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RESUMO 

 

 

A destinação adequada dos rejeitos oriundos das diversas atividades humanas 

constitui um grande desafio, principalmente aos países em desenvolvimento. Em 

relação aos resíduos sólidos urbanos, no Brasil apenas 32,2% dos municípios destinam 

seus rejeitos em aterros 13,8% aterros sanitários e 18,4% aterros controlados contra 

63,6% os que dispõem em lixões. A gestão dos resíduos sólidos tem se tornado um 

expediente cada vez mais importante no contexto econômico da sociedade 

contemporânea. A ineficiência na gestão dos resíduos sólidos tem causado problemas de 

ordem social (associado à pobreza), e ambiental (contaminação do solo, do ar e da 

água), com reflexos econômicos para a sociedade em geral. Por se tratar de um 

problema estrutural de ordem local, equacionar os problemas causados pela degradação 

ambiental proveniente da complexa destinação final dos resíduos sólidos tem sido o 

maior desafio para os gestores municipais. A educação ambiental é o principal 

instrumento de transformação, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica em relação ao meio ambiente, gerando comprometimento e 

responsabilidade da população nas ações de saneamento e saúde. Tem sido utilizada 

como instrumento para resolver os problemas associados aos resíduos sólidos, desde a 

geração, coleta, transporte até a disposição no destino final. Visto isso, o presente 

trabalho objetivou a elaboração de propostas a serem implantadas no município de Tio 

Hugo RS, relacionadas aos Resíduos Sólidos Urbanos, enfocando a Conscientização 

Ambiental e despertar a comunidade sobre a importância da Coleta Seletiva, bem como 

o reaproveitamento dos materiais recicláveis, para que assumam atitudes que 

possibilitem a redução na geração dos resíduos sólidos e a correta destinação destes. O 

estudo permitiu diagnosticar a questão dos resíduos sólidos urbanos do município e 

propor alternativas, tais como instalação e construção de Ecopontos os quais recuperam 

áreas degradadas e se constituem em alternativa para os munícipes que, de outra forma, 

jogavam os resíduos nas ruas, e Ecocentros com usina de triagem e compostagem a qual 

pode trazer grandes benefícios ao município, possibilitando a redução significativa da 

quantidade de lixo a ser descartada diariamente, alem da geração de empregos e redução 

dos impactos causados pela atual forma de disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

e sensibilização em relação à coleta seletiva para minimizar esta problemática. 

 

 

Palavras-chaves: Resíduos Sólidos Urbanos, Educação Ambiental, Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The adequate destination of the deriving waste of the diverse activities human 

beings constitutes a great challenge, mainly to the developing countries. In relation to 

the urban solid residues, in Brazil only 32.2% of the cities sanitary landfills and 18.4% 

destine its waste in landfills 13.8% controlled aterros against 63,6% the ones that make 

use in dumps. The management of the solid residues if has become an expedient each 

more important time in the economic context of the society contemporary. The 

inefficiency in the management of the solid residues has caused problems of social 

order (associated to the poverty), and ambient (contamination of the ground, air and the 

water), with economic consequences for the society in general. For if dealing with a 

structural problem of local order, to equate the problems caused for the ambient 

degradation proceeding from the complex final destination of the solid residues has 

been the biggest challenge for the municipal managers. The ambient education is the 

main instrument of transformation, being basic for the development of a critical 

conscience in relation to the environment, generating commitment and responsibility of 

the population in the actions of sanitation and health. She has been used as instrument to 

decide the problems associates to the solid residues, since the generation, collects, 

transport until the disposal in the final destination. Visa this, the present work 

objectified the elaboration of proposals to be implanted in the city of Uncle Hugo RS, 

related to the Urban Solid Residues, focusing the Ambient Awareness and to awake the 

community on the importance of Selective it collects, as well as the reuse of the 

materials recycle, so that they assume attitudes that make possible the reduction in the 

generation of the solid residues and the correct destination of these. The study it allowed 

to diagnosis the question of the urban solid residues of the city and to consider 

alternatives, such as installation and construction of Ecopoints which recoups degraded 

areas and if constitute in alternative for thousand of people who, of another form, played 

the residues in the streets, and Echocentres with plant of selection and composting 

which can bring great benefits to the city, making possible the significant reduction of 

the amount of garbage to be discarded daily, beyond the generation of jobs and 

reduction of the impacts caused for the current form of final disposal of the residues 

urban solids and sensitization in relation collects selective for minimizing this 

problematic one. 

 

 

Key-word: Urban Solid residues, Ambient Education, Management of the Urban Solid 

Residues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano da população das 

nossas cidades, principalmente no que se refere ao desafio de preservar a qualidade de 

vida. 

O ser humano é responsável por grandes e rápidas transformações do meio 

ambiente. Os avanços e as inovações tecnológicas proporcionadas pela revolução 

industrial permitiram a produção de bens de consumo em quantidade para atender ao 

crescimento da população urbana ocorrida principalmente após a II Guerra Mundial, 

sendo intensificada pela migração da população rural para os centros urbanos. 

A natureza apresenta-se de forma dinâmica, mantendo-se em um ciclo constante, 

em perfeita harmonia. Essa harmonia é proveniente das trocas de energia existentes 

entre os seres vivos. A ação do homem tem desequilibrado esse sistema, colocando em 

risco sua qualidade de vida. A questão ambiental é considerada uma área cada vez mais 

urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da sua 

relação com a natureza (ROHDEN, 2011). 

Um dos maiores problemas do meio ambiente é a produção do lixo. Anualmente 

são produzidos milhões de toneladas de lixo, contendo vários materiais recicláveis 

como vidros, papéis, latas, dentre outros. Reaproveitando os resíduos antes de serem 

descartados, o acúmulo desses resíduos no meio ambiente diminui e com isso a poluição 

ambiental é minimizada, melhorando a qualidade de vida da população (FADINI; 

FADINI, 2011). 

Atualmente, a destinação final do lixo produzido diariamente, principalmente 

pela população urbana, está vinculada diretamente à preservação do meio ambiente. 

Então, diante dessa problemática, o que se pode fazer para minimizar a distribuição do 

lixo originado nas casas, indústrias, hospitais, restaurantes, dentre outros lugares? 

Segundo Pereira Neto (1993) ―o lixo tem diversas conotações, como forma de 

percepção dos indivíduos, dentre elas a visão sociopolítica, pela qual a coleta, o 

transporte, o acondicionamento, o tratamento e a eliminação dos resíduos sólidos são 

considerados limpeza pública, portanto, uma atribuição que cabe ao poder público 

municipal‖. Para o indivíduo, o lixo não é um problema, sobretudo porque ele acredita 

que a sociedade já encontrou a solução devida para o mesmo. Sua preocupação acaba no 
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momento em que o caminhão coletor passa recolhendo o lixo de sua casa.  Observa-se, 

então, a necessidade de poupar e preservar o meio ambiente e os recursos naturais não 

renováveis, pois esses crescem exponencialmente à população e ao consumo, o que não 

acontece com as reservas naturais. 

A conscientização ambiental constitui um processo informativo e formativo dos 

indivíduos, desenvolvendo habilidades e modificando atitudes em relação ao meio, 

tornando a comunidade educativa consciente de sua realidade global. Uma finalidade da 

conscientização ambiental é despertar a preocupação individual e coletiva para a 

questão ambiental com uma linguagem de fácil entendimento que contribui para que o 

indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente. Assim, torna-se necessário mudar o 

comportamento do homem com relação à natureza, com o objetivo de atender às 

necessidades ativas e futuras, no sentido de promover um modelo de desenvolvimento 

sustentável. Um programa de conscientização ambiental eficiente deve promover, 

simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atividades e de habilidades 

necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental (DIAS, 1992). 

Considerando que parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas ainda 

possui valor comercial, se manejado de maneira adequada, deve-se adotar uma nova 

postura e começar a ver o lixo como uma matéria-prima potencial. Sendo assim, 

considerando a complexidade das atividades humanas, pode-se verificar que resíduos de 

uma atividade podem ser utilizados para outra, e assim sucessivamente. O material que 

não for consumido nesse ciclo será nomeado como lixo (D`ALMEIDA; VILHENA, 

2000). 

O desenvolvimento e as conquistas do homem contemporâneo desencadeiam 

condições para a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que aumentam a 

responsabilidade de cada cidadão em relação à preservação do meio ambiente. Os 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) quando não gerenciados por meio de sistemas 

eficazes podem prejudicar a qualidade de vida das comunidades que os geram. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

 

A sociedade produz diariamente grande volume de resíduos de variada 

consistência e origem, influenciado principalmente pela industrialização e aumento no 

consumo de bens e serviços, cuja quantidade tem gerado consequências sociais, 

econômicas e ambientais, causando diversos problemas. O município de Tio Hugo, RS 

não se diferencia da maioria dos municípios que carregam consigo problemas, na 

separação dos resíduos, coleta seletiva, reaproveitamento, reciclagem e destinação final.  

Com base nas considerações acima têm-se como questão a problemática dos 

RSU no município de Tio Hugo – RS, e diagnosticou-se inicialmente: 

 

 

 Inexistência da aplicação e execução dos programas que estão previstos no 

Plano Ambiental Municipal; 

 Falta de incentivos para a coleta seletiva; 

 Empresa que faz a coleta tem caminhão com rolo compactador; 

 Lixeiras não são apropriadas; 

 Disposição de lixo em lugares inadequados; 

 Poluição visual; 

 Mau cheiro; 

 Contaminação das águas dos rios; 

 Presença de vetores tais como: moscas, mosquitos, pernilongos, vermes, baratas, 

ratos, aranhas e cachorros.  

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

É importante que se desenvolva uma Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos ao Município de Tio Hugo – RS juntamente com a Conscientização Ambiental, 

pois o município é conhecido por seu importante e estratégico entroncamento rodoviário 

- caminhos que ligam a estrada da produção aos principais pólos de distribuição do 
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Estado e até mesmo do país. Passam pelo município aproximadamente 30 mil veículos 

por dia. Devido à posição privilegiada entre os municípios da região, tendo ligação 

asfáltica com todas as cidades vizinhas, o entroncamento rodoviário de Tio Hugo é um 

dos três que interligam a região com o Brasil e com o Mercosul, sendo assim está em 

constante desenvolvimento e precisa adotar postura ambientalmente correta em relação 

ao manejo dos resíduos sólidos gerados trabalhando a conscientização ambiental, 

despertando o cidadão para sua responsabilidade sobre a questão. As Figuras 1 e 2 

apresentam o descaso com o meio ambiente no município justificando assim o problema 

e destacando a necessidade de alternativas para minimização do problema. 

 

 

Figura 1: Disposição imprópria de resíduos sólidos, no município de Tio Hugo, RS 
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Figura 2: Disposição inadequada de resíduos sólidos, em mata ciliar no município de 

Tio Hugo, RS 

 

Existem muitas formas de tratar os resíduos, porém ainda não há divulgação 

suficiente para conscientizar os seres humanos sobre o grande impacto que o lixo pode 

causar ao meio ambiente.  

A Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos no município de Tio Hugo, contribuirá 

com a paisagem estética, para uma vida melhor e mais saudável aos seus moradores e 

visitantes, servindo como referência para outros municípios. Segundo IBAM (2001), do 

ponto de vista estético, uma cidade limpa melhora a aparência da comunidade, ajuda a 

atrair novos residentes e turistas, valoriza os imóveis e movimenta os negócios.  

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Apresentar uma Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, enfocando a 

Conscientização Ambiental para o município de Tio Hugo, RS e despertar a 
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comunidade sobre a importância da Coleta Seletiva, bem como o reaproveitamento dos 

materiais recicláveis, para que assumam atitudes que possibilitem a redução na geração 

dos resíduos sólidos e a correta destinação destes. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Diagnosticar a situação atual dos resíduos sólidos no município de Tio Hugo em 

relação à coleta. 

 Propor alternativas para minimização dos resíduos e destinação final adequada.  

 Elaborar um folder de sensibilização e conscientização sobre coleta seletiva em 

relação aos resíduos sólidos urbanos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 O contexto dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

 

 

O desenvolvimento sustentável urbano propõe a melhoria da qualidade de vida 

da população e a conservação do ambiente, sendo também integrador, pois a qualidade 

de vida somente é viável com um ambiente conservado que supra as necessidades da 

população, zelando pela harmonia homem-natureza (TUCCI, 2007). 

