

destinados 

Valor gasto com 

Aterro Sanitário 

t/R$ 79,85 

Valor gasto com 

Compactador  

Toneladas de 

RSU 

destinados 

Valor gasto com 

Aterro Sanitário 

t/ R$ 83,84 

Valor gasto 

com 

Compactador  

Janeiro 805,00  R$ 64.279,28  R$ 105.120,10 805,77  R$ 67.555,75   R$ 128.752,94  

Fevereiro 559,61  R$ 44.684,89  R$ 104.506,26 658,29  R$ 55.191,04   R$ 127.678,72  

Março 628,02  R$ 50.161,79  R$ 124.302,60 648,57  R$ 54.376,12   R$ 128.139,10  

Abril 544,37  R$ 43.467,98  R$ 128.446,02 618,44  R$ 51.850,00   R$ 127.832,18  

Maio 611,58  R$ 48.834,70  R$ 127.832,18 590,47  R$ 49.505,01   R$ 128.292,56  

Junho 561,16  R$ 44.808,66  R$ 128.139,10 583,34  R$ 48.907,23   R$ 127.525,26  

Julho 561,82  R$ 44.861,33  R$ 128.599,48 593,94  R$ 49.795,96   R$ 127.985,64  

Agosto 596,24  R$ 47.609,76  R$ 128.292,56 614,57  R$ 51.525,59   R$ 127.832,18  

Setembro 548,51  R$ 43.798,52  R$ 127.985,64 577,52  R$ 48.419,35   R$ 127.525,26  

Outubro 602,53  R$ 50.516,12  R$ 128.139,10 677,93  R$ 64.270,15   R$ 127.678,72  

Novembro 607,31  R$ 50.916,87  R$ 127.832,18 667,83  R$ 60.979,57   R$ 127.371,80  

Dezembro 681,68  R$ 57.152,05  R$ 128.446,02 711,14  R$ 64.934,20   *R$ 54.844,43  

Subtotal 7307,83  R$ 591.091,95   R$1.487.641,24  7747,81  R$ 667.309,97  R$1.461.458,79  

 Total  R$ 2.078.733,19  Total  R$ 2.128.768,76  

*o valor referente a custos mensais com compactador referente ao mês de dezembro de 2018 não fora enviado a 

SEMA possivelmente sendo reajustados no mês de janeiro de 2019. Fonte: elaborada pelo autor (2018). 

 

A seguir são apresentados dados estatísticos acerca da TAB. 32 e na sequência a breve 

análise dos valores apresentados. 
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Conforme pode ser analisado nos gráficos e nas tabelas supracitadas, considerando o 

período de análise (2015-2018), a disposição final dos RSU no AS mostrou-se bastante 

sazonal; contudo, na maior parte do período variou entre 500 e 600 t/mês, com diferencial 

para o mês de janeiro de 2017 e 2018, quando se apresentou fora desse ―padrão,‖ com picos 

de mais 800 t/m (GRAF. 22): 

Gráfico 22: Estatísticas dos RSU em toneladas destinadas para AS, no período de 2015-2018 

 
            Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2018). 

 

Analisando os custos com caminhão compactador (GRAF. 23), os dados apresentados 

evidenciam gastos na ordem mínima de R$ 54.844,43 em dezembro de 2018; entretanto, esse 

valor mostra-se muito diferente dos demais anos. Conforme apresentado o valor referente aos 

custos mensais com compactador nesse período não fora enviado a SEMA com fechamento 

total, possivelmente sendo reajustados no mês de janeiro de 2019. O valor máximo fora de R$ 

128.752,94, no ano de 2018. Ao avaliar as médias, constata-se que em 2015 os custos médios 

com caminhão compactador foram de R$ 89.455,29, em 2016 os valores subiram para R$ 

96.713,09 e nos anos subsequentes eram superiores a R$120.000,00. 

Ao analisar os custos com disposição final (GRAF. 24), percebe-se que em 2015 foram 

apresentados valores mínimos, na ordem de R$ 37.634,10, para um quantitativo de 537,63 

t/mês, e máximos, em janeiro de 2018, com custos de R$ 67.555,75, para um quantitativo de 

805,77 t/mês.  Em média, 2015 foi o ano que apresentou menores custos com disposição final, 

R$ 41.321,18, e 2018 o que apresentou valores médios maiores, R$ 55.609,16.  
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Deve ser ressaltado que em 2015 esses custos eram de R$ 70,00 por tonelada de RSU 

disposto e que em 2018 esse valor saltou para R$ 83,84. Considerando os custos com 

disposição final em aterro e com transporte, em 2015 o município foi onerado em R$ 

1.569.317,53, em 2016 esse valor passou para R$ 1.670.841,29, em 2017 para R$ 

2.078.733,19 e em 2018 para R$ 2.128.768,76.  

Gráfico 23: Estatísticas valores gastos com caminhão compactador, no período de 2015-2018 

 
            Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2018). 

 

Gráfico 24: Estatística em R$ com disposição final em AS, no período de 2015-2018 

 
           Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2018). 
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Ao comparar os valores gastos com a disposição final em AS com os custos com 

transporte de RSU, verifica-se que é mais oneroso transportar que dispor os RSU em aterro, 

para o caso de Igarapé.  

Os valores apresentados na TAB. 32 mostram que os custos com transportes são 

significativamente maiores que os custos com disposição em AS. Os custos com caminhão 

compactador, em 2015, foram de R$1.073.463,43, enquanto os relacionados com a disposição 

final foram de R$ 495.854,10 para um total de RSU dispostos de 7.083,63 t/ano, totalizando 

R$ 1.569.317,53. Esses valores mostram que, em 2015, 68,4% dos custos totais diretos com 

destinação e disposição final de RSU em aterro foram provenientes de transporte. 

Em 2016, os gastos com caminhão compactador foram de R$1.160.557,12 enquanto 

com disposição foram R$ 510.284,17, para um total de RSU dispostos de 6.719,24 t/ano, o 

que totalizou R$ 1.670.841,29. Os gastos com transporte representam 69,46% do valor total 

gasto com gerenciamento.  

Já em 2017, foram gastos R$ 1.487.641,24 com transporte, enquanto foram gastos R$ 

591.091,95 com disposição final de RSU, para um total de RSU aterrados de 7.307,83 t/ano, 

totalizando R$ 2.078.733,19, o que representa cerca de 71,56% do total gasto. Por fim, em 

2018 esses valores estavam em R$ 1.461.458,79 gastos com transporte, enquanto com 

disposição final eram de R$ 667.309,97, para um total de RSU dispostos de 7.307,83 t/ano, 

com custo direto total de R$ 2.128.768,76, incidindo em 68,65% do valor total com 

transporte. 

Em última análise, tanto os quantitativos de resíduos encaminhados para AS, como os 

custos com transporte e a disposição final de RSU, conforme exposto nessa seção, podem ser 

sensivelmente diminuídos se pautados em políticas públicas, voltadas em desviar resíduos 

orgânicos de aterramento.  Estratégias voltadas para a coleta de resíduos na fonte geradora e 

com a segregação em três frações (orgânicos compostáveis, recicláveis secos e rejeitos) 

podem modificar os panoramas evidenciados. O incentivo da compostagem em diversas 

escalas (doméstica, comunitária, institucional etc.) apresenta-se como uma excelente 

estratégia de gestão. O tratamento dos orgânicos em pátios descentralizados próximos aos 

locais de geração permite otimizar a logística e as rotas de transporte e por conseguinte 

permite o tratamento e o fechamento do ciclo dos orgânicos de forma local.  
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5.4.1.2. Aterro de inertes (Construção civil e dos resíduos de podas, supressão de vegetação) 

 

Um dos maiores obstáculos para uma melhor gestão dos RSU em Igarapé são os 

aspectos correlacionados aos resíduos provenientes de poda, supressão de vegetação, roçada e 

capina, que em geral, são destinados para o ―aterro de inertes municipal.‖ A área onde está 

localizada o aterro é de propriedade particular e cedida a Prefeitura por termo de comodato, 

estando localizado a 2.854 metros do centro comercial, possuindo uma grande voçoroca em 

estado erosivo nas proximidades da Avenida Cristiano Chaves de Oliveira que liga a área 

central a vários bairros periféricos e rural estando situado na APA Igarapé (FIG. 48). 

O aterro possui uma área total aproximada de 36.080,50 m². Acerca do fluxo 

operacional se evidenciam no local há uma pequena guarita de 12,5 m² e uma ―cancela‖ que 

tem a finalidade restringir o acesso ao aterro, bem como a verificação da chegada dos veículos 

e preenchimento de documentações. A capacidade total estimada para disposição dos RS é de 

248.221,10 m³. Inicialmente havia a previsão de atividades até o ano de 2019, todavia, em 

virtude da crise econômica nos últimos anos, houve uma sensível diminuição de RS sendo 

dispostos no local e atualmente há a previsão de atividades na área até o ano de 2022. 

Em 2014 a SEMA realizou o relatório de caracterização do aterro, que tinha dentre 

outros objetivos, o de identificar os principais aspectos ambientais e operacionais contendo 

propostas que visavam à prevenção e correção das não conformidades no local. O relatório 

reporta que a abertura e início das atividades, tinham intuito inicial a equalização de duas 

questões: a estabilização do processo erosivo, com a recuperação da área, e a obtenção de um 

novo espaço para destinação dos RCC; entretanto, o aterro fora aberto após o encerramento 

das atividades do ―antigo lixão‖ sem a obtenção de licenciamento ambiental junto a SEMAD 

e sem seguir diretrizes para projeto, implantação e operação de aterros da construção civil 

dentre os quais se destaca leis tais como a Resolução Conama nº 307/2002 que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos RCC e suas alterações bem como 

normas da ABNT (NBR 15.112; 15.113; 15.114; 15.115) e dentre outras.  

O aterro passou desde sua abertura em 2013, por fiscalizações e autos de infração, 

devido operar atividade sem licenciamento ambiental. Embora Igarapé tenha procurado 

licenciar as atividades junto ao Estado, por duas vezes o mesmo sofrera indeferimento por 

motivações diversas (dívida ativa, falta de documentos, áreas de preservação permanente).  
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O primeiro processo instruído junto ao Estado ocorreu em 2013 para a atividade de 

―Aterro e ou área de reciclagem de RS ―Classe A‖ da Construção Civil, e/ou áreas de triagem, 

transbordo e armazenamento transitório de RCC e volumosos‖ passível naquele momento de 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) conforme DN COPAM nº 74/2004 

revogada em 2017, pela DN COPAM nº 217/2017.  

Em 2019, houve nova tentativa, a luz da DN COPAM nº 217/2017 sendo passível de 

Licenciamento Ambiental Simplificado e Relatório Ambiental Simplificado (LAS/RAS) para 

a atividade de ―aterro de RCC (Classe ―A‖), exceto aterro para armazenamento/disposição de 

solo proveniente de obras de terraplanagem previsto em projeto aprovado da ocupação.‖ Foi 

informada no processo, a capacidade de recebimento de RS de 151 m³/dia.  

Acerca das atividades no aterro, dois funcionários fazem o controle de entrada e saída 

de veículos, bem como o preenchimento de planilhas e demais trabalhos internos (conferência 

de RS, segregação que possam vir misturados aos RCC, bem como poda, supressão de 

vegetação, etc). No QUADRO 21, verifica-se resumo de descritivo e de manejo de Resíduos:  

Quadro 21: Descritivo operacional do aterro e etapas de manejo de RS 

Descritivo do Processo Operacional 

Cadastro das empresas 

transportadoras de resíduos 

 

As empresas que prestam serviço de remoção de RCC, remoção de vegetação e podas de 

árvore para utilizarem o aterro devem possuir cadastro na SEMA, para fins de controle do 

resíduo transportado, volume e origem. Possibilitando a identificação e penalização por 

descumprimento da legislação ambiental vigente. 

Autorização de descarte de 

resíduos 

Geradores / transportadores devem solicitar autorização de descarte de RS a fim de 

acompanhamento pelo departamento de gestão de resíduos da SEMA. 

Controle de descarte de 

resíduos no aterro 

 

 

De posse da autorização, o gerador/transportador encaminha a carga ao aterro, o operador 

do aterro recebe a autorização e em formulário denominado ―controle de entrada de carga e 

veículos‖ lança as informações e autoriza a entrada; o controlador do aterro determina onde 

a carga deve ser disposta; havendo discordância entre a carga previamente autorizada e 

carga descartada o transportador ou gerador esta sujeito às sanções previstas na legislação. 

Informatização/controle do 

processo operacional do 

aterro 

O processo de controle de RS destinados é realizado através de: Cadastro da empresa 

transportadora, autorização de descarte de RS. Formulário de controle de entrada de carga e 

veículos. As informações ficam armazenadas e registradas em formulários e meio digital. 

Os formulários de controle de entrada de carga e veículos são enviados semanalmente pelos 

operadores do aterro ao setor de gestão de resíduos da SEMA que lançam as informações 

em planilhas, possibilitando o controle da vida útil do aterro, geração de resíduos e 

principais características dos RS descartados.  

Manejo/ Etapas 

Aterramento da área 

 

O processo de aterramento se inicia pela parte mais alta do terreno, onde a erosão se 

encontra mais ativa e apresenta maior profundidade. 

Segregação de resíduos na 

área 

 

Os resíduos originários de limpeza superficial de terrenos, rico em sementes e matéria 

orgânica, são utilizados para cobertura final da área aterrada, promovendo assim maior 

rapidez na formação da vegetação pioneira. 

Transbordo 

 

Duas caçambas são instaladas na área a fim de segregar RS que por sua constituição não 

possam ser descartados no local, estes RS serão coletados a medida em que as caçambas 

tiverem sua capacidade esgotada. 

Drenagem pluvial e 

Contenção de sedimentos 

 

Durante a operacionalização do aterro duas obras estão previstas para a área:  

Drenagem Pluvial, a fim de desviar o curso pluvial para evitar a continuidade dos processos 

erosivos e Implantação de Rip Rap, na parte mais baixa da Voçoroca, para que não sejam 

carreados nenhum tipo de sedimentos para os terrenos e córregos a jusante. 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de SEMA (2014). 
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Figura 48: Aterro de Inertes. Em (a) localização do aterro de inertes a partir de imagem de satélite; (b) imagem de satélite da área do aterro em 2002 antes da operação; (c) 

em operação no de 2014 e (d) área após 6 anos de uso; (e) foto da área antes de sua abertura em meados de 2013; (f) e (g) processos erosivos identificados na área em 2014 

 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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Conforme a FIG. 49, é possível observar que embora ocorra um controle e fiscalização 

das atividades do aterro, são verificados muitos resíduos de diferentes categorias sendo 

aterrados. Geralmente, ao final de cada jornada de trabalho um operador de retroescavadeira 

realiza a limpeza da área e o recobrimento de resíduos expostos. A SEMA, por meio do seu 

Departamento de resíduos, faz a gestão do aterro, tabulando dados, emitindo autorizações para 

descarte e fiscalizando as atividades. Em 2019, o aterro manteve um regime de operação de 

segunda a sexta-feira operando de 7 às 16 horas e aos sábados de 7 às 12 horas.  

 

Figura 49: Resíduos dispostos no aterro de inertes. Em (a) podas misturados a RCC; (b) Resíduos de poda em 

área de processo erosivo; (c) podas em aterro; (d) pesquisador em visita ao local sendo possível observar 

significativa quantidade de resíduos de podas; (e), (f) e (g) resíduos de origens diversas alocados no aterro; (h) 

trabalhador de empresa terceirizada descartando podas no aterro; (i) vista parcial de perfil de aterro sendo 

possível verificar significativa quantidade de RCC misturados aos resíduos de poda e supressão de vegetação 

 

 
  Fonte: registro fotográfico do autor (2019). 
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No local não há fornecimento de energia elétrica, o regime de operação do aterro 

abrange o período diurno e vespertino. O consumo de água no local é proveniente de uma 

caixa d‘água com capacidade de 2000 litros (geralmente são utilizados 1 m³/mês).  

A geração de efluentes sanitários no local é decorrente da utilização de um banheiro e 

uma pia para limpeza de mãos. Não há rede de esgotamento sanitário, os efluentes 

comumente são encaminhados para uma fossa in natura na área externa ao banheiro. 

Devido não haver balanças para o controle de pesagem dos resíduos os quantitativos 

apresentados são bastante limitados. Os quantitativos e as características de resíduos que 

chegam ao aterro são planilhados manualmente. Os dados coletados são repassados para a 

SEMA, que alimenta o banco de dados e o arquivo interno de controle do aterro. Na planilha 

são registrados dados tais como: data e horário de descarte dos resíduos, tipo de veículo e 

placa, quantidade estimada em m³, empresa que está realizando o descarte e tipologia do 

resíduos a ser descartado, origem dos resíduos, número de viagens, conforme pode ser 

observado em (FIG.50): 

Figura 50: Modelo de planilhamento realizado para controle de RS no aterro de inertes 

 
    Fonte: adaptada de Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019). 

 

Estima-se conforme levantamentos da SEMA (2018), que foram encaminhados para o 

aterro cerca de 5 a 10 caminhões por dia com capacidade em variando entre 5 a 7m³ com 

resíduos de podas, supressão de vegetação, capina, roçada no aterro, números esses que 

embora descolem dos valores apresentados na TAB. 33 (dados com base no planilhamento do 

aterro) conferem ainda assim significativos quantitativos de resíduos aterrados. 
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Tabela 33: Modelo de planilhamento realizado para controle de RS no aterro de inertes 

Meses 
Ano 2018 Ano 2019 

Entulho (m³) Terras (m³) Podas (m³) Entulho (m³) Terras (m³) Podas (m³) 

Jan. 925 0 95 2.770 0 2.715 

Fev. 420 0 55 1.755 25 355 

Mar. 875 0 95 2.210 2.065 255 

Abr. 945 0 130 2.965 3.005 530 

Mai. 760 40 110 3.005 3.215 515 

Jun. 590 345 120 2.435 2.465 535 

Jul. 730 1.180 165 1.905 1.170 425 

Ago. 1.180 140 225 1.650 785 465 

Set. 995 5 115 1.195 40 300 

Out. 2.093 85 125 x x x 

Nov. 2.080 25 350 x x x 

Dez. 2.055 0 350 x x x 

Total (m³) 13.648 1.820 1.935 19.890 12.770 6095 

Média (m³) 1.137,33 151,67 161,25 2210,00 1418,89 677,22 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

 

Um dos maiores obstáculos do aterro e que vem de encontro com os objetivos da 

presente pesquisa, diz respeito às quantidades significativas de resíduos de poda, supressão de 

vegetação, capina e roçada que são aterradas diariamente e que são misturados a outras 

categorias de resíduos, que comumente são evidenciados no local.  

Os resíduos de podas, supressão etc., são caracterizados como não inertes e não 

perigosos e embora ocorram menores riscos de contaminação originária desses resíduos, é 

necessário um olhar mais crítico acerca do assunto, uma vez que se aterrados de maneira 

indiscriminada, os mesmos podem causar impactos ambientais de diferentes ordens, 

(qualidade do ar, solo e água) devido degradação dos orgânicos em conjunto com resíduos de 

diferentes categorias.  

A viabilização da compostagem dos resíduos de podas e supressão de vegetação etc., 

via Método UFSC, com esses resíduos sendo triturados por equipamento triturador e picador 

de podas, ou até mesmo a doação dessa categoria de resíduos triturados para agricultores da 

região, para promoção de adubação e dentre outras possibilidades, poderiam extraviar 

significativos quantitativos resíduos verdes orgânicos de aterramento, melhorando os aspectos 

das atividades do aterro, e, por conseguinte potencializando seu uso, por exemplo, em 

parques, praças e jardins públicos, bem como poderia incentivar a promoção da agricultura 

orgânica, gerando inclusive emprego e renda no município.   
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5.4.1.3. Coleta seletiva em Igarapé 

 

A coleta seletiva dos recicláveis secos em Igarapé é feita por duas associações 

legalmente instituídas, que são parceiras do município. A primeira e mais antiga é a 

―Associação de Catadores Parceiros do Meio Ambiente de Igarapé‖ (APAIG), que opera 

desde 2004, mas com registros históricos ainda do início da década de 1990. A outra é a 

―Associação Ecológica dos Recicladores e Produtores de Igarapé‖ (AERPI), considerada 

como serviço de utilidade pública a partir de 2019. Os dados referentes a essa última ainda 

são bastante resumidos, tendo em vista o período de suas atividades.  

De acordo com informações extraídas de relatórios da SEMA (2011), o histórico da 

coleta de recicláveis em Igarapé remonta ao fim da década de 1980, por meio do ―Projeto 

Lixo e Cidadania‖, implantado em 1989, com o apoio da Associação dos Catadores de Papel, 

Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE), da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo 

Horizonte, da Prefeitura de Igarapé e da comunidade em geral. Nesse período, dados 

remontam que 5 catadores recolhiam todos os resíduos passíveis de reciclagem, de maneira 

informal e sem ponto fixo no município. Os carrinhos utilizados para coleta eram geralmente 

feitos de materiais encontrados nos próprios resíduos. Os materiais eram basicamente 

vendidos para donos de ferro-velho e, no início, não havia um local para guardá-los, para que 

eles pudessem ser comercializados, mais tarde, a um preço mais justo (IGARAPÉ, 2011).  

Dados internos da SEMA do ano de (2011) referem ainda que por meio do Fórum 

Gestor de Projeto, onde eram realizadas reuniões semanais com os catadores e seminários, foi 

dada maior divulgação do projeto à sociedade. A partir desse cenário, foi locado, por 

intermédio da prefeitura, um galpão para armazenamento, triagem, embalagem, pesagem e 

venda dos materiais, e em 2003, a partir de uma iniciativa do Instituto Nenuca de 

Desenvolvimento Sustentável (INSEA), foi então fundada a APAIG. Alguns dados 

apresentados no histórico do município indicam ainda que nesse mesmo período eram 

identificados alguns catadores no ―antigo lixão municipal‖, que mais tarde 

apoiaram/participaram da fundação da APAIG.  

Com a possibilidade de um trabalho mais digno, ao longo do tempo aumentou-se o 

número de associados para 17 e posteriormente foi construído, pela Prefeitura Municipal, com 

o apoio da Câmara de Vereadores, um galpão definitivo com 720 m². A APAIG foi 
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legalmente constituída em 2004, por meio da Lei n
o
 1.340, de 15 de abril de 2004, sendo 

considerada, desde então, serviço de utilidade pública.  

A coleta seletiva foi mais bem divulgada e mobilizada pela população a partir do ano 

de 2009 quando do lançamento do Programa Municipal ―Cidade Minha, Cidade Limpa‖, que 

modificou para melhor a gestão dos RSU e, especialmente, da limpeza urbana. No entanto, 

historicamente a coleta seletiva no município sempre se mostrou incipiente e com registros de 

falhas estruturais muito significativas de gestão, que resultam na baixa capacidade de 

recolhimento de recicláveis. A FIG. 51 mostra frente do galpão onde se localiza a APAIG: 

 

Figura 51: Galpão onde a APAIG desenvolve suas atividades 

 
 Fonte: registro fotográfico em 11/09/2019. 

 

A APAIG está localizada na Rua ―B‖, no Bairro Padre Eustáquio, ao lado do Parque 

Municipal da Barroca, em galpão de 720 m² cedido pela Prefeitura, contando em 2019, com 

13 associados. Informações da SEMA, referem que além de ceder o galpão, a Prefeitura 

contrata a locação de 2 caminhões e fornece combustível e motoristas para a realização das 

atividades.  

O sistema de coleta é realizado na modalidade porta a porta, em ecopontos e em URPVs 

distribuídos ao longo de todo o município e, ainda, por cidadãos e empresas que entregam 

recicláveis no próprio local. Até 2014, havia bastante dificuldade de acompanhamento da 

prestação de serviços realizados pela APAIG; contudo, desde 2015, ano em que fora instalado 
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em todos os veículos sistema de rastreamento via satélite (SRVS), os problemas referentes às 

rotas e aos horários foram atenuados, possibilitando uma resposta mais rápida às reclamações 

de cumprimentos efetivos das rotas propostas pela SEMA.   

Embora a Prefeitura disponibilize veículos de coleta seletiva e fazer anúncio dos dias e 

horários que esses caminhões vão passar, grande parte população não contribui e não participa 

de maneira efetiva na segregação dos resíduos, dispondo os materiais em dias contrários à 

coleta seletiva e misturando os orgânicos compostáveis aos recicláveis secos e aos rejeitos, o 

que muitas vezes inviabiliza, inclusive, a coleta seletiva dos recicláveis secos.  

Dados do PMGIRS (2013) apontaram que a cada 10 toneladas de resíduos que 

chegavam à APAIG 4 toneladas eram de rejeitos. Em muitos casos, até entulho da construção 

civil era identificado na coleta seletiva, o que resultava em grande desperdício de tempo, 

trabalho e de renda (IGARAPÉ, 2013).  Os rejeitos recebidos na APAIG junto com os 

recicláveis são, em geral, separados em big bags e recolhidos diariamente pelo caminhão da 

coleta domiciliar, sendo em seguida destinados ao aterro da Essencis, localizado em Betim. 

Segundo informações da APAIG, em média 15 a 20 big bags (1,80 m x 1,20 m) são perdidas 

como rejeito mensalmente.  Mesmo com a retirada diária dos rejeitos e com o processo de 

triagem contínuo, nota-se que o galpão da APAIG sempre está obstruído e com material 

distribuído sem organização. 

Dados do PMSB (2015) referem que nos bairros mais distantes, devido à falta de 

estruturação e de melhor planejamento para atendê-los com maior frequência, a situação é 

bem mais complexa, pois o problema não é apenas a falta de estrutura, mas também a 

necessidade de educação ambiental, o que daria à população as orientações para separação 

correta e, consequentemente, evitaria as perdas consideráveis no percentual dos materiais 

recicláveis. Além disso, há um grande número de catadores informais, que de certa forma 

auxiliam no recolhimento, mas também comprometem a coleta das associações e, muitas 

vezes, por falta de preparo, acabam recolhendo o material reciclável e negociando com 

terceiros, a preço bem abaixo de mercado. Nota-se ainda que em muitos casos, esses 

catadores, devido à falta de instrução e por desconhecimento, muitas vezes deixam soltos 

pelas calçadas os resíduos que se encontravam nos contenedores, nos ecopontos, nas lixeiras, 

etc.  

Apesar do PMGIRS (2013) e do PMSB (2015) relatarem que a coleta seletiva ocorria 

em aproximadamente 60% do território municipal, dados mais precisos e recentes da SEMA, 
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do ano de 2019, demonstram que a coleta acontece de forma seletiva em aproximadamente 

40-50%, do território sendo mais efetiva na região central, ainda assim de forma incipiente. 

Sobre a gestão interna da APAIG, a Prefeitura, por intermédio da SEMA, acompanha e 

viabiliza a prestação dos serviços; entretanto, apesar do histórico de parceria, há dificuldades 

na implantação de projetos para ampliar e melhorar a prestação desse serviço, devido à 

administração da APAIG, muitas vezes, ignorar ou mesmo não aceitar novas práticas de 

trabalho que possibilitem a capacitação dos associados e consequentemente a melhoria na 

captação dos recicláveis. Há ainda inúmeras dificuldades de adequação às exigências e às 

mudanças necessárias para projetos de melhorias, como também dificuldades de captação de 

recursos de ordem financeira para melhorar a eficiência do serviço.  