Em 1990, aproximadamente 13% da população mundial era urbana no Brasil, 

cerca de 83% em 2007. Na América Latina, 77% da população era considerada urbana 

neste mesmo período e este crescimento urbano tem sido realizado de maneira 

insustentável com deterioração de qualidade de vida e do meio ambiente (TUCCI, 

2007). O crescimento da população em favelas é significante e seu adensamento é 

preocupante. Nas regiões mais pobres a infra-estrutura urbana (transporte, saneamento, 

água, coleta de lixo e drenagem) é mais deficiente. Em algumas cidades brasileiras, a 

população irregular ou informal chega a 50% (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2000 apud TUCCI, 2007). 

Segundo a Agenda 21 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento – CNUD, 1997) o manejo dos resíduos sólidos deve almejar 

modificar a causa do problema entendida, como os padrões não sustentáveis de 

produção e consumo e que deve considerar as seguintes áreas: 

 

 redução ao mínimo dos resíduos; 

 aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos 

resíduos; 

 promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; 

 ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos. 

 

Estas quatro áreas devem estar correlacionadas e se apoiarem de forma mútua, 

estando integradas e tendo a participação de todos os setores da sociedade. 
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Isaia, Isaia e Roth (1999) indicam que o atual modelo de desenvolvimento 

econômico instiga o desperdício, pois, utensílios são planejados para terem uma curta 

duração e a quantidade de resíduos sólidos no ambiente é incrementada. 

A problemática do lixo urbano está relacionada à sua origem e produção, da 

mesma forma que o conceito de inesgotabilidade e dos reflexos de comprometimento do 

meio ambiente, especialmente quanto à poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos 

(LIMA, 1995). De acordo com o autor, o fato mais preocupante é o de que a população 

cresce em ritmo acelerado, o que implica na expansão automática da industrialização 

para que possa atender às novas demandas, incrementando o volume de lixo produzido. 

A ausência de tratamento dessa massa pode contribuir de forma significativa com a 

degradação da biosfera e deteriorar a qualidade de vida do planeta. 

Isaia, Isaia e Roth (1999, p.20) esclarecem que: 

 

 

A geração de resíduos sólidos é proporcional ao aumento da população e 

desproporcional à disponibilidade de soluções para o gerenciamento dos 

detritos resultando em sérias defasagens na prestação dos serviços tais como 

a diminuição gradativa de atendimento, à redução do percentual da malha 

urbana atendida pelo serviço de coleta e o seu abandono em locais 

inadequados. 

 

 

A composição dos resíduos sólidos urbanos é um reflexo de hábitos culturais e 

de consumo da sociedade, além de depender do nível de renda e avanços tecnológicos 

(PRESA, 1982). 

Segundo Noguera (2000) a produção, acondicionamento, coleta e destino final 

são abordados como problemas pontuais e não como um desafio global. Isto pode ser 

verificado em algumas prefeituras, onde medidas isoladas são tomadas sobre o destino 

final. 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um grande desafio para toda a 

sociedade. O Brasil apresenta expressiva produção de RSU, conforme o IBGE (2002) 

são aproximadamente 45 milhões de toneladas anuais, sendo que grande parcela possui 

destino inadequado, resultando em problemas de saúde e ambientais como a emissão de 

metano na atmosfera que contribui com a intensificação dos gases causadores do efeito 

estufa. 
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Os efeitos maléficos provocados pelos resíduos sólidos quando acumulados às 

margens de cursos d‘água ou canais de drenagem e encostas, resultam em assoreamento 

e deslizamento de taludes, respectivamente. A poluição atmosférica gerada pela queima 

de resíduos a céu aberto e a contaminação de lençóis d‘água por substâncias químicas 

presentes na massa de resíduos são exemplos dos efeitos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. Os resíduos, quando mal acondicionados ou dispostos a céu aberto, também 

se constituem em foco de proliferação de vetores transmissores de doenças (LIMA, 

1995). 

Conforme Oliveira et al. (2003) aproximadamente 72% do total nacional de 

resíduos é disposto de forma indevida e compõe a carga poluidora que escorre pelas 

águas pluviais urbanas e rurais. 

A decomposição contínua da matéria orgânica presente nos lixões gera o 

chorume. A percolação das águas das chuvas ao longo do tempo possibilita que o 

lixiviado/percolado na massa de resíduos contraia características levemente ácidas, 

devido a processos químicos que ali ocorrem. Nestas condições, a água dissolve 

elementos e compostos que contaminam o lençol freático e as águas subterrâneas via 

substâncias e organismos patogênicos, metais pesados e substâncias perigosas (ISAIA, 

ISAIA e ROTH, 1999). Esta constatação também é abordada por Bidone (1999) que 

afirma que a decomposição da matéria orgânica em aterro sanitário gera um líquido de 

cor escura, o chorume, que se lixiviado causa contaminação do solo e cursos d‘água e se 

infiltrado causa contaminação do lençol freático. 

O metano (CH4) é um gás incolor combustível decorrente da ação das bactérias 

no material em decomposição, podendo acarretar em incêndios e explosões, em razão da 

penetração do gás nos solos adjacentes e também a morte da vegetação das cercanias, 

devido à redução do oxigênio no solo. Esse, juntamente com o gás carbônico, liberado 

durante o processo de decomposição anaeróbia dos resíduos, resulta no aquecimento da 

superfície, ou seja, no efeito estufa (ISAIA, ISAIA e ROTH, 1999). 

Em relação às doenças, de acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS 

(1998), no Brasil, 80% das doenças e 65% das internações hospitalares, implicando em 

gastos de US$ 2,5 bilhões por ano, relacionam-se com água contaminada e falta de 

esgotamento sanitário dos dejetos, sendo que, as enfermidades verificadas são desde 

gastroenterites a doenças graves que podem ser fatais e oferecer proporções epidêmicas. 

A disposição inadequada do lixo está diretamente relacionada à presença de 

vetores de diversas doenças. A oferta de alimento, abrigo e água atrai vetores como 
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urubus, ratos, baratas e mosquitos que encontram no acúmulo descontrolado de resíduos 

o ambiente propício à sua participação nos ciclos das doenças. Recentemente uma 

epidemia de dengue atingiu o Brasil. A presença do mosquito Aedes aegypti na cidade 

do Rio de Janeiro registrou cerca de 200 mil casos e 50 óbitos (PEQUENO, 2002). 

 

 

2.1.1 Resíduos sólidos: Definição  

 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da Norma 

Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004 de 2004, define resíduos sólidos como: 

 

 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos d‘água ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

 

 

Segundo D‘Almeida (2000), apud Junkes (2002), Resíduo Solido Urbano – RSU 

e o conjunto de detritos gerados em decorrência das atividades humanas nos 

aglomerados urbanos. Incluem-se nesta denominação os resíduos domiciliares, os 

originados nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, os 

decorrentes dos serviços de limpeza pública urbana, aqueles oriundos dos 

estabelecimentos de saúde, os entulhos de construção civil bem como os gerados nos 

terminais rodoviários, ferroviários, portos e aeroportos. Soares (2006) define lixo como 

―todo material sólido resultante das atividades domiciliares, comerciais e públicas de 

zonas urbanas e não mais utilizável‖. 

O Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais conceitua resíduo sólido como 

―todo e qualquer refugo, sobra ou detrito resultante da atividade humana, excetuando 
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dejetos e outros materiais sólidos; pode estar em estado sólido ou semi-sólido‖ (LIMA, 

1995). 

 

 

2.1.1.1 Classificação dos resíduos sólidos  

 

 

Segundo Mandarino (2000) ―faz-se necessário uma classificação dos resíduos 

sólidos, a fim de propiciar a definição do tipo de tratamento e destinação final que 

devem receber, para que não causem maiores danos ao homem e ao meio ambiente‖. 

James (1997) apud Junkes (2002) e Costa (2004) apud Ribeiro (2004), 

apresentam as seguintes classificações do lixo: 

 

- por sua natureza física: 

 Seco: composto por papeis, metais, vidros e plásticos e 

 Úmido: composto por restos de alimentos. 

 

- por sua composição química: 

 Orgânica: caracterizados principalmente por cascas e restos de frutas, legumes e 

hortaliças, restos de alimentos, carnes, podas de jardim, etc. 

 Inorgânica: resultantes de materiais brutos. Podem ser subdivididos em 

recicláveis, aqueles passíveis de retornarem ao sistema produtivo como matéria-

prima para outros produtos, e não recicláveis os que não podem ser 

reaproveitados em virtude de suas características ou por falta de tecnologias 

adequadas. 

 

Conforme o IBAM (2001) o principal elemento para a caracterização dos 

resíduos sólidos esta relacionado à sua origem. Sob esse critério, os diferentes tipos de 

lixo podem ser agrupados em cinco classes, como se segue: 

 

 Doméstico ou residencial: são aqueles gerados nas atividades diárias em casas, 

apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais; 
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 Comercial: aqueles gerados em estabelecimentos comerciais, cujas 

características são dependentes das atividades desenvolvidas ali. ―Num sistema 

de limpeza urbana, e importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" 

e "grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resíduos dos grandes geradores 

pode ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para 

sustentação econômica do sistema.‖ (IBAM, 2001, p.27). Pode-se adotar como 

parâmetros para a criação desses subgrupos, por exemplo, a geração de ate 120 

litros de lixo por dia para o pequeno gerador e aqueles estabelecimentos que 

geram quantidade superior a esse limite como grandes geradores; 

 Público: são caracterizados como aqueles que foram descartados 

inadequadamente em logradouros públicos pela população, como papeis e restos 

de embalagens, e aqueles originados do ambiente natural, como folhas, flores, 

poeira, terra e areia, sem desconsiderar aqueles oriundos dos serviços de capina 

e poda nos logradouros e jardins; 

 Domiciliar especial: grupo que abrange os entulhos de obras, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes e pneus. Geralmente, esses resíduos são descartados 

juntamente com os resíduos domiciliares, representando um grande risco de 

contaminação ao ambiente por conterem metais pesados com características de 

corrosividade, toxicidade e reatividade, como as pilhas, baterias e lâmpadas 

fluorescentes. Estas, portanto, são classificados como resíduos perigosos e 

devem receber atenção especial na coleta e descarte; 

 De fontes especiais: ―são resíduos que, em função de suas características 

peculiares, passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte ou Disposição final‖ (IBAM, 2001, 

p.31). Dentro dessa classe estão os resíduos industriais, radioativos, lixo de 

portos, aeroportos e terminais rodoviários, resíduos agrícolas e os de serviços de 

saúde (IBAM, 2001). 

 

Uma classificação para os resíduos sólidos que se sobrepõe a todas as demais é 

aquela que considera os riscos potenciais dos resíduos ao ambiente, dividindo-os em 

três classes: perigosos, inertes e não inertes, conforme a ABNT (NBR 10.004, 2004). 
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 Resíduos Classe I - Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade ou uma 

das características descritas como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade ou patogenicidade. 

 Resíduos Classe II - Não Perigosos 

 Resíduos classe II A - Não inertes: aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos Classe I - Perigosos ou de resíduos 

classe II B – Inertes. Podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

 Resíduos Classe II B – Não perigosos e inertes: quando 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada 

ou deionizada, à temperatura ambiente, não possuem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor. 

 

 

Para Monteiro et al. (2001) as características a serem apresentadas nos resíduos 

sólidos variam segundo alguns indicadores sociais, econômicos, culturais, geográficos e 

climáticos, ou seja, as comunidades apresentam diferenças entre si que vão refletir na 

composição física dos resíduos, aumentando substancialmente as dificuldades nos 

processos de gestão dos mesmos. 

 

 

2.1.2 Gestão integrada dos resíduos sólidos 

 

 

Segundo o IBAM (2001), o conceito de gestão integrada de resíduos sólidos 

envolve diversos atores e o processo como um todo de forma a possibilitar o 

desenvolvimento sustentável. As estratégias, ações e procedimentos devem visar o 

consumo responsável, a mínima geração de resíduos e a promoção do trabalho com a 

participação de diversos segmentos da sociedade. 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos é ―o envolvimento de 

diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de 
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realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo‖ (IBAM, 

2001, p.8). 

O plano de gestão integrada deve atender todas as etapas, desde a geração até a 

disposição final de resíduos sólidos, com a finalidade de proteger o meio ambiente e 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Este é um problema complexo que deve 

requerer grande abrangência, ou seja, uma visão sistêmica e integrada dos resíduos 

sólidos (VALLE, 2004). 

Gestão integrada significa, segundo Nunesmaia (2002) uma forte participação da 

população na definição de prioridades no modelo de gestão que se dá por tomada de 

decisões democráticas, articulada com as escolhas tecnológicas. Além disto, a 

comunidade possui um papel fundamental no controle e acompanhamento. Enquanto 

isto, a gestão socialmente integrada é definida a partir da importância agregada ao social 

– em especial a inclusão social, aos aspectos sanitários, ambientais e econômicos e à 

participação da comunidade. 

O Ministério do Meio Ambiente (2007) afirma que são óbvias as implicações da 

gestão inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente, refletidas na degradação do 

solo, comprometimento de mananciais, poluição do ar e na saúde pública. 

A gestão de resíduos sólidos deve ser analisada em seu conjunto. É preciso 

valorizar a necessidade de mudanças no comportamento e hábitos do cidadão, da 

sociedade moderna, relativos à redução do consumo e da produção. A consolidação 

dessas mudanças é um grande desafio para a política de educação ambiental junto à 

sociedade (NUNESMAIA, 2002). 

Partindo da premissa que o gerenciamento dos resíduos sólidos é um processo 

dinâmico, onde soluções ou alternativas deverão acompanhar as mudanças de atitudes e 

de hábitos, com a introdução de novos padrões de consumo e de produção, o sucesso de 

um programa de gestão está diretamente associado à integração do poder público e à 

participação da sociedade, nos seus vários segmentos. Estas mudanças podem ocorrer 

de forma impositiva, com a adoção de instrumentos de comando e controle (como a 

legislação, por exemplo) e econômicos (taxas, impostos, forças de mercado), ou ainda 

por meio de instrumentos de persuasão como a educação ambiental e a mobilização 

popular (MACHADO, 2002). 

O gerenciamento integrado dos RSU ―trata-se do conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração 

municipal desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos) para 
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coletar, tratar e dispor o lixo de sua cidade.‖ (CEMPRE, 2001 apud LOPES, 2003). 

Implica, portanto, a busca continua de parceiros, especialmente junto às lideranças da 

sociedade e de entidades importantes na comunidade, para comporem o sistema (IBAM, 

2001). 

As instituições responsáveis pelo sistema de Gerenciamento Integrado dos 

Resíduos Sólidos Urbanos - GIRSU devem contar com uma estrutura organizacional 

que forneça o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades do sistema de 

gerenciamento. Abrange vários subsistemas com funções diversas, como de 

planejamento estratégico, técnico, operacional, gerencial, recursos humanos, entre 

outros (CASTILHOS JR. et al., 2002). 

Um sistema de gerenciamento ideal e aquele que objetiva minimizar a 

quantidade de lixo gerada, levando em conta o atendimento das necessidades sociais e 

buscando a sustentabilidade do sistema. Vinculado a isso, tem-se a utilização de 

processos de recuperação dos resíduos como a reciclagem, e a escolha de um método de 

disposição menos agressivo ao meio ambiente, condizente com a situação do município 

e principalmente, a conscientização e participação efetiva da comunidade para garantir o 

sucesso do sistema de GIRSU. 

Neste contexto, torna-se relevante a implantação de programas de coleta seletiva 

do lixo – embasada no efetivo envolvimento da população e na adequada e completa 

ação dos órgãos responsáveis pelo GIRSU – que consiste na separação, na fonte 

geradora, dos resíduos recicláveis, como papel, vidro e plástico (ou lixo seco do lixo 

úmido). A logística reversa tem como vantagens principais facilitar a reciclagem, 

devido à conservação das propriedades físicas de alguns materiais, por mantê-los 

segregados de outros resíduos, elevando seu potencial de aproveitamento e facilitando 

os serviços de triagem para posterior tratamento e destinação final. Também é de suma 

importância a adoção de programas de educação ambiental para a sensibilização da 

comunidade, levando-a gradativamente ao consumo consciente, sendo este o principal 

foco dos programas de conscientização ambiental. 

Finalmente, no modelo proposto pelo IBAM (2001) o pleno funcionamento do 

GIRSU depende da atuação de subsistemas específicos nos quais possam atuar não 

somente agentes vinculados a prefeitura, mas também: 

 

 A população, empenhada na separação e acondicionamento diferenciado dos 

materiais recicláveis em casa;  
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 Os grandes geradores, responsáveis pelos próprios rejeitos; 

 Os catadores, organizados em cooperativas, capazes de atender a coleta de 

recicláveis oferecidos pela população e comercializá-los junto às fontes de 

beneficiamento;  

 Os estabelecimentos que tratam da saúde, tornando seus resíduos inertes ou 

oferecidos à coleta diferenciada, quando isso for imprescindível, sem 

desconsiderar as normas e resoluções relativas ao gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde - RSS (resolução da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA RDC 306/2004 e resolução CONAMA 358). 

 

A prefeitura, através de seus agentes, instituições e empresas contratadas, que 

por meio de acordos, convênios e parcerias deve exercer papel protagonista no 

gerenciamento integrado de todo o sistema. 

A seguir, na Tabela 1, expõem-se os responsáveis pelo gerenciamento dos 

diferentes tipos de resíduos. 

 

Tabela 1: Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo. 

TIPOS DE LIXO RESPONSÁVEL 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura* 

De Serviços Prefeitura 

Industrial Gerador (indústrias) 

Serviços de saúde Gerador (hospitais etc.) 

Portos, aeroportos e terminais  

ferroviários e rodoviários 

Gerador (portos etc.) 

Agrícola Gerador (agricultor) 

Entulho Gerador* 

Radioativo CNEN 

Obs.: (*) a Prefeitura é co-responsável por pequenas quantidades (geralmente menos 

que 50 kg/dia), e de acordo com a legislação municipal específica. 

Fonte: JARDIM et al. (1995). 

 

A zona urbana é uma grande geradora de lixo, devido à intensa atividade entre 

os agentes econômicos. Essa intensificação das atividades aliadas ao crescimento 
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populacional gera cada vez maiores quantidades de lixo dispostas no meio ambiente, no 

entanto, essas atividades também podem ser encontradas na área rural dos municípios, 

porém em quantidade inferior a das áreas urbanas. 

Aliado a estes problemas, o crescente êxodo rural e a falta de infra-estrutura 

urbana para suportar o aumento populacional, faz com que grande parte dos resíduos 

sólidos não sejam coletados e fiquem em lugares inadequados. Segundo Grippi (2001), 

estatisticamente a disposição final do lixo urbano no Brasil está assim representada 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Disposição do Lixo Brasileiro 

Unidades de destinação final 

 

Porcentagem (%) 

Lixão a céu aberto 80% 

Aterros Controlados 13% 

Aterro Sanitário 5% 

Usina de Reciclagem 1% 

Usina de Compostagem 0,9% 

Usina de Incineração 0,1% 

Fonte: Adapatado, Grippi, 2001. 

 

 

2.1.3 Redução e reutilização de resíduos 

 

 

A minimização da produção de resíduos é uma tarefa gigantesca que pressupõe a 

conscientização dos agentes políticos e econômicos e das populações em geral para que 

todos se sintam responsáveis pela implementação de medidas tendentes à redução dos 

resíduos. Ao nível da Administração Central é indispensável que se tomem as medidas 

legislativas necessárias a este objetivo, complementadas com incentivos fiscais para que 

as empresas se sintam encorajadas a mudar de atitude face a este problema (RUSSO, 

2003). 
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Na indústria, onde se gera uma produção de resíduos equiparáveis a urbanos que 

deságuam, quase sempre, nos sistemas municipais, a minimização pode ser conseguida 

através de alterações tecnológicas e de formação do pessoal da produção e da 

manutenção, redução que poderá ser conseguida com um programa de minimização da 

produção de resíduos sólidos, baseados em três aspectos estratégicos: redução na fonte, 

separação na fonte e reciclagem (RUSSO, 2003). 

 

 

2.1.4 Redução na fonte 

 

 

A redução de resíduos na fonte pressupõe a diminuição ou a eliminação da 

produção de resíduos nas fábricas, através de alterações do processo industrial, que 

podem ser do seguinte tipo: 

 

 Alterações das matérias primas utilizadas; 

 Melhoramentos tecnológicos; 

 Alterações de procedimentos e práticas operacionais; 

 Redução das embalagens. 

 

As alterações das matérias primas utilizadas nos processos de fabrico são 

devidas a substituições ou purificações das matérias primas, quase sempre fruto de 

investigação com o objetivo de rentabilização ou devido a medidas legislativas. 

As alterações tecnológicas devem levar ao melhoramento das performances da 

indústria. Há, muitas vezes, maneiras diferentes de se produzir o mesmo produto com 

geração de diferentes resíduos e com periculosidade diferentes. Este tipo de estratégia é 

das mais importantes em programas de minimização de resíduos, e exige investimentos 

em investigação e em equipamentos. 

A redução das embalagens é outra das soluções de minimização da produção de 

resíduos que deve ser posta em prática, com a responsabilização dos seus produtores em 

dar uma solução adequada às mesmas. 

A redução de produção de resíduos na fonte geradora é estratégia preventiva e 

pode ser realizada somente com uma política específica executada por meio de 
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instrumentos regulatórios, econômicos e sociais, sendo que a maneira mais efetiva de 

atingir esse objetivo é evitar a sua geração. A produção ―per capita‖ anual de resíduos 

sólidos municipais vem aumentando constantemente em virtude, entre outros, dos 

resíduos de embalagens. Desta forma é possível concluir que a política deve ser 

dirigida, principalmente, para as embalagens, tanto para a redução das mesmas, como 

para a utilização de embalagens menos impactantes ao meio ambiente. 

A redução na fonte vem também conhecida como ―prevenção de resíduo‖, é 

definida pela EPA (Environmental Protection Agency) como qualquer mudança no 

projeto, fabricação, compra ou uso de materiais ou produtos, inclusive embalagens, de 

modo a reduzir a sua quantidade ou toxicidade, antes de se tornarem resíduos sólidos 

urbanos. Como exemplos de atividades de redução destacam-se: 

 

 ―design‖ dos produtos ou embalagens voltados à redução da quantidade, à 

redução da toxicidade dos materiais utilizados e a facilitação do reuso; 

 reuso de produtos ou embalagens como, por exemplo, garrafas recicláveis, 

―pallets‖recicláveis, barris e tambores recondicionados; 

 aumento da vida útil dos produtos, de modo a evitar ao máximo possível, a 

necessidade de produzi-los e, conseqüentemente, dispô-los; 

 a utilização de embalagens que diminuam os danos ou o derramamento dos 

produtos; e gerenciamento de resíduos orgânicos como restos de alimentos e 

resíduos de jardinagem, por meio da compostagem no próprio local ou por 

outras alternativas de disposição (como dispor restos de poda sobre o gramado). 

 

Outras ações que contribuem para reduzir a disposição de materiais orgânicos 

são o estabelecimento de taxas variáveis para a coleta de lixo, de modo a estimular a 

redução da quantidade de restos alimentares dispostos, o aprimoramento da tecnologia 

de aproveitamento do produto descartado, o paisagismo com plantas que demandam 

pouca água e geram resíduo mínimo, etc. Uma legislação ou norma que, por exemplo, 

proíba a disposição de resíduos de jardinagem em aterros pode constituir medida de 

considerável eficácia para a redução de resíduos e para a economia de recurso na sua 

disposição final. 

A prevenção também inclui o reuso de produtos ou materiais. Assim, as 

atividades de redução na fonte influenciam o fluxo do resíduo antes do ponto de 
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geração. Além de aumentar a vida do produto, o reuso de produtos e embalagens 

retardam o tempo em que os itens devem ser finalmente descartados como resíduos. 

Quando um produto é reutilizado, a presumível compra e o uso de um novo produto são 

geralmente retardados. 

 

 

2.1.5 Reciclagem 

 

 

É o resultado de uma serie de atividades através das quais os materiais que se 

tornariam, ou estão no lixo, são desviados, sendo coletados, separados e processados 

para a sua utilização como matéria-prima de bens anteriormente manufaturados com 

matéria-prima virgem. Esses materiais retornam ao ciclo produtivo, o que contribui para 

o aumento da vida útil de áreas de disposição final, diminui a exploração de recursos 

naturais entre outras vantagens (SOARES, 2006). 