Mensalmente, a APAIG encaminha para a SEMA os quantitativos de recicláveis 

comercializados; no entanto, conforme já mencionado, os dados fornecidos pela APAIG são 

incipientes. Ao analisar os dados que são apresentados pela APAIG, conclui-se que a coleta 

seletiva, ao longo dos últimos sete anos, não avançou significativamente. Os recursos obtidos 

com a venda do material reciclado são dividos entre os associados, conforme produtividade, e 

os valores desses recursos geralmente não são informados pela presidência da associação 

junto a Prefeitura.  

O município de Igarapé foi selecionado em 2019 junto ao Ministério do Meio Ambiente 

e Ministério da Justiça, com o ―Projeto Igarapé Resíduos‖ com fonte de recursos de mais de 

R$ 1.400.000,00 e que dará um melhor aporte de equipamentos para a APAIG e AERPI; 

contudo, tendo em vista o panorama apresentado é necessário rever a gestão da coleta seletiva 

nessas associações antes do incremento dos equipamentos, visando atender os indicadores do 

projeto e a mudança comportamental acerca da gestão junto às associações.  

Em 2019, a APAIG conta com os seguintes equipamentos para realização das 

atividades: prensa, carrinho de coleta, elevador, balança digital, cortador de papel, balança 

convencional, bags, mesa para refeição, cadeiras, geladeira, bebedouro, filtro de barro, fogão, 

panelas, armário, banheiro, utensílios de cozinha, dois caminhões coletores; e motoristas.  

Na FIG. 52 são apresentadas algumas das infraestruturas e equipamentos da APAIG. 
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Figura 52: Estrutura da APAIG. Em (a) prensa; (b) carrinho de coleta de ferro; (c) e (d) caminhão de coleta de 

recicláveis; (e) ambiente interno APAIG; (f) balança digital; (g) associado em meio a Big Bags; e (h) elevador  

 
  Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2015); acervo pessoal do autor (2018). 
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A TAB. 34 apresenta os quantitativos de recicláveis comercializados pela APAIG entre 

os anos de 2012 a 2018 e dados estatísticos. Os quantitativos são apresentados pela associação 

junto a SEMA Igarapé. 

Tabela 34: Resíduos recicláveis comercializados segundo dados da Associação APAIG e tratamento estatístico 

Meses de 

Referência 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

t de 

resíduos 

recicláveis/

mês 

Janeiro 21,24 31,68 43,80 32,77 38,05 55,45 29,43 

Fevereiro 21,79 24,28 21,19 39,61 30,62 25,39 42,06 

Março 24,38 38,80 15,42 35,11 38,45 36,53 32,35 

Abril 14,69 22,55 20,54 31,00 28,11 24,88 29,94 

Maio 12,78 19,50 16,38 31,81 26,43 26,96 17,76 

Junho 15,65 35,71 22,65 29,58 24,96 34,21 18,88 

Julho 15,61 23,20 29,12 27,33 26,18 29,06 24,84 

Agosto 20,14 23,14 19,70 25,35 31,98 27,87 24,84 

Setembro 31,85 22,01 23,56 24,79 36,30 36,76 17,61 

Outubro 14,38 22,77 31,37 24,10 31,72 34,16 18,99 

Novembro 19,19 30,36 29,39 30,53 33,86 29,72 21,10 

Dezembro 36,09 41,43 15,42 28,11 60,20 44,44 11,30 

Subtotal 247,783 335,435 288,536 360,093 406,849 405,44 289,099 

Dados estatísticos 

Tamanho (n) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Mínimo 12,78 19,50 15,42 24,10 24,96 24,88 11,30 

Máximo 36,09 41,43 43,80 39,61 60,20 55,45 42,06 

Amplitude 23,31 21,93 28,38 15,51 35,24 30,57 30,76 

Média  20,65 27,95 24,04 30,01 33,90 33,79 24,09 

Mediana 19,66 23,74 21,92 30,06 31,85 31,94 22,97 

Moda #N/D #N/D 15,42 #N/D #N/D #N/D #N/D 

Desvio Padrão  6,89 7,08 7,89 4,33 9,05 8,51 7,97 

Desvio Padrão 

Médio 
5,35 6,37 6,25 3,46 6,23 6,47 6,48 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa com base em tabulação de dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (2019). 

 

Ao analisar os dados apresentados pela APAIG, nota-se que os quantitativos de 

recicláveis são baixos em relação aos dispositivos oportunizados pela Prefeitura, que 

conforme exposto, oferece galpão, veículos, motoristas, combustíveis, além de apoio técnico. 

Os dados demonstram que não houve melhora significativa no montante de recicláveis 

comercializados, que variou de 20 a 30 t/mensais entre 2012 e 2018. Em dezembro de 2016, 
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foram comercializadas cerca de 60,20 t/mês, que foi o maior valor apresentado pela APAIG 

até o momento. Dados da SEMA de 2018 estimam que aproximadamente 100-200 t/mês de 

recicláveis foram dispostas em AS. 

A AERPI foi legalmente constituída em 28/12/2017, tornando-se de utilidade pública 

em 2019, por meio da Lei n
o
 1.847, de 19/02/19. Até o início de 2019, a AERPI, que tem 

como atividade principal a fabricação de vassouras feitas com garrafa PET, localizava-se em 

um espaço de 80 m², na Rua 21 de abril, n
o
 79, no Bairro Marechal Rondon, e arcava com os 

custos de aluguel, água e energia. Com a parceria legalmente constituída com a Prefeitura, ela 

passou a operar na Rua Mário de Andrade, n
o
 279, no Bairro Fernão Dias, em um espaço 

maior (cerca de 140 m²) cedido pela Prefeitura.  

Em 2019, a AERPI passou a recolher outros tipos de resíduos. Informações 

disponibilizadas por associados reportam que uma das maiores dificuldades da associação são 

as questões logísticas, uma vez que a mesma não possui veículos para recolhimento e não há 

equipamentos para a realização das atividades. Em 2019 a AERPI arcou com o custo de frete 

de um veículo para recolhimento dos recicláveis 3 vezes por semana. O custo desse serviço 

fora de R$ 120,00/dia.  

Além da coleta realizada por veículo, também é feita a coleta de resíduos porta a porta. 

Alguns cidadãos entregam resíduos diretamente no endereço. Em contato direto com 

representante da associação fora mencionado que mensalmente, cerca de 3.000 unidades de 

garrafas PET oriundos das unidades prisionais de São Joaquim de Bicas são recebidos na 

associação. Em 2019 a PMI passou a possuir contrato com a AERPI para aquisição de 1.200 

unidades de vassouras por ano. Nesse mesmo ano a AERPI possuia 52 associados, sendo 8 

deles remunerados. A verba é dividida entre os associados. Em 2019, cada associado recebia 

cerca de R$ 700,00. Os dados de recolhimento de materiais são exibidos a seguir (TAB. 35): 

Tabela 35: Dados de recolhimento de recicláveis AERPI – Ano de Referência 2019 

Data Tipologia de Resíduo Peso (kg) 

26/9/2019 

Garrafas Pet 102 

Papelão 142 

Plástico duro 32 

27/9/2019 

Garrafas Pet 90 

Papelão 194 

Plástico duro 16 

30/9/2019 

Garrafas Pet 170 

Papelão 60 

Plástico duro 28 

Fonte: dados fornecidos pela associação em 02/10/2019. 
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Na FIG. 53 abaixo é possível verificar a estrutura de trabalho da AERPI em Igarapé:  

 

Figura 53: Associação AERPI. Em (a) fachada da associação; (b) área interna; (c) equipamentos utilizados para 

confecção de vassouras de garrafas PET; (d) vários utensilios utilizados para confecção de vassouras de PET; (e) 

e (f) processo de fabricação de vassouras 

 
        Fonte: registro fotográfico do autor (2019; 2020). 

 

5.4.2. Resíduos de serviços de limpeza pública  

 

A execução desses serviços ocorre pela administração da Prefeitura, por meio da 

SEMA e da empresa SLUMP Engenharia. Esses serviços abarcam a coleta e a destinação final 
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dos RSU, a coleta seletiva, a manutenção das URPVS e ecopontos, a varrição das sarjetas e 

calçadas, a limpeza e desobstrução de boca de lobo e galerias, a capina manual, mecânica e 

química, a roçagem de terrenos baldios, os serviços de poda, corte de árvores e sua coleta, a 

pintura de meio fio e o recolhimento de RCC dispostos ilegalmente na malha urbana 

conforme aponta o PMSB (2015).  

 

 

5.4.2.1. Resíduos dos serviços de varrição 

 

Os serviços de varrição manual visam à limpeza dos logradouros públicos, que inclui a 

coleta de RSD e inertes espalhados pelas ruas, calçadas e sarjetas, além dos resíduos dos 

ecopontos. Em 2019 esses serviços são realizados por 35 agentes de limpeza urbana ―garis‖, 

distribuídos em equipes compostas por um carrinheiro e duas varredeiras cada. A atividade é 

feita por região, e as vias são percorridas diariamente, a cada 2 dias, semanalmente ou 

quinzenalmente, conforme programação e a necessidade identificada pela SEMA. Os 

funcionários da varrição ficam sediados nas dependências da garagem da Prefeitura. O local 

possui vestiário, armários individuais, refeitório, banheiros e almoxarifado. O regime de 

trabalho ocorre em dois turnos: de 4 às 12 horas e de 7 às 16 horas (IGARAPÉ, 2015).  

Em relação à execução dos trabalhos, constatou-se que a extensão da varrição nas 

calçadas e sarjetas na parte da manhã é menor; contudo, sua frequência é maior, pois como a 

maior parte ocorre no centro da cidade, as vias são mais sujas e demandam maior ritmo de 

varrição e mais varredores (IGARAPÉ, 2013). O serviço é constituído por varrição e 

acondicionamento dos resíduos coletados, sendo esses segregados em sacos pretos e marrons. 

Os resíduos da varrição, como folhas secas e terra, são acondicionados em sacos marrons, que 

são posteriormente recolhidos e transportados em caminhões-caçamba, que os destinam para 

o aterro de inertes (IGARAPÉ, 2015). Os resíduos de varrição comuns, como sacos plásticos, 

papel, guimbas de cigarro e demais descartados nas vias pelos munícipes, são acondicionados 

em sacos plásticos pretos, os quais são dispostos em locais definidos, para que o caminhão 

convencional dos RSU os recolha e envie para o AS (IGARAPÉ, 2015).  

O PMGIRS (2013), demonstra que cerca de 175 toneladas de resíduos de varrição eram 

coletadas anualmente em 2012, o que equivalia, no período, a 4,52% do total recolhido. O 

mesmo documento mencionava ainda que a média de produtividade por varredor era de 1,517 

km/dia e a extensão média de ruas varridas era de aproximadamente 1.228,77 km/mês.  
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Para realização do serviço de varrição em locais mais distantes da região central, os 

funcionários são transportados em carro da prefeitura e os equipamentos em caminhão 

basculante (IGARAPÉ, 2015). A FIG. 54 ilustra serviços de varrição sendo realizadas. 

Figura 54: Serviços de varrição. Em (a) e (d) varredoras realizando o serviço na sede; (b) e caminhão de coleta 

de resíduos de varrição; e (c) resíduos de varrição dispostos em calçada 

 

 

   Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2013; 2015). 

 

A principal dificuldade na realização dos serviços de varrição ocorre pela falta de 

conscientização da população, que muitas vezes descarta os resíduos excessivamente nas vias, 

e também há casos que os RSD acondicionados pelos munícipes são dispostos de forma 

incorreta e, consequentemente são rasgados por animais, o que dificulta e aumenta o volume 

(IGARAPÉ, 2015). 

 

5.4.2.2. Resíduos de limpeza de feiras e eventos 

 

A Prefeitura Municipal de Igarapé realiza a limpeza de feiras e eventos que ocorrem na 

cidade. Em Igarapé, há uma pequena feira que acontece aos sábados e aos domingos nas 

proximidades à Igreja Matriz de Santo Antônio (Praça Miguel Henriques da Silva).  
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Embora seja uma feira com características mais voltadas a comercialização de bebidas e 

petiscos, há a comercialização em menor escala de hortaliças e etc. Informações 

disponibilizadas por agentes da SEMA referem que em média são gerados em 2019 cerca de 

100 a 200 litros de resíduos orgânicos por feira. Esses resíduos são recolhidos pela coleta 

convencional, e encaminhadas para AS.  

Dados da SEMA reportam ainda que no caso de eventos, a varrição ocorre diariamente, 

mesmo nos fins de semana e feriados. Para esses casos, os funcionários são comunicados 

previamente, com programação para realização dos serviços pelo DGRLU. Duas equipes 

atuam nos períodos da manhã e da tarde durante esses eventos. Para os eventos diurnos, os 

funcionários da varrição convencional realizam o serviço como de costume, e nos noturnos, 

garis eventuais são convocados para atuarem entre 16 e 22 horas.  

 

5.4.2.3. Resíduos de serviço de poda, supressão de vegetação, roçada e capina de lotes 

 

Os resíduos originários da poda ou de supressão de vegetação, assim como, roçadas e 

capinas em áreas urbanas e rurais, tanto de particulares, quanto de órgãos públicos, têm 

importância significativa dentro do escopo da presente pesquisa, não só por trazerem 

inúmeros aspectos/impactos ambientais negativos com sua disposição em aterros e lixões, 

bem como dispêndios financeiros ao longo dos anos, mas por serem matéria-prima 

fundamental para o sucesso da compostagem via leira estática com aeração passiva (Método 

UFSC).  

Os serviços consistem na manutenção, conservação e jardinagem nas áreas de domínio 

público municipal, como: escolas, creches, praças, jardins, postos de saúde, etc. A SEMA 

atende a solicitações para poda e supressão de vegetação em áreas particulares; contudo, a 

responsabilidade pela poda/supressão de vegetação após emissão de autorização em área 

particular é do proprietário legal. 

Nas áreas de domínio público, a responsabilidade é da Prefeitura, que aciona a 

empresa terceirizada. Em áreas onde há riscos devido a redes elétricas, a responsabilidade é 

da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). A FIG. 55 mostra trabalhadores 

realizando os serviços de poda, supressão, roçada e capinas e descarte no aterro de Inertes: 
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Figura 55: Serviços executados por empresa terceirizada. Em (a) execução de serviço de poda de vegetação; (b) 

serviços de roçada; (c) serviços de capina; (d) resíduos de podas e supressão dispostos irregularmente em malha 

urbana; (e) e (f) trabalhadores dispondo podas e supressão no aterro de inertes 

 
Fonte: registro fotográfico do autor (2019); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2018). 

 

Em Igarapé, esses resíduos geralmente são dispostos no aterro de inertes. Apesar de 

não haver dados fiéis em relação às quantidades e pesagens, observam-se quantidades 

significativas provenientes das áreas de vários condomínios do município, principalmente 

advindos do Condomínio ―Fazenda Solar‖, que dispõe, sem custo, esses resíduos no aterro de 

inertes.  

Outro fator a ser considerado é a intensa pressão da malha urbana sobre áreas com 

predomínio de vegetação, o que resulta em muitos pedidos de supressão de vegetação, e ainda 

podas e cortes em área de domínio público e privado sem autorização dos órgãos 

competentes.  

É facilmente observado no município que em muitos locais a população realiza essas 

atividades e dispõem irregularmente tais resíduos em terrenos baldios, calçadas, beira de 

córregos etc. Em muitos desses casos a SEMA notifica e multa infratores com base em 

normativas próprias: Deliberação Normativa CODEMA nº 02/2011 (dispõe sobre plantio, 

poda, transplante, corte/supressão de árvores e outras disposições) Código de Posturas 
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Municipal (Lei Complementar n° 25/2009) e sua Política Municipal de Meio Ambiente (Lei 

Complementar nº 05/2007 regulamentado de Decreto nº 1.275/2007).  

Informações do DRLA da SEMA alude que a partir do ano de 2013 houve aumento 

significativo nos pedidos de supressão de vegetação em áreas de domínio privado devido à 

alteração do macrozoneamento do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar no 03/2007), 

com a concepção da Zona Empreendimentos Sustentáveis (ZES), por meio da Lei 

Complementar n° 52/2013, que nos últimos anos culminou na instalação de 

empreendimentos, principalmente, do ramo logístico, tais como: Grupo Sada Transportes, 

Tegma Gestão Logística Cooperativa dos Transportadores de Automóveis e de Consumo do 

Estado de Minas Gerais (COOPERCEMG) entre outros.  

Dados da SEMA mostram ainda que em 2018 e 2019 foram dispostos, diariamente, no 

aterro de inertes cerca de 5 a 10 caminhões com capacidade aproximada de 5m³ cada, com 

resíduos originários de poda, supressão de vegetação, etc.  

O GRAF. 25 apresenta levantamento primário realizado com dados do DAU revelando 

quantidade de pedidos (n° de protocolos) e de serviços executados em 2018 e 2019: 

Gráfico 25: Atendimento a protocolos setor de arborização  

 
                Fonte: registro fotográfico do autor (2019). 

 

De acordo com o PMSB (2015) os serviços de capina e roçada realizados consistem em 

remover a vegetação rasteira (matos, ervas daninhas, raízes e outros) e abrangem a limpeza de 
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praças, ruas, sarjetas, calçadas, estradas vicinais e todo tipo de logradouro público. Em 2019 

os serviços são prestados pela empresa Slump Engenharia. O Departamento de resíduos 

realiza inspeções para identificar os locais onde os serviços de capina e roçada devem ocorrer 

e, em seguida, emite a ordem de serviço para que a empresa contratada execute os trabalhos. 

Há também solicitações à Prefeitura para limpeza e serviços de roçada e capina e, ainda, 

manifestações de denúncias sobre propriedades particulares e espaços públicos sem as devidas 

manutenções.  

De acordo com PMSB (2015) a capina convencional é realizada com a mobilização de 

pessoal e ferramentas como enxadas, enxadões, pás e roçadeira costal a gasolina. Após a 

realização da capina, a equipe de varrição separa os galhos e etc., para que sejam recolhidos 

pelo trator, com carreta articulada, e destinados à Unidade de Transbordo (IGARAPÉ, 2015). 

Além da capina manual, com roçadeira e máquinas, é também feita a capina química. Essa 

técnica é usada onde a capina convencional é inviável, por exemplo, onde há grande 

dificuldade do revolvimento do solo, nas beiras de sarjetas e ruas asfaltadas ou nas calçadas 

onde ocorre o aparecimento de mato. Esse método consiste na aplicação de uma combinação 

de produtos químicos, analisados e aprovados pela SEMA (IGARAPÉ, 2015).  

Na limpeza de margens dos córregos são utilizados os seguintes equipamentos: 

roçadeiras costais, retroescavadeira e caminhões para remoção dos resíduos, que são 

destinados para a Unidade de Transbordo (IGARAPÉ 2015).   

A limpeza de calçadas e lotes vagos é realizada semanalmente, e envolve uma equipe 

composta por seis profissionais, sendo um coordenador de campo, um motorista, dois 

operadores e dois ajudantes. Os equipamentos utilizados são uma retroescavadeira, um 

caminhão e um trator de roçada, sendo esses equipamentos compartilhados com a Secretaria 

de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A execução desses serviços é feita por meio de 

protocolos e também por meio de cronograma de limpeza por bairros, elaborado pelos 

técnicos que avaliam as prioridades. Esse processo começa com a retirada de entulhos 

depositados nos terrenos baldios, em seguida é realizada a roçada com o trator e depois que o 

material inerte (entulhos, podas, capina e terras) é retirado, se for necessário, é acionada a 

equipe de varrição para recolher pequenos resíduos, como plástico, papéis, entre outros.  
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5.4.3. Panorama dos RSO e estimativa de custos com aterramento de RSU  

 

O destino dos resíduos constituídos por matéria orgânica em Igarapé sempre foi o 

aterramento, seja por meio de lixão, seja por meio de aterros de inertes, ou numa melhor 

expectativa, mas não a ideal, em AS, constituindo o típico modelo hegemônico e linear ainda 

vigente no País, que é o de gerar e aterrar resíduos.  

Conforme exposto, a composição gravimétrica de RSU de Igarapé, realizada em 2019, 

revelou que 53,5% dos RSU gerados em peso são constituídos por RSO, 28,6% de recicláveis 

secos e outros 17,9% de rejeitos. Esses dados, apesar de serem diferentes em termos 

percentuais de estudos anteriores, mostram a predominância dos orgânicos em todas as rotas 

gravimétricas propostas nos estudos.  

O levantamento dos dados relativos à quantidade de RSU gerados em Igarapé nos 

últimos anos (2012-2018) permite constatar que praticamente 100% dos orgânicos 

domiciliares coletados por empresa terceirizada foram encaminhados para AS, localizado no 

município de Betim, a cerca de 15 km de Igarapé, o que acarretou e ainda acarreta em tempos 

dessa pesquisa em custos significativos com contratos que envolvem, além da coleta, o 

transporte e a disposição final de resíduos, e, não menos importante, impactos ambientais em 

consequência dos cenários apresentados.  

 Dados da SEMA revelam que de 1989 a 2007 o antigo lixão recebeu todos os tipos de 

RSU, inclusive resíduos de saúde e industriais (PMGIRS, 2013; PMSB, 2015), com uma 

frequência de cerca de 15 t/dia. Informações disponibilizadas ainda pela SEMA, refere que 

em 2009 apesar do município destinar RSU para AS, ainda eram verificados outras categorias 

de resíduos chegando ao lixão, misturados com os de construção civil.  

O antigo lixão recebeu também, de 1989 a 2013, os resíduos oriundos de podas, capinas 

e roçadas geradas em área de domínio público e particular. Esse cenário perdurou até o 

encerramento de suas atividades do lixão, no final de 2013. Nesse mesmo período, houve a 

abertura do aterro de inertes, que inicialmente tinha o intuito de receber apenas RCC, mas que 

por motivações diversas desde seu início recebe grandes quantidades de resíduos de podas e 

de outras categorias de RS.  

Em 2019, grande parte dos resíduos de podas, gerados em áreas de domínio público e 

particular são dispostos nesse aterro. Em média, chegam ao aterro de inertes cerca de 5 a 10 
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caminhões, com capacidade aproximada de 5 a 7 m³, desses resíduos, diariamente, o que 

resulta em grande perda do potencial de reciclagem e, consequentemente, na perda de sua 

valorização por meio de sistemas de compostagem, por exemplo. Outro fato que confirma 

para o cenário é que devido Igarapé realizar a coleta dos resíduos gerados por todos os 

estabelecimentos comerciais, independentemente do volume, e por receber no aterro de 

inertes volumes significativos de resíduos de poda, capina etc. de vários condomínios, que 

contribuem negativamente para os aspectos evidenciados no aterro.   

Historicamente, os RSU gerados em Igarapé, sobretudo os RSO, por possuírem maiores 

percentuais, ocasionaram altíssimos custos em todas as etapas de manejo, além de aspectos 

ambientais negativos, onerando e acomodando grande parcela da população, inibindo dessa 

forma a uma mudança de cultura relacionada à sua gestão. Ao passo que o poder público 

municipal também se manteve muito distante da população na gestão dos orgânicos, pois 

nunca a convocou para fazer parte da solução. Devido ainda não existir uma cobrança pela 

gestão de RSU nunca houve a preocupação de reduzir os volumes de RS gerados de uma 

forma geral.  

Em Igarapé, a ausência de bases e estratégias relacionadas especialmente a fração 

orgânica se exibe como principal lacuna na gestão dos RSU, principalmente quando duas 

situações são consideradas: a primeira está relacionada com a fração orgânica dos resíduos 

domiciliares, que tem como destino, quase em sua totalidade, a disposição final em AS, o que 

compromete inclusive a coleta seletiva de recicláveis secos, uma vez que grande parte da 

população mistura os orgânicos, os rejeitos e os recicláveis, inviabilizando em muitos casos a 

coleta seletiva; e a segunda situação está relacionada aos RS de poda, capina e roçada, que na 

maioria das vezes têm como destino o aterro de inertes no próprio município.  

Com o intuito de expor a importância da gestão dos orgânicos em Igarapé, foram 

estimados os quantitativos de RSU dos 3 grandes agrupamentos de frações (orgânicos, 

recicláveis e rejeitos) dispostos em AS e os custos diretos com transporte e disposição final, 

adotando como base, os dados dos anos de 2015-2018.  