A reciclagem, no entanto, não pode ser vista como a principal solução para o 

lixo. É uma atividade econômica que deve ser encarada como um elemento dentro de 

um conjunto de soluções. Estas são integradas no gerenciamento do lixo, já que nem 

todos os materiais são técnica ou economicamente recicláveis. A separação de materiais 

do lixo aumenta a oferta de materiais recicláveis. Entretanto, se não houver demanda de 

produtos reciclados por parte da sociedade o processo é interrompido, os materiais 

abarrotam os depósitos e, por fim, são aterrados ou incinerados como rejeitos 

(IPT/CEMPRE, 1995). 

Segundo Taguchi (2001) a reutilização e reciclagem são práticas bastante 

antigas, os ―sucateiros‖ da antiguidade recolhiam espadas nos campos de batalha para 

fazer novas armas. As cidades não possuíam serviços públicos de coleta de lixo e em 

São Paulo foi só em 1869 que a Câmara Municipal resolveu contratar carroceiros para 

recolher o lixo das casas. A partir do final da década de 70 segundo Wells (1997), as 

primeiras ações de reciclagem de lixo associadas a programas de coleta seletiva 

começaram a surgir no país, sendo que a prefeitura de Pindamonhangaba, no Estado de 

São Paulo foi pioneira com uma experiência implantada em 1978, e a coleta era 

realizada com apoio de charretes a tração animal. 

Segundo Pereira (2000) a reciclagem já é utilizada no Brasil e em várias partes 

do mundo pelas indústrias de transformação, onde um programa bem conduzido tende a 
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desenvolver na população uma nova mentalidade sobre questões que envolvem a 

economia e a preservação ambiental, o cidadão acondicionando corretamente o lixo de 

sua residência passa a se colocar como peça integrante de todo um sistema de 

preservação do meio ambiente bem maior e mais concreto do que um mero espectador 

de todas as campanhas comumente veiculadas em favor da preservação de sua própria 

espécie. 

Segundo Jardim (1995) o maior objetivo de um programa de reciclagem é o 

componente ambiental por meio da exploração em menor escala dos recursos naturais 

diante do aproveitamento de materiais recicláveis como matéria- prima de um novo 

processo de industrialização, além de diminuir o lixo acumulado. Os indicativos do 

tempo que a natureza leva para decompor materiais recicláveis como: jornais de 2 a 6 

semanas; embalagens de papel de 1 a 4 semanas; sacos e copos de plásticos 200 a 450 

anos; latas de alumínio 100 a 500 anos; garrafas e vidros tempo indeterminado, somam 

prejuízos incalculáveis se ficarem na natureza. O retorno econômico - financeiro das 

iniciativas de reciclagem e reutilização de material reciclado segundo James (1997), no 

processo produtivo é a principal motivação para a indústria de embalagens. Segundo 

D‘Almeida (2000), para cada tonelada de papel reciclado são poupadas 

aproximadamente 20 árvores que além da preservação das florestas proporcionam uma 

economia de energia em torno de 70%, com o plástico chega-se a 50%, portanto, além 

do retorno em termos ecológicos temos também economia de energia e água na 

produção; também tem vários materiais recicláveis que geram atividade artesanal, 

possibilitando que inúmeras pessoas tenham o sustento por meio da confecção e 

comércio desses adornos, brinquedos, acessórios feitos, por exemplo, com plásticos de 

garrafas. 

Segundo Vilhena (1999) a reciclagem tem sido responsável pela criação de 

muitos negócios novos, onde a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos e o CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem 

promoveram levantamentos que mostrou a existência de 510 empresas que atuam como 

fabricantes de equipamentos para reciclagem ou como estabelecimentos que compram e 

vendem materiais recicláveis. Juntos esses negócios têm conseguido criar centenas de 

novos empregos com investimento relativamente baixo favorecendo principalmente a 

população com menor qualificação profissional. 

O mercado de recicláveis no Brasil, segundo IBAM (2001) vem crescendo 

rapidamente, com significativos índices de recuperação de materiais, embora também 



22 

esteja crescendo o nível de exigência sobre a qualidade do material. No Brasil, como 

incentivo a reciclagem foi criado um sistema chamado de ―Bolsa de Resíduos‖, através 

desse sistema de troca de informações, os interessados em vender, comprar ou doar 

resíduos publicam-no na Bolsa, indicando o tipo, a composição química e quantidade 

(CEMPRE, 2011). 

As indústrias que trabalham com matéria-prima reciclada têm exigido três 

requisitos básicos para compra dos materiais: escala de produção, regularidade no 

fornecimento e qualidade do material. Assim, a obtenção de materiais classificados 

corretamente e limpos facilita sua comercialização, alem de agregar maior valor aos 

recicláveis (IBAM, 2001). 

A Associação Brasileira de Embalagens – ABRE – disponibiliza em seu site na 

internet dados sobre a situação da reciclagem no Brasil nos últimos anos. Segundo a 

ABRE, as embalagens de alumínio, PET, vidro e aço são amplamente recicladas no 

Brasil. O índice brasileiro de reciclagem do PET e de 51,3 %, o maior do mundo entre 

os países onde não ha coleta seletiva. A reciclagem do vidro e bastante vantajosa devido 

ao aproveitamento de 100% do material rejeitado na produção de novas embalagens, 

sem perdas durante o processo de reciclagem; o Brasil reciclou, em 2005, 

aproximadamente 9,4 bilhões de latas de alumínio, o que representa 127,6 mil toneladas 

desse resíduo; 33% do papel que circulou nos país em 2004 retornaram a produção 

através da reciclagem (ABRE, 2011). 

A reciclagem deve ser fomentada e incentivada ao mais alto nível, pois muitos 

dos produtos residuais da atividade de certas indústrias, estabelecimentos comerciais e 

das residências, podem ser reutilizadas, recuperados ou usados como matéria prima para 

outras indústrias. 

Segundo CEMPRE (2011), pode listar-se uma série de vantagens decorrentes da 

reciclagem: 

 

 minimização de resíduos para deposição final; 

 aumento da flexibilidade dos aterros sanitários; 

 melhoramento das condições de saúde; 

 redução dos impactos ambientais; 

 economia de energia e de recursos naturais. 
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O melhoramento do mercado da reciclagem ou o seu aparecimento como forma 

econômica auto sustentada depende também de medidas governamentais, especialmente 

na fase de arranque, de que se salientam: 

 

 incentivos fiscais às indústrias que utilizam material reciclado numa 

percentagem mínima a fixar para cada indústria; 

 incentivos para a coleta seletiva; 

 incentivos para a criação de bolsas de resíduos; 

 incentivos a parcerias (indústria/ comércio/consumidores); 

 taxação de produtos de baixa vida útil; 

 taxação extra na deposição de recicláveis em aterros sanitários, onerando os seus 

detentores (privados ou públicos). 

 

Apenas quando estiverem esgotadas as alternativas de redução de consumo, 

reuso e reciclagem é que se deve fazer a opção pelo tratamento, levando-se em 

consideração o ônus ambiental de cada alternativa que possa vir a ser adotada. O mesmo 

raciocínio vale para o setor produtivo, onde a busca por tecnologias menos impactantes, 

chamadas também ‗limpas‘, é essencial para a manutenção da qualidade de vida no 

planeta. Tais tecnologias devem ser avaliadas dentro de uma ótica do ciclo de vida dos 

produtos, ou seja, levando-se em conta todos os impactos ambientais envolvidos desde a 

primeira etapa de obtenção da matéria- prima, passando-se pela fabricação, utilização, 

alternativa de reuso, reciclagem e alternativas de disposição final do produto quando o 

mesmo não se prestar mais a fim algum. 

 

 

2.1.6 Geração e acondicionamento 

 

 

Segundo Cheremisinoff (2003) o crescimento da população ou declínio devido a 

mudanças na taxa de crescimento, taxa de óbito ou significante migração, afetam a 

geração de RSU residenciais, comerciais e industriais. A geração per capta depende de 

pelo menos três fatores principais: status socioeconômico, grau de urbanização e 

tamanho das famílias. 
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Segundo Lima (2004) outros fatores que influenciam a geração e a composição 

dos RSU são: 

 

 número de habitantes; 

 área relativa de produção; 

 variações sazonais; 

 condições climáticas; 

 hábitos e costumes da população; 

 nível educacional; 

 poder aquisitivo; 

 leis e regulamentações específicas. 

 

Com as migrações periódicas em férias de verão e inverno e a paralisação de 

atividades escolares no mesmo período, ocorrem consideráveis mudanças na rotina dos 

estabelecimentos comerciais e industriais, principalmente de cidade potencialmente 

turísticas. Em algumas cidades o volume gerado pode dobrar em períodos de férias 

(LIMA, 2004). 

A educação ambiental adquire um papel de destaque na geração de resíduos 

sólidos urbanos, pois o problema dos resíduos é vivenciado por todas as pessoas em 

suas casas. Castro apud Savi (2005), aponta como sendo um dos princípios básicos da 

educação ambiental sobre os resíduos, o conceito dos ―3 Rs‖: 

 

a. Reduzir: estimular a população a reduzir a quantidade de resíduos gerada, 

através do reordenamento dos materiais usados no seu cotidiano, combatendo o 

desperdício que resulta em ônus para o Poder Público e, conseqüentemente, para 

o contribuinte, além de favorecer a preservação dos recursos naturais. 

b. Reutilizar: reaproveitar os mesmo objetos são práticas recomendadas para os 

programas de educação ambiental, como por exemplo, escrever na frente e verso 

da folha de papel, usar embalagens retornáveis e reaproveitar embalagens 

descartáveis para outros fins. 

c. Reciclar: contribuir com programas de coleta seletiva, separando os materiais 

recicláveis. 
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A hierarquia dos 3Rs: Reduzir a geração e o desperdício nas fontes geradoras; 

Reutilizar os produtos e Reciclar os materiais, segue o princípio de que causa menor 

impacto evitar a geração de resíduos do que reciclar os materiais após o seu descarte 

(GRIMBERG E., BLAUTH, 1998). 

Os métodos de acondicionamento de resíduos utilizados incluem a utilização de 

tambores metálicos ou plásticos contendo o lixo solto, caixas de papelão e o 

predominante descarte em receptáculos plásticos, como sacolas de supermercado e 

sacos de lixo. 

Alguns resíduos requerem métodos especiais de acondicionamento, como os 

oriundos de serviços de saúde, e aqueles de caráter perfurocortante, devido ao seu 

potencial risco de prejuízo a saúde dos coletores e catadores de lixo. 

Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares significa prepará-los para a coleta 

de forma sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de 

resíduos. 

A qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da forma 

adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no 

local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta. A 

população tem, portanto, participação decisiva nesta operação. 

A importância do acondicionamento adequado está em: 

 

 evitar acidentes; 

 evitar a proliferação de vetores; 

 minimizar o impacto visual e olfativo; 

 reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva); 

 facilitar a realização da etapa da coleta. 

 

Para Monteiro et al. (2001) acondicionar os resíduos sólidos domiciliares 

significa dispor os mesmos em recipiente apropriado de maneira a facilitar sua coleta, 

de forma sanitariamente correta e compatível com o tipo e a quantidade de resíduo. Essa 

é uma questão importantíssima, pois revela o nível da participação da comunidade, a 

qualidade do serviço prestado e a forma na qual a paisagem se apresenta no ambiente 

trabalhado. 

Segundo Veloso e Mesquita Junior (2001) a forma de acondicionamento dos 

resíduos sólidos urbanos deverá levar em conta: sua natureza intrínseca, o destino a lhes 
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ser dado, maneira segundo a qual será feito seu recolhimento, e as características do 

veículo a ser utilizado em seu transporte. 

Em muitas cidades ainda são usados latões sem tampa e pesados. O emprego 

desse sistema, embora traga economia aos usuários em virtude do recipiente ser 

retornável, resulta em consideráveis atrasos nos procedimentos de coleta. Nos dias 

atuais é quase universal a utilização de sacos plásticos para o acondicionamento da 

maior parte dos resíduos sólidos urbanos convencionais. Existem no mercado sacos 

plásticos específicos para esse tipo de uso com diversas capacidades, embora seja 

extremamente comum a reutilização, para essa finalidade, de sacolas plásticas 

fornecidas por estabelecimentos comerciais (supermercados, mercearias, padarias, 

farmácias). 

 

 

2.1.7 Coleta e transporte 

 

 

A coleta e disposição final do lixo urbano são de competência dos municípios. 

Segundo dados do IBGE (2002), aproximadamente 60% dos RSU coletados são 

dispostos em vazadouros a céu aberto no Brasil. 

A organização do gerenciamento do processo de coleta deve objetivar a coleta 

de 100% do lixo gerado, ou seja, a universalização da coleta. Cunha e Caixeta Filho 

(2002) relatam que a coleta engloba desde a partida do veiculo da garagem, 

compreendendo todo o percurso gasto na viagem para remoção dos resíduos dos locais 

onde foram acondicionados aos locais de descarga, ate o retorno do veículo ao ponto de 

partida. 

Sobre a classificação dos sistemas de coleta, Cunha e Caixeta Filho (2002, 

p.145) afirmam que: 

 

 

A coleta normalmente pode ser classificada em dois tipos de sistemas: 

sistema especial de coleta (resíduos contaminados) e sistema de coleta de 

resíduos não contaminados. Nesse último, a coleta pode ser realizada de 

maneira convencional (resíduos são encaminhados para o destino final) ou 

seletiva (resíduos recicláveis que são encaminhados para locais de tratamento 

e/ou recuperação). 
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Ainda segundo os mesmos autores, são diversos os tipos de veículos coletores, 

abrangendo os motorizados e não-motorizados (os que utilizam a tração animal como 

forca motriz); caminhões compactadores, que podem reduzir a 1/3 o volume inicial dos 

resíduos, e os veículos comuns (tratores, coletor de caçamba aberta e coletor com 

carrocerias tipo prefeitura ou baú). Há também os caminhões multicaçamba utilizados 

na coleta seletiva, em que os materiais coletados recicláveis são alocados separadamente 

dentro da carroceria do caminhão. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 

12.980/93 classifica os diferentes tipos e define as atividades de coleta em: 

 

a. Coleta domiciliar: coleta dos resíduos domiciliares, (formado por resíduos 

gerados em residências e estabelecimentos comerciais), industriais, públicos e de 

prestação de serviços, cujos volumes e características sejam compatíveis com a 

legislação municipal vigente. 

b. Coleta ambulatorial: coleta regular dos resíduos produzidos nas farmácias, 

centros de saúde, laboratórios, ambulatórios, clínicas veterinárias e 

estabelecimentos congêneres, executada por veículos apropriados. 

c. Coleta especial: coleta destinada a remover e transportar resíduos especiais não 

recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias, tais 

como: origem, volume, peso e quantidade. Enquadram-se neste caso: móveis 

velhos, restos de limpeza e de poda de canteiros, praças e jardins, entulhos, 

animais mortos de pequeno, médio e grande porte e similares. 

d. Coleta hospitalar externa: coleta dos resíduos de serviços de saúde gerados em 

estabelecimentos hospitalares. Esta coleta é executada por veículos exclusivos, 

de forma a não ocorrerem problemas de espalhamento de resíduos e 

derramamento de líquidos nas vias públicas ou problemas de contato manual. 

e. Coleta particular: coleta de qualquer tipo de resíduo sólido urbano pela quais 

pessoas físicas ou empresas, individualmente ou em grupos limitados, executam-

na ou pagam a terceiros. 

f. Coleta de resíduos de feiras, praias e calçadões: coleta regular dos resíduos 

oriundos da limpeza e varrição de feiras, praias e calçadões. 

g. Coleta de resíduos com riscos para saúde: coleta regular que remove resíduo 

proveniente de estabelecimentos que apresentam riscos de contaminação, tais 

como: presídios, portos, aeroportos internacionais e similares. 
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h. Coleta seletiva: coleta que remove os resíduos previamente separados pelo 

gerador, tais como: papéis, latas, vidros e outros. 

i. Coleta de varredura: coleta regular dos resíduos oriundos da varrição de vias e 

logradouros públicos. 

 

 

2.1.8 Coleta Seletiva 

 

 

A resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 estabelece o padrão de 

cores Figura 3, para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva. 

A coleta seletiva consiste na separação, na própria fonte geradora, dos 

componentes que podem ser recuperados, mediante um acondicionamento distinto. 

 

 

Figura 3: Tabela de Cores Padrão CONAMA 

Fonte: CONAMA nº 275/2001. 

 

Segundo CEMPRE (1999, apud D‘Almeida e Vilhena 2000) a coleta seletiva de 

lixo pode ser definida como: [...] ―um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, 
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tais como papel, plásticos, vidros, metais e ―orgânicos‖, previamente separados na fonte 

geradora. Estes materiais são vendidos as indústrias recicladoras ou aos sucateiros [...]‖  

A coleta seletiva no Brasil é composta pelos seguintes materiais conforme 

apresenta Figura 4. 

 

 

Figura 4: Composição gravimétrica da coleta seletiva no Brasil 

Fonte: Cempre, 2010. 

 

Conforme gráfico abaixo, houve um aumento significativo dos municípios que 

aderiram à coleta seletiva a partir de 1994 até 2010, Figura 5. 
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Figura 5: Municípios com Coleta Seletiva no Brasil 

Fonte: CEMPRE, 2010. 

 

A reciclagem do lixo entre outros benefícios é um recurso para dar destino 

adequado aos resíduos sólidos descartados tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

Os resíduos que são reciclados trazem benefícios principalmente na economia de 

energia ao reaproveitar os materiais já existentes, preserva o meio ambiente, diminui a 

quantidade de lixo destina a aterros sanitários, gera empregos e novos negócios. 

Para D‘Almeida e Vilhena (2000) os benefícios citados são possíveis porque ―A 

reciclagem é o resultado de uma série de atividades, pela quais materiais que se 

tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e processados para 

serem usados como matéria prima na manufatura de novos produtos.‖ 

Nesse ponto é possível observar que as práticas da reciclagem através da coleta 

seletiva, amenizam a externalidade negativa proveniente de todos os agentes 

econômicos e o seu resultado ao transformar o que foi coletado em novas 

oportunidades, se torna uma externalidade positiva a todos os agentes econômicos 

envolvidos. 

A manipulação e destinação correta dos resíduos é muito importante devido o 

risco ambiental e à saúde humana, o qual representam. Sendo assim, já é evidente e 

aceito que a forma mais correta de administração se dá através do manejo integral dos 

resíduos sólidos urbanos. Este manejo para resíduos sólidos produzidos por indústrias, 
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comércio, empresas seria realizado pelo poder público com apoio das cooperativas e 

associações, envolvendo as fases de coleta, manipulação, transporte, acondicionamento, 

armazenamento, triagem, tratamento, comercialização, logística reversa e disposição 

final adequada, conforme estabelecido no plano de gerenciamento integrado. 

A maior parte dos municípios que possuem coleta seletiva estão nas regiões 

Sudeste, 50% e na região Sul 30%, sendo que as regiões Nordeste, Norte e Centro-oeste 

ficam com os 14% restantes, subdivididos entre estes conforme apresenta, Figura 6. 

 

 

Figura 6: Regionalização dos municípios com coleta Seletiva no Brasil 

Fonte: CEMPRE, 2010. 

 

Em essência estes dados de regionalização dos municípios com a coleta seletiva 

no Brasil tem como objetivo, que o estado procure a redução e reaproveitamento dos 

resíduos ao máximo possível. 

Uma das grandes necessidades de se trabalhar alternativas para coleta dos 

materiais recicláveis se traduz na variedade de situações que envolvem o cotidiano de 

uma população. O tempo de decomposição dos materiais Tabela 3, também pode ser 

compreendido como um motivador da criação de sistemas de coleta, pois alguns 

materiais levam um longo tempo para se decomporem. 
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Tabela 3: Tempo de decomposição dos resíduos. 

Material Tempo de Degradação 

Aço Mais de 100 anos 

Alumínio 200 a 500 anos 

Cerâmica Indeterminado 

Chicletes 5 anos 

Cordas de Nylon 30 anos 

Embalagens Longa Vida Ate 100 anos (Alumínio) 

Embalagens PET Mais de 100 anos 

Esponjas Indeterminado 

Filtros de cigarro 5 anos 

Isopor Indeterminado 

Metais (componentes de equipamentos) Cerca de 450 anos 

Papel e papelão Cerca de 6 meses 

Plástico (embalagens, equipamentos) Até 450 anos 

Pneus Indeterminado 

Sacos sacolas plásticas Mais de 100 anos 

Vidros Indeterminado 

Fonte: Adaptado Ambiente Brasil (2011). 

 

O destino dos materiais recicláveis é norteado pelo mercado de absorção dos 

mesmos que depende dos galpões de triagem e pré-valorização. Segundo Brasil (2000), 

uma das necessidades que essa pesquisa revelou é a presença de indústrias recicladoras 

próximas a região, facilitando assim o circuito da reciclagem. 

No Brasil, a maioria do lixo é jogada a céu aberto, causando a poluição do 

ambiente e facilitando o garimpo desumano que leva milhares de pessoas a uma 

situação insalubre sobrevivendo categoricamente do lixo.  

Diante disto, fica claro que a sociedade deve se sensibilizar e assegurar a 

melhoria das condições naturais do meio ambiente, favoráveis à vida do homem, 

permitindo desta maneira o desenvolvimento contínuo das forças produtivas, a cultura e 

a organização social. Sabe-se que o futuro da humanidade depende da relação 

estabelecida entre a natureza e o uso dos recursos naturais.  
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Uma das soluções mais adequadas para minimizar o problema de destino do lixo 

gerado podem ser os sistemas de coleta seletiva em conjunto com centrais de 

processamento de materiais recicláveis. A reciclagem e a coleta seletiva não são 

medidas que sozinhas não resolvem o problema. É necessário que sejam implementadas 

as ações que minimizem a geração dos resíduos nos centros urbanos e que seja 

estabelecido um plano de gestão dos resíduos em todas as suas modalidades. Segundo 

dados obtidos da Prefeitura de Belo Horizonte (2002) apud Lopes (2003) as principais 

vantagens da coleta seletiva são as que seguem: 

 

 Diminuição da exploração de recursos naturais renováveis e não-renováveis; 

 Redução do consumo de energia; 

 Diminuição da poluição do solo, água e ar; 

 Diminuição da proliferação de doenças e a contaminação de alimentos; 

 Prolongamento da vida útil do aterro sanitário; 

 Melhoria na qualidade do composto produzido a partir da matéria orgânica; 

 Melhoria na limpeza da cidade; 

 Possibilidade de reciclagem de materiais que iriam para o lixo; 

 Diminuição do custo de produção com o aproveitamento de recicláveis pelas 

indústrias; 

 Diminuição de desperdício; 

 Criação de oportunidades para o fortalecimento de organizações comunitárias; 

 Geração de renda pela comercialização de recicláveis; 

 

A coleta seletiva, além de contribuir significativamente para a sustentabilidade 

urbana, vem incorporando gradativamente um perfil de inclusão social e geração de 

renda para os setores mais carentes e excluídos do acesso aos mercados formais de 

trabalho (SINGER, 2002). 

De acordo com Ribeiro & Besen (2007) os programas municipais de coleta 

seletiva, no Brasil, integram o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

domiciliares.  

Esses programas podem ser operacionalizados unicamente pelas prefeituras (ou 

empresas contratadas para essa finalidade) ou por prefeituras em parcerias com 
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catadores organizados em cooperativas, associações, ONGs e, recentemente, em 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  

A mobilização da sociedade para a separação dos materiais recicláveis na fonte 

geradora é realizada através de campanhas de sensibilização promovidas junto aos 

bairros, condomínios, escolas, comércio e indústrias (RIBEIRO & BESEN, 2007). 

Através da coleta seletiva, o lixo gerado pelo consumo de produtos da população 

é coletado e separado. A coleta seletiva pode ser domiciliar (ou porta-a-porta), com os 

recicláveis separados previamente na residência do gerador do resíduo ou por entrega  

voluntária, na qual conjuntos de containers (postos de entrega voluntária ou local de 

entrega  voluntária) são instalados em locais estratégicos para depósito dos materiais 

recicláveis pela  população (RUBERG, AGUIAR E PHILIPPI JR., 1998). 