As estimativas apresentadas são limitadas a um enquadramento geral, com base na 

última análise gravimétrica (2019), mas que à luz de trabalhos gravimétricos realizados no 

País nos últimos anos possibilitam estimar valores aproximados dos custos correlacionados às 

categorias de RSU em Igarapé, no horizonte proposto (TAB. 36): 
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Tabela 36: Projeções e estimativas de custos e quantitativos de resíduos por frações dispostos em AS

 

      Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

Janeiro 622,87 333,24 178,14 111,49 43.600,90R$      88.164,44R$             Janeiro 642,37 343,67 183,72 114,98 48.267,73R$       94.689,44

Fevereiro 586,47 313,76 167,73 104,98 41.052,90R$      87.012,80R$             Fevereiro 622,46 333,02 178,02 111,42 46.771,66R$       93.863,66

Março 634,19 339,29 181,38 113,52 44.393,30R$      87.652,80R$             Março 602,12 322,13 172,21 107,78 45.243,29R$       94.276,55

Abril 568,96 304,39 162,72 101,84 39.827,20R$      87.268,72R$             Abril 518,31 277,30 148,24 92,78 38.945,80R$       93.588,40

Maio 561,45 300,38 160,57 100,50 39.301,50R$      88.292,40R$             Maio 537,82 287,73 153,82 96,27 40.411,80R$       94.138,92

Junho 583,05 311,93 166,75 104,37 40.813,50R$      87.908,52R$             Junho 529,55 283,31 151,45 94,79 39.790,38R$       93.863,66

Julho 574,11 307,15 164,20 102,77 40.187,70R$      87.780,56R$             Julho 519,24 277,79 148,50 92,94 39.015,66R$       94.001,29

Agosto 537,63 287,63 153,76 96,24 37.634,10R$      87.652,60R$             Agosto 544,00 291,04 155,58 97,38 40.876,14R$       94.276,55

Setembro 574,11 307,15 164,20 102,77 40.187,70R$      87.524,64R$             Setembro 520,72 278,59 148,93 93,21 39.126,90R$       93.726,03

Outubro 573,04 306,58 163,89 102,57 40.112,80R$      94.414,18R$             Outubro 536,06 286,79 153,31 95,95 40.279,59R$       104.813,18

Novembro 571,64 305,83 163,49 102,32 40.014,80R$      94.138,92R$             Novembro 578,48 309,49 165,45 103,55 46.191,64R$       104.352,80

Dezembro 696,11 372,42 199,09 124,60 48.727,70R$      95.652,85R$             Dezembro 568,11 303,94 162,48 101,69 45.363,58R$       104.966,64

Subtotal 7083,6 3789,7 2025,9 1268,0 495.854,10R$      1.073.463,43R$           Subtotal 6719,24 3594,7934 1921,70264 1202,74396 510.284,17R$       1.160.557,12R$           

Média Mês 590,3 315,8 168,8 105,7  R$        41.321,18  R$               89.455,29 Média Mês 559,94 299,57 160,14 100,23  R$        42.523,68  R$               96.713,09 

265.281,94R$            141.814,27R$        88.757,88R$          273.002,03R$        145.941,27R$          91.340,87R$         

Janeiro 805,00 430,76 230,23 144,10 64.279,28 105.120,10 Janeiro 805,77 431,09 230,45 144,23 67.555,75R$       128.752,94R$            

Fevereiro 559,61 299,45 160,05 100,17 44.684,89 104.506,26 Fevereiro 658,29 352,19 188,27 117,83 55.191,04R$       127.678,72R$            

Março 628,02 336,05 179,61 112,42 50.161,79 124.302,60 Março 648,57 346,98 185,49 116,09 54.376,12R$       128.139,10R$            

Abril 544,37 291,29 155,69 97,44 43.467,98 128.446,02 Abril 618,44 330,87 176,87 110,70 51.850,00R$       127.832,18R$            

Maio 611,58 327,26 174,91 109,47 48.834,70 127.832,18 Maio 590,47 315,90 168,87 105,69 49.505,01R$       128.292,56R$            

Junho 561,16 300,28 160,49 100,45 44.808,66 128.139,10 Junho 583,34 312,09 166,84 104,42 48.907,23R$       127.525,26R$            

Julho 561,82 300,63 160,68 100,57 44.861,33 128.599,48 Julho 593,94 317,76 169,87 106,32 49.795,96R$       127.985,64R$            

Agosto 596,24 319,05 170,52 106,73 47.609,76 128.292,56 Agosto 614,57 328,79 175,77 110,01 51.525,59R$       127.832,18R$            

Setembro 548,51 293,51 156,87 98,18 43.798,52 127.985,64 Setembro 577,52 308,97 165,17 103,38 48.419,35R$       127.525,26R$            

Outubro 602,53 322,41 172,32 107,85 50.516,12 128.139,10 Outubro 677,93 362,69 193,89 121,35 64.270,15R$       127.678,72R$            

Novembro 607,31 324,97 173,69 108,71 50.916,87 127.832,18 Novembro 667,83 357,29 191,00 119,54 60.979,57R$       127.371,80R$            

Dezembro 681,68 364,77 194,96 122,02 57.152,05 128.446,02 Dezembro 711,14 380,46 203,39 127,29 64.934,20R$       54.844,43R$              

Subtotal 7307,83 3910,42 2090,04 1308,10 591.091,95R$      1.487.641,24R$           Subtotal 7747,81 4145,08 2215,87 1386,86 667.309,97R$       1.461.458,79R$           

Média Mês 608,99 325,87 174,17 109,01  R$        49.257,66  R$             123.970,10 Média Mês 645,65 345,42 184,66 115,57  R$        55.609,16  R$              121.788,23 

316.293,30R$            169.052,30R$        105.805,46R$         R$       357.077,56  R$         190.850,65  R$       119.448,48 

Valor gasto com 

Aterro Sanitário                          
*(Valor da tonelada: R$ 

83,84)

Valor gasto com 

Compactador 

SLUMP

Estimativa total gasto (R$) por 

fração de RSU aterrado
2.128.768,76R$                                           

Projeções/estimativas de RSU em Igarapé com base em percentuais gravimétricos (%) 2019

Valor gasto com 

Compactador 

SLUMP

Estimativa total gasto (R$) por 

fração de RSU aterrado
2.078.733,19R$                                         

ANO: 2018 Custos em R$

Meses de 

Referência

Toneladas de 

resíduos 

destinados/mês 

aterro

Fração Orgânica 

destinada para 

aterro sanitário 

53,5%

Fração de 

Recicláveis 28,6% 

Rejeitos 

destinados p/ 

aterro sanitário 

17,9%

Meses de 

Referência

Toneladas de 

resíduos 

destinados/mês 

aterro

Fração Orgânica 

destinada para 

aterro sanitário 

53,5%

Fração de 

Recicláveis 

28,6% 

Rejeitos 

destinados p/ 

aterro sanitário 

17,9%

Valor gasto com 

Aterro Sanitário                                      
*(Valor da tonelada: R$ 

79,85)

Valor gasto com 

Compactador 

Estimativa total gasto (R$) por 

fração de RSU aterrado
1.670.841,29R$                                           

Projeções/estimativas de RSU em Igarapé com base em percentuais gravimétricos (%) 2019

ANO: 2017 Custos em R$

Estimativa total gasto (R$) por 

fração de RSU aterrado
1.569.317,53R$                                         

ANO: 2016 Custos em R$

Meses de 

Referência

Toneladas de 

resíduos 

destinados/mês 

aterro

Fração Orgânica 

destinada para 

aterro sanitário 

53,5%

Fração de 

Recicláveis 28,6% 

Rejeitos 

destinados p/ 

aterro sanitário 

17,9%

Valor gasto c/ 

Aterro Sanitário                         
*(Valor da tonelada a R$ 

75,14)

ANO: 2015 Custos em R$

Meses de 

Referência

Toneladas de 

resíduos 

destinados/mês 

aterro

Fração Orgânica 

destinada para 

aterro sanitário 

53,5%

Fração de 

Recicláveis 

28,6% 

Rejeitos 

destinados p/ 

aterro sanitário 

17,9%

Valor gasto c/ 

Aterro Sanitário                           
*(Valor da Tonelada 

70,00)

Valor gasto com 

Compactador 



218 

 

Em âmbito geral os resultados apresentados na TAB. 36 mostram o quão significativos 

são os quantitativos de orgânicos destinados para aterro ao passo que também alertam para a 

grande quantidade de recicláveis secos que são dispostos em AS.  

Em 2015, 7.083,6 t/RSU foram dispostos em aterro, uma média mensal de 

aproximadamente 590,3 t/RSU. As projeções apresentadas mostram que em 2015 foram 

gastos, somente com disposição final, R$ 495.854,10, e com caminhão compactador o custo 

foi de R$ 1.073.463,43, totalizando R$ 1.569.317,53. Nesse caso, não foram computadas as 

despesas com encargos sociais e com materiais e equipamento, o que elevaria sensivelmente 

os valores. Em média, estima-se nesse período, que 315,8 t/RSO foram dispostos 

mensalmente, a um custo projetado de RSO aterrados, de R$ 265.281,94/ano, não incluindo o 

transporte e outros encargos. Os dados apresentados mostram ainda um volume significativo 

de recicláveis secos sendo dispostos em AS, na ordem estimada de 168,8 t/mês e a um custo 

anual de RS aterrado de R$ 141.814,27.  

Ao considerar os 3 agrupamentos de resíduos, apenas os rejeitos deveriam ser 

dispostos em AS. Conforme gravimetria de 2019, esses representaram 17,9% da composição 

final dos RSU e conforme poderá ser observados nos GRAF. 26 a 29 esses são sensivelmente 

menores que a das outras categorias. O GRAF. 26 apresenta os dados relativos ao ano de 2015 

e estimativas gravimétricas considerando o ano de 2019: 

Gráfico 26: Quantidade de RSU dispostos em AS mensalmente no ano de 2015 e estimativas de RS nas 3 

grandes frações sendo aterrados com base em gravimetria de RSU 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da pesquisa (2019). 
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Em 2016, 6.719,24 t/RSU foram dispostos em aterro, pouco menos que no ano 

anterior, a uma média de 559,94 t/RSU. Acompanhando a gravimetria de 2019 do total, 

estima-se que 3.594,79 t/RSU eram de orgânicos. As projeções apresentadas mostram que em 

2016 foram gastos, somente com disposição final, R$ 510.284,17. O aumento nos valores de 

disposição final, em relação aos menores quantitativos de RSU aterrados, foi em virtude do 

aumento do valor da tonelada de RSU aterrada. Os custos com caminhão compactador, nesse 

período, também sofreram alteração ao longo do ano, e ao final totalizaram R$ 1.160.557,12. 

Em 2016, a administração pública custeou R$ 1.670.841,29. Conforme estimativas 

apresentadas, nesse período foram dispostas mensalmente em aterro de 299,57 t/RSO, a um 

custo projetado de RSO aterrados, considerando a gravimetria de RSU, de R$ 273.002,03. No 

período, os recicláveis representaram, em média, 160,14 t/RS aterradas a um custo projetado 

de 145.941,27 conforme apresentados no GRAF. 27. 

 

Gráfico 27: Quantidade de RSU dispostos em AS mensalmente no ano de 2016 e estimativas de RS nas 3 

grandes frações sendo aterrados com base em gravimetria de RSU 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

 

Em 2017, foram retomados maiores quantitativos de RSU dispostos, comparados aos 

dos anos anteriores, representando 7.307,83 t/RSU aterradas, com uma média de 608,99 t/RS. 

Nesse período, os RSO representavam, em valores estimados, um total de 3.910,42 t/RSO 

aterradas, a uma média de 325,87 toneladas mensalmente.  
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Os dados mostram que em 2017 foram gastos, somente com disposição final, R$ 

591.091,95. Os valores projetados de aterramento de RS estimam que R$ 316.293,30 foram 

gastos com RSO e R$ 169.052,30 com de recicláveis, que no período representaram 2.090,04 

t/RS anual, a uma média de RS aterrados de 174,17 t/RSU recicláveis aterrados. Os custos 

com transporte foram bastante significativos, cerca de R$ 1.487.641,24/ano (GRAF. 28). 

Gráfico 28: Quantidade de RSU dispostos em AS mensalmente no ano de 2017 e estimativas de RS nas 3 

grandes frações sendo aterrados com base em gravimetria de RSU 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

 

Por fim, em 2018, foi mantido o aumento na disposição final em AS, totalizando um 

quantitativo anual de 7.747,81 t/RSU, com os RSO representando 4.145,08 t/ano. Em média, 

645,65 t/RSU foram dispostas mensalmente e os RSO representaram, uma média, 345,42 

toneladas por mês. Em 2018, foram gastos R$ 667.309,97 com aterro e R$ 1.461.458,79 com 

transporte. Os recicláveis secos aterrados estimados representaram 184,66 t/m aterradas, 

mensalmente (GRAF. 29). 

Os dados exibidos mostram que nos últimos quatro anos 28.858,5 toneladas de RSU 

foram dispostas em AS privado. Os custos diretos com caminhões compactadores e com 

disposição final de RSU totalizaram, nesse período, R$ 7.447.660,77. Os valores apresentados 

mostram que das 28.858,5 t de RSU dispostas em aterro, cerca de 15.440,0 t de RS sólidos 

eram de matéria orgânica, os recicláveis secos representaram cerca de 8.253,5 toneladas e os 

rejeitos, que deveriam ser os únicos dispostos em aterros, cerca de 5.165,7 toneladas. 
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Gráfico 29: Quantidade de RSU dispostos em AS mensalmente no ano de 2018 e estimativas de RS nas 3 

grandes frações sendo aterrados com base em gravimetria de RSU 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

 

Na TAB. 37 encontra-se um panorama exposto em dois cenários: ―A‖ e ―B‖ adotando 

dados da gravimetria realizada em 2019 nos três maiores agrupamentos (orgânicos 

compostáveis, recicláveis secos e rejeitos).  Os dados apresentados devem ser analisados com 

cautela uma vez que se trata de estimativas correlacionadas unicamente ao estudo de 2019. Os 

valores/custos (R$) produzem uma ideia geral em ordem de grandeza, não podendo ser 

generalizados considerando os fatores acrescentados nesses cenários, todavia os resultados 

exibidos apontam para priorizações a serem galgadas pelo Poder Público.  

Conforme pode ser observado (TAB. 37) o ―Cenário A‖ considera os percentuais 

gravimétricos em três frações para os valores gastos com caminhões compactadores. Já o 

―Cenário B‖ não considera os percentuais gravimétricos nas três frações e integra o valor total 

com caminhão compactador. O que eleva sensivelmente os valores considerando os três 

maiores agrupamentos de RSU. 

Na TAB. 37 não foram projetados contratos com terceirização de serviços de coleta de 

RSU, encargos sociais e outras despesas com materiais e equipamentos, bem como com a 

terceirização de outros serviços, o que iria resultar em valores projetados bem acima dos 

apresentados, conforme pode ser verificado em levantamento adaptado pelo autor, com base 
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em valores do PMSB, e em levantamentos de 2019, do Departamento de Gestão de Resíduos 

e Limpeza Urbana (TAB. 38). 

Tabela 37: Projeções e estimativas de custos e quantitativos de RS por frações dispostos em AS 

Tabela geral de disposição final de RSU em aterro sanitário (2015-2018) 

 

Horizonte 

de 

Referência 

(2015-2018)  

Total em 

t/RSU 

Dispostos  

Estimativa 

Orgânicos  

Estimativa 

Recicláveis  

Estimativa  

Rejeitos 
Custos (R$) 

com Aterro 

Sanitário  

(2015-2018) 

Custos (R$) 

transporte de 

Compactador  

(2015-2018) 

Custos (R$) 

disposição  

Final de 

Resíduos 

(2015-2018) 
28.858,5 t 

53,50% 28,60% 17,90% 

15.440,0 t 8.253,5 t 5.165,7 t 
R$ 

2.264.540,19  

 R$ 

5.183.120,58  

R$ 

7.447.660,77  

Projeções para o Cenário A 

Estimativas de custos com disposição de RSU por fração 

considerando no caso do transporte os percentuais 

gravimétricos: 

Projetando 

percentuais 

gravimétricos 

Considerando 

custo de 

transporte 

fracionado 

Estimativa de 

Custos por 

Frações em (R$) 

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

orgânicos (2015-2018) 
R$ 1.211.529,00 R$ 2.772.969,51  R$ 3.984.498,51  

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

recicláveis (2015-2018) 
R$ 647.658,49 R$ 1.482.372,49  R$ 2.130.030,98  

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

rejeitos (2015-2018) 
R$ 405.352,69 R$ 927.778,58  R$ 1.333.131,28  

Custo direto com disposição final de RSU em aterro sanitário (2015-2018) R$ 7.447.660,77 

Projeções para o Cenário B 

Estimativas de custos com disposição de RSU por fração 

não considerando no caso do transporte os percentuais 

gravimétricos, uma vez que independentemente da fração 

o custo seria o mesmo para encaminhar os RSU ao aterro: 

Projetando 

percentuais 

gravimétricos 

Considerando 

custo de 

transporte direto 

Estimativa de 

custos por 

frações em (R$) 

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

orgânicos (2015-2018) 
R$ 1.211.529,00 

R$ 5.183.120,58 

R$ 6.394.649,58 

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

recicláveis (2015-2018) 
R$ 647.658,49 R$ 5.830.779,07 

Estimativas de gastos com disposição final com resíduos 

rejeitos (2015-2018) 
R$ 405.352,69 R$ 5.588.473,27 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa (2019). 

 

Ao fazer uma análise geral dos quantitativos de RSU gerados pelo município e 

dispostos em AS privado, somados aos quantitativos de resíduos provenientes de podas e 

outros que são destinados para o aterro de inertes municipal, e considerando à luz dos 

resultados da análise da composição gravimétrica, e diagnóstico dos RSU expostos nessa 

pesquisa, que os RSU de origem orgânica são os maiores desafios da administração pública e 

que mudanças devem ser promovidas em caráter de urgência pelo Poder Público com vista a 

modificar o panorama evidenciado.  
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Tabela 38: Projeção de despesas mensais com Gestão de RSU e limpeza urbana 

Despesas Mensais: Gestão dos RSU e Limpeza Urbana 

Coleta e disposição final de RSU em Igarapé 

Descrição 
Valor Total (R$) em um 

Mês para o Ano 2015 

Valor Total (R$) em um  

Mês para o Ano 2019 

Terceirização de serviços de coleta 

domiciliar (incluindo 6 caminhões 

compactadores, tendo 2 reservas, sendo 

4 em uso constante com 4 coletores em 

cada caminhão; encargos sociais; e 

despesas com materiais e equipamentos 

R$ 140.544,00 R$ 146.659,20 

Disposição final em AS (valor médio 

gasto mensalmente em 2015) 
R$ 41.321,18 R$ 55.609,16 

Subtotal R$ 181.865,18 R$ 202.268,36 

Limpeza pública 

Varredores R$ 40.000,00 R$ 40.781,88 

Terceirização de serviços de capina 

convencional e química (incluindo 

encargos sociais e despesas com 

materiais e equipamentos) 

R$ 64.017,49 R$ 56.666,66 

Terceirização de serviços com trator 

roçadeira (incluindo encargos sociais e 

despesas com materiais e equipamentos) 

R$ 24.939,51 

Desde 2017, esse serviço é realizado pela 

prefeitura, que adquiriu equipamento 

para realização das atividades em 

parceria com o galpão de produtores  

Motoristas dos caminhões da prefeitura 

recolhimento de RS de poda, varrição, 

capina e outros 

R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

Caminhões da prefeitura – RS de poda, 

varrição, capina e outros 
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Subtotal R$ 132.357,00 R$ 100.848,54 

Total geral projetado para 1 mês  R$ 314.222,18 R$ 303.116,90 

Total geral - Projetado para 1 ano R$ 3.770.666,16 R$ 3.637.402,80 

Fonte: elaborada pelo autor;  dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019). 

 

Em última análise, os valores exibidos e estimados, bem como dados gerais 

transpostos pela pesquisa, permitem afirmar que o modelo de gestão de RSU de Igarapé 

apesar de ser abrangente com avanços no decorrer dos anos, é complexo do ponto de vista 

ambiental e econômico onerando substancialmente o sistema público, além de gerarem 

inúmeros aspectos e impactos de ordens diversas, especialmente em detrimento dos 

quantitativos de resíduos destinados para AS e de inertes.  

Uma forma efetiva de diminuir sensivelmente os custos com transporte e aterramento 

seria por meio da coleta diferenciada e do tratamento dos orgânicos em diversas escalas, com 

os resíduos sendo tratados próximos ou muito próximos do local de geração. Melhorias 

incrementais na coleta seletiva dos recicláves secos também poderiam melhorar 

sensivelmente a gestão em Igarapé. É o que se propõe com os subsídios a seguir.  
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5.5. Subsídios para Gestão dos Resíduos Sólidos Orgânicos em Igarapé 

 

A presente seção busca exibir elementos exequíveis para a gestão de resíduos 

orgânicos em Igarapé. Grande parte das informações aqui conduzidas se deram após a 

Capacitação em Gestão de RSO em Florianópolis/SC, no âmbito do Edital nº 

01/2017/FNMA/FSA no ano de 2018. Os projetos ―Recicla Mais Igarapé‖ e ―Igarapé 

Resíduos‖ que são subsídios expostos pela Pesquisa (Produtos Técnicos), levam em 

consideração o agrupamento de informações aqui apresentados.  

Conforme exposto no decorrer da pesquisa, Igarapé tem nos RSO um dos maiores 

obstáculos da administração pública, visto que, além de representar mais de 50% em massa 

dos RSU, conforme histórico de gravimetrias apresentadas, o modelo de gestão adotado ao 

longo dos anos sempre fora o aterramento, seja por meio de lixão, aterro de inertes e, em um 

melhor panorama, aterro sanitário; entretanto, em todos esses cenários os orgânicos são 

tratados como rejeitos, desvalorizando o potencial ambiental, agronômico, social e econômico 

desses resíduos, além de acarretar uma série de aspectos e impactos negativos.  

Em Igarapé, a ausência de coleta diferenciada dos RSO segregados na fonte e de 

modais de tratamento que beneficiem esses resíduos de forma segura e com qualidade 

agronômica, apresentam-se como principais empecilhos para aumento de sua valorização e, 

por conseguinte, para uma melhor gestão dos RSU. Além disso, as dificuldades de gestão por 

parte de agentes de associações de catadores de recicláveis, somadas à não participação 

efetiva da população na coleta seletiva, tornam em um espectro geral, o gerenciamento 

incipiente e, consequentemente, culminam na lógica programática de coletar e aterrar 

resíduos, encaminhando os maiores percentuais para aterros, seguindo o panorama de grande 

parte dos municípios do país. 

A forma como os custos do sistema são divididos onera o município e acomoda a 

população, inibindo uma mudança de cultura mais profunda em um contexto geral. Aliado ao 

cenário reportado tem-se em Igarapé e em grande parte dos municípios do País inúmeras 

restrições orçamentárias, técnicas e de priorizações do poder público, que muitas vezes 

limitam e deixam a melhor gestão dos RSU em ―segundo plano‖.  

Barros (2012) contribui citando que em nível nacional há extrema desinformação e até 

mesmo descaso e negligência a respeito da administração dos resíduos, sendo necessária uma 
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visão integrada que contemple a sustentabilidade social, econômica e ambiental nos 

programas relacionados ao setor; além disso, a maioria dos municípios brasileiros de pequeno 

porte está despreparada tecnicamente e não possui recursos suficientes para uma boa gestão 

de RSU. 

Conforme exposto no decorrer da pesquisa, experiências malsucedidas, que culminaram 

em inadequação tecnológica, baixa capacidade técnica e de gestão, segregação inadequada e 

ausência de leis, normas, regulamentos e orientações técnicas, fizeram com que muitos 

gestores não enxergassem a compostagem como solução técnica factível às administrações 

municipais. Comumente quando se fala da temática compostagem, o que muitas pessoas, e 

inclusive muitos administradores públicos pouco antenados na questão, pensam, é em 

unidades de compostagem que geralmente seguem os modelos centralizados, dos tipos que 

recebem resíduos mistos (recicláveis, orgânicos e rejeitos misturados), causando, em muitos 

casos, aspectos ambientais deploráveis e inúmeras dificuldades de operação, e, portanto, 

gerando composto orgânico com restrição de uso.  

Nota-se também que a situação recente vem assinalando para um cenário mais 

promissor no País, com a adoção de novas normas e orientações, galgando a descentralização 

de resíduos, tais como a Resolução Conama n
o
 481/2017, com o novo Manual de Orientação 

do Ministério do Meio Ambiente (Compostagem doméstica, comunitária e institucional de 

resíduos orgânicos) bem como com os diversos alinhamentos e estratégias regionais e 

municipais que vão sendo adotados na busca de fazer da compostagem algo realmente 

exequível. 

A construção dos subsídios para gestão dos RSO em Igarapé, pautados na 

descentralização, com a compostagem sendo realizada especialmente pelo Método UFSC e 

pela vermicompostagem, perpassa pela avaliação de contexto local, considerando os diversos 

aspectos territoriais, populacionais, climáticos, de viabilidade econômica e ambiental inerente 

a municipalidade.  

Nessa lógica, vislumbram-se aqui, caminhos factíveis para a adesão da compostagem 

enquanto política pública, sobretudo por meio da descentralização dos orgânicos. Para atingir 

tais objetivos, o poder público deve, conforme alinhamentos da Capacitação (Edital 01/2017), 

sensibilizar, capacitar e oferecer alternativas à população, de forma a acumular e distribuir 

informação de qualidade, reduzindo a incerteza da sociedade em relação à compostagem.  
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Em 2017 e 2019, Igarapé conseguiu êxito com dois projetos na área de gestão de RSU 

que envolve recursos financeiros em nível federal (Projeto Recicla Mais Igarapé e Projeto 

Igarapé Resíduos). Esses projetos estão articulados e alinhados com as estratégias exibidas 

nessa pesquisa e buscam modificar o panorama dos RSU, especialmente a situação dos RSO.  

Conforme mencionado, as proposições aqui exibidas baseiam-se ainda nas 

experiências, orientações e trocas de informações adquiridas na ―Capacitação em reciclagem 

de RSO‖ e na visita técnica, organizada e conduzida por equipe do Ministério do Meio 

Ambiente, em Florianópolis (SC), em 2018, em consonância com do Edital n
o
 01/2017. Além 

disso, os subsídios apresentados estão alinhados com a concepção da compostagem como 

uma tecnologia ambiental, que segundo Inácio e Miller (2009) implicam em entender a 

compostagem como estratégia fundamental para compor o gerenciamento de RSO seja no 

ambiente urbano ou rural, o que significa inseri-la de nos programas e planos de gestão de 

empresas e governos. Nesse sentido, Inácio e Miller (2009) apresentam bases e estratégias 

para uma melhor gestão dos orgânicos que a luz da presente pesquisa delineará os principais 

caminhos a serem galgados por Igarapé. O QUADRO 22 com informações adaptadas de 

Inácio e Miller (2009) apresentam elementos importantes que serão discutidos em sequência 

para Igarapé: 

Quadro 22: Bases, estratégias e benefícios na reciclagem da fração orgânica dos RSU 

Bases/Estratégias 

1. Estratégia – priorização da coleta seletiva da fração reciclável orgânica em grandes geradores de RS (restos 

de comida e das indústrias de alimentos e agroindustriais); 

2. Base Tecnológica – compostagem termofílica em leiras estáticas com aeração passiva (...) 

 Método UFSC de compostagem 

3. Descentralização – O tratamento deve ser descentralizado e em diversas escalas 

Benefícios 

1. Reciclagem – proporciona alto índice de reciclagem e consequente aumento da vida útil dos aterros; 

2. Composto – o composto orgânico pode ser usado na agricultura e na fertilização de parques e jardins 

municipais. A coleta seletiva dos RSO reduz os riscos de contaminação do composto, influenciando a 

qualidade do produto final; 

3. Redução da poluição – Diminui a quantidade de matéria orgânica que vai para AS, reduzindo a geração de 

chorume (percolado) e o odor desagradável, bem como a geração de metano, um gás do efeito estufa. 

Fonte: adaptado de Inácio e Miller (2009). 
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Na FIG. 56 é apresentado por meio do diagrama o modelo proposto nos elementos 

estratégias, base tecnológica e benefícios adaptado de Inácio e Miller (2009):  

Figura 56: Diagrama de estratégias, base tecnológica e benefícios da reciclagem orgânica 

 

                          Fonte: adaptada de Inácio e Miller (2009). 

 

Primeiramente, é necessário compreender a reciclagem dos RSO como um modelo 

integrante da gestão de RSU, e que a compostagem não resolve os obstáculos verificáveis nas 

municipalidades por si só haja vista que a mesma considera parte dos resíduos gerados, 

deixando de fora os recicláveis secos (que geralmente são os de maior interesse de 

associações e de catadores informais etc.) e os rejeitos, que deveriam ser os únicos a serem 

dispostos em AS. A gestão de RSU em Igarapé deve galgar a busca por soluções mais 

adequadas aos diversos tipos de resíduos presentes na coleta, considerando contexto local, 

sendo a coleta dos RSO realizada na fonte uma excelente estratégia. 

Com base nas informações disponibilizadas pelo MMA em relação à capacitação dos 

RSO em Florianópolis (SC) nas observações do palestrante Antônio Storel, conclui-se que há 

um novo paradigma na estratégia para a gestão integrada e gestão sistêmica dos RSO, em 

oposição ao ―velho paradigma‖, cujo objetivo era só a redução do volume, não existindo uma 

estratégia de educação ambiental associada à solução técnica. Nesse contexto; há uma série de 

implicações não explicitadas do passado do gerenciamento de RSU: a não responsabilidade 

do gerador doméstico e do grande gerador (educado para o lixo não é problema meu); a coleta 

indiferenciada, contínua e porta a porta (o papel do gerador é colocar o lixo para fora); a 

solução é sempre definida nos gabinetes entre os gestores; a solução é sempre centralizada e 
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de grande escala; e a solução técnica é comprada pronta no mercado (não sendo desenvolvida 

para a realidade local, geralmente adequada apenas para países de clima temperado, ou seja, 

métodos de compostagem desconexos com nossa realidade de clima tropical)
24

.  

Nota-se em contexto geral, que o resultado da educação para a não responsabilidade 

com os RSU leva à desconfiança em relação ao setor de resíduos, pois há uma aversão da 

população pela implantação de unidades de manejo ou de tratamento de resíduos próximo às 

suas residências e propriedades, conhecida internacionalmente como NIMBY (Not In My Back 

Yard, não no meu quintal, numa tradução livre). Zaparoli e Barros (2017) mencionam que tal 

expressão evidencia a rejeição da população em relação a ter infraestruturas indesejáveis nas 

suas proximidades, como as unidades de destinação de resíduos. 

A gestão compartilhada exige a participação do cidadão na decisão sobre a solução 

para o gerenciamento de RSU. O diagrama a seguir (FIG. 57) mostra que a gestão integrada 

de RSU, que envolve a sociedade mais o gerador de resíduos, e a sinergia da responsabilidade 

compartilhada devem ser caminhos a serem trilhados por Igarapé. Constata-se que a PNRS 

coloca a compostagem como fator primordial para sucesso da gestão de resíduos. 