Os resíduos domésticos possuem um potencial muito grande para a reciclagem, 

pois contém em sua composição muita matéria orgânica (compostagem), além de 

substâncias que possuem mercado comprador, tais como papel e papelão, metais 

ferrosos e não ferrosos, plásticos e vidros (RIBEIRO e LIMA, 2000). 

Com o hábito da coleta seletiva do lixo há uma melhora na limpeza urbana, 

diminuição do acúmulo de lixo a ser despejado nos aterros sanitários e uma maior 

geração de renda através da comercialização dos recicláveis (PEREIRA NETO, 1999; 

VILHENA 1999; CHEMONT, 1996; CALDERONI, 2003). Desde 1990, as iniciativas 

mais bem sucedidas de coleta seletiva no Brasil são aquelas nas quais as administrações 

municipais estabeleceram parcerias com catadores organizadas em associações ou 

cooperativas (RIBEIRO & BESEN, 2007). 

No mercado de reciclagem os tipos de materiais que tem maior remuneração por 

sua coleta são os metais, que por terem alta durabilidade e resistência mecânica, são 

bastante utilizados na fabricação de equipamentos e embalagens em geral (KONRAD, 

2006). 

O Brasil é líder mundial na reciclagem de alumínio, superando países como 

Estados Unidos e Japão (CEMPRE, 2011). Já quanto ao plástico, o consumo per capita 

é baixo, mas os atuais índices apontam um potencial crescimento do consumo e, 

consequentemente, da aceitação para processos de reciclagem (CEMPRE, 2011). 

Entre as vantagens ambientais da coleta seletiva, destacam-se a redução do uso 

de matéria prima virgem e a economia dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis, além da redução da disposição de lixo nos aterros sanitários e dos impactos 

ambientais decorrentes (WAITE, 1995). 
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Segundo Lopes (2003) para que seja atingido com êxito os programas de coleta 

seletiva, as administrações devem estar cientes de que é fundamental investir em 

conscientização das pessoas, quanto da redução da geração de resíduos. Assim os 

programas devem ser integrados a Educação Ambiental, propondo mudanças de hábitos 

e costumes, divulgando informações sobre o potencial de reutilização e reciclagem de 

materiais. 

Conforme relatado por Grimberg e Blauth (1998, p.58) a coleta seletiva 

"fundamentada num consistente programa de educação ambiental, pautado nos 3 Rs, é, 

antes de tudo, um ponto de partida, ou suporte, para o desencadeamento de mudanças 

de comportamento". 

A decisão de um município em se implantar a coleta seletiva, além dos ideais 

ambientalistas, da conscientização dos gestores na preservação dos recursos naturais e 

na integração social, deve estar respaldada por critérios técnicos e administrativos para 

que o programa seja implantado com sucesso sem sofrer interrupções. 

 

 

2.1.8.1 Formas de execução 

 

 

No planejamento de um programa de coleta seletiva algumas etapas são 

fundamentais, conforme descrito pela CETESB (1997): 

 

 Caracterização dos resíduos - trata-se do levantamento dos materiais que entram 

na composição do RSU e em qual percentual ocorrem, com o objetivo de 

dimensionar a infraestrutura e instalações necessárias. O êxito de um programa 

desta natureza e de sistema de gestão dos RSU, dentre outros aspectos, 

dependerá dos tipos de materiais recicláveis, em quantidades que justifiquem sua 

separação, obtidos por meio da realização de análises quantitativas dos resíduos 

e identificação das frações recicláveis. 

 Definição das áreas e locais - as primeiras áreas de implantação servirão para 

testar o programa, a metodologia, frequência, horários, equipamentos etc., 

estando sujeitas a maior número de alterações e adaptações do sistema 

inicialmente proposto. Portanto, é importante que a população dessas áreas 

esteja ciente dos procedimentos que estão sendo adotados para que as 
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modificações que venham a ocorrer não tomem a conotação de falhas. Sob outro 

aspecto, o fato da comunidade ser informada e estar participando faz com que a 

mesma sinta-se inserida e compromissada com programa. 

 Definição do plano de trabalho - consiste de algumas diretrizes básicas para a 

execução da coleta seletiva, uma vez ser inviável o estabelecimento de regras 

rígidas devido às condições adversas e peculiares de cada cidade. Entretanto, 

algumas normas quanto ao horário, à frequência, aos equipamentos e ao pessoal 

devem ser estabelecidas e cumpridas. 

 Divulgação do projeto e realimentação do processo considerando que em um 

programa de coleta seletiva a população é responsável por grande parte do 

processo, é imprescindível que todas as informações sobre o programa sejam 

acessíveis às pessoas de forma clara, objetiva e suficiente. 

 

Nos programas brasileiros, a coleta seletiva tem sido realizada de duas formas: 

1) recolhimento de casa em casa ou de porta em porta e 2) recolhimento em postos de 

entrega voluntária (PEV) ou locais de entrega voluntária (LEV). 

Na primeira modalidade, coleta porta a porta, o veículo coletor percorre os 

logradouros públicos, recolhendo os materiais previamente segregados e dispostos em 

frente às casas, prédios, lojas etc. Esta modalidade apresenta como vantagens: maior 

participação da população; permite mensurar a adesão ao programa; facilita a separação 

dos materiais nas fontes geradoras, agiliza a descarga nas centrais de triagem etc. Como 

desvantagem tem-se a necessidade de maior infra-estrutura nos procedimentos de 

coleta, o que implica em custos mais elevados. 

Os PEV geralmente são caçambas, containers, tambores devidamente 

identificados e colocados em locais estratégicos da comunidade (de fácil acesso e com 

grande fluxo de pessoas). A grande vantagem dessa modalidade é o menor custo de 

transporte e, dependendo do tipo do container e da conscientização da população, 

possibilitar melhor separação e descarte dos recicláveis por categoria. Como 

desvantagem tem-se a necessidade de maior quantidade de recipientes a serem 

instalados nos PEV; os containers ficam sujeitos a vandalismo, exigem manutenção e 

limpeza e ainda requer em maior disposição da população para se deslocar até os pontos 

de entrega. 

Uma vez que a população se torne consciente e sensibilizada com o programa, 

independentemente da modalidade adotada para a coleta seletiva, a expectativa é que 
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haverá adesão e continuidade do programa. Uma forma de avaliar se um programa de 

coleta seletiva está contribuindo para a mudança de comportamento da população é 

comparar a "produção de recicláveis" com o volume total do lixo coletado. O aumento 

de reciclados, separados e coletados, sem redução das quantidades do lixo total gerado 

pode significar maior consumo de embalagens e não que a meta do programa de coleta 

seletiva, com maior segregação, esteja acontecendo. 

A implantação de um programa de coleta seletiva necessita de uma infra-

estrutura específica, como veículos coletores e uma equipe de pessoal designada para 

trabalhar, preferencialmente de forma exclusiva, em atividades como reformulação dos 

dias/horários da coleta, divulgação para a comunidade da programação, campanhas 

educativas, dentre outras. Após a coleta, os materiais necessitam ainda ser melhor 

selecionados antes de serem encaminhados a indústrias ou sucateiros. Isso ocorre nas 

unidades ou centrais de triagem. 

Além da infra-estrutura necessária a um programa de coleta seletiva, é preciso 

que exista mercado, para que os materiais segregados possam ser recuperados ou 

reprocessados, ou seja, a venda fica condicionada a existência de indústrias 

reprocessadoras. Portanto, no programa devem ser avaliadas as alternativas de 

destinação para os recicláveis, considerando as distâncias e os custos com transporte. 

Também deve-se avaliar se as empresas recicladoras operam em conformidade com as 

normas ambientais (se possuem as devidas licenças ambientais e não poluem ar, solo e 

água). 

Outro ponto importante de um programa de coleta seletiva é a inserção de forma 

mais estruturada dos catadores. 

Segundo Zaneti (2003) é preciso que se perceba os resíduos não apenas na 

dimensão técnica mas também sob o aspecto socioeconômico, nas condições dos 

excluídos que vivem da catação. Enquanto parte da população é incentivada a consumir 

e produzir cada vez mais, outra parte vive com as sobras e tem no lixo sua fonte de 

sobrevivência, onde encontra seu alimento e separa os recicláveis para obter alguma 

renda. 

O trabalho dos catadores, entretanto, contribui para a redução da quantidade de 

lixo que é descartado no meio ambiente ou em lixões, aumenta a vida útil dos aterros, 

incentiva o reaproveitamento e reduz os gastos com energia. 

Segundo Abreu (2001, p.33) os catadores de materiais recicláveis estão 

presentes em 3.800 municípios brasileiros e esse "exército de trabalhadores informais 
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desvia entre 10% a 20% dos resíduos urbanos para um circuito econômico complexo, 

que passa por intermediários e termina nas empresas de reciclagem de plástico, vidro, 

papel, alumínio e ferro". Mancini (apud Remédio et al., 2002) relata que a coleta 

informal dos catadores e sucateiros de metais, plásticos, papel e papelão desvia do 

aterro cerca de 30% em peso dos resíduos sólidos domésticos municipais. 

Os catadores de lixões e de ruas são responsáveis por 90% do material que 

alimenta as indústrias de reciclagem no país e possuem habilidades para identificar, 

coletar, separar e vender os recicláveis, tornando-se capazes de gerar renda e novas 

condições de vida a partir de suas próprias experiências (ABREU, 2001). 

Conforme mencionado por Abreu (2001) não é fácil promover a auto-

organização dos catadores, sendo necessário sensibilizá-los para a organização coletiva 

por meio de associações ou cooperativas, dar apoio profissional e de educação formal, 

dentre outros. A organização dos catadores assume um papel primordial na promoção 

da cidadania, com reconhecimento e respeito ao trabalho por eles desempenhado. 

Para Demajorovic (apud PURIFICAÇÃO, 2003) a perspectiva da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, no processo participativo, é a de integrar a 

população marginalizada num processo de produção para satisfazer suas necessidades 

básicas e respeitar suas identidades coletivas. Outro aspecto importante é a satisfação 

que as pessoas sentem em perceber o sucesso de algo, no qual ajudaram a criar, fazendo 

com se sintam motivadas a assumir responsabilidades, a enfrentar o imprevisível e a 

tomar decisões.  

Zaneti (2003) na descrição de seu trabalho de pesquisa com os operadores das 

Unidades de Triagem de Porto Alegre constatou que estes se sentiam com dignidade, 

autonomia e responsabilidade. Além disso, a autora apresenta vários relatos 

demonstrando a consciência e a preocupação que os catadores têm com relação à 

preservação ambiental e, ainda, descreve os trabalhos de Educação Ambiental 

desenvolvidos por eles, não só nas Unidades de Triagem como também nas 

comunidades. 
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2.2 Tratamento dos Resíduos Sólidos 

 

 

Após o descarte (comum ou seletivo) os resíduos podem ser encaminhados ao 

tratamento (incineração, compostagem e/ou reciclagem) e/ou podem ser dispostos em 

lixões ou aterros (controlados e sanitários). 

 

 

2.2.1 Incineração 

 

 

É uma das tecnologias utilizadas para tratamento dos resíduos sólidos, tanto 

urbanos como industriais utilizadas em especial nos países nórdicos Figura 7, devido à 

necessidade de diversificação das fontes energéticas para aquecimento, à densidade 

populacional elevada e devido à falta de terrenos apropriados para outras técnicas. Para 

o tratamento dos resíduos hospitalares perigosos e resíduos industriais perigosos é, 

porventura um dos métodos mais seguros (registram-se experiências com autoclavagem 

em resíduos hospitalares). A incineração tem vantagens na redução dos volumes a 

depositar em aterros, que pode chegar a 90 %, na eliminação de resíduos patogênicos e 

tóxicos e na produção de energia sob a forma de eletricidade ou de vapor de água. 

Jardim et al. (1995) apresenta que esse processo tem como vantagens reduzir o 

volume e o peso do lixo urbano e a capacidade de destoxificação (destrói bactérias, 

vírus e compostos orgânicos). Contudo, Fonseca (2001), atenta para o custo elevado 

desse processo, tanto de implantação, como de manutenção. Além disso, esse processo 

gera a liberação de dioxinas e furanos que provocam a poluição atmosférica, além de 

impactos adversos à saúde da população. Para sanar esses problemas é necessário que 

sejam utilizados filtros, que também apresentam um preço elevado. A incineração tem 

que ser controlada para que não cause danos ao meio ambiente (VAZ; CABRAL, 2005). 

 A escolha do local para a construção da usina de incineração deve considerar os 

seguintes fatores (JARDIM et al., 1995, p.224). 

 

 Efeitos sobre os moradores (saúde, desvalorização dos imóveis);  

 Impacto Ambiental;  

 Planos de desenvolvimento (projeções);  
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 Proximidade da fonte de geração de lixo;  

 Aspectos logísticos (áreas de acesso, zoneamento da área);  

 Disposição das cinzas geradas e 

 Tecnologia de incineração a ser utilizada.  

 

 

Figura 7: Vista de uma moderna incineradora de resíduos sólidos com aproveitamento 

energético 

Fonte: Russo (2003). 

 

 

2.2.2 Compostagem 

 

 

D‘Almeida (2000), apud Junkes (2002) denomina compostagem o processo de 

decomposição biológico da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou 

vegetal, obtendo como resultado final um composto orgânico que pode ser aplicado ao 

solo, podendo melhorar suas características sem ocasionar riscos ao meio ambiente. 

Jardim (1995) apud Lopes (2003), e Soares (2006), aponta as seguintes 

vantagens para a compostagem: 
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 Economia de espaço físico em aterro sanitário ou controlado, aumentando sua 

vida útil; 

 Aproveitamento agrícola da matéria orgânica que seria descartada; 

 Reciclagem dos nutrientes para o solo; 

 Processo ambientalmente seguro; 

 Eliminação de agentes patogênicos; 

 Recuperação energética através do composto  

 

Junkes (2002) afirma que para a obtenção da compostagem, em linhas gerais, e 

necessária a utilização de matéria-prima que contenha uma relação carbono/nitrogênio 

favorável ao metabolismo dos organismos que conduzirão a sua biodigestão e a 

facilitação da digestão dessa matéria-prima dispondo-a em local adequado, de acordo 

com o tipo de fermentação desejada: aeróbia ou anaeróbia. Fatores como a umidade, 

oxigenação, temperatura, concentração de nutrientes, tamanho das partículas e pH 

afetam diretamente o desempenho da atividade microbiológica, necessitando de controle 

rigoroso dos parâmetros adequados durante as fases da biodigestão (PEREIRA NETO, 

1996). 

O processo biológico da compostagem compreende duas fases: a primeira e a 

degradação ativa, onde a temperatura deve ser mantida em valores termofílicos, na faixa 

de 45 a 65°C, importante para garantir maior eficiência da atividade dos 

microrganismos que degradam a matéria orgânica e eliminação de grande parte dos 

agentes patogênicos. A segunda fase corresponde a maturação, quando é registrada 

queda da temperatura para valores mesofílicos, em torno de 30 a 45°C, fase 

indispensável para a formação dos humos. A fase de degradação ativa demanda cerca de 

30 dias para processos mais acelerados, podendo chegar a 120 dias nos processos 

artesanais. A maturação ocorre em cerca 30 a 60 dias (PEREIRA NETO, 1996). 

Lopes (2003) considera que a quantidade de material orgânico deve ser 

suficiente para que os microorganismos possam decompor a matéria orgânica de forma 

rápida e sem formação de odores. 

Pereira Neto (1996) ressalta que a compostagem de baixo custo e aquela que 

envolve processos simplificados, sendo feita em pátios onde o material a ser 

compostado e disposto em montes de forma cônica – pilhas de compostagem – ou em 
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montes de forma prismática, com seção reta aproximadamente triangular – leiras de 

compostagem. 

O processamento da compostagem pode ser classificado como natural aquele em 

que as leiras são revolvidas com equipamento apropriado, para a aeração adequada da 

massa; ou estático, aquele em que as leiras são aeradas pela injeção de ar em tubulações 

perfuradas através da massa de resíduos orgânicos (SOARES, 2006). 

A respeito da qualidade do composto processado, IBAM (2001, p.127) informa 

que ―o composto orgânico produzido em uma unidade de compostagem deve ser 

regularmente submetido a análises físico-químicas de forma a assegurar o padrão 

mínimo de qualidade estabelecido pelo governo.‖ 

Uma das principais preocupações é a presença de metais pesados em 

concentrações que possam prejudicar as culturas agrícolas e o consumidor. Esses 

elementos estão presentes, por exemplo, em papeis coloridos, tecidos, borrachas, 

cerâmicas, pilhas e baterias e em outros materiais existentes no lixo. As usinas devem 

operar preocupadas em eliminar, no lixo recebido, boa parcela desses elementos 

(IBAM, 2001). 

 

 

2.2.2.1 Usinas de triagem e compostagem, critérios para implantação 

 

 

Segundo dados da FEAM (2005) normalmente as usinas compõem de um 

conjunto de estruturas físicas edificadas, como galpão de recepção e triagem de lixo, 

pátio de compostagem, galpão para armazenamento de recicláveis, unidades de apoio 

(escritório, almoxarifado, instalações sanitárias/vestiários, copa/cozinha, etc.). As usinas 

geralmente possuem outras unidades, como valas de aterramento de rejeitos e de 

resíduos de saúde, unidades para tratamento dos efluentes gerados, tanto na operação 

como na higienização, que podem ser nas modalidades de fossa/filtro/sumidouro ou 

lagoa de tratamento. 

De acordo com Junkes (2002) as instalações de uma usina de triagem e 

compostagem podem ser agrupadas em seis setores, conforme descrição: 
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- 1º Setor - recepção e expedição: compreende as instalações e equipamentos de 

controle dos fluxos de entrada (resíduos, insumos, etc.) e saída (composto, 

recicláveis, rejeitos). 

- 2º Setor - triagem: onde se faz a separação manual dos diversos componentes 

do resíduo, que são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza: matéria 

orgânica, materiais recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos. Neste 

setor, segundo a FEAM (2005), é importante que o lixo não esteja compactado. 

- 3º Setor - pátio de compostagem: área onde a fração orgânica do lixo sofre 

decomposição microbiológica transformando-se em composto. Nesse setor os 

resíduos dispostos em pilhas ou leiras de compostagem são monitorados 

periodicamente para efetivo controle das variáveis necessárias a biodegradação 

do composto. 

- 4º Setor - beneficiamento e armazenagem de composto: consiste em 

peneiramento e remoção de materiais indesejáveis, dando ao produto final menor 

granulométrica alem de torná-lo manuseável para o agricultor. A análise e 

estocagem do composto também integram os procedimentos deste setor. 

- 5º Setor - aterro de rejeitos: os materiais volumosos e os rejeitos da seleção do 

lixo e do beneficiamento do composto devem ser encaminhados a um aterro de 

rejeitos. Esse aterro deve ser compatível com as características do rejeito e ter 

sua localização licenciada por órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 

- 6º Setor - sistema de tratamento de efluentes: recebe e trata as águas com 

resíduos da lavagem dos equipamentos da usina e dos veículos e os líquidos 

provenientes do pátio de compostagem. Os efluentes de usinas de compostagem 

tem características similares ao chorume originado em aterros sanitários, porem 

mais diluídos (JUNKES, 2002). 

 

Cabe ressaltar que o pleno funcionamento de uma usina de triagem e 

compostagem contam com a efetiva participação da comunidade, que tem importante 

papel na segregação dos resíduos na fonte, diminuindo, assim, os riscos de 

contaminação dos resíduos orgânicos a serem compostados. Como já mencionado, uma 

das preocupações neste aspecto e a contaminação por metais pesados e substancias 

toxicas presentes, por exemplo, em pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.  
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 2.2.3 Disposição Final 

 

 

A disposição final do lixo é um problema em quase todos os municípios. Coletado 

pelo órgão público ou por empresas particulares, o lixo é levado a um depósito. Esses 

depósitos, muitas vezes, não possuem uma destinação final apropriada. A deposição a 

céu aberto, que causa grande prejuízo ao meio ambiente, continua sendo o destino da 

maior parte dos resíduos. O problema é que não existem grandes áreas disponíveis nos 

centros urbanos para instalação de aterros sanitários. Incentivando a reciclagem, evita-se 

que uma parcela dos resíduos produzidos sejam lançados nos aterros, aumentando assim 

o tempo de utilização do local. É necessário desenvolver soluções que reduzam o 

volume dos resíduos (VAZ, CABRAL, 2005). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada em 1989 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e editada em 1991 

(IPT/CEMPRE, 1995), ―o brasileiro convive com a maioria do lixo que produz. São 

241.614 toneladas de lixo produzidas diariamente no país. Fica a céu aberto (lixão) 76% 

de todo esse lixo. Apenas 24% recebem tratamento mais adequado‖. Dos 24% de 

tratamento, considerado mais adequado, 13% são feitos por meio de aterros controlados, 

método que acarreta a contaminação do lençol freático. Mesmo os aterros sanitários 

(10%) acabam perdendo eficiência e qualidade por causa da constante necessidade de 

controle e manutenção. Enfim, ainda são raros os aterros que operam convenientemente 

do ponto de vista ambiental (FIGUEIREDO, 1995). 

A disposição final é a última etapa do gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos. A coleta dos resíduos é uma operação visível aos olhos da população, que 

exige a qualidade do serviço. Contudo, a destinação final inadequada incomoda poucas 

pessoas e gera desinteresse por parte da população. Por isso, diante de um orçamento 

restrito, como ocorre em grande arte dos municípios brasileiros, o sistema de limpeza 

urbana coloca a disposição final em segundo plano, priorizando a coleta dos resíduos 

sólidos urbanos (MONTEIRO et al., 2001). 

Existem três formas de disposição final dos resíduos os lixões, aterros 

controlados e aterros sanitários. O processo recomendado para a disposição adequada do 

lixo domiciliar é o aterro, existindo dois tipos: os aterros sanitários e os aterros 

controlados. A diferença básica entre um aterro sanitário e um aterro controlado é que 
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este último prescinde da coleta e tratamento do chorume, assim como da drenagem e 

queima do biogás. 

 

 

2.2.4 Deposição a céu aberto 

 

 

Deposição a céu aberto, vulgarmente conhecido como lixão, Figura 8, é a forma 

mais impactante ao meio ambiente e às populações vizinhas. É um tipo de disposição 

dos resíduos diretamente no solo, sem nenhum processo de controle que permita evitar a 

contaminação de lençóis freáticos e cursos de água, através dos líquidos percolados. O 

chorume, oriundo da decomposição anaeróbica das frações orgânicas contidas nos 

materiais dispostos, gera liberação de gases voláteis ricos em enxofre (S), amônia 

(NH4), gás carbônico (CO2), dentre outros que são poluentes e alguns favoráveis à 

combustão. Portanto, percebe- se perfeitamente a grande contribuição à degradação 

ambiental sem contar os inúmeros indícios de comprometimento à saúde pública 

(LIMA, 2003). 

Segundo D‘Almeida e Vilhena (2000) esses locais são fonte de graves 

problemas ambientais, sanitários e sociais, entre eles: 

 

 Poluição do solo, do ar e da água; 

 Atração de vetores (mosca doméstica, mosquitos, baratas e roedores); 

 Risco de fogo, de deslizamentos e de explosões; 

 Espalhamento de lixo pelo vento e por animais; e 

 Atividade de catadores, muitas vezes envolvendo crianças. 
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Figura 8: Vista do lixão a céu aberto de Maringá- PR, em 2005 

Fonte: Google imagens (2011). 

 

 

2.2.5. Aterro Controlado 

 

 

Segundo a ABNT/NBR-8849/85 um aterro controlado caracteriza-se pela 

disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos sólidos recebem uma cobertura 

de solos ao final de cada jornada. Ao contrário dos aterros sanitários, os aterros 

controlados geralmente não possuem impermeabilização dos solos nem sistema de 

dispersão de chorume e gases, sendo comum nestes locais a contaminação de águas 

subterrâneas. 

Segundo D‘Almeida e Vilhena (2000) o aterro controlado é uma técnica de 

disposição de resíduos sólidos municipais no solo que busca minimizar os impactos 

ambientais da disposição a céu aberto. Esse método utiliza alguns princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material 

inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Geralmente, não dispõe de 

impermeabilização de base (comprometendo a qualidade das águas subterrâneas), nem 

de sistema de tratamento de percolado ou biogás gerado. 
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O aterro controlado pode apresentar vários problemas que estão associados aos 

lixões, apesar de minimizar os impactos ambientais (SISINNO E OLIVEIRA, 2000).  