Figura 57: Novo paradigma da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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Fonte: elaborada pelo autor, com base em dados de capacitação (2018) Palestrante Antônio Storel.

25
 

                                                      
24

 Informações adaptadas de capacitação, palestrante Antônio Storel. 
25 https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento-

Compostagem/2018.04.17_Antonio%20Storel_Estrategias%20em%20gestao%20de%20residuos%20organicos.pdf 
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Os princípios básicos para os subsídios expostos para Igarapé alinham-se com as 

estratégias apresentadas pelo MMA em capacitação de RSO no âmbito do Edital 

01/2017/FNMA/FSA, envolvendo alguns pressupostos conforme abordagens extraídas e 

adaptadas em sua maioria de Antônio Storel, conforme se segue:  

O primeiro reside conforme exposto na pesquisa é a segregação de resíduos na origem 

no mínimo em três frações, sendo mais prática e de fácil adaptação do que os modais expostos 

pela Resolução Conama n.º 275, de 25 de abril de 2001
26

, que apesar de ser um modelo de 

separação refinado mostra-se, de modo geral, bastante ambíguo para a população (FIG. 58): 

Figura 58: Representação do modelo de separação de RS refinado 

 
         Fonte: elaborada pelo autor (2019) informações adaptadas de Ministério do MMA (2017). 

 

Conforme dados do MMA (2017) a coleta dos recicláveis secos (que não incluem os 

orgânicos) utiliza inclusive cores ou formatos diferentes de lixeiras padronizados 

internacionalmente. Em geral, essas formas de separação descartam os RSO misturados com 

os rejeitos, inviabilizando a compostagem e o aumento do volume de resíduos destinados aos 

AS e locais inadequados acarretando diversos danos para o meio ambiente e para a saúde 

pública (BRASIL, 2017). Ao passo que a segregação em três frações atende às necessidades 

de destinação de RSU, valorizando os RSO, o incentivo da compostagem, a agricultura 

urbana e que corrobora ainda com a atenuação da contaminação dos recicláveis secos.  

                                                      
26

 Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva (Azul: papel/papelão; Vermelho: 

plástico; Verde: vidro; Amarelo: metal; Preto: madeira; Laranja: resíduos perigosos; Branco: resíduos 

ambulatoriais e de serviços de saúde; Roxo: resíduos radioativos; Marrom: resíduos orgânicos; e Cinza: 

resíduo geral, não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação). 
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O segundo pressuposto que deve ser levado em consideração é a adaptação da 

sociedade às soluções e tecnologias ao ambiente e às situações urbanas específicas, e não o 

contrário, com o composto orgânico de alta qualidade agronômica, sendo o produto final por 

si só economicamente viável.  O terceiro pressuposto é que a separação em 3 frações permite 

enviar ao aterro apenas o que realmente não pode ser aproveitado, ou seja, o rejeito. Separar 

os RSO, além de trazer vantagens econômicas, torna mais fácil e seguro transformar essa 

fração em adubo orgânico, condicionador de solos, húmus, fertilizante, composto orgânico, 

entre outras denominações.  

A FIG. 59 ilustra o modelo geral de rota proposta que considera a descentralização 

vislumbrada para Igarapé com base em informações disponibilizadas pelo MMA (2017):  

Figura 59: Representação do modelo de separação em três frações propostos para Igarapé 

 

  Fonte: elaborada pelo autor (2019), figuras meramente ilustrativas. 

 

Em relação aos elementos (estratégia, base tecnológica e descentralização) 

apresentados por Inácio e Miller (2009) no QUADRO 22, apresentam-se caminhos a serem 

galgados por Igarapé, visando o aperfeiçoamento da gestão dos RSU e, sobretudo para 

melhorias na gestão dos RSO, considerando os elementos mencionados acima, e aos diversos 

alinhamentos da capacitação do MMA em 2018 conforme exposto no QUADRO. 23: 
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Quadro 23: Bases, estratégias, subsídios factíveis para gestão dos RSO em Igarapé 

Bases/Estratégias para Igarapé, MG 

1. Estratégias 

1- Em oposição ao modelo convencional adotado por grande parte dos municípios do País, com a baixa 

responsabilização do gerador de resíduos, cujo foco é somente a diminuição dos resíduos, com base 

na centralização e coleta mista, que demanda sofisticação tecnológica, e com resultados limitados, a 

principal base/estratégia galgada para Igarapé e dentro do escopo dos Projetos Recicla Mais Igarapé e 

Projeto Igarapé Resíduos é a priorização da segregação na fonte e em 3 frações: orgânicos 

compostáveis, recicláveis secos e rejeitos, com os resíduos orgânicos (sobras alimentares e podas, 

supressão de vegetação etc.) sendo tratados em diversas escalas/modais. Prima-se, nesse sentido, pela 

maior responsabilidade do gerador, com foco na qualidade do composto e que, em vez do dispêndio 

financeiro do modelo centralizado, principalmente com custos em todas as etapas de manejo de 

resíduos e contratos absurdos com prestadores de serviços, aqui a sofisticação deve ser na gestão, 

favorecendo a descentralização no tratamento dos orgânicos.  

 

2- A prefeitura Municipal de Igarapé deve sensibilizar, capacitar e oferecer alternativas à população, tais 

como composteiras domiciliares (modelos em caixas e outras); bombonas de 30-50 litros para 

segregação dos RSO; coleta de resíduos segregados na fonte e destinados para pátios urbanos 

descentralizados próximo ou muito próximo ao local de geração; orientação e acompanhamento de 

compostagem residencial (pequenos geradores em locais com disponibilidade de espaço)
27

; 

 

3- O ―poder público deve dar o exemplo‖ (acumular e distribuir informação de qualidade e reduzir a 

incerteza para a sociedade): 

-Ação Executiva: Separar e compostar os RSO nos serviços e equipamentos públicos (escolas e 

prédios públicos); inserir a vivência prática da separação na origem e compostagem de RSO na 

educação formal e não formal públicas; e mobilizar e apoiar a produção científica e tecnológica de 

separação na origem e compostagem de RSO (capacitação MMA, 2018); 

-Ação Normativa: Publicar normas regulatórias e manuais de orientação para separação na origem e 

compostagem de RSO (Estabelecer as Regras do Jogo com Clareza!) (capacitação MMA, 2018)
28

; 

  

4-  ―Os Cidadãos devem participar das soluções técnicas‖ (democratizar a vivência prática, o 

conhecimento e as decisões, com o intuito de fazer com que a sociedade apoie e se comprometa com a 

solução técnica mais adequada) Participação da população e controle social na gestão integrada dos 

RSO (Lei n.
o 
12.305/2010)  

 -Ação empreendedora e inovadora (empresas): Criação de redes setoriais para disseminação de 

                                                      
27

 Dados adaptados de Antônio Storel – Capacitação MMA/FNMA/FSA Caixa 
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento-

Compostagem/2018.04.17_Antonio%20Storel_Estrategias%20em%20gestao%20de%20residuos%20organicos.pdf 
28

 Dados adaptados de Antônio Storel – Capacitação MMA/FNMA/FSA Caixa 
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento-

Compostagem/2018.04.17_Antonio%20Storel_Estrategias%20em%20gestao%20de%20residuos%20organicos.pdf 
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inovações em separação na origem e compostagem nas empresas; 

-Ação cultural, social e popular (população, movimentos, comunidades, famílias): separação na 

origem e compostagem domiciliar individual (doméstica) e coletiva (condominial); e separação na 

origem e compostagem organizada por grupos, associações, ONGs e comunidades
29

; 

  

5- Em Igarapé há vários comércios em potencial (sacolões, supermercados e outros) que geram resíduos 

orgânicos que podem ser vinculados a ações integradoras de gestão dos projetos Recicla Mais e 

Igarapé Resíduos; 

 

6- Há no município ao menos 10 escolas municipais e 10 creches, além de uma escola estadual com 

espaço interno que dentro do escopo dos projetos Recicla Mais e Igarapé Resíduos podem realizar a 

compostagem, produzir hortas e ainda adotar estratégias de educação ambiental com alunos e gestores 

escolares; 

 

7- Há ainda representantes/atores municipais de diferentes bairros e regionais que podem potencializar a 

compostagem comunitária em espaços públicos ou mesmo particulares; 

 

8- Apesar do macrozoneamento do Plano Diretor Municipal praticamente não mencionar as áreas rurais 

em seu território, notam-se várias regiões com tais características, como Batatal, Curralinho e Tatu, 

com produção de hortifrutigranjeiros em escala significativa, que em geral produzem alimentos para 

cidade e também para CEASA Minas, sendo ainda geradores de RSO. Além disso, 64% do território 

(7.100 ha) estão inseridos em uma unidade de conservação APA Igarapé. Dessa mesma forma, a 

cidade deve retornar para essas áreas o composto produzido com qualidade agronômica, incentivando 

a agricultura orgânica e promovendo o fechamento do ciclo dos orgânicos, diminuindo custos 

significativos de transportes e com disposição final em aterros; 

 

9- Desde 2016 é realizado anualmente o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) a produtores rurais, 

por meio do ―Projeto Guardião dos Igarapés‖, que é um programa que busca a recuperação e proteção 

das áreas de preservação permanente (APP‘s) com diversas ações de recuperação, como plantio, 

cercamento, ações em conservação do solo como barraginhas para captação e infiltração de águas 

pluviais, terraceamento (curvas em nível), adequação de estradas rurais, dentre outras, o que poderia 

ser um incremento aos valores pagos no PSA à melhor gestão dos RSO nessas propriedades via 

compostagem. Em 2019, 43 proprietários rurais da Bacia do Sistema Serra Azul fazem parte do 

Projeto, e em 2019 a administração pública custeou o pagamento de PSA na ordem atual de 

R$87.000,00, tendo cada produtor recebido um valor entre R$300,00 e R$10.000,00; 

 

10- Regularizar e construir pátio(s) descentralizado(s) de pequeno porte (5 a 10 t/dia), adotando critérios 

                                                      
29

 Dados adaptados de Antônio Storel – Capacitação MMA/FNMA/FSA Caixa 
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/evento-

Compostagem/2018.04.17_Antonio%20Storel_Estrategias%20em%20gestao%20de%20residuos%20organicos.pdf 
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técnicos do Boletim Técnico da FAPESC, adotando o Método UFSC de compostagem que desviará os 

resíduos de poda, capina e roçada e RSD orgânicos de aterramento.  

 

11- Os Resíduos de poda, supressão de vegetação, etc. que atualmente são dispostos em aterro de inertes 

(5 a 10 caminhões por dia, com capacidade de 5m³ a 7 m³) devem ser triturados, armazenados e 

utilizados para compostagem via Método UFSC (Base tecnológica); 

 

12- Em Igarapé há diversos condomínios geradores de RSO, sobretudo de RS de poda, supressão de 

vegetação, roçada e capina, que podem in loco realizar a compostagem, reintroduzindo o composto 

orgânico internamente (exemplos: Condomínio Fazenda Solar; Serra Verde; Fazenda Mirante; Gran 

Royalle; Granville, dentre outros), além de conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida 

(Resplendor e Ouro Preto); caso não a façam, esses RS devem seguir para um pátio de compostagem 

ou ser doados a pessoas ou grupos que o façam; 

 

13- Há empresas, principalmente na ZES e outros zoneamentos, que dispõem de refeitórios com número 

significativo de funcionários. Esses devem segregar os RSO e o encaminhamento à compostagem; 

 

14- Em áreas com restrições de espaço, ou mesmo por interesse da comunidade a vermicompostagem 

deve ser incentivada e viabilizada pela Prefeitura; 

 

15- Deve ser estimulado e oportunizado pela Prefeitura o aprendizado da compostagem doméstica em 

residências horizontais e com espaço interno, incentivando ainda agricultura em quintais urbanos e 

periurbanos; 

 

16-  Em Igarapé há diversas áreas verdes e institucionais subutilizadas que podem ser viabilizadas para 

realização da compostagem via método UFSC e educação ambiental e, ainda, para a promoção de 

recuperação ambiental em áreas degradadas e dentre outras; 

 

17- A segregação na fonte e em 3 frações e a compostagem deve ser impulsionado nos equipamentos 

públicos, sobretudo nos departamentos e secretarias municipais; 

 

18- Normativas devem ser instituídas com vista a tornar obrigatório a segregação dos resíduos e o 

estímulo pela compostagem; O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - 

Codema e o Conselho da APA podem auxiliar nesse sentido; 

 

19- Criar pontos estratégicos de Pontos de entrega voluntária em 3 frações com os RSO sendo segregados 

na fonte com participação de cidadãos e grupos engajados; 

 

20-  A prefeitura deve garantir a sustentabilidade e a continuidade dos sistemas propostos; 

 

21-  A aplicação de multas ambientais, o firmamento de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), bem 

como de termos de compromisso, devem garantir, em longo prazo, a sustentabilidade dos sistemas. 

 

22- Essas estratégias e outras estratégias poderão ser verificadas nas Estratégias, projetos e articulação 
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com políticas locais na próxima seção. 

2. Base Tecnológica 

Compostagem em leiras estáticas com aeração passiva em diversas escalas e vermicompostagem. 

3. Descentralização 

O tratamento deve ser descentralizado e em diversas escalas 

- Compostagem domiciliar (compostagem UFSC em escala residencial e/ou vermicompostagem); 

- Compostagem coletiva ou comunitária; 

- Compostagem Institucional ou empresarial; 

- Compostagem municipal. 

Fonte: elaborado pelo autor - dados da pesquisa (2019) conforme escopo de Inácio e Miller (2009). 

 

O Projeto Recicla Mais Igarapé e o Projeto Igarapé Resíduos, que apresentam as 

estratégias para fundamentação deste trabalho, foram desenvolvidos alinhados ao pensamento 

apresentado no diagrama da FIG. 60, prevendo uma gestão cíclica que compreende dentre 

outros, pela reutilização, restauração e renovação, num processo integrado ao invés de 

sistemas lineares (extrair, transformar, consumir, descartar).  

O diagrama apresenta as alternativas gerais para Igarapé pautadas em estratégias, 

descentralização e base tecnológica. A escolha da compostagem para a fração orgânica do 

RSU poderá promover o fechamento do ciclo de RSO de forma local, por meio inclusive da 

doação e/ou comercialização do composto aos agricultores da região.  
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Figura 60: Diagrama de Valorização de RSU considerando estratégia, descentralização e base tecnológica com potenciais para replicação em Igarapé 

 

 Fonte: elaborada pelo autor (2019), criada mediante orientações/observações em capacitação no âmbito do Edital 01/2017/FNMA/FSA.
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Na FIG. 61 é apresentado cenário dos RSU em 2018 e cenário projetado havendo a 

priorização de coleta e tratamento diferenciado dos RSO considerando os oriundos de podas, 

supressão de vegetação, roçadas e capinas que em geral tem como destino o aterro de inertes no 

município e os RSO domiciliares que tem como destino AS em Betim. Essas parcelas de RSO 

compõem uma estratégia que poderiam modificar sensivelmente os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos no município.  

 

Figura 61: Estratégia de valorização de resíduos de poda, roçada e capinas somado aos RSO domiciliares 

 
Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2019). 
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5.5.1. Estratégias, projetos e articulação com políticas locais  

 

Aspectos tais como, grande quantidade e diversidade de resíduos, crescimento 

populacional e de consumo, expansão de área urbana, áreas inadequadas para disposição de 

resíduos conforme já exposto são fatores que influenciam significativamente a gestão de RSU. 

Nessa perspectiva, os dispêndios financeiros em todas as etapas do manejo de RSU 

comprometem substancialmente as municipalidades, sobretudo, em municípios de pequeno a 

médio porte, onde as restrições financeiras e orçamentárias são inúmeras. Além disso, grande 

parte dos municípios do país não possuem instrumentos legais para cobranças dos serviços de 

resíduos, em outros municípios o que impera são as dificuldades técnicas, políticas e 

operacionais, em outros ainda há a cultura histórica de aplicação de recursos insuficientes.  

Em contraposição aos aspectos mencionados acima, uma melhor gestão de RSU está 

diretamente ligada a aplicação de recursos financeiros para melhorias incrementais na área 

que se somam a ―vontade política‖ de querer fazer algo realmente efetivo, buscando, 

sobretudo, modificar o paradigma da gestão de RSU no País que é a de coletar e aterrar 

resíduos.  

Em Igarapé a captação de recursos financeiros por meio da formulação de projetos, 

principalmente na área de gestão de RSU junto a órgãos federais concorrendo a editais vem se 

mostrando nos últimos anos como uma alternativa interessante visando modificar os 

panoramas apresentados, cujo êxito fora alcançado em dois projetos recentes. 

Em dezembro 2017, o ―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ foi aprovado pelo Fundo 

Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 

Federal, por meio do Edital n
o
 01/2017, com fonte de recursos federais de R$ 804.820,92.  

 Os objetivos do projeto Recicla Mais Igarapé são ampliar e aperfeiçoar a segregação 

dos RSU na fonte geradora em 3 frações (orgânicos compostáveis, recicláveis secos e rejeitos) 

e implantar a reciclagem da fração orgânica (foco principal do edital). Nessa acepção a 

descentralização de resíduos visando a diversificação das estratégias de compostagem dos 

orgânicos por meio de diversas escalas e modais (escala doméstica, comunitária, grandes 

geradores, institucional, etc.), reduzindo inclusive as necessidades de transporte e estimulando 

o uso do composto próximo aos locais de geração, além de  estimular ainda a consorciação da 

prática de compostagem com a promoção do uso do composto, em projetos de agricultura 
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urbana ou de incentivo à agricultura familiar mostram-se como alternativas factíveis à Igarapé 

são caminhos a serem trilhados com o projeto Recicla Mais Igarapé. 

Outro projeto com captação de recursos federais que está alinhado com os objetivos da 

presente pesquisa é o ―Projeto Igarapé Resíduos‖ seguindo ainda as mesmas bases e 

estratégias do Projeto Recicla Mais Igarapé que pauta-se na descentralização. O projeto foi 

aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

por meio do Edital n
o
 01/2019, para gestão de RSU com fonte de recursos iniciais de R$ 

1.431.909,10. Enquanto o Projeto Recicla Mais Igarapé tem o foco voltado para a gestão da 

fração orgânica dos RSU, o Projeto Igarapé Resíduos volta-se à aquisição de equipamentos e 

insumos diversos para aporte da gestão dos RSU no município. 

Ambos os projetos preveem ações em todo o município, considerando áreas urbanas e 

rurais, e sua proposta é atender a cerca de 12.332 domicílios e uma população estimada de 

43.045 habitantes. Considerando a realidade local, os projetos inovam ao propor e estimular a 

população a segregar os resíduos em três frações. 

Os projetos visam a apresentar a utilidade e o benefício de fracionar os resíduos para 

obter matéria-prima de qualidade, tanto de resíduos secos quanto dos orgânicos, este último 

para promoção da compostagem sendo viabilizadas em diversos formatos e escalas 

(domiciliar, institucional, empresarial, comunitária, municipal, etc.), apresentando 

metodologias e tecnologias de baixo custo e de fácil execução, tendo como base/estratégia a 

descentralização como potencial atenuador dos cenários que são evidenciados. Desta forma, o 

poder público, o cidadão, a comunidade, as associações, as ONG, etc. podem comercializar ou 

utilizar o produto gerado em residências, em hortas, jardins e áreas verdes, na agricultura, na 

recuperação de área degradadas, ou outras formas possíveis. Também, almeja-se ampliar em 

100% a coleta seletiva dos recicláveis secos, dando aporte de equipamentos e infraestruturas a 

duas associações existentes. 

Buscam-se com esses projetos que os resíduos gerados das atividades de serviços de 

poda, supressão de vegetação, capina e roçada nos logradouros públicos e os gerados em áreas 

particulares, que em grande parte são provenientes das URPV, sejam triturados e destinados 

para pátios descentralizados, sendo material estruturante para as leiras de compostagem pelo 

método UFSC.  
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O Projeto Recicla Mais Igarapé propõe que o composto gerado desses pátios pode ser 

utilizado em parques e jardins públicos, e o excedente direcionados a pequenos produtores 

rurais atendidos pela Emater e, ainda, aos participantes cadastrados no ―Projeto Guardião dos 

Igarapés‖, que conforme já exposto é um programa de Conservação das Águas que atua desde 

2014, na Bacia hidrográfica do Sistema Serra Azul.  

Os projetos possuem relação com políticas públicas locais, dando prosseguimento a 

ações existentes, como o melhoramento do quadro da coleta seletiva, que é realizada desde 

2004, buscando, dessa forma, o fortalecimento e a atuação da APAIG e da AERPI. Esta 

última associação formalizada recentemente no âmbito do município na reciclagem de 

resíduos secos. Além disso, várias metas do Plano Municipal de Saneamento e do Plano 

Municipal de Resíduos serão alcançadas com a execução dos projetos.  

O Projeto Igarapé Resíduos, conforme objetivos do edital buscará equipar as 

associações existentes no município. Além dos equipamentos, o Projeto Igarapé Resíduos 

complementa a aquisição de composteiras previstas no Projeto Recicla Mais (460 

composteiras), com a compra de mais 1.000 composteiras domiciliares.  

Enquanto o Projeto Recicla Mais Igarapé prevê diversas ações em sensibilização e 

mobilização de insumos, equipamentos e veículos, como também a implantação de pátio de 

compostagem descentralizado, o Projeto Igarapé Resíduos prevê uma série de equipamentos 

que darão suporte às associações do município, além de ecopontos, contenedores e lixeiras 

para departamentos da prefeitura e escolas municipais, para coleta seletiva, além de veículos e 

composteiras domiciliares, dentre várias outras, conforme será apresentado. 

Na sequência são apresentadas metas, etapas e as estratégias e articulações entre os 

Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé Resíduos, que possuem fonte de recursos federais. 

Suas metas, etapas e previsões estão articuladas com os subsídios apresentados na presente 

pesquisa e buscam modificar o panorama, sobretudo dos RSO no municipio de Igarapé.  

O Caráter do texto e das informações a seguir abarcam em regra os Projetos-

base aprovados pelos órgãos competentes sendo escritos e adaptados pelo autor da 

Pesquisa que também é Coordenador dos Projetos em tela a tempo dessa Pesquisa 

(2018-2020). Conforme pode ser evidenciado, as estratégias exibidas pautam-se pela 

descentralização na gestão dos orgânicos possuindo sinergias com grande parte das 

informações apresentadas no referencial teórico.  
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5.5.1.1.“Projeto Recicla Mais Igarapé” 

 

Igarapé com o ―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ fora o único município de Minas Gerais 

selecionado com fonte de recursos federais de R$ 804.820,92 e recursos de contrapartida 

iniciais de R$ 32.192,84 totalizando inicialmente R$ 837.013,75. Após a capacitação (Meta 

01 do projeto) seria possível readequar os projetos visando atender as diretrizes do Ministério 

do Meio Ambiente/Fundo Nacional de Meio Ambiente. Fato que veio a ocorrer com o projeto 

e a tempo da presente pesquisa (2019) esse projeto abarca um valor de R$ 895.214,09 

(Planilha financeira encontra-se anexada a Pesquisa). 

Os objetivos do projeto são ampliar e aperfeiçoar a segregação dos RSU e implantar a 

reciclagem da fração orgânica. O projeto tem como enfoque principal a compostagem e a 

segregação dos RSU na fonte geradora e em 3 frações (orgânicos compostáveis, recicláveis 

secos e rejeitos). 

A descentralização dos RSU, por reduzir a necessidade de transporte e estimular o uso 

do composto próximo aos locais de geração, com tratamento em diversas escalas e modais 

(escala doméstica, comunitária, grandes geradores, institucional, etc.), é o caminho a ser 

trilhado pelo projeto, o que está em consonância com as propostas do Ministério do Meio 

Ambiente.  

O Recicla Mais Igarapé prevê 3 metas, e dentro dessas metas, etapas que se desdobram 

e buscam cumprir as proposições do edital n° 01/2017. Após análise por técnicos da Caixa 

Econômica Federal foi necessária a inclusão de uma quarta meta para composição de valores 

de contrapartida, conforme pode ser observado na TAB. 39.  

Uma das metas obrigatórias do Edital n
o
 01/2017 e executadas fora a participação 

(coordenador técnico e mais três membros da equipe), na capacitação em reciclagem de 

resíduos orgânicos e visita técnica organizada e conduzida por uma equipe do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), por meio do Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de 

Resíduos (DRQA), da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRHQ) e de 

parceiros no município de Florianópolis, SC, entre os dias 16 e 20 de abril de 2018. Essa meta 

foi concluída e várias estratégias previstas na presente pesquisa foram construídas após a 

capacitação, conforme elementos apresentados na seção anterior. A segunda meta abrange a 

sensibilização, mobilização e educação ambiental, enquanto a terceira é a parte executiva 

propriamente dita do projeto.  
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Tabela 39: Metas, etapas e itens que compõem o Projeto Recicla Mais Igarapé 

Meta Etapa Descrição 

Indicador 

 

 

 

Unid. Qtd. 

Meta 1 - Capacitação em 

reciclagem de resíduos orgânicos 
e visita técnica. 

1.1. Etapa Capacitação 

Passagem (ida e volta) Florianópolis Unid. 4 

Diária para quatro pessoas, durante 5,5 
dias 

Unid. 22 

Meta 2 - Implantação, ampliação 

ou aperfeiçoamento da 

segregação dos resíduos em três 

frações: orgânicos, recicláveis 
secos e rejeitos. 

2.1. Mobilização para implantação 

da segregação dos resíduos sólidos 
em três frações - compostagem 

domiciliar 

Ímã de geladeira Unid. 15.000 

Cartilha Unid. 15.000 

Cartaz Unid. 600 

Propaganda volante Horas 200 

Spot Horas 0,05 

2.2. Mobilização para implantação 

da segregação dos resíduos em três 

frações no Bairro São Francisco e 
Minha Casa Minha Vida no Ouro 

Preto. 

Mobilização social Horas 17.280 

Coordenador de campo Horas 2.160 

Camisas Unid. 500 

2.3. Mobilização para implantação 

da segregação dos resíduos sólidos 
- institucional 

Teatro Horas 21 

Folder Unid. 5.000 

Copos Unid. 5.000 

Meta 3 - Implantação, ampliação 

ou aperfeiçoamento da 
reciclagem da fração orgânica. 

3.1. Implantação da compostagem 

domiciliar 

Oficinas de compostagem Unid. 20 

Composteiras domiciliares Unid. 460 

3.2. Implantação da compostagem 

dos resíduos orgânicos do Bairro 

São Francisco e do Minha Casa 
Minha Vida do Bairro Ouro Preto 

Bombonas Unid. 550 

Caminhão Unid. 2 

Carroceria Unid. 2 

Motopodador Unid. 1 

Motosserra Unid. 1 

Triturador de poda Unid. 1 

Balança Fixa Unid. 1 

Termômetro Unid. 2 

Adesivos Unid. 1.500 

3.3. Implantação da compostagem 

dos resíduos sólidos orgânicos - 

Institucional 

Balança móvel Unid. 1 

3.4. Apresentação dos resultados 

finais 

Passagem (ida e volta) Brasília, DF Unid. 4 

Diária para quatro pessoas, durante 3,5 

dias 
Unid. 14 

Meta 4 Contrapartida30  

4.1 

Minhocas californianas vermelhas, 

matéria verde e matéria marrom (~200 
minhocas/composteira) 

Unid. Quit  

4.2 Luvas de látex Unid. 1 

4.3 

Infraestrutura do pátio de compostagem 

pelo método de leira estática de aeração 
passiva 

Unid. 1 

4.4 

Criação dos materiais de comunicação 

(cartilha, folder, cartazes, spot da 
propaganda volante e adesivos) 

Unid. 1 

4.5 Adequações da carroceria do caminhão Unid. 1 

Fonte: elaborada pelo autor; dados da pesquisa (2018). 

                                                      
30 Meta inclusa após análise técnica da Caixa Econômica no âmbito do Plano de Trabalho do Projeto aprovado. 
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5.5.1.1.1. Meta 1 - Capacitação em reciclagem de RSO e visita técnica orientada 

 

 Etapa 1.1 – Capacitação 

 

Em Florianópolis (SC), representantes dos 12 projetos
31

 selecionados, do Ministério do 

Meio Ambiente e do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal (FSA), integrantes 

de instituições e gestores que atuam com a tecnologias de compostagem participaram da 

capacitação em resíduos orgânicos, que teve o objetivo de proporcionar a integração e uma 

visão comum sobre a importância e as potencialidades da gestão dos RSU no País.  

A capacitação teve como foco a gestão dos RSO e a descentralização com a segregação 

na fonte geradora e em três frações (orgânicos, recicláveis e rejeitos), tendo a compostagem 

potencial para ser replicada em diferentes modais/escalas (domiciliar, comunitária, 

institucional, empresarial, dentre outras), sendo realizada por diversos atores.  

Na capacitação, várias instituições e profissionais apresentaram articulação, bases e 

estratégias reconhecidas, em nível nacional e internacional, sobre a gestão de resíduos 

orgânicos. Foram compartilhadas novas experiências, prevendo pátios descentralizados e 

composteiras domésticas individuais, operadas por cidadãos, em comunidades, grandes 

geradores e município, a alta responsabilização do gerador, a segregação na fonte com 

produção de composto de alta qualidade e custos com transporte reduzidos ou mesmo 

eliminados, em contraposição aos modelos convencionais predominantes no País, com pátios 

centralizados, operação municipal com baixa responsabilização de gerador, coleta mista e 

custos significativos com transporte.  

Dentre as várias estratégias, foram apresentadas e vistas em campo às ações do 

―Projeto Revolução dos Baldinhos (PRB)‖, as estratégias do ―Projeto Composta São Paulo‖. 

Foram apresentadas as estratégias dos pátios descentralizados em São Paulo, fora visitado a 

empresa Composul no município de Içara/SC (compostagem empresarial). Foram 

apresentadas ainda as estratégias de gestão de resíduos do SESC Cacupé. Uma das principais 

tecnologias apresentados na capacitação fora a compostagem via leira Método UFSC de 

Compostagem. Após a capacitação foi possível readequar os projetos junto aos órgãos 

responsáveis, fato que veio ocorrer com o Projeto Recicla Mais Igarapé.  

                                                      
31

 Os projetos selecionados estão sendo executados pelas prefeituras de Florianópolis (SC), Lages (SC), Rancho Queimado  

(SC),  Herval  (RS),  Palotina  (PR),  Sertãozinho (SP),  Santos (SP), Igarapé (MG), Tacuru (MS), Maracaju (MS) e Marabá 

(PA) e pelo consórcio Nascentes do Pantanal (MT). 
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As FIG. 62 e 63 ilustram diferentes momentos da capacitação: 

Figura 62: Capacitação em Florianópolis (SC). Em (a) abertura no SESC Cacupé; (b) equipe técnica 

participante; (c) pátio de compostagem do SESC Cacupé; (d) leira de compostagem Método UFSC; (e) e (f) 

participantes montando leira de compostagem; (g) e (h) participantes na Comunidade Chico Mendes. 

 

 
Fonte: registro fotográfico do autor (2018). 
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Figura 63: Capacitação. Em (a) e (b) compostagem (Método UFSC) na Revolução dos Baldinhos; c) 

triturador/picador de podas - empresa Composul em Içara/SC; (d) Material estruturante na empresa Composul; 

(e) processo semi mecanizado de compostagem na Composul; (f) composto em processo de maturação empresa 

Composul; (g) Sistema Gore Cover na empresa Composul; (h) participantes de capacitação na Composul 

 

 
Fonte: registro fotográfico do autor (2018). 
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5.5.1.1.2. Meta 2 - Implantação, ampliação ou aperfeiçoamento da segregação dos RS em três 

frações: orgânicos, recicláveis e rejeitos 

 

 Etapa 2.1 – Mobilização para implantação da segregação dos RS em três frações -

compostagem domiciliar 

 

Na presente etapa é prevista uma série de estratégias que visam à mobilização para 

implantar a segregação na fonte e em três frações. A divulgação inicial do projeto vem sendo 

realizada por meio da página institucional da Prefeitura, Facebook, Instagram, apresentações 

em eventos, e-mails, etc. A SEMA vem instrumentalizando essas ações com o fortalecimento 

e o envolvimento de lideranças comunitárias, vereadores, Emater, síndicos, delegados do 

Plano de Saneamento Básico, dos conselheiros do Codema e do Conselho da APA Igarapé, 

além de moradores interessados em conhecer e entender a realidade dos RSU em Igarapé, em 

especial sobre a segregação dos resíduos em três frações e a implantação da compostagem.  

Como forma de divulgação e mobilização para as atividades do projeto foram 

propostos encontros iniciais com a participação popular. Para isso, foi adotado como 

estratégia o mesmo planejamento das reuniões realizadas do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, conforme as regionais de abrangência apresentadas no QUADRO 24; FIG. 64. 

Quadro 24: Regionais propostas para reuniões do Projeto Recicla Mais Igarapé 

Fonte: adaptado Plano Municipal de Saneamento Básico (2015). 

 

N
o
 Setor Região de Abrangência 

01 Resplendor 
Roseiras, Imperial, Progresso, Resplendor, Miriti, Bela Vista, Vila Rica e 

bairros vizinhos. 

02 Curralinho 
São Mateus, Santa Ana, Brejo, Jequitibá, Ouro Branco, Curralinho e bairros 

vizinhos. 

03 Centro 
Santa Mônica, Três Poderes, Centro, Madre Liliane, Santo Antônio, Nossa 

Senhora de Fátima, Padre Eustáquio e bairros vizinhos. 

04 Cidade Nova 
Aparecida, Candelária, Cidade Nova, Nova Esperança, Ouro Preto e bairros 

vizinhos. 

05 Vale do Amanhecer 
Vale do Amanhecer, Marechal Rondon, Monsenhor, Vila Madalena, União, 

Clube Residência, Ouro Velho e bairros vizinhos. 

06 Bom Jardim 
Veterinária, Bom Jardim, Panorama Industrial, Vivendas Stª Mônica, Batatal, 

Fazenda Mirante, Três Lagoas e bairros vizinhos. 

07 São Francisco São Francisco, Vista da Serra, Recanto Igarapé e bairros vizinhos. 

08 Fernão Dias 
Pousada Del Rey, Fernão Dias, Pacaembu, Ipanema, Santa Rosa e bairros 

vizinhos. 

09 Canarinho Canarinho, Novo Igarapé, Atenas e bairros vizinhos. 

10 Novo Horizonte São Sebastião, Novo Horizonte, Panorama, Campina Verde e bairros vizinhos. 
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Figura 64: Localização aproximada das regionais para reuniões estratégicas do Projeto Recicla Mais Igarapé 

 
       Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

As reuniões setoriais têm a proposta de ser realizadas de forma aberta para toda a 

população. O escopo abrange esclarecimento sobre as linhas de ação do projeto, seguido de 

esclarecimento de dúvidas e recebimento de sugestões. Nessa etapa haverá ainda a realização 

da inscrição para os interessados em participar das oficinas de compostagem e posterior 

acompanhamento técnico.  
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Com o intuito de atingir toda a população, a mobilização pretende contar com o apoio 

da Secretaria Municipal de Saúde, que oferecerá o aporte técnico com a disponibilização de 

51 agentes para participação das ações do projeto. Pretende-se que esses agentes inicialmente 

participem de uma capacitação sobre as propostas gerais do projeto. Após a capacitação, já na 

fase executiva, a ação in loco dos agentes será no sentido de orientar/informar e 

disponibilizar, a cada um dos domicílios, uma cartilha orientativa, ímãs de geladeira, 

contendo os dias da coleta das diversas frações dos RSD, e convite aos interessados para 

realizar a inscrição e participar das oficinas de compostagem domiciliar.  

Na FIG. 65 é possível identificar um primeiro encontro realizado junto aos agentes em 

2018, apresentando o escopo do Projeto Recicla Mais Igarapé. 

Figura 65: Reunião com agentes de Saúde em 03/08/2018; em (a) e (b) 

 
  Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2018) 

 

Além disso, uma equipe composta por 6 agentes socioambientais, coordenada pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé, irá atuar em todo o processo de 

convocação da população, incluindo a fixação dos cartazes e a divulgação das inscrições para 

as oficinas de compostagem domiciliares. Para complementar a divulgação do projeto será 

disponibilizada 200 horas de propaganda, por meio de um carro de som, em todas as regionais 

do município.  

 

 Etapa 2.2 – Mobilização para implantação da segregação dos resíduos em três 

frações no Bairro São Francisco e Minha Casa Minha Vida (MCMV)  

 

A mobilização porta a porta irá ocorrer no conjunto habitacional do MCMV, no bairro 

Ouro Preto, que conta com aproximadamente 110 famílias e com uma população aproximada 
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de 500 pessoas. A mobilização se dará ainda no Bairro São Francisco, que conta com 

aproximadamente 250 moradias e uma população aproximada de 1.000 pessoas. Tanto o 

MCMV quanto o São Francisco têm população com extratos sociais bem diversificados e com 

registros de geração de significativos quantitativos de resíduos orgânicos.  

A FIG. 66 apresenta algumas das estruturas para efetivação da etapa em tela, sendo 

possível evidenciar ainda na mesma figura, Analista da Caixa Econômica Federal, do 

Ministério do Meio Ambiente, representante do bairro São Francisco e representantes técnicos 

da SEMA em visita as áreas-objetos em 2019. 

Figura 66: Visita em bairros. Em (a) Conjunto habitacional do MCMV do bairro Ouro Preto; em (b) área aos 

fundos do MCMV disponível para realização da compostagem; (c) técnicos da SEMA, Ministério do Meio 

Ambiente, Caixa Econômica e representante de bairro em visita ao bairro São Francisco em 12/9/2019; (d) vista 

parcial de área Institucional no Bairro São Francisco para construção de pátio de compostagem descentralizado.  

 
 Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019). 
 

A equipe composta pelos agentes socioambientais percorrerá todas as residências das 

áreas-objeto, sensibilizando e orientando as famílias quanto a gestão dos resíduos 

domiciliares, sobretudo nas temáticas da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos 

domiciliares e à separação dos resíduos de forma correta e segura na origem e em três frações, 

um dos objetos centrais do projeto, proporcionando ainda orientações sobre como realizar o 

cadastramento para participar das oficinas de compostagem e dentre outras atividades.  
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Concluída a mobilização, pretende-se iniciar a coleta dos resíduos nas três frações. A 

equipe realizará ações de mobilização específicas, caso sejam identificados pontos de 

inconformidades em relação à segregação, a disposição de resíduos ou a outras situações 

relacionadas que por acaso possam surgir. Por se tratarem de projetos-piloto, a ideia inicial é 

atingir o Bairro São Francisco e o MCMV dentro do prazo de execução do projeto (2018-

2020), e a partir dessas experiências poderão ser viabilizadas ações para outros setores e até 

mesmo a expansão para os demais bairros do município.  

 

 Etapa 2.3 – Mobilização para implantação da segregação dos RS - Institucional 

 

2.3.1 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) e Sede da Prefeitura 

 

A mobilização e a divulgação institucional serão realizadas por meio das redes sociais 

e e-mails, e abrangerão todos os departamentos da Prefeitura. Assim, todos serão informados 

e sensibilizados sobre os objetivos do projeto, com dicas de como incluir o novo hábito no 

cotidiano, no local de trabalho e nos domicílios. Como forma de divulgação e visando à 

redução da produção de resíduos dentro dos departamentos, serão adquiridos e distribuídos 

5.000 copos a todos os servidores, parceiros e beneficiados com as oficinas.  

 

 Oficina de gestão de resíduos sólidos 

 

A etapa prevê a realização de oficina de resíduos para todos os secretários, lideranças 

e funcionários que fazem o recolhimento de resíduos nos departamentos da Prefeitura. Essa 

oficina preconizará a ordem de prioridade da gestão e gerenciamento de resíduos previsto na 

PNRS, que compreende: a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Os modais da 

oficina abarcarão ainda uma abordagem acerca do ciclo de vida dos produtos, que dentre 

outras, possui uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento e a obtenção de matéria-

prima e de insumos, o processo produtivo e de consumo e sua disposição.  

 

2.3.2 – Escolas 

 

Essa etapa prevê a mobilização em três escolas da rede municipal e uma estadual 

(TAB.40), definidas como pilotos do projeto. As escolas serão convidadas a participar da 



250 

 

Oficina de Gestão de Resíduos, com o intuito de sensibilizá-las e motivá-las a realizar a 

segregação dos resíduos em três frações com promoção da compostagem da fração orgânica 

em âmbito escolar. O objetivo é que tanto os educadores quanto os alunos possam vivenciar o 

processo de compostagem e da segregação de resíduos na prática, de forma a impactar 

positivamente a percepção ambiental sobre a questão dos resíduos. 

  

Tabela 40: Escolas-piloto incluídas na etapa de mobilização 

Número de Escolas  Bairros N° de alunos 

Escola Municipal Mestra Donana Novo Igarapé 499 

Escola Municipal João Alves Pereira Madre Liliane 496 

Escola M. Professora Amélia Amaral e Silva Bom Jardim 242 

Escola Estadual José Amâncio dos Santos Resplendor 627 

Total de alunos 1.864 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da pesquisa – Projeto Recicla Mais Igarapé (2018). 

 

 Teatro em escolas municipais 

 

Em todas as escolas serão apresentadas peças de teatro como forma de aprendizado 

lúdico, para demonstrar, na prática, a diferença entre as 3 frações, além de ensinar a segregar, 

reduzir, reciclar e reutilizar os orgânicos gerados nas residências e na escola (TAB. 41).  

Para auxiliar na conscientização e divulgação, serão confeccionados 5.000 folders, que 

serão distribuídos para os alunos e professores ao final de cada apresentação.   

Tabela 41: Escolas incluídas na etapa de mobilização 

Escolas participantes 
Quantidade de Apresentações 

N° de alunos 

 2019/2020  Total 

E. M. Maria Jose Henriques 3 3 373 

E. M. Mestra Donana 5 5 499 

E. M. Alcina Alves da Rocha 2 2 222 

E. M. Amélia Amaral e Silva 3 3 242 

E. M. Maria da Constância da Silva Moreira 2 2 103 

E. M. Maria das Graças Dias Maldonado 4 4 96 

E. M. Celuta Ribeiro da Silva 4 4 191 

E. M. Professora Perbuíra R. da Silva Couto 7 7 505 

E. M. Maria da Conceição D. F. Andrade 6 6 647 

E. M. João Alves Pereira 5 5 496 

Total 42 42 3.374 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa – Projeto Recicla Mais Igarapé (2018). 
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5.5.1.1.3. Meta 3 - Implantação, ampliação ou aperfeiçoamento da reciclagem da fração 

orgânica 

 

A terceira meta do Projeto Recicla Mais Igarapé é a parte executiva do projeto 

propriamente dita, uma vez que é por meio da presente meta que se dará o aporte de 

equipamentos e insumos, que viabilizará a efetivação de vários dos indicadores propostos, 

após a sedimentação das etapas de mobilização e sensibilização e de distribuição de cartilhas, 

ímãs, folders etc., conforme apresentado nas seções anteriores.  

Essa meta prevê a aquisição de caminhões com carroceria adaptável para coleta de 

recicláveis secos e resíduos orgânicos, motopodador, motosserra e triturador de poda, que 

auxiliarão nos serviços de podas e supressão de vegetação, especialmente as que chegam 

atualmente ao aterro de inertes, para viabilização da compostagem via método UFSC em 

pátios descentralizados. A meta prevê ainda a aquisição de balança fixa, balança móvel, 

termômetro e bombonas para segregação dos resíduos orgânicos no Bairro São Francisco, no 

conjunto habitacional MCMV e nas escolas envolvidas.  

Nessa meta ainda estão previstas oficinas de compostagem junto as famílias para 

mostrar a parte teórica na prática cotidiana, assim como a viabilização do cadastramento e a 

adesão de pessoas interessadas. Serão disponibilizadas 460 composteiras domésticas para 

prática da vermicompostagem. O Projeto Igarapé Resíduos prevê, em sua segunda meta, a 

aquisição de 1.000 composteiras. Juntas, essas metas pretendem envolver grande número de 

pessoas para a adesão da compostagem doméstica no município.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará o monitoramento e a assistência 

necessária junto à população.  

Os responsáveis técnicos pelo projeto deverão, ao final de sua execução, apresentar os 

resultados alcançados para o Ministério do Meio Ambiente, para o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente e para o Fundo Socioambiental da Caixa Federal, em Brasília/DF. 

 

 Etapa 3.1 – Implantação da compostagem domiciliar 

 

Nessa etapa estão previstas a aquisição de 460 composteiras domiciliares e a realização 

de 20 oficinas de compostagem. Inicialmente essas oficinas ocorrerão nos Centros de 
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Referência de Assistência Social (CRAS): (Fernão Dias, Jardim Roseira, Panorama, Padre 

Eustáquio e Resplendor). Cada CRAS promoverá 4 oficinas. Cada uma das oficinas terá uma 

duração de 2 horas e contará com um público alvo estimado em 23 famílias. O Projeto busca 

potencializar a autogestão pelos RSO em todo o município. A compostagem domiciliar será 

estimulada especialmente por meio da vermicompostagem e do Método UFSC.  

Em Igarapé grande parte dos imóveis possui espaço intradomicílio o que possibilita 

atividades de compostagem. Na área central do município, onde há um número maior de 

residências, prédios e empreendimentos com maiores restrições de espaço a 

vermicompostagem pode ser mais bem estimulada. O Projeto Igarapé Resíduos, que será 

posteriormente descrito, prevê a aquisição de mais 1.000 composteiras domiciliares de forma 

a complementar as ações. A Prefeitura assumirá a doação de kits com minhocas do tipo 

californianas nesses projetos para a prática da vermicompostagem.  

A presente etapa busca atender à parcela da população que realiza a compostagem, 

como também às pessoas que têm interesse nessa prática. As inscrições para as oficinas de 

compostagem, o recebimento da composteira e o acompanhamento técnico serão realizadas 

via Internet, nas reuniões setoriais ou na SEMA, após o preenchimento de um formulário de 

cadastro e resposta à pergunta: “Por que você acha que deve ser contemplado pelo Projeto?”. 

A SEMA fará o acompanhamento conforme a demanda, ou via grupo em rede social, 

trazendo para todos os participantes um sentimento de pertencimento e coletividade. Caso o 

número de inscritos ultrapasse as 460 vagas, a resposta dada à pergunta será utilizada como 

critério de classificação (não haverá exclusão de participante), com base na metodologia 

utilizada no ―Projeto Composta São Paulo‖
32

, sendo: ―baixa pontuação (1), menor dedicação 

na resposta, motivações ligadas a benefícios individuais (produzir adubo próprio, cuidar das 

plantas domésticas, fazer sua parte com o meio ambiente, custo da composteira); e alta 

pontuação (4), maior dedicação na resposta, histórico de prática, engajamento e conhecimento 

sobre o tema, motivações ligadas a engajamento, mobilização, educação, ações e 

transformações coletivas.‖
  

A FIG. 67 apresenta composteiras do Projeto e a FIG. 68 identifica a localização de 

áreas potenciais para compostagem doméstica. 

 
                                                      
32

 Estado de São Paulo. Projeto Composta São Paulo, disponível em: <https://www.compostasaopaulo. 

eco.br/resultados2014/#home/18. Acesso em: 30/08/2018>. 
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Figura 67: Em (a) e (b) modelos de composteiras domiciliares para vermicompostagem a serem distribuídas 

através de cadastramento e termo de cessão 

 

 Fonte: Projeto Recicla Mais Igarapé (2019; 2020). 

 

Por meio da FIG. 68 é possível intuir que as estratégias de compostagem por meio da 

vermicompostagem buscam abarcar regiões com maiores adensamentos populacionais. 

Figura 68: Localização de áreas potenciais para compostagem doméstica através da vermicompostagem. Em (a) 

imagem de satélite com limites municipal e limitação de regiões com maiores adensamentos populacionais. Em 

(b) imagem de satélite aproximada de regiões com maiores adensamentos e em (c) modelos de composteiras  

 

Fonte: elaborada pelo autor - dados da pesquisa (2018). 
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 Etapa 3.2 – Implantação da compostagem dos resíduos orgânicos do Bairro São 

Francisco e do MCMV do Bairro Ouro Preto 

 

Na presente etapa estão previstos os maiores quantitativos de itens que possibilitarão 

modificar em sentido amplificado a gestão dos RSO na municipalidade. Nessa etapa itens 

como, caminhões, carrocerias adaptadas, motopodador, motosserra, triturador de poda, 

balança fixa e termômetro potencializarão as ações das demais metas do projeto. Nessa etapa 

ainda há a previsão para a aquisição de 550 bombonas plásticas de 30-50 litros para 

recolhimento dos RSO segregados na fonte no Bairro São Francisco, MCMV e outros.  

A escolha do bairro São Franciso fora motivada devido o mesmo oferecer excelentes 

condições logísticas e de recolhimento de resíduos, visto ser bairro predominantemente 

formado por residências horizontais, com famílias de 3 a 5 pessoas, totalizando 

aproximadamente 1.000 habitantes. Além disso, nos mesmos moldes, o recolhimento no 

conjunto residencial Minha Casa Minha Vida (MCMV), de escolas e departamentos da 

Prefeitura. Conforme mencionado, o projeto prevê a aquisição de dois caminhões e duas 

carrocerias para recolhimento de resíduos. Pretende-se que um desses caminhões seja 

estruturado para coleta seletiva dos orgânicos e outro para recolhimento dos recicláveis secos.  

Os resíduos gerados nos domicílios do bairro São Francisco serão coletados e 

destinados ao pátio de compostagem descentralizado de pequeno porte (5 a 10 toneladas de 

RSO/dia), devidamente regularizados junto aos órgãos ambientais, seguindo ainda os critérios 

técnicos para elaboração de projeto, operação e monitoramento de pátios de compostagem da 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC). Os recursos para construção 

desse pátio serão arcados pela própria Prefeitura (Contrapartida). 

Inicialmente, pretendia-se que o pátio de compostagem fosse construído no local 

conhecido como aterro de inertes (aterro de recebe RCC, podas diversas) localizado na 

Avenida Cristiano Chaves de Oliveira s/n° no Bairro Veterinária, desviando de aterramento os 

resíduos de poda, supressão de vegetação, capina e roçada de aterramento que chegam em 

quantidades expressivas diariamente no local (estimados em 5 a 10 caminhões de 5m³ por 

dia); entretanto, em virtude das restrições ambientais e devido o aterro não possuir licença 

ambiental e ainda de sua abertura em 2013 não ter contado com aspectos construtivos/civis 

conforme normas da ABNT, fora necessário alterar os planos iniciais do Projeto.  
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Visando atender a demanda apresentada acima e aos indicadores do Projeto, a SEMA 

vem trabalhando na viabilidade de construção de pátio no próprio Bairro São Francisco, em 

área nas coordenadas aproximadas de Latitude: 20°4‘57.61‖S; Longitude: 44°21‘27.07‖ O, a 

cerca de 3 km do aterro de inertes e a cerca de 6 km do centro do município, onde pretende-se 

iniciar o projeto-piloto de recolhimento de orgânicos em bombonas (30-50 litros).  

Desta forma, os resíduos de poda, supressão de vegetação, roçada e capina que em 

geral tem como destino o aterro de inertes poderão ser destinados para esse pátio, serem 

triturados através de triturador/picador de podas (previsto um equipamento no projeto) e 

serem valorizados por meio da compostagem via Método UFSC; o que solucionará algumas 

das grandes limitações da administração pública, que são os aspectos e impactos decorrentes 

desses resíduos dispostos diariamente no aterro, a grande perda do seu potencial de 

reciclagem dos orgânicos, além da diminuição sensível com custos com transportes de 

resíduos. 

Inicialmente (projeto-base) pretendia-se que o pátio descentralizado viesse a receber os 

RSO do MCMV; entretanto, ações mais recentes da SEMA verificam a viabilidade para 

realização da compostagem no próprio condomínio, sendo geridas e operadas pela SEMA em 

espaço no próprio empreendimento. Nesse contexto atores engajados do próprio MCMV 

podem e devem ser sensibilizadas e instruídas a apoiarem a compostagem condominial. Há 

ainda outros conjuntos habitacionais que poderão ser integradas para as ações do Projeto. 

Outra viabilidade verificada pela equipe da SEMA é o recolhimento dos orgânicos 

segregados em bombonas (30-50 litros) das escolas municipais que não realizarem a 

compostagem interna em escala escolar e ainda dos diversos departamentos da Prefeitura para  

seu encaminhamento ao pátio descentralizado no bairro São Francisco. 

Até o fim do ano de 2019, varias secretarias e departamentos públicos encontravam-se 

em diferentes endereços espalhados pelo município. No ano de 2020, grande parte das 

secretarias e departamentos passou a localizar-se no mesmo endereço (Centro Administrativo 

Municipal Joaquim Henriques da Silva) na Avenida Governador Valadares, 447, Centro. 

Grande parte dos servidores realizam suas refeições (geralmente almoço e lanches) no próprio 

local o que oportuniza a coleta de orgânicos forma mais facilitada. 

Em paralelo a essas ações, a rota de coleta dos recicláveis será ampliada para todo o 

município. Para dar suporte aos pátios de compostagem descentralizados, que venham a ser 
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implantados está prevista a aquisição de um triturador de poda, uma balança fixa para 

pesagem dos RSO, um termômetro para medição de temperatura das leiras de compostagem, 

um motopodador e uma motosserra, que auxiliarão nos serviços de limpeza urbana.  

A ideia é que, após conquistar o êxito dos projetos-piloto e demais locais 

descentralizados, eles sejam replicados para condomínios, empresas e comunidades, 

difundindo, assim, a compostagem em todo o município. 

O composto com alta qualidade agronômica, produzido no(s) pátio(s) poderá ser 

utilizado na manutenção de praças e jardins públicos, e, conforme a disponibilidade, também 

será destinado aos produtores rurais atendidos pela Emater e/ou participantes do Projeto 

Guardião dos Igarapés, ou mesmo comercializados caso surjam oportunizações para mercado 

de composto conforme vão se criando redes de valorização. 

Dessa forma, são indicadas estratégias de sustentabilidade para a gestão de RSO em 

Igarapé, com o objetivo de melhorar os cenários ambiental, social e econômico dissertados no 

trabalho, a partir da construção de modais descentralizados de gestão, contemplando os 

benefícios ambientais e a possibilidade real de um tratamento mais adequado de parte de seus 

RSU. Ao segregar os RSO de maneira eficiente, obtêm-se benefícios múltiplos com a 

realização da compostagem com alto valor agronômico e, consequentemente, há a melhora na 

coleta seletiva dos recicláveis secos, uma vez que eles não serão mais homogeneizados.  