Esse método não pode ser considerado solução definitiva para o correto 

equacionamento da disposição final de resíduos sólidos, uma vez que é grande seu 

potencial de impacto ambiental, notadamente no que se refere à poluição das águas 

superficiais e subterrâneas e do solo, quando não há impermeabilização. 

De acordo com Savi (2005) o aterro controlado é um método preferível ao lixão, 

a diferença é que no aterro controlado, os resíduos não ficam expostos a céu aberto por 

serem periodicamente cobertos com terra. O solo também não é impermeabilizado e 

nem sempre possui sistema de drenagem dos líquidos percolados, tampouco captação de 

gases formados pela decomposição da matéria orgânica, Figura 9. 

 

 

Figura 9: Sistema de um aterro controlado 

Fonte: Google imagens (2011). 

 

 

2.2.6 Aterro Sanitário 

 

 

Segundo a norma ABNT NBR 8.419/1992 aterro sanitário é uma técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde pública e à sua 
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segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao 

menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 

jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for necessário. 

Segundo Barros et al. (1995) essa técnica consiste basicamente na compactação 

dos resíduos no solo, dispondo-os em  camadas que são periodicamente cobertas com 

solo ou outro material inerte, formando células, de modo que haja uma alternância  entre 

os resíduos e o material de cobertura. O aterro sanitário exige cuidado e técnicas 

especiais, que visam mesmo ao uso futuro da área e que incluem a seleção e o preparo 

da área, sua operação e monitoramento. 

A NBR 8.419/92 fixa todos os procedimentos necessários a uma correta 

elaboração do projeto. Um aterro sanitário deve conter necessariamente: 

 

 Instalações de apoio; 

 sistema de drenagem de água pluvial; 

 sistema de coleta e tratamento de líquidos percolados (chorume) e de drenagem 

de gases formados pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo; 

 impermeabilização lateral e inferior, de modo a evitar a contaminação do solo e 

do lençol freático. 

 

Segundo D‘Almeida e Vilhena (2000) considerando os aspectos ambientais, o 

aterro sanitário é um método atraente e de menor custo para a comunidade, com poucos 

recursos financeiros e humanos, e que pode satisfazer as condições de preservação do 

meio ambiente. A Figura 10 demonstra a estrutura de um aterro sanitário levando em 

consideração todos os itens normativos. 
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Figura 10: Fases de operação de um aterro sanitário 

Fonte: Google imagens (2011). 

 

Ao final de sua vida útil, o aterro sanitário pode ser reutilizado mediante 

abertura das células, para retirada do material bioestabilizado ou utilização do mesmo 

em outras situações tais como: áreas de lazer e praças (BIDONE; POVINELLI, 1999; 

FALCÃO; ARAÚJO, 2005). 

 

 

2.3 Vantagens e desvantagens da destinação final dos resíduos 

 

 

 O quadro 1 apresenta as vantagens e desvantagens da destinação final dos 

resíduos. 
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens de diferentes destinações de resíduos. 

Discriminação Lixão Aterro sanitário Incinerador Usina de 

compostagem 

Definição Local onde o lixo 

urbano ou 

industrial é 

acumulado de 

forma rústica, a 

céu aberto, sem 

qualquer 

tratamento. Em 

sua maioria são 

clandestinos. 

Processo utilizado para 

a disposição de 

resíduos sólidos 

domésticos e 

industriais no solo 

impermebializado, 

com sistema de 

drenagem para o 

chorume. 

Local onde é 

feita a queima 

controlada do 

lixo inerte. 

Local onde a 

matéria orgânica é 

segregada e 

submetida a um 

tratamento que visa 

a obtenção do 

composto. 

Vantagem No curto prazo, é 

o meio mais 

barato de todos, 

pois não implica 

em custos de 

tratamento nem 

controle. 

Solução mais 

econômica pode 

ocupar áreas já 

degradadas, como 

antigas minerações. 

Propicia uma 

redução no 

volume de lixo; 

destrói a maioria 

do material 

orgânico e do 

Material 

perigoso, que no 

aterro causa 

problemas; não 

necessita de áreas 

muito grandes; 

pode gerar 

energia através 

do calor. 

O composto 

originado pode vir a 

ser usado como 

adubo na agricultura 

ou em ração para 

animais, e poderá 

ser comercializado. 

Reduz a quantidade 

de resíduos a ser 

disposto no aterro 

sanitário. 

Desvantagem Contamina a 

água, o ar e o 

solo, pois a 

decomposição do 

lixo sem 

tratamento produz 

chorume, gases e 

favorece a 

proliferação de 

insetos (barata, 

moscas), ratos e 

germes 

patológicos, que 

são vetores de 

doença. 

Tem vida útil curta; se 

não houver controle 

pode receber resíduos 

perigosos como lixo 

hospitalar e nuclear. 

Se não for feito com 

critérios de engenharia 

pode causar os 

mesmos problemas do 

lixão; os materiais 

recicláveis não são 

aproveitados. 

É um sistema 

caro que 

necessita de 

manutenção 

rigorosa e 

constante. Pode 

lançar diversos 

gases poluentes e 

fuligem na 

atmosfera 

(dioxinas, 

furanos).Suas 

cinzas 

concentram 

substâncias 

tóxicas com 

potencial de 

contaminação do 

ambiente. 

Quando implantado 

com técnicas 

incorretas pode 

causar transtornos 

às áreas vizinhas, 

como mau cheiro e 

proliferação de 

insetos e roedores, 

produzindo 

compostos de baixa 

qualidade e 

contaminados com 

metais pesados, se 

houver falhas na 

separação. 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (1997). 
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 2.4 Legislações 

 

 

As políticas ambientais são aquelas políticas que apresentam uma preocupação 

explicita quanto à proteção, conservação e uso dos recursos naturais e do meio 

ambiente. Essas políticas, expressas na legislação e na organização institucional 

correspondente, definem os instrumentos de intervenção do Estado na administração 

dos recursos e da qualidade do meio ambiente (ALMEIDA 2004), dentre elas cabem 

destacar: 

 

 

 Lei nº. 12.305/10 de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

 Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de julho de 1993 dispõe sobre a gestão dos 

resíduos sólidos. 

 Lei Estadual nº. 11.520 de 3 de agosto de 2000, institui o Código 

Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e da outras 

providências. 

 Lei Nacional n°. 9.795 de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

 A Lei Federal nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Em seu 

artigo 54, parágrafo 2º, inciso V, penaliza o lançamento estabelecidas em 

leis ou regulamentos. No parágrafo 3º do mesmo artigo, a lei penaliza 
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quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 

irreparável.de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as 

exigências  

 A Lei Orgânica do município de Tio Hugo de 12 de dezembro de 2001, 

no Capítulo VI, referente ao Meio Ambiente Artigo 180, define que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. De acordo com os 

Artigos 181 e 182, define que é de competência do Município criar 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e fiscalizará em conjunto com a 

Secretária de Saúde do Estado, o destino dado aos resíduos hospitalares, 

industriais e residenciais e outras formas de poluentes. 

 

 

Outras legislações federais de interesse são: 

 

 

 Resolução CONAMA nº257 de 30 de junho de 1999 – Disciplina o 

descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias 

usadas, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final.  

 Resolução CONAMA nº275 de 25 de abril de 2001 - 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. 

 Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre 

o sistema de licenciamento ambiental, a regulamentação de seus aspectos 

na forma do estabelecido na Política Nacional de Meio Ambiente, 

estabelece critério para o exercício da competência para o licenciamento 

a que se refere o art. 10 da Lei nº 6.938/81 e dá outras providências. 
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As normas técnicas são procedimentos que regularizam e impõe regras para os 

agentes públicos e os geradores de resíduos a fim de estabelecer responsabilidades, para 

posteriormente realizar fiscalização e cobrar as regras estabelecidas nas normas. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresenta uma relação de normas 

relacionadas aos resíduos sólidos: 

 

 

 NBR 10004/2004 Resíduos sólidos - Classifica resíduos sólidos quanto 

aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados; 

 NBR 8419 de 1992 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos; 

 NBR 10005/2004 Lixiviação de resíduos - Procedimento: prescreve 

procedimentos para lixiviação de resíduos; 

 NBR 10006/2004 Solubilização de resíduos - Procedimento; 

 NBR 10007 de 2004 - Amostragem de resíduos sólidos; 

 NBR 11174/1990 Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e 

III (inertes); 

 NBR 13221/2003 Transporte de resíduos - Procedimento; 

 NBR 13463/95 Coleta de resíduos sólidos - Classificação; 

 NBR 13055 de 1993 - Sacos plásticos para armazenamento de lixo. 

 

 

2.5 Educação Ambiental 

 

 

Müller (1999) acredita que a educação ambiental deve ser orientada para a 

resolução de problemas concretos do meio ambiente por meio de um enfoque 

transdisciplinar e participação ativa de cada indivíduo e da coletividade, sendo que é 

caracterizada por incorporar no processo de aprendizagem e ensino as dimensões 

políticas, éticas, socioeconômicas, culturais e históricas.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação (BRASIL, 

2000) a educação ambiental tem um caráter holístico e deve ser contextualizada na 
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realidade e buscar uma abordagem menos fragmentada, sendo resultante da articulação 

entre as ações de diversos setores do poder público, da integração regional e da 

sociedade civil, apresentando um caráter interdisciplinar e interinstitucional, além de 

valorizar diferentes pontos de vista e constituir-se em uma ferramenta para a 

implementação do desenvolvimento sustentável. 

Segundo o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, que orienta 

os governos sobre a perspectiva da sustentabilidade ambiental, deve-se considerar: 

 

 

A educação ambiental deve se pautar por uma abordagem sistêmica, capaz de 

integrar os múltiplos aspectos da problemática ambiental contemporânea. 

Essa abordagem deve reconhecer o conjunto das inter-relações e as múltiplas 

determinações dinâmicas entre os âmbitos naturais, culturais, históricos, 

sociais, econômicos e políticos. Mais até que uma abordagem sistêmica, a 

educação ambiental exige a perspectiva da complexidade, que implica em 

que no mundo interagem diferentes níveis da realidade (objetiva, física, 

abstrata, cultural, afetiva...) e se constroem diferentes olhares decorrentes das 

diferentes culturas e trajetórias individuais e coletivas (BRASIL, 2000, p.34). 

 

 

A legislação brasileira também aborda a educação ambiental. Conforme a Lei nº. 

9.795 de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, no art. 1º, a educação 

ambiental é compreendida como ―os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente‖. Além disso, no art. 3º, 

inciso I, incumbe o poder público de recuperar e melhorar o meio ambiente. 

A responsabilidade de instigar a educação ambiental é do Estado e dos cidadãos, 

conforme (LEFF,1999, p.128): 

 

 

Um processo histórico que reclama o compromisso do Estado e da cidadania 

para elaborar projetos nacionais, regionais e locais nos quais ela se defina 

através de um critério de sustentabilidade que corresponda ao potencial 

ecológico e aos valores culturais de cada região. 
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Reigota (1998) afirma que a educação ambiental deve ser compreendida como 

educação política, pois, ela reivindica e prepara os indivíduos para exigir justiça, 

cidadania e ética nas relações com a natureza. 

A educação ambiental, segundo Etges (1998) implica em um processo reflexivo 

e consciente que mobilizem a participação do indivíduo em conjunto com a mudança de 

métodos de investigação e formação. 

Dias (1992, p.83) salienta a necessidade de envolvimento do todos os membros 

da sociedade na promoção da educação ambiental: 

 

 

Pelos seus objetivos e funções, a Educação Ambiental é necessariamente uma 

forma de prática educacional sintonizada com a vida da sociedade. Ela só 

pode ser efetiva se todos os membros da sociedade participar, de acordo com 

suas habilidades, das complexas e múltiplas tarefas de melhoria das relações 

das pessoas com seu meio ambiente. Isto só pode ser alcançado se as pessoas 

se conscientizarem do seu envolvimento e das suas responsabilidades. 

 

 

A participação dos sujeitos no processo de educação ambiental deve ocorrer de 

maneira a tornar sua reflexão em ação: 

 

 

O sujeito da ação política é aquele capaz de identificar seus problemas e 

participar dos destinos e decisões que afetam seu campo de existência 

individual e coletivo. A palavra política é entendida com seu conceito mais 

amplo, como o viver e interferir em um mundo coletivo (GASPARINI, 2007, 

p.281). 

 

 

Loureiro (2000) defende que a educação