O desvio de aterramento dos resíduos de poda, supressão de vegetação, capina e roçada 

que ocorrem no aterro de inertes do município e a fração dos RSO domiciliares segregados na 

fonte em bombonas de 30 a 50 litros (por meio de projetos-piloto), que será encaminhada ao 

pátio de compostagem descentralizado, adotando o método UFSC e as estratégias da 

compostagem domiciliar via vermicompostagem, são ações integradoras e mostram-se 

factíveis ao contexto local e ao alinhamento apresentado na pesquisa.  

A seguir na FIG. 69 tem-se o recorte por meio de imagem de satélite do Bairro São 

Francisco. O Projeto arquitetônico de pátio de compostagem (encontra-se no apêndice bem 

como composição de custos) e ainda localização do MCMV do Bairro Ouro Preto, locais para 

implantação da compostagem dos RSO (FIG. 70). 
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Figura 69: Área potencial para pátio descentralizado no Bairro São Francisco. Em (a) localização por imagem de satélite do Bairro São Francisco destacando a localização de 

área para construção de pátio; (b) localização de bairro em relação ao aterro de inertes e região central do municipio; (c) imagem de local para construção de pátio de 

compostagem; (d) modelo de bombona 30-50 litros a serem utilizados para coleta diferenciada de RSO 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 
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Figura 70: Localização de Conjunto Habitacional MCMV do Bairro Ouro Preto. Em (a) localização por imagem de satélite considerando principal acesso; (b) localização 

aproximada de blocos de prédios e localização aproximada de área potencial para realização da compostagem interna; (c) foto de blocos de prédios do MCMV Ouro Preto e 

(d) localização de área aos fundos do MCMV para realização da compostagem interna 

 

          Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 
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 Etapa 3.3 – Implantação da Compostagem dos Resíduos Orgânicos - Institucional 

 

3.3.1 – Escolas 

 

O Projeto Recicla Mais Igarapé pretende desenvolver, com o apoio técnico da SEMA, 

compostagem em escala escolar via Método UFSC em 4 unidades (3 municipais e uma 

estadual) (TAB. 42). Essas escolas possuem excelentes espaços internos para realização da 

compostagem, inclusive, muitas dessas sendo limitadas por cercas e/ou muros podendo ainda 

ser viabilizadas atividades de educação ambiental com alunos, além de hortas escolares e 

outras atividades educativas com apoio dos gestores escolares.  

No projeto base, esses locais indicados para realização da compostagem foram 

trazidos nos indicadores como pátios de compostagem; entretanto, a escala da compostagem 

termofílica nas escolas são muito menores, não necessitando de muitos aparatos como os de 

um pátio conforme o apresentado no Apêndice (Projeto arquitetônico de pátio). Pretende-se 

com o projeto, que diariamente, os resíduos orgânicos sejam armazenados em bombonas de 

30-50 litros nas cozinhas e refeitórios, e antes de serem dispostos que sejam realizadas 

anotações referentes às pesagens pelos técnicos que acompanharão o Projeto. Após a 

utilização das bombonas, elas serão lavadas e retornadas aos pontos de coleta originários.  

Tabela 42: Escolas piloto incluídas na etapa de implantação da compostagem 

Número de Escolas  Bairros N° de alunos 

Escola Municipal Mestra Donana Novo Igarapé 499 

Escola Municipal João Alves Pereira Madre Liliane 496 

Escola M. Professora Amélia Amaral e Silva Bom Jardim 242 

Escola Estadual José Amâncio dos Santos Resplendor 627 

Total 1.864 

Fonte: dados da pesquisa – Projeto Recicla Mais Igarapé (2020). 

 

 

Além da realização da compostagem nas escolas citadas no TAB. 42, o Projeto 

pretende coletar nas demais escolas municipais os resíduos orgânicos gerados e destinar para 

pátio no bairro São Francisco (TAB. 43). Pretende-se ainda, a medida que ocorra a evolução 

do Projeto que todas as escolas e creches possam viabilizar internamente a compostagem. 

Além disso; o Projeto Igarapé Resíduos também integrará a coleta seletiva em todas as 10 

escolas e 10 creches municipais, com a aquisição de lixeiras em três compartimentos 

(orgânicos, recicláveis e rejeitos), além de abarcar ainda dez departamentos da prefeitura. 
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Tabela 43: Escolas envolvidas com o Projeto Recicla Mais Igarapé 

Escolas envolvidas Atividades incluídas no Projeto N° de alunos  

E. M. Maria Jose Henriques Coleta de RSO e destinação p/pátios 373 

E. M. Mestra Donana Realização da compostagem interna 499 

E. M. Alcina Alves da Rocha Coleta de RSO e destinação p/pátios 222 

E. M. Amélia Amaral e Silva Realização da compostagem interna 242 

E. M. Maria da Constância da Silva Moreira Coleta de RSO e destinação p/ pátios 103 

E. M. Maria das Graças Dias Maldonado Coleta de RSO e destinação p/ pátios 96 

E. M. Celuta Ribeiro da Silva Coleta de RSO e destinação p/ pátios 191 

E. M. Professora Perbuíra R. da Silva Couto Coleta de RSO e destinação p/ pátios 505 

E. M. Maria da Conceição D. F. Andrade Realização da compostagem interna 647 

E. M. João Alves Pereira Realização da compostagem interna 496 

E. E. José Amâncio dos Santos Realização da compostagem interna 627 

Total  4.001 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da pesquisa – Projeto Recicla Mais Igarapé (2019). 

 

As FIG. 71 a 74 apresentam a localização das escolas e seus espaços estimados para 

realização da compostagem no âmbito do Projeto Recicla Mais Igarapé. 

Figura 71: Escola do Novo Igarapé - EM Mestra Donana. Em (a) localização geográfica da escola em relação ao 

bairro; (b) localização de área (~2.210 m²) para realização de compostagem em escala escolar; (c) e (d) imagens 

da área; (e) local (cobertura) onde gestores escolares armazenam RSO gerados e bags com RS recicláveis secos 

 

    Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 

 



261 

 

Figura 72: Escola do Bairro Madre Liliane - Escola Municipal João Alves Pereira (Arco-Íris). Em (a) 

localização por imagem de satélite da escola com localização de principais aspectos circunvizinhos; (b) 

localização de área interna (~ 865 m²) para realização da compostagem em escala escolar; (c) e (d) imagens 

inloco da área 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 
 

 

A FIG. 73 a seguir apresenta por meio de imagem de satétite e fotos, a Escola Estadual 

José Amâncio dos Santos, localizada no bairro Resplendor. Essa escola fora a única em 

âmbito estadual envolvida nas ações do Projeto Recicla Mais Igarapé.  

Conforme pode ser verificado na mesma FIG. 73; (c) e (d), constata-se ambiente interno 

para a realização da compostagem escolar em uma área aproximada de 530 m², em (d) é 

possível constatar ainda a proximidade da cozinha e refeitório com a área disponível para 

realização da compostagem escolar:  
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Figura 73: Escola do Bairro Resplendor - Escola Estadual José Amâncio dos Santos. Em (a) localização por 

imagem de satélite da escola com localização de principais aspectos circunvizinhos; (b) localização de área 

interna (~ 531 m²) para realização da compostagem em escala escolar; (c) e (d) imagens inloco da área 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 

 

 

Sobre a operação dos locais onde serão desenvolvidas a compostagem (Bairro São 

Francisco, MCMV e escolas) inicialmente a SEMA pretende disponibilizar 2 (dois) 

funcionários específicos para acompanhar o bom funcionamento e operação do Método UFSC 

nesses locais diariamente. Esses servidores foram capacitados pelos coordenadores do 

―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ que participaram da capacitação em Florianópolis/SC em 

2018. Além disso, o Departamento de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente conta hoje internamente com 4 (quatro) servidores diretos que 

também são capacitados para dar aporte técnico necessário à operacionalização desses locais. 
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Figura 74: Escola do Bairro Bom Jardim - Escola M. Professora Amélia Amaral e Silva. Em (a) localização por 

imagem de satélite da escola com localização de principais aspectos circunvizinhos; (b) localização de área 

interna (~ 1.910 m²) para realização da compostagem em escala escolar; (c) entrada da escola; (d) e (e) visita de 

técnicos da SEMA, Ministério do Meio Ambiente e Caixa Econômica no local 

 

 
     Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via Google Maps (2020). 
 

Até os meses iniciais de 2020, a SEMA localizava-se na Rua Cristiano Machado, 

n
o
 802, na área central do município, e seus funcionários, em sua grande maioria, realizavam 

suas refeições no próprio local, gerando uma quantidade significativa de RSO. Em 2020 a 

SEMA passou a funcionar, assim como grande parte da Prefeitura, no Novo Centro 

Administrativo Joaquim Henriques da Silva na Av. Governador Valadares n° 447, Centro.  

Em um ano (1 ano) realizando a compostagem institucional pelo método UFSC e pela 

vermicompostagem, no antigo endereço, recebendo resíduos alimentares dos servidores e 

resíduos de limpeza de praças, jardins e outros, com os orgânicos sendo segregados na fonte, 

estima-se que cerca de 1.000 kg de resíduos foram desviados do aterro, gerando 

aproximadamente 350 kg de composto, que foi utilizado em hortas na própria secretaria,  bem 

como em praças, parques e jardins (FIG. 75): 
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Figura 75: Compostagem institucional realizada na SEMA. Em (a) e (j) hortas; (b); (c); (d); (e); (f) 

compostagem termofílica; (g) composteira; (h) e (i) RSO em bombonas para compostagem interna 

 
  Fonte: acervo pessoal do autor (2018; 2019). 

 

Na FIG. 76 e 77 pode ser visualizada as estratégias de gestão de RSO adotadas no 

Centro Administrativo, onde sobras de alimentos, oriundos de refeições de servidores, 

somadas a RS de podas, limpezas de jardins e dentre outros são encaminhadas a compostagem 

via Método UFSC na Casa da Cultura, Rua São Vicente, 1.100, no bairro Três Poderes a 

menos de 1 km do novo endereço da Prefeitura. 

Figura 76: Localização do Centro Administrativo que terá atividades vinculadas ao Projeto 

 
        Fonte: elaborada pelo autor (2020) – dados da pesquisa; imagem de satélite via IDE Sisema (2020). 
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Detalhes da FIG. 77: (a) localização da cozinha em relação ao abrigo de resíduos no 

Centro Administrativo (~2 metros); (b) lixeira de 3 litros sobre pia na cozinha; (c) montagem 

de leira pelo Método UFSC na Casa da Cultura; (d) lixeira 30 litros com RSO; (e) lixeiras e 

leira de compostagem pós-abastecimento, detalhe cobertura de podas; (f) leiras em fase ativa; 

(g) infraestrutura existente na casa da Cultura em espaço para realizar a compostagem; (h); (i) 

e (j); seções programadas semanalmente para abastecimento de orgânicos na leira, 

considerando abastecimento uma vez por semana e cobertura com materiais secos sempre 

após abastecimento com orgânicos nas leiras; (k) leira com seção aberta para disposição de 

orgânicos; (l) leira ativa com cobertura de materiais secos. 

Figura 77: Estratégia de gestão de RSO - compostagem institucional Novo Centro Administrativo 

 
        Fonte: acervo do autor (2020). 
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As estratégias de gestão de resíduos orgânicos que vem sendo adotadas no Centro 

Administrativo segue o roteiro disponibilizado no Manual de Compostagem do Ministério do 

Meio Ambiente (2017), e basicamente compreendem:  

1 - A SEMA disponibiliza bombonas identificadas (25-30 litros) para a coleta de 

orgânicos próximos a cozinha (aproximadamente a 2 metros de abrigo existente) onde parte 

dos servidores realizam suas refeições; 

2 - Na cozinha é disponibilizada uma lixeira de 3 litros para descarte de resíduos 

orgânicos diários sobre a pia; 

3 - Diariamente as bombonas (25-30 litros) são abastecidas com os orgânicos oriundos 

da cozinha (lixeira de 3 litros); 

4 - Na SEMA também em sua área externa é disponibilizada uma lixeira (25-30 litros) 

para coleta de orgânicos que diariamente são abastecidas; 

5 - Uma vez por semana (geralmente as sextas-feiras) os resíduos orgânicos da cozinha 

e da SEMA são encaminhadas para a Casa da Cultura para abastecer as leiras de 

compostagem pelo Método UFSC. A geração aproximada varia entre 30-60 kg semanal de 

orgânicos (~250 kg/mês de orgânicos).  

 

 Etapa 3.4 – Apresentação dos resultados finais 

 

Ao término da execução do projeto Recicla Mais Igarapé, a Prefeitura Municipal de 

Igarapé, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme termos do Edital no 

01/2017 FNMA/FSA Caixa, deverá apresentar os resultados alcançados para o Ministério do 

Meio Ambiente, para o Fundo Nacional do Meio Ambiente e para o Fundo Socioambiental da 

Caixa Federal, em Brasília, DF.  

Os indicadores obrigatórios do Recicla Mais Igarapé são: a quantidade (toneladas ou 

quilos) de resíduos orgãnicos reciclados, o número de crianças beneficiadas com as 

apresentações teatrais, o número total de munícipes mobilizados com as ações do projeto, 

além das famílias que serão beneficiadas com as composteiras domiciliares. Na seção final de 

apresentação dos Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé Resíduos serão apresentados por 

meio de tabelas todos seus indicadores.  
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5.5.1.2. “Projeto Igarapé Resíduos” 

 

Outro projeto com captação de recursos que está alinhado com os objetivos da 

presente pesquisa é o ―Projeto Igarapé Resíduos‖, aprovado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Conselho 

Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), por meio do Edital nº 

01/2019, tendo a finalidade de promover a seleção de propostas que tenham como objetivo 

melhorar a gestão de resíduos nas municipalidades, envolvendo, fundamentalmente, a 

aquisição de equipamentos e materiais para fortalecer o processo de gestão. 

O edital 01/2019 abrange ações estruturantes dentro do ―Programa Lixão Zero‖, no 

âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana do MMA e prima, pela 

promoção de cidades resilientes e sustentáveis, se fazendo necessária uma visão dentro do 

conceito de ―Economia Circular‖, promovendo a eficiência no uso dos recursos naturais, 

fortalecimento da economia local, reintegração de matéria e energia no ciclo produtivo e 

transformação de resíduos em recursos.  

A previsão inicial de investimento do edital fora de R$ 30 milhões, com valor mínimo 

e máximo por proposta de R$ 1.000.000,00 e R$ 5.000.000,00, respectivamente. Em 19/12/ 

2019 foi publicado no Diário Oficial de União, o resultado final, e Igarapé foi selecionado 

com fonte de recursos de R$ 1.431.909,10.  

O ―Projeto Igarapé Resíduos‖ fora pensado e estruturado vislumbrando especialmente 

o aperfeiçoamento da coleta seletiva dos recicláveis secos com o incremento de uma série de 

equipamentos para as associações parceiras do município, haja vista que, conforme exibido na 

pesquisa, a mesma ao longo dos anos vem se mostrando incipiente, não apresentando 

melhorias significativas, culminando na baixa recuperação de resíduos. Além disso, o Projeto 

busca ainda uma melhor gestão da parcela orgânica, de forma complementar as ações do 

―Projeto Recicla Mais Igarapé‖, especialmente a compostagem residencial com a aquisição de 

composteiras domésticas. O projeto prevê atividades e equipamentos nas escolas, creches e 

departamentos da prefeitura. 

O ―Projeto Igarapé Resíduos‖ foi estruturado e alinhado com as mesmas metodologias, 

bases e estratégias do ―Projeto Recicla Mais Igarapé‖ inclusive utilizando aportes 

operacionais e técnicos, estando em sinergia com subsídios para gestão dos RSO apresentados 
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na pesquisa. A descentralização na gestão de resíduos mostra-se uma ferramenta 

imprescindível para o sucesso da execução de ambos os projetos. 

O Projeto Igarapé Resíduos prevê 3 metas, e dentro dessas metas há etapas que se 

desdobram em buscam cumprir os termos do edital.   

Na TAB. 44 é possível verificar as metas, etapas e quantitativos de equipamentos que 

o projeto pretende adquirir.  

Tabela 44: Metas, etapas e itens que compõem o Projeto Igarapé Resíduos 

Metas 

E
ta

p
a

 

Descrição da Etapa Descrição 

Indicador 

Unid. Qtd. 

Capacitação de 

executores  

 

x 
Passagem e despesa 

com locomoção 
Para dois profissionais Unid. 4 

x Diária Diária de três dias  Unid. 6 

Apresentação de 

resultados finais  

 

x 
Passagem e despesa 

com locomoção 
Para dois profissionais Unid. 4 

x Diária Diária de dois dias  Unid. 4 

Meta 1 - Realização 

da coleta seletiva de 

recicláveis (secos) 

1.1 

Aperfeiçoamento da 

coleta seletiva no 

município 

Ecopontos  Unid. 15 

Caminhonete (Furgão) Unid. 1 

Caminhão coletor Unid. 2 

Baú para caminhão coletor Unid. 2 

1.2 

 Coleta seletiva nas 

escolas e creches e 

departamentos 

Contenedor 1000 l Unid. 30 

Lixeiras com 3 três frações  Unid. 30 

Meta 2 - Realização 

de coleta seletiva de 

RSO 

2.1 

 Implantação da 

compostagem 

domiciliar  

Adesivos Unid. 1.000 

Composteiras domiciliares Unid. 1.000 

Meta 3 - Instalação 

de unidades de 

triagem de RS 

recicláveis 

 

 

3.1 

 

Aprimoramento da 

gestão de RSU 

recicláveis secos 

Esteira de alimentação Unid. 2 

Moinho triturador de plástico Unid. 1 

Lavadora de plástico Unid. 1 

Carrinho transpalete Unid. 4 

Carro de carga (armazém) Unid. 4 

Balança fixa  Unid 2 

Secadora Unid. 1 

Granulador de plástico Unid. 2 

Empilhadeira Unid. 2 

Prensa Unid. 1 

Big Bag Unid. 500 

Triturador de vidro Unid. 2 

Fragmentadora de papel Unid. 2 

Mesa de triagem Unid. 2 

EPI‘s Unid. 540 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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A seguir são exibidas as metas e etapas apresentando as bases e estratégias do projeto, 

que dentro da proposta da presente pesquisa se encaixam como apresentação dos subsídios 

para gestão dos RSU estando em consonância com a Lei n° 12.305/2010. 

 

5.5.1.2.1. Meta dissociada - Capacitação Financeira 

 

O edital n° 01/2019 assim como o edital n° 01/2017/FNMA/FSA previu a 

obrigatoriedade de capacitação para os executores do projeto antes de sua efetivação e 

apresentação dos resultados finais após a execução das propostas; entretanto, a capacitação do 

edital 01/2019 fora realizada em um único dia e se ateve basicamente aos aspectos financeiros 

e a ―Plataforma Mais Brasil‖ (antigo SICONV).  

Na FIG. 78 é possível momentos da capacitação e assinatura de convênio. 

Figura 78: Capacitação financeira realizada em Brasília no Ministério do Meio Ambiente, 19/02/2020 em (a), 

(b) e (d); em (c) assinatura de convênio dos municípios, detalhe de Prefeitos de municípios selecionados e 

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro 

 

 Fonte: acervo do autor (2020); Prefeitura Municipal de Igarapé (2020). 

 

Observação: A assinatura de convênio não se deu no mesmo dia da capacitação. 
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5.5.1.2.2. Meta 1 - Realização da coleta seletiva de recicláveis (secos) 

 

 Etapa 1.1 – Aperfeiçoamento da coleta seletiva no município 

 

A etapa 1.1 do Projeto Igarapé Resíduos tem o objetivo de ampliar a coleta seletiva 

dos recicláveis secos para 100% do território municipal, visando a aumentar os quantitativos e 

a qualidade dos recicláveis recolhidos pelas associações parceiras do município, APAIG e 

AERPI, valorizando esses resíduos e potencializando inclusive a geração de emprego e renda.   

Conforme exposto, a coleta seletiva dos recicláveis secos em Igarapé, que abrange a 

cerca de 40 % do território municipal, mostra-se bastante incipiente, não avançando de forma 

expressiva no decorrer dos anos e que atua de forma mais efetiva na região central, onde há 

um maior quantitativo de comércios e residências com padrões de consumo diferenciado. 

Algumas das Metas previstas tanto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) realizado em 2013 e no Plano Municipal de Saneamento (PMSB) 

realizado em 2015 aludiam pela ampliação das rotas de coleta seletiva; entretanto a tempo 

desses Planos, essas metas não foram efetivadas de maneira absoluta. Os Projetos em tela 

buscam cumprimento de varias das metas previstas nesses planos, dentre as quais se destaca a 

ampliação das rotas de coleta seletiva.  

As metas e etapas do Projeto Igarapé Resíduos, visam utilizar das bases e estratégias 

de mobilização social previstos no Projeto Recicla Mais Igarapé buscando a atingir toda 

população. Os diversos itens e equipamentos previstos no Projeto apoiarão o aperfeiçoamento 

da gestão e do gerenciamento dos RSU como um todo, sobretudo, nesse caso a coleta seletiva 

dos recicláveis secos. 

A execução da etapa envolve a aquisição de um veículo (tipo caminhonete) que 

facilitará ações de campo do projeto e mais dois caminhões com carrocerias do tipo baú para 

aperfeiçoamento da coleta seletiva dos recicláveis secos.  

Conforme apresentado o Projeto Recicla Mais Igarapé também prevê a aquisição de 

dois caminhões. A sinergia entre os projetos promoverá um maior aporte e autonomia para 

ampliação das rotas de coleta seletiva propostas no Projeto. 

A presente etapa envolve ainda a substituição de 15 ecopontos danificados conforme 

levantamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por novos equipamentos, o que 

facilitará a coleta em regiões onde a coleta não é frequente.  
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Através da FIG. 79, a seguir é possível identificar alguns ecopontos danificados e a 

necessidade de substituição.  

 

Figura 79: (a); (b); (c) alguns ecopontos danificados a serem substituídos  

 
  Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019) 

 

Estima-se que com o aprimoramento da gestão dos RSU, toda população (segundo o 

IBGE, 2010, a população estimada em Igarapé, em 2018, era de 42.246 habitantes, distribuída 

em 12.262 domicílios) seja beneficiária direta e indireta com a execução do Projeto. É 

esperada uma melhora significativa, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade dos 

resíduos recicláveis encaminhados para as associações.   

Conforme apresentado, a APAIG recolhia em média no ano de 2018 cerca de 24 t/mês 

de recicláveis. Com a proposta do Projeto, somadas as estratégias do Projeto Recicla Mais 

Igarapé e com a inclusão recente da AERPI enquanto serviço de utilidade pública vislumbra-

se alcançar ao menos 150 toneladas de resíduos recicláveis secos coletados mensalmente o 

que daria um aporte muito significativo a gestão de resíduos na municipalidade, diminuindo 

sensivelmente a quantidade de resíduos em AS e inclusive gerando emprego e renda.  Na 

TAB. 45 é possível observar os itens que compõem a etapa. 

Tabela 45: Resumo dos itens que compõem a Etapa 1.1 

Nº 
Natureza de 

despesa 
Itens Unidade Quantidade 

1.1 

Bem Aquisição de Ecopontos  Unid 15 

Bem Aquisição de veículo tipo caminhonete Unid 1 

Bem Aquisição de Caminhão coletor Unid 2 

Bem Aquisição de Baú para caminhão Coletor Unid 2 

 Fonte: Projeto Igarapé Resíduos (2019) 

 

Na FIG. 80 é possível verificar proposta de ampliação da coleta seletiva: 
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Figura 80: Rota atual (2019) e previsão de ampliação da coleta seletiva dos recicláveis secos para o projeto 

 
 Fonte: elaborada pelo autor, fonte de dados SEMA Igarapé, (2020). 
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 Etapa 1.2. Coleta seletiva nas escolas, creches e departamentos da prefeitura 

 

A etapa visa a dar aporte de equipamentos, com compartimentos (lixeiras) em três 

frações, o que está alinhado com as estratégias do Projeto Recicla Mais Igarapé. Ambos os 

projetos incluem ações em escolas e departamentos da Prefeitura. Para alcançar os resultados 

esperados nessa etapa, foram abarcadas 100% das escolas municipais e 100% das creches, 

totalizando 4.865 alunos.  

Deve ser ressaltado que em várias das escolas estão previstas, dentro do Projeto Recicla 

Mais Igarapé, a execução da compostagem e a promoção de hortas escolares.  

Em paralelo às ações propostas no Edital de 2019, a Prefeitura, por meio de sua 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com recursos próprios, promoverá a capacitação 

semestral ao longo de execução do projeto junto aos gestores escolares, professores de escolas 

e creches, com vista à promoção da educação ambiental e da segregação dos resíduos na fonte 

geradora. A ideia aqui é dar aporte de equipamentos, no caso lixeiras com compartimentos em 

três frações (recicláveis secos, orgânicos compostáveis e rejeitos) ao passo que também serão 

instrumentalizados ações de sensibilização, mobilização e educação ambiental, estando em 

sinergia com as diretrizes do Projeto Recicla Mais Igarapé.  

Nas TAB. 46 e 47 são apresentadas as escolas e creches que serão alvo de ações do 

projeto. Nas mesmas tabelas também são apresentadas o número direto de alunos a serem 

atingidos em cada uma das escolas e creches. 

Tabela 46: Escolas envolvidas com o Projeto Igarapé Resíduos e Projeto Recicla Mais Igarapé 

Escolas 
Estratégias 

Ações/articulações N° de alunos  

E. M. Mestra Donana Realização da compostagem interna 

(Projeto Recicla Mais) + ações do 

Projeto Igarapé Resíduos 

(recicláveis, rejeitos e orgânicos 

segregados na fonte) 

499 

E. M. Maria da Conceição D. F. Andrade 647 

E. M. Amélia Amaral e Silva 242 

E. M. João Alves Pereira 496 

E. M. Maria Jose Henriques Os resíduos orgânicos serão 

coletados e destinados a patios 

descentralizados ou caso haja a 

articulação com gestores escolares 

poderão ser instrumentalizados 

ações de compostagem escolar + 

ações do Projeto Igarapé Resíduos 

373 

E. M. Maria da Constância da Silva Moreira 103 

E. M. Alcina Alves da Rocha 222 

E. M. Maria das Graças Dias Maldonado 96 

E. M. Celuta Ribeiro da Silva 191 

E. M. Professora Perbuíra R. da Silva Couto 505 

Total  3.374 

Fonte: elaborada pelo autor; dados da pesquisa (2019). 

Observação: dados quantitativos de alunos apresentados são oriundos da Secretaria de Educação Municipal. 
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Tabela 47: Creches envolvidas com o Projeto Igarapé Resíduos 

Creches 
Estratégias 

Creches envolvidas N° de alunos  

CMEI Eugênia Vieira (Anexo Batatal) 

Os resíduos orgânicos serão 

coletados e destinados para pátios 

descentralizados, ou caso haja a 

articulação com gestores escolares 

poderão ser instrumentalizados 

ações de compostagem + ações do 

Projeto Igarapé Resíduos, com foco 

na segregação em três frações 

46 

CMEI Eugênia Vieira 117 

CMEI Maria Custódia 143 

CMEI Maria Cândida 197 

CMEI Zita Alves 57 

EMEI Maria Juliana de Souza Menezes 203 

EMEI Maria Alves Guimarães 130 

EMEI Maria Antônia dos Santos Carvalho 189 

EMEI Maria de Sousa Henriques 234 

PEM Alice Palhares 175 

Total  1.491 

Fonte: elaborada pelo autor; dados da pesquisa (2019). 

Observação: dados quantitativos de alunos apresentados são oriundos da Secretaria de Educação Municipal. 

Além das escolas e creches, dez departamentos públicos participarão da proposta.  

Também foram contabilizados, para essa etapa, dez contenedores e dez lixeiras, que 

serão dispostos em diversos departamentos da Prefeitura (144 funcionários diretamente 

afetados com a proposta).  Na sequência são apresentadas estimativas de desvio de resíduos 

em departamentos e escolas: 

Departamentos: Estima-se que cerca de 144 pessoas frequentem, diariamente, os dez 

departamentos inferidos na proposta. Considerando que a geração per capita aproximada é de                                    

0,60 kg/hab./dia, estima-se a geração de 86,4 kg de resíduos/dia nos dez departamentos. 

Considerando que 28,6% desses resíduos são recicláveis secos, 53,5% orgânicos e outros 

17,9% são de rejeitos, estima-se que ao menos 24,71 kg de recicláveis por dia seriam 

recicláveis e outros 46,22 kg de resíduos seriam de orgânicos.  

Escolas: Adotando-se a taxa de geração per capita aproximada de 0,60 kg/hab./dia x 

número de alunos, estima-se geração diária de 2.919 kg/resíduos/dia. Considerando que 

28,6% desses são recicláveis secos, 53,5% orgânicos e outros 17,9% são de rejeitos, estima-se 

que ao menos 834,83 kg de recicláveis/dia teriam potencial de ser triados nas escolas e 

creches e 1.561,66 kg/dia de RSO poderiam ser encaminhados para processo de 

compostagem, o que pode ser viabilizado nas próprias escolas, e serem utilizados em hortas 
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escolares. Nesse sentido, em toda parte de mobilização e sensibilização nas escolas e creches 

seria utilizada a metodologia do Projeto Recicla. 

No geral, estima-se que com as atividades cerca de 1.201,82 kg de RSO sejam 

encaminhados para compostagem mensalmente, sendo direcionados para as atividades do 

Projeto Recicla Mais, e 642,47 kg de recicláveis secos/mês sejam encaminhados para 

associações de catadores do município.   

 

A TAB. 48 apresenta itens que compões a etapa 1.2 do Projeto Igarapé Resíduos. 

Tabela 48: Resumo dos itens que compõem a Etapa 1.2 

N° 
Natureza de 

despesa 
Itens Unidade Quantidade 

1.2 Bem 

Contenedor 1000 litros Unid 30 

Lixeiras com compartimentos em 3 frações 

(Recicláveis Secos/Orgânicos/Rejeitos) 
Unid 30 

Fonte: Projeto Igarapé Resíduos (2019) 

 

5.5.1.2.3. Meta 2 - Realização da coleta seletiva dos resíduos orgânicos 

 

 

 Etapa 2.1. Implantação da compostagem domiciliar  

 

No que concerne a fração orgânica, o Projeto Igarapé Resíduos prevê a aquisição de 

1000 composteiras domiciliares e 1000 adesivos (TAB. 49). Conforme exposto, o Projeto 

Recicla Mais Igarapé prevê a aquisição de 460 composteiras. A base metodológica dos 

Projetos em Igarapé segue a metodologia e escopo do Projeto Composta São Paulo que é 

referência na temática no País, conforme apresentado nas seções anteriores. 

 

Tabela 49: Resumo dos itens que compõem a Etapa 2.1 

N° 
Natureza de 

despesa 
Itens Unidade Quantidade 

2.1 

Bem 
Adesivos Unid 1.000 

Bem 
Composteiras domiciliares Unid 1.000 

Fonte: Projeto Igarapé Resíduos (2019) 
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5.5.1.2.4. Meta 3 - Instalação de Unidade de Triagem de Resíduos Recicláveis 

 

 

 Etapa 3.1. Aprimoramento da gestão de RSU de recicláveis secos 

 

Certamente uma das ações mais importantes do Projeto Igarapé Resíduos está presente 

na ―etapa 3.1‖, uma vez que a mesma vem suprir uma demanda muito proeminente, que é a 

melhoria do aporte de equipamentos para realização das atividades junto das associações de 

catadores parceiras do município (AERPI e APAIG).  

Conforme explicitado na pesquisa, a APAIG recolhe em média, cerca de 24 t/mês de 

recicláveis secos, num cenário estimado de mais de 200 toneladas de recicláveis sendo 

dispostos em AS; além disso, são visualizados diversos catadores no município não 

cadastrados pelas associações que certamente também absorvem quantidades significativas de 

recicláveis e que muitas vezes negociam até mesmo esses resíduos com as próprias 

associações. 

A ausência e obsolescência de equipamentos é um dos fatores que mais influenciam os 

quantitativos e a qualidade de resíduos que são recuperados em Igarapé. Além disso, a AERPI 

que antes recolhia apenas garrafas PET para a fabricação de vassouras será integrada a todo 

modal de coleta seletiva, o que certamente proporcionará um recolhimento mais efetivo em 

regiões antes não alcançadas. Com a melhoria desse aporte de equipamentos nas associações 

vislumbra-se que toda população seja direta ou indiretamente afetada pelas ações do projeto.  

Estima-se que cerca de 150 toneladas de resíduos recicláveis secos sejam desviadas de 

aterro mensalmente. Pretende-se ampliar a coleta seletiva para 100% do território. Em 

2018/2019 a coleta seletiva abrangia cerca de 40% do território, operando de forma mais 

efetiva na região central de Igarapé, onde há maior número de comércios, conforme já 

exposto. 

Assim como o Projeto Recicla Mais Igarapé, o Projeto Igarapé resíduos ao término de 

sua execução, irá exibir os resultados alcançados para o Ministério do Meio Ambiente.  

Na TAB. 50 são apresentados os itens que compõem do Projeto Igarapé Resíduos. 

Nota-se grande quantitativo de equipamentos que serão viabilizados para as associações 

AERPI e APAIG, que buscam modificar o panorama da gestão dos RSU em Igarapé:  
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Tabela 50: Resumo dos itens que compõem a Etapa 3.1 

N° Natureza de despesa itens Unidade Quantidade 

3.1 

Bem 
Esteira de alimentação Unid 2 

Bem 
Moinho triturador de plástico Unid 1 

Bem 
Lavadora de plástico Unid 1 

Bem 
Carrinho transpalete Unid 4 

Bem 
Carro de carga (armazém) Unid 4 

Bem 
Balança fixa Unid 2 

Bem 
Secadora Unid 1 

Bem 
Granulador de Plastico Unid 2 

Bem 
Empilhadeira Unid 2 

Bem 
Prensa Unid 1 

Bem 
Big Bag Unid 500 

Bem 
Triturador de Vidro Unid 2 

Bem 
Fragmentadora de Papel Unid 2 

Bem 
Mesa de triagem Unid 2 

Bem 
Botina de segurança  Unid 60 

Bem 
Capacete Unid 60 

Bem 
Luvas  Unid 60 

Bem 
Máscara Respiradora Unid 60 

Bem 
Mangote tricotado Unid 60 

Bem 
Óculos Unid 60 

Bem 
Protetor Auricular Unid 60 

Bem 
Calça Unid 60 

Bem 
Blusa Unid 60 

Fonte: Projeto Igarapé Resíduos (2019). 
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5.5.1.3 Metas, resultados e indicadores esperados com os Projetos em Igarapé, MG. 

 

A seguir na TAB. 51 e 52 podem ser verificados os resultados/indicadores pretendidos 

em cada uma das Metas/etapas com a execução dos projetos. A TAB.51 apresenta metas e 

indicadores do Projeto Recicla Mais Igarapé, que possui foco na fração orgânica dos RSU: 

 

Tabela 51: Metas, resultados esperados e indicadores Projeto Recicla Mais Igarapé 

Meta Descrição Et Descrição 
Indicador Período  

Item Qtd. Início Fim 

1 Capacitação  1.1 Capacitação Pessoas capacitadas 4 (unid) 1 1 

2 

 

 

Implantação, 

ampliação ou 

aperfeiçoamento 

da segregação dos 

RS em três 

frações: orgânicos, 

recicláveis secos e 

rejeitos 

2.1 

 

 

Mobilização/ 

implantação da 

segregação dos 

RS em três 

frações 

compostagem  

N° de famílias 

beneficiadas  

12.332 

(unid) 
2 23 

N° de famílias 

(MCMV) beneficiadas 
264 (unid) 10 23 

Tempo de propaganda  200 (h) 12 14 

Quant/cartazes fixados 600 (unid) 10 23 

2.2 

Mobilização p/ 

implantação da 

segregação São 

Francisco e 

MCMV  

N° de famílias 

beneficiadas 

360  

(unid) 
10 13 

 

2.3 

Mobilização 

implantação da 

segregação 

institucional 

N° de alunos 

beneficiados (teatro) 

4.000  

(unid) 
12 14 

3 

 

Implantação, 

ampliação ou 

aperfeiçoamento 

da reciclagem da 

fração orgânica 

 

3.1 

Implantação 

compostagem 

domiciliar 

N° de famílias 

beneficiadas (oficinas) 

460 

 (unid) 
16 20 

Estimativa de RSO 

reciclados considerando 

questionários de 

acompanhamento 

13  

(ton) 
10 23 

3.2 

Implantação 

compostagem 

dos RSO do 

Bairro São 

Francisco e do 

MCMV  

Quantidade de RSO 

produzido nos -piloto 

10  

(ton) 
10 23 

m³/mês de RS de podas  
19,84 

(m³/mês) 
10 23 

Quantidade de 

composto  
1 (ton) 10 23 

3.3 

Implantação da 

compostagem 

dos RSO 

institucional 

Pátios 6 (unid) 11 23 

RSO reciclado 7 (ton) 11 11 

Quantidade de 

composto orgânico 

produzido 

0,7 (ton) 11 11 

3.4 

 

 

Apresentação 

dos resultados 

finais 

Quantidade de pessoas 

que apresentarão os 

resultados finais 

4 (unid) 24 24 

Fonte: Projeto Recicla Mais Igarapé (2017). 
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A seguir na TAB. 52 podem ser verificados os resultados/indicadores pretendidos em 

cada uma das Metas/etapas com a execução do Projeto Igarapé Resíduos: 

 

Tabela 52: Metas, resultados esperados e indicadores do Projeto Igarapé Resíduos. 

Meta  Etapa Especificação 
Indicador Físico Duração 

Unidade Quantidade Início Fim 

Meta 1 – Realização 

da Coleta Seletiva de 

Recicláveis (secos) 

Realização de coleta seletiva de Resíduos recicláveis secos 

1.1 
Aperfeiçoamento da coleta 

seletiva 
t/mês 150 5/20 12/21 

1.2 

Coleta Seletiva  

(escolas, creches, 

departamentos). 

―Compostagem” 

t/mês 1,2 5/20 12/21 

1.2 

Coleta seletiva,  

(escolas, creches, 

departamentos). 

“Recicláveis secos” 

t/mês 0,642 5/20 12/21 

Meta 2 – Realização 

de coleta Seletiva de 

resíduos orgânicos 

(RSO) 

Realização de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos 

2.1 

Implantação da 

compostagem domiciliar 

 

t/mês 38,5 6/20 12/21 

Meta 3 – Instalação 

de unidades de 

triagem de RS 

recicláveis. 

Instalação de Unidades de Triagem de RS Recicláveis 

3.1 
Aprimoramento da gestão 

de RSU recicláveis secos 
t/mês 150 4/20 12/21 

Fonte: Projeto Igarapé Resíduos (2019). 

 

5.5.1.4. Articulação e estratégias de gestão dos projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé RS 

 

A seguir são apresentadas as estratégias de gestão dos Projetos. Os subtópicos seguiram 

descrição do Edital de ―Apoio a Compostagem‖ do FNMA/FSA Caixa n°01/2017. Conforme 

descrito na pesquisa, o Projeto Igarapé Resíduos adotou das mesmas bases metodológicas do 

Projeto Recicla Mais Igarapé, sendo possível dessa forma à compatibilização das estratégias. 
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5.5.1.4.1. Comunicação e Divulgação 

 

Os projetos serão divulgados no site da Prefeitura e em redes sociais (WhatsApp, 

Facebook, e-mail e dentre outros). Serão organizados dez encontros, que irão envolver 

lideranças comunitárias, síndicos, representantes escolares e toda a população interessada em 

conhecer os projetos. No intuito de envolver toda a sociedade, a mobilização e a divulgação 

contarão com o apoio da Secretaria de Saúde, por meio de 51 agentes, que irão atuar no 

sentido de informar e disponibilizar, em todos os domicílios, cartilhas com informações e 

ímãs de geladeira com informações sobre os dias de coleta dos RS. Uma equipe composta de 

seis agentes socioambientais atuará em todo o processo de convocação da população, 

incluindo a fixação de cartazes e a divulgação das inscrições para as oficinas em pontos 

estratégicos da cidade. Além disso, serão disponibilizadas 200 horas de propaganda volante.  

 

5.5.1.4.2. Participação da comunidade envolvida 

 

A comunidade envolvida receberá os agentes mobilizadores nos domicílios. Em um 

segundo momento todos serão convidados a participar das oficinas e peças de teatro em 

escolas, de forma a reforçar o trabalho iniciado na mobilização primária, o que irá efetivar a 

capacitação da população para que ela faça da compostagem e a segregação em três frações 

uma prática cotidiana. As ações previstas com os projetos buscam alcançar públicos de 

diversas faixas etárias, com o objetivo de divulgar os novos modelos, conceitos e tecnologias 

propostas, sobretudo para as famílias. A mobilização alcançará ainda o ambiente institucional, 

por meio de visitas aos diversos departamentos da Prefeitura, buscando sensibilizar os 

servidores. Servidores serão convidados a participar da capacitação na oficina de gestão de 

resíduos, com o intuito de sensibilizar os demais a se comprometerem com os objetivos das 

propostas. Empreendedores, síndicos de condomínios e as lideranças comunitárias atuarão 

como multiplicadores dos novos conceitos e metodologias de segregação e reciclagem. 

 

5.5.1.4.3. Monitoramento e de avaliação 

 

O monitoramento dos projetos será feito com base nos relatórios e nos dados coletados 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, empresa 

prestadora dos serviços relacionados à coleta de RSU e disposição final e das prestadoras dos 

serviços de teatros e oficinas de compostagem que serão realizadas ao longo das ações dos 
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projetos. A avaliação crítica das propostas, buscando a melhoria e o aprimoramento de sua 

execução, será feita semestralmente, em reunião da equipe gestora, com a participação de 

empresas prestadoras de serviço. 

 

5.5.1.4.4. Sustentabilidade 

 

Quando os indicadores apontarem a necessidade de uma nova mobilização ou a 

administração identificar a necessidade de melhoria, a equipe de agentes socioambientais, 

coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará ações específicas caso 

sejam identificados pontos de inconformidades em relação à segregação dos resíduos, à 

disposição ou a outras situações relacionadas. Embora contratempos sejam evidenciados, o 

relacionamento entre a APAIG, AERPI e a Prefeitura está bem estabelecido, tendo um 

histórico de parceria, o que indica maiores possibilidades de se efetivar a destinação correta 

dos recicláveis, conforme preconiza o PMSB e PMGIRS. A sustentabilidade e a continuidade 

da proposta são de total interesse da Prefeitura, que visualiza nos editais de RSU uma 

oportunidade de obter recursos financeiros para efetivar ações determinadas pelo PMSB e 

pelo PMGIRS, bem como a economia de recursos públicos em médio e longo prazo. 

 

5.5.1.4.5. Reaplicabilidade 

 

Entre os objetivos das propostas está a redução de custos da administração pública em 

todas as etapas de manejo de RSU; sobretudo, na redução com transporte e disposição final, o 

que também está relacionado à qualidade que a reciclagem proporciona, direta e 

indiretamente. Esses fatores são críticos em diversos municípios que possuem pequenas 

receitas para grandes demandas advindas dos RSU, além dos índices de casos de dengue 

notificados nas unidades de saúde. Os Programas Saúde da Família e de Combate à Dengue 

estão presentes na maioria dos municípios, o que facilita a replicação da metodologia de 

conscientização em outros contextos, sem aumento significativo de custos. Ainda 

considerando o contexto regional, nos últimos anos Igarapé vem adquirindo experiência com 

ações de mobilização em temas relacionados ao meio ambiente, tornando-se referência na 

RMBH, prestando apoio técnico para a proposição de projetos semelhantes ao do ―Projeto 

Guardião dos Igarapés‖ para São Joaquim de Bicas, Juatuba e Mateus Leme. 
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5.5.1.4.6. Continuidade da proposta 

 

As propostas visam a ampliar as ações de coleta seletiva realizada desde 2004, 

fomentando, assim, a atuação da APAIG e da AERPI na reciclagem. A execução das 

propostas consiste ainda na efetivação de diversas ações definidas no Plano de Saneamento 

Básico e Plano de Resíduos, no que concerne a ações para melhorias, ampliação e 

modernização do sistema de limpeza urbana e manejo de RSU, como: a ampliação e o 

aprimoramento da coleta seletiva e dos RSU; a melhoria dos equipamentos públicos para 

realização das atividades das associações; aprimoramento das campanhas de conscientização 

da população em relação à segregação de recicláveis e disposição adequada dos resíduos nos 

dias de coleta; e a implantação de pátio de compostagem municipal de forma descentralizada. 

5.5.1.4.7. Pré-requisitos 

 

O Edital n°01/2017 do FNMA/FSA menciona que pré-requisitos são fatores que devem 

ser controlados pela organização responsável pelos projetos e que sejam fundamentais para 

seu sucesso. São ―precondições‖ para a execução e deverão ser considerados antes do seu 

início. Pré-requisitos corretamente avaliados evitam riscos futuros. Este item, portanto, é 

destinado ao esclarecimento das informações e/ou condições ainda necessárias para a 

realização dos projetos, como autorizações, alvarás, licenças, ou mesmo celebração de 

convênio ou acordos. Ainda que a metodologia proposta nos projetos seja executada com 

excelência, o nível de adesão da população do município aos novos conceitos e metodologias 

é uma variável fora de controle dos profissionais envolvidos na execução. 

 

5.5.1.4.8. Riscos e suposições
33

 

 

O principal risco dos Projetos seria a assimilação dos novos conceitos e práticas pela 

população. A baixa adesão pode resultar no adiamento do término das propostas, devido à 

necessidade de maior dedicação do poder público para envolver o público-alvo. Como forma 

                                                      
33

 Risco é ―a probabilidade de um efeito indesejável‖. Os projetos devem prever riscos e estimar qual a 

probabilidade de eles ocorrerem, para que possam ser tomadas medidas que visem à minimização dos efeitos 

indesejáveis. Uma suposição é um fator que, para fins de planejamento, é considerado verdadeiro, real ou certo. 

Portanto, suposições envolvem certo grau de risco. As suposições podem estar relacionadas, por exemplo, a 

fatores climáticos, à necessidade de algum tipo de licença para o início das atividades, às influências 

macroeconômicas sobre os projetos, às mudanças de legislação ou à assimilação de novas ideias e práticas pelo 

grupo-objetivo. 
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de diminuir ou evitar os riscos identificados, o Poder Público irá aprimorar a descrição da 

metodologia da mobilização em termos de referência a ser utilizada na licitação e anexada ao 

contrato com a empresa responsável, de forma a garantir a correta precificação e de obter 

respaldo para a fiscalização da prestação do serviço na busca pela qualidade. Essa ação, aliada 

ao monitoramento e a avaliação periódica, torna possível a busca pela melhoria contínua ao 

longo da execução das propostas.  

Serão designados servidores para acompanhar a execução da etapa de mobilização, 

como forma de verificar constantemente a aplicação da metodologia e garantir o 

acompanhamento do proponente sobre a prestação do serviço. No caso do monitoramento e 

da avaliação indicarem a materialização do risco identificado mesmo com a execução das 

ações propostas, o proponente irá envolver os agentes mobilizadores dos programas Saúde da 

Família e do Departamento de Zoonoses, garantindo uma mobilização de caráter contínuo, 

visto que é realizada a visita domicílio a domicílio. 

 

5.5.1.4.9. Resultados esperados após a execução dos projetos 

 

Os resultados esperados com a execução dos Projetos são: melhoria ambiental e da 

qualidade e quantidade dos RSU segregados na fonte e em três frações, implantação da 

reciclagem da fração orgânica com a participação direta da população, utilização do composto 

orgânico produzido em parques, jardins, praças públicas, na recuperação de áreas degradadas 

e por produtores rurais e/ou comercialização (redes de valorização), dentre diversas outras 

possibilidades conforme abordagens da pesquisa e conforme desencadeamento das ações 

futuras dos projetos. Além disso, os projetos abrangem a ampliação e o aprimoramento da 

reciclagem da fração seca com a atuação das associações APAIG e da AERPI, com o aporte 

de equipamentos para otimização dos serviços, economia de recursos públicos, reduzindo os 

custos diretos e indiretos em todas as etapas de manejo de RSU, redução do grau de infestação 

de Aedes aegypti, dentre outras.  

Os Projetos visam romper os principais paradigmas e os desafios acerca da gestão de 

RSU, examinando modelos inovadores e descentralizados de gestão estimulando a expansão 

da autogestão (autorresponsabilidade), quantificação e qualificação de sinergias (efeitos 

sociais, econômicos e, sobretudo, ambientais), conforme muito reportado em Capacitação 

realizada pelo MMA em Florianópolis, SC.  
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6. CONCLUSÃO 

 

As informações apresentadas na presente pesquisa possibilitaram analisar o panorama 

dos RSU em Igarapé, permitindo a sistematização de dados e avaliação do perfil de geração 

de resíduos, oportunizando ainda a realização de comparações, projeções, sugestões e 

alternativas para uma melhor e mais ampla gestão de RSU na municipalidade. 

O trabalho certificou que em âmbito geral, a gestão dos RSU em Igarapé demonstra-se 

abrangente, com muitos pontos positivos, sobretudo a partir do ano de 2010, quando a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente deixou de ser um departamento atrelado a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e assumiu diversas atribuições no município, 

dentre as quais se destaca a gestão pelos RSU. Nesse ínterim grandes avanços ocorreram, tais 

como: a formulação dos Planos de Resíduos (2013) e de Saneamento (2015) que certamente 

foram instrumentos muito relevantes. Além disso, ocorreram melhorias nos sistemas de 

limpeza urbana, no atendimento e na ampliação de rotas de coleta regular de RSU e na coleta 

seletiva; entretanto, foram verificáveis lacunas expressivas nos sistemas de gestão e margem 

para melhorias que precisam ser superadas, sobretudo em se tratando da situação dos RSO, 

que conforme exposto, são os que possuem maiores percentuais na composição dos RSU e 

historicamente foram os menos geridos Poder Público.  

Em Igarapé melhorias sustanciais na gestão de RSU perpassam especialmente em 

desviar ao máximo, resíduos destinados para aterro sanitário privado e para o aterro de inertes 

localizado no próprio município. O trabalho evidenciou que em Igarapé mais de 50% dos 

RSU em peso são de orgânicos, passíveis de serem compostáveis e 28,6% de recicláveis 

secos, portanto quase 80% dos seus RSU poderiam integrar sistemas de valorização. Nesse 

sentido, a alteração de sistemas de coleta de caminhões compactadores para modais 

descentralizados e de coleta diferenciada, na fonte em três frações se mostram interessantes. 

Faz-se necessário, investir fortemente nesse sentido conforme corrobora Zago e Barros (2019) 

na educação dos geradores de resíduos, mais do que simplesmente a colaboração dos mesmos 

ao oferecer resíduos para a coleta, devendo o Poder Público envolver os cidadãos nas soluções 

técnicas mais adequadas, tendo o encargo ainda de estimular a responsabilização, ao invés de 

tomar a responsabilidade e o controle da gestão de resíduos. Outro fator de relevância exibido 

pela pesquisa é a necessidade de aprimorar a gestão da coleta seletiva dos recicláveis secos, 

realizada por meio das associações de catadores existentes e a integração com diversos grupos 

informais existentes no município. 
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 Os maiores desafios da administração pública de Igarapé com vista a atenuação dos 

cenários apresentados será o de modificar o paradigma da gestão dos RSU predominante que 

historicamente é o da ―não responsabilização‖ do gerador, da coleta indiferenciada, contínua e 

porta a porta, com soluções sempre centralizadas não sendo desenvolvidas para a realidade 

local.  

Além dos obstáculos acima, antigos passivos ambientais devem ser sanados, tais como, 

o encerramento efetivo das atividades do antigo lixão em atendimento as normativas do 

Estado e a resolução dos diversos problemas operacionais e ambientais acerca do aterro de 

inertes, que opera sem licenciamento ambiental desde sua abertura em 2013. 

No presente contexto, propôs-se com esta pesquisa, expor bases e estratégias para a 

gestão dos resíduos orgânicos, apontando a compostagem como uma atividade totalmente 

exequível em Igarapé, o que poderia reduzir consideravelmente os custos em todas as etapas 

de manejo, sobretudo, nas etapas de transporte e disposição final e ainda os quantitativos de 

resíduos de podas e supressão de vegetação dispostos diariamente no aterro de inertes 

localizado no próprio município. Mutuamente, tais ações reduziriam ainda os 

aspectos/impactos ambientais decorrentes dos orgânicos mal gerenciados, bem como os 

valorizariam por meio da compostagem em modais descentralizados, recuperando nutrientes, 

enriquecendo solos para a agricultura, jardinagem e dentre diversas outras possibilidades.  

Outro aspecto transposto pela pesquisa é o de incentivar a educação ambiental associada 

ao processo, promovendo iniciativas de proteção ambiental, conscientização contra o 

desperdício de alimentos, mudança de postura, cultura, de visão quanto aos RSU, e 

sentimento de pertencimento e responsabilidade social pela gestão dos RSU. 

Os Projetos ―Recicla Mais Igarapé‖ e ―Igarapé Resíduos‖ foram escritos e articulados 

em consonância com os subsídios apresentados e visam suprir as necessidades de uma melhor 

gestão dos RSU de forma a propor de maneira continuada, modelos inovadores que 

potencializem as iniciativas de autogestão e estimulem um papel mais ativo dos geradores no 

gerenciamento dos RSU. A coleta dos RSU na fonte geradora e em três frações (orgânicos, 

recicláveis secos e rejeitos) e de sistemas de tratamento, que beneficiem esses resíduos 

próximos ou muito próximos aos locais de geração são objetivos galgados e desafios que 

devem ser enfrentados pela administração municipal. 
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A pesquisa aponta a compostagem por meio do método de leiras estáticas com aeração 

passiva ―Método UFSC‖ e da vermicompostagem, em diferentes estratégias e contextos 

(domiciliar, coletiva, institucional, municipal, e outras) como as principais alternativas para a 

gestão dos resíduos orgânicos em Igarapé, podendo ser eficientes na tarefa de desviar grandes 

quantidades de resíduos de aterramento e ainda de promover uma mudança de cultura. 

A pesquisa demonstrou que o Método UFSC vem apresentando excelentes resultados 

nas iniciativas de compostagem no País, uma vez que além de ser uma tecnologia social 

aplicada ao nosso clima tropical, possui baixo custo, é flexível podendo ser empregadas nas 

mais diferentes escalas, ser de simples operação e uma tecnologia relativamente fácil de ser 

implementado que demanda de pouca exigência de máquinas e equipamentos, sem ocorrência 

de odores, com minimização de geração de chorumes sendo uma excelente alternativa para 

meios urbanos e que convive muito bem com circunvizinhança.  

A gestão compartilhada dos RSO em Igarapé perpassa por dois pilares estratégicos 

conforme Capacitação (Edital 01/2017), dados de Antônio Storel: o primeiro é que o Poder 

Público deve dar o exemplo (acumular e distribuir informação de qualidade e reduzir a 

incerteza para a sociedade) e no pilar 2, os cidadãos devem participar das soluções 

(democratizando a vivência prática, o conhecimento e as decisões até o ponto em que a 

sociedade apoie e se comprometa com a solução técnica mais adequada).  Além disso, a ação 

empreendedora e inovadora envolve a criação de redes setoriais para disseminação de 

inovações em segregação na origem e compostagem em empresas e comércios. Outrossim, 

ações culturais, sociais e populares devem ser incentivadas em diversas escalas envolvendo 

diversos atores. 

Em última análise, em nível prático, espera-se que as informações disponibilizadas 

neste estudo e os resultados obtidos pelo mesmo possam servir de embasamento para otimizar 

a gestão dos RSU em Igarapé, auxiliando inclusive a revisão de seu PMGIRS e de seu PMSB 

e ainda possam colaborar com municípios que exibam características semelhantes e que 

vivenciam os reflexos das significativas quantidades de orgânicos gerados. Pretende-se, ainda, 

contribuir para a redução dos custos associados às etapas de manejo bem como a elaboração 

de ferramentas, adaptadas às características locais com a participação da sociedade, que 

possam auxiliar os administradores na tarefa de equacionar os grandes obstáculos advindos 

dos cenários dos RSU para que num futuro próximo, grandes mudanças sejam realmente 

extraídas de projetos e sentidas efetivamente no contexto municipal em caráter contínuo.  
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7. PESQUISAS FUTURAS 

 

Este trabalho permitiu analisar a gestão dos RSU em Igarapé com abordagem 

direcionada para a gestão dos RSO, que conforme exposto, no decorrer de toda pesquisa são 

os principais obstáculos da administração pública, haja vista que os mesmos acarretam, dentre 

diversas outras situações, custos significativos em todas as etapas de manejo e diversos 

aspectos e impactos ambientais na municipalidade. Entretanto, sabedores que a abrangência 

dos resíduos é extensa e sobrepõe a discussão da pesquisa, resgatam-se algumas das principais 

limitações do trabalho, com vista a sugerir pesquisas futuras em Igarapé, conforme se seguem:  

Que pesquisadores investiguem mais além a problemática da gestão dos RSU em 

Igarapé, suas nuances e complexidades, inclusive, as que porventura não tenham sido 

expostas e/ou sanadas com o presente trabalho;  

Que pesquisas sejam realizadas, pontuando melhores alternativas de aproveitamento 

de resíduos em geral, sobretudo considerando outras tipologias, que não foram absorvidas 

pela pesquisa, tais como: os RCC, da logística reversa, os RS perigosos, RSS e dentre outros;  

Que sejam analisadas outras possibilidades de tratamento e tecnologias de valorização 

dos RSO em Igarapé, que conforme revelado na pesquisa centrou-se em exibir a 

compostagem e a vermicompostagem como as melhores alternativas; entretanto, outras 

possibilidades, especialmente a biodigestão anaeróbica bem como tecnologias mais 

avançadas, poderiam dar um maior aporte para a sustentação das ideias aqui apresentadas, 

bem como oferecer novos subsídios para a gestão, inclusive com a proposição de novas rotas 

tecnológicas de resíduos em Igarapé; 

Que discussões sejam realizadas a luz de novas temáticas e abordagens, tais como: os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Economia Circular e dentre outras; 

Por fim, considerando às estratégias e articulações dos Projetos Recicla Mais Igarapé e 

do Igarapé Resíduos, que se encaixam dentro dos subsídios apresentados e que estão em fase 

de implantação, seria importante que outros pesquisadores investiguem se os subsídios 

propostos e as ações diretas dos projetos foram devidamente efetivados dentro dos prazos 

estipulados e se foram suficientes para atenuar e/ou resolver as tratativas relacionadas ao 

RSU, especialmente os resíduos orgânicos, foco principal do presente trabalho. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 – Mapa gravimétrico Igarapé 2013  

 

Fonte: Tassinari (2016) 
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ANEXO 2 – Certificados 

 

 

 

            Fonte: Acervo do autor (2018) 
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ANEXO 3 – Declaração de Capacitação em Gestão de Resíduos Orgânicos 

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 
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ANEXO 4 – Coordenação do Projeto Recicla Mais Igarapé – Projeto Base pag 36 

 

 
    Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2017) 
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 ANEXO 5 – Coordenação do Projeto Igarapé Resíduos – Projeto Base pag 48 

 
 Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019) 
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ANEXO 6 – Planilha Financeira Projeto Recicla Mais Igarapé – Em sua Fase de Aprovação 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019). 
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ANEXO 7 – Planilha Financeira Projeto Igarapé Resíduos em Fase de Aprovação. 

 

   Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019). 

1,00%

 

Contrapartida  

 Conv por 

etapa 
 Conc por etapa 

x

Passagem e 

despesa com 

locomoção

Para 2 profissionais Unid 4  R$         304,33  R$          12,17  R$            1.217,32  R$     1.205,15 

x Diária
Diária 3 dias para dois 

profissionais
unid 6  R$         224,20  R$          13,45  R$            1.345,20  R$     1.331,75 

x

Passagem e 

despesa com 

locomoção

 2 profissionais Unid 4  R$         304,33  R$          12,17  R$            1.217,32  R$     1.205,15 

x Diária  2 profissionais UNID 4  R$         224,20  R$            8,97  R$                896,80  R$        887,83 

Ecopontos unid 15  R$      3.318,00  R$       497,70  R$          49.770,00  R$   49.272,30 

Caminhonete (Furgão) unid 1  R$   45.014,00  R$       450,14  R$          45.014,00  R$   44.563,86 

Caminhão coletor unid 2  R$ 174.342,50  R$    3.486,85  R$        348.685,00  R$ 345.198,15 

Baú para caminhão unid 2  R$   16.500,00  R$       330,00  R$          33.000,00  R$   32.670,00 

Contenedor 1000 l Unid 30  R$      1.094,38  R$       328,31  R$          32.831,40  R$   32.503,09 

Lixeiras com 

compartimentos em 3 

frações

unid 30  R$         767,05  R$       230,12  R$          23.011,50  R$   22.781,39 

Adesivos Unid 1000  R$             1,55  R$          15,50  R$            1.550,00  R$     1.534,50 

Composteiras 

domiciliares
Unid 1.000  R$         254,34  R$    2.543,40  R$        254.340,00  R$ 251.796,60 

Esteira de alimentação Unid 2  R$   27.750,00  R$       555,00  R$          55.500,00  R$   54.945,00 

Moinho tritura plástico Unid 1  R$   27.214,40  R$       272,14  R$          27.214,40  R$   26.942,26 

Lavadora de plástico Unid 1  R$   40.322,50  R$       403,23  R$          40.322,50  R$   39.919,28 

Carrinho transpalete Unid 4  R$      1.176,50  R$          47,06  R$            4.706,00  R$     4.658,94 

Carro de carga Unid 4  R$         179,00  R$            7,16  R$                716,00  R$        708,84 

Balança fixa Unid 2  R$      3.134,00  R$          62,68  R$            6.268,00  R$     6.205,32 

Secadora Unid 1  R$   40.822,59  R$       408,23  R$          40.822,59  R$   40.414,36 

Granulador de Plastico Unid 2  R$   26.900,00  R$       538,00  R$          53.800,00  R$   53.262,00 

Empilhadeira Unid 2  R$ 106.825,00  R$    2.136,50  R$        213.650,00  R$ 211.513,50 

Prensa Unid 1  R$   27.550,00  R$       275,50  R$          27.550,00  R$   27.274,50 

Big Bag Unid 500  R$           33,00  R$       165,00  R$          16.500,00  R$   16.335,00 

Triturador de Vidro Unid 2  R$   16.525,00  R$       330,50  R$          33.050,00  R$   32.719,50 

Fragmentador de Papel Unid 2  R$   59.350,00  R$    1.187,00  R$        118.700,00  R$ 117.513,00 

Mesa de triagem Unid 2  R$      3.965,00  R$          79,30  R$            7.930,00  R$     7.850,70 

Botina de segurança Unid 60  R$           34,50  R$          20,70  R$            2.070,00  R$     2.049,30 

Capacete Unid 60  R$             7,40  R$            4,44  R$                444,00  R$        439,56 

Luvas Unid 60  R$             3,74  R$            2,24  R$                224,40  R$        222,16 

Mascara Respirador Unid 60  R$             1,08  R$            0,65  R$                  64,80  R$           64,15 

Mangote tricotado Unid 60  R$           15,45  R$            9,27  R$                927,00  R$        917,73 

Óculos Unid 60  R$             3,30  R$            1,98  R$                198,00  R$        196,02 

Protetor Auricular Unid 60  R$             0,82  R$            0,49  R$                  49,20  R$           48,71 

Calça Unid 60  R$           34,74  R$          20,84  R$            2.084,40  R$     2.063,56 

Blusa Unid 60  R$           15,65  R$            9,39  R$                939,00  R$        929,61 

 R$    1.446.608,83 

 R$          14.466,09 

 R$    1.432.142,74 REPASSE

 R$   653.730,29  R$    653.730,29 

VALOR TOTAL DO PROJETO

CONTRAPARTIDA

 R$   255.890,00  R$    255.890,00 

3 - Instalação de 

Unidades de Triagem 

de Resíduos 

Recicláveis

3.1

 Aprimoramento 

da gestão de RSU 

recicláveis Secos

 R$   6.537,30  R$  647.192,99 

2 - Realização de 

Coleta Seletiva de 

Resíduos Orgânicos

2.1

 Implantação da 

compostagem 

domiciliar 

 R$   2.558,90  R$  253.331,10 

 R$   476.469,00 

 R$    532.311,90 

1.2

 Coleta seletiva 

nas escolas e 

creches e 

Departamentos

 R$      558,43  R$    55.284,47  R$     55.842,90 

Apresentação de 

resultados finais        

(2 dias)

 R$        2.114,12 

1 - Realização da 

Coleta Seletiva de 

Recicláveis (secos)

1.1

Aperfeiçoamento 

da coleta seletiva 

no município

 R$   4.764,69  R$  471.704,31 

Capacitação de 

executores                (3 

dias)

 R$        46,77  R$      4.629,87 

 R$        2.562,52 

 R$         4.676,64 

Und Qt  Valor unitario 

Convenentexconcedente

Total

Indicador

Repasse-

contrapartida
Valor por etapa Valor por metaMetas

E
ta

p
a

Descrição da 

etapa
Descrição itens
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ANEXO 8 – Cartilha Recicla Mais Igarapé  

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2020). 
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ANEXO 9 – Banner Recicla Mais Igarapé 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2019). 

 

 

 

Ampliar e aperfeiçoar a segregação de resíduos sólidos na fonte 

geradora e implantar a reciclagem da fração orgânica de resíduos 

sólidos domiciliares no município de Igarapé/MG. 
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ANEXO 10 – Notícias Página da Prefeitura – 29/10/2019 

 

 

 
      Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2019). 
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ANEXO 11 – Notícias Página da Prefeitura e Vale do Paraopeba 

 

 
      Fonte: recorte extraído de Folha Vale do Paraopeba (2020). 

 

 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2020). 
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ANEXO 12 – Notícias Página da Prefeitura 

 

 
    Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2019). 

 

 
   Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2020). 
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ANEXO 13 – Notícias Página da Prefeitura 

 

 

 
                                 Fonte: Prefeitura Municipal de Igarapé (2020). 
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ANEXO 14 – Resíduos Comercializados Declarados pela APAIG, 2016  

 

 Prestação de Contas Coleta Seletiva 2016 

Valores em kg 

Material Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total (kg) 

Papelão 17.342 13.160 21.658 15.751 16.970 15.916 12.936 14.908 13.819 14.908 15.908 28.934 202.210 

Papel Branco 1.692 2.530 3.870 1.207 956 1.314 940 1.029 2.038 3.401 2.300 2.871 24.148 

Papel Misto 3.504 3.300 4.051 3.668 1.457 1.026 831 974 1.118 1.202 1.800 2.340 25.271 

Plástico Branco 1.511 0 898 1.834 1.857 1.114 1.234 1.426 840 814 1.870 3.026 16.424 

Plástico Misto 1.600 0 1.273 1.100 857 819 970 1.111 320 526 1.107 2.616 12.299 

Pp. Colorido 1.493 390 1.374 1.060 145 315 96 0 115 0 314 541 5.843 

Pp. Galão 894 290 240 147 0 0 0 0 0 0 0 0 1.571 

Caxetinha 4.484 2.494 1.115 0 325 229 300 387 361 563 621 1.200 12.079 

Pet 3.349 710 1.176 0 930 540 683 570 780 482 831 1.861 11.912 

Pet Óleo 114 140 115 0 67 342 429 161 280 382 400 900 3.330 

Pead Branco 984 0 0 898 471 980 1.014 930 420 560 712 1.602 8.571 

Pp. Branco 550 232 69 290 332 208 0 0 0 0 483 682 2.846 

Papel Jornal 427 590 870 510 725 917 712 756 981 970 930 1.460 9.848 

Caixa de Leite 105 840 939 1.016 520 329 301 263 206 374 350 724 5.967 

Pead Colorido 0 190 803 518 822 906 1.001 370 210 970 921 1.381 8.092 

Sucatas 0 5.320 0 0 0 0 4.314 8.014 6.587 5.521 4.800 8.900 43.456 

Latinha 0 430 0 0 0 0 0 640 413 670 513 940 3.606 

Copinho 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 

Tampinha 0 0 0 0 0 0 415 440 0 378 0 0 1.233 

Vidros 0 0 0 0 0 0 0 0 7.814 0 0 0 7814 

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 

Total 38.049 30.616 38.451 28.108 26.434 24.955 26.176 31.979 36.302 31.721 33.860 60.198 406.849 

Fonte: adaptada de Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2019). 
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ANEXO 15 – Resíduos Comercializados Declarados pela APAIG, 2017 

 

Prestação de Contas Coleta Seletiva 2017 

Valores em kg 

Material Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total (kg) 

Papelão 9.490 10.000 13.000 9.089 10.500 13.571 12.341 8.741 14.312 12.754 10.916 11.998 136.712 

Papel Branco 3.900 976 3.876 1.576 1.876 1.721 1.914 1.090 2.079 1.852 940 4.554 26.354 

Papel Jornal 3.001 658 2.253 591 961 1.503 540 891 741 751 450 1.041 13.381 

Papel Misto 2.321 970 2.321 1.260 1.640 2.813 1.431 1.242 3.041 1.993 1.201 3.008 23.241 

Caixa de Leite 897 429 1.986 383 521 319 392 421 441 356 0 0 6.145 

Plástico Branco 1.908 928 1.431 987 876 454 634 983 930 978 1.220 2.800 14.129 

Plástico Misto 1.432 727 327 990 762 563 541 741 1.020 812 970 1.430 10.315 

Plástico Duro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 840 1.653 

Pps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 804 1.204 

Pet 982 563 763 452 652 721 602 523 714 761 639 0 7.372 

Pead Branco 437 637 537 592 492 901 601 528 626 971 590 1.021 7.933 

Pead Colorido 921 826 626 871 671 804 704 413 684 730 743 1.124 9.117 

Caxetinha 383 487 326 675 875 1.113 1.128 1.431 2.031 1.341 809 1.021 11.620 

Pet Óleo 610 295 393 710 635 293 422 471 251 451 506 0 5.037 

Sucata 14.654 7.000 8.000 6.143 6.000 8.916 7.530 9.749 9.041 10.030 8.923 13.908 109.894 

Latinha   517 894 694 565 498 520 281 413 413 180 601 892 6.468 

Vidros 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 

Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 230 435 200 0 0 865 

Total 55.453 25.390 36.533 24.884 26.959 34.212 29.061 27.867 36.759 34.160 29.721 44.441 405.440 

Fonte: adaptada de Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2019). 
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ANEXO 16 – Resíduos Comercializados Declarados pela APAIG, 2018 

 

Prestação De Contas Coleta Seletiva 2018 

Valores em kg 

Material Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total (kg) 

Papelão 9.530 14.901 13.021 12.731 9.000 9.000 9.658 10.360 8.900 9.500 8.945 5.057 120.603 

Papel Branco 2.328 3.900 2.113 2.017 1.575 650 1.110 960 650 480 890 1.372 18.045 

Papel Jornal 2.302 1.528 2.200 2.001 565 210 195 286 210 230 235 13.65 9.962 

Papel Misto 3.114 4.013 1.011 973 1.079 1.000 941 941 780 960 941 531.60 15.753 

Caixa De Leite 0 0 0 0 0 0 165 140 198 109 290 99,6 1.002 

Plástico Branco 440 1.012 938 870 1.200 620 849 849 870 550 658 1.000 9.856 

Plástico Misto 312 1.320 728 540 681 480 0 0 0 0 0 0 4.061 

Plástico Duro 323 948 431 0 841 200 190 263 120 458 265 29,25 4.068 

Pps 348 519 339 1.002 497 120 0 0 0 0 0 0 2.825 

Pet 480 631 520 340 783 230 985 325 230 190 190 990 5.894 

Pead Branco 431 601 841 625 200 249 385 264 321 180 465 477.60 4.562 

Pead Colorido 482 752 936 730 406 401 254 185 235 120 254 558 5.313 

Caxetinha 2.003 2.801 1.018 3.002 439 250 589 325 340 450 451 140 11.808 

Pet Óleo 198 301 278 430 145 66 185 128 66 66 178 142 2.183 

Sucata 6.334 8.009 7.548 3.801 0 4.325 7.895 8.956 3.765 4.658 6.582 1.184 63.057 

Latinha   806 820 430 875 66 50,3 45 0 50,3 60 0 0 3.203 

Vidros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alumínio 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 

Metal 0 0 0 0 0 32 52 0 32 0 0 16.50 116 

Cobre 0 0 0 0 0 10 9 25 10 15 0 90 159 

Pead Galão 0 0 0 0 0 320 230 196 201 60 190 0 1.197 

Tampinha 0 0 0 0 239 670 486 0 398 460 0 634 2.887 

Total 29.431 42.056 32.352 29.937 17.761 18.883 24.841 24.838 17.614 18.988 21.102 11.296 286.599 

Fonte: adaptada de Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé (2019). 
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10. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Orçamento para Construção de Pátio de Compostagem Pequeno Porte 

REFERÊNCIA SETOP - ABRIL 2018  

ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE COMPOSTAGEM - PEQUENO 

PORTE PELO MÉTODO DE LEI ESTÁTICA COM AERAÇÃO PASSIVA - MÉTODO 

UFSC 

Formas de Execução 

Prazo de Exe: 3 Meses 

Código Descrição 

( ) 

Quant. 
Valor 

Unitário 

29,19% 

Item Fonte Unid. Total 
Total 

com BDI 

1     Movimentação de terra           

1.1 SETOP 
TER-ESC-

035 

Escavação manual de valas H <=1,50 

m 
m³ 12,45 

 R$  

40,93  

 R$  

509,50  

 R$ 

658,22  

1.2 SETOP 
TER-

REG-005 

Regularização e compactação de 

terreno manual com soquete 
m² 106,04 

 R$  

5,82  

 R$  

617,15  

 R$ 

797,30  

2      Estrutura            

2.1 SETOP 
EST-FOR-

005 

Forma e desforma em tábuas de pinho, 

exclusive escoramento (3X) 
m² 26,2 

 R$  

64,03  

 R$ 

1.677,27  

 R$ 

2.166,86  

2.2 SETOP 
ARM-

AÇO-020 
Corte, dobra e armação de aço CA-

50/60 
kg 870,85  R$ 7,53  

 R$ 
6.557,49  

 R$ 
8.471,62  

2.3 SETOP 
FUN-

COM-095 

Fornecimento e lançamento de 

concreto estrutural usinado FCK >=20 
MPA, brita 01 

m³ 10,88 
 R$  

296,85  

 R$ 

3.230,50  

 R$ 

4.173,48  

2.4 SETOP 
ALV-

EST-040 

Alvenaria de bloco de concreto cheio, 

concreto FCK = 20 MPA sem armação 
E= 15 cm 

m² 8,4 
 R$  

74,14  
 R$  

622,78  
 R$ 

804,56  

2.5 SETOP 
HID-TUB-

045 

Fornecimento e assentamento de tubo 

PVC esgoto PB inclusive conexões e 

suportes, D=50mm (NBR 7362) 

m 1,00 
 R$ 

 31,14  
 R$ 

 31,14  
 R$  

40,23  

2.6 SETOP 
ALV-

BLO-025 

Alvenaria de bloco de concreto E= 15 

cm aparente vedação 
m² 45,28 

 R$  

49,81  

 R$ 

2.255,40  

 R$ 

2.913,75  

2.7 SETOP 
PIS-COM-

020 

Contrapiso desempenado, com 

argamassa 1:3, sem junta E=5 cm 
m² 25,84 

 R$ 

 35,66  

 R$  

921,45  

 R$ 

1.190,43  

2.8 SETOP PIS-CIM 
Piso cimentado natado com argamassa 

1:3, sem junta E=5 cm 
m² 25,84 

 R$ 

 38,65  

 R$  

998,72  

 R$ 

1.290,24  

2.9 SETOP 
BAN-

ARD-010 

Bancada em ardósia E=3 cm, L=55cm, 

apoiada em console de metalon 
m² 1,1 

 R$ 

 202,92  

 R$  

223,21  

 R$ 

288,37  

3      Cobertura            

3.1 SETOP 
COB-

ENG-10 

Engradamento para telhado de 

fibrocimento ondulada 
m² 25,84 

 R$  

63,80  

 R$ 

1.648,59  

 R$ 

2.129,82  

3.2 SETOP 
COB-

TEL-030 
Cobertura em telha de fibrocimento 

ondulada E=8mm 
m2 25,84 

 R$  
31,73  

 R$  
819,90  

 R$ 
1.059,23  

4      Serralheria            

4.1 SETOP 
SER-

POR-015 

Porta completa, estrutura e marco em 

chapa dobrada - 80x 210 cm 
Unid. 1,00 

 R$  

388,04  

 R$  

388,04  

 R$ 

501,31  

4.2 SETOP 
SER-

POR-060 

Portão de tubo de ferro colocado em 

cadeado 
m² 7,00 

 R$ 

 273,71  

 R$ 

1.915,97  

 R$ 

2.475,24  

5      Hidráulica            

5.1 SETOP 
LOU-

TAN-020 

Tanque de louça branca com coluna 22 
litros, incluisve válvula e sifão 

cromados 

Unid 1,00 
 R$  

512,08  

 R$  

512,08  

 R$ 

661,56  

5.2 SETOP 
HID-TUB-

010 

Fornecimento e assentamento de tubo 
PVC rígido soldável água, inclusive 

conexões e suportes, D=25 mm (NBR 

7362) 

Unid 10,00 
 R$ 

 15,89  

 R$  

158,90  

 R$ 

205,28  

5.3 SETOP 
MET-

TOR-040 
Torneira para tanque em metal, 

cromado 1/2'' - REF 1152 
Unid 1,00 

 R$  
80,88  

 R$  
80,88  

 R$ 
104,49  

6      Cerca e mourão de concreto            

6.1 SETOP 
CER-

MOU-020 

Cerca de mourão h=2,80m - mourão 
pré-fabricado de concreto ponta virada 

a cada 2,50 m, 3 fios de arame farpado 

e tela galvanizada #2'' Fio 12, inclusive 
fundação 

m 86,5 
 R$ 

 162,06  
 R$ 

14.018,19  
 R$ 

18.110,10  

      Total do item           

    Total geral      R$ 48.042,09  
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APÊNDICE 2 – Projeto Pátio de Compostagem de Pequeno Porte  

 

Projeto arquitetônico (planta-baixa) de pátio de compostagem de pequeno porte (5 a 10 

toneladas/dia) com potencial para construção em bairro São Francisco e outras áreas 

potenciais seguindo critérios técnicos da FAPESC (2017). 
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APÊNDICE 3 – Projeto Pátio de Compostagem - Cortes  

 

Projeto arquitetônico (Cortes) de pátio de compostagem de pequeno porte (5 a 10 

toneladas/dia) com potencial para construção em bairro São Francisco e outras áreas 

potenciais seguindo critérios técnicos da FAPESC (2017). 
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APÊNDICE 4 – Recomendações Gerais Pátios de Compostagem 

 

i. O Pátio deve possuir antes de sua abertura/operacionalização, licenciamento ambiental do órgão competente; 

 

ii. O Método de compostagem no pátio em Igarapé será o Método UFSC; 

 

iii. Deve ser provido de cercas/muros e deve contar com fechaduras e trancas de forma a possibilitar uma maior 

segurança dos equipamentos em seu interior; 

 

iv. No entorno do pátio é interessante a criação de cinturão verde de forma possibilitar um aspecto mais ecológico ao 

pátio e de minimizar quaisquer externalidades correlacionados a odores, emissão de poeiras fugitivas e impacto 

visual, ruído e dentre outras, muito embora o método UFSC conviva muito bem com tais fatores; 

 

v. O Pátio contará com equipamento triturador de podas;  

 

vi. Resíduos de podas, supressão de vegetação devem ser triturados e armazenados em local no interior do pátio; 

 

vii. O Pátio deve garantir a acessibilidade para manobra e circulação de veículos em seu interior de forma a facilitar a 

chegada dos orgânicos conforme manual do MMA (BRASIL, 2017); 

 

viii. O solo deve ser protegido com areia ou brita, seja na área entre as leiras, seja na área de manutenção; 

 

ix. Outros equipamentos tais como pás, enxadas, garfos, vassouras, rodos, carrinho de mão, balança, termômetro, 

baldes, bombonas dentre outros devem ser providenciados; 

 

x. Resíduos orgânicos proveniente de alimentos chegarão ao pátio por meio de bombonas 30-50 litros que após o 

abastecimento de leiras devem ser lavadas (tríplice lavagem) 

 

xi. Na área de lavação se faz a lavagem do material e das bombonas. É importante haver mangueiras, máquinas 

elétricas, escovas, esponjas, e acesso à água abundante. O piso deve ser preferencialmente de concreto para facilitar 

a limpeza nessa área. 

 

xii. O Patio deve ser provido de sanitário fixo ou móvel;  

 

xiii. O composto orgânico pronto e as bombonas devem ser armazenados em local seco e abrigado; 

 

xiv. O processo de compostagem no pátio deve ser monitorado diariamente (planilhas, check lists, relatórios, análises 

etc.) 

 

xv. O composto pronto pode ser enviado para muitos lugares, onde será utilizado em ajardinamento urbano, hortas, 

escolas, venda, etc.; 

 

xvi. A área de armazenamento e manutenção deve ter um espaço coberto, com instalação elétrica e hidráulica, e uma 

parte fechada, que possa ser trancada para manter os equipamentos em segurança. Um banheiro (de preferência um 

banheiro seco) e um refeitório podem ser necessários em pátios afastados; 

 

xvii. O pátio requer um sistema de drenagem para a coleta de resíduos líquidos da leira (que podem usados como 

biofertilizantes) para evitar a contaminação do lençol freático. O biofertilizante proveniente das leiras devem ser 

armazenados em contêiner de 1000 litros; 

 

xviii. Utiliza-se um sistema com canos de pvc com pequenos furos, enrolados por uma manta permeável protetora, e 

dispostos em valas com brita, posteriormente tapadas com terra; 

 

xix. Funcionários devem utilizar EPIS e uniformes nas rotinas; 

 

xx. O pátio deve ser mantido sempre limpo e ter lixeiras para separação de resíduos; 

 

xxi. Além das recomendações expostas em tela o Pátio deverá atender, sobretudo aos critérios técnicos da FAPESC 

(2017). 
 

Observações gerais com Base em Manual de Orientação MMA (2017). 
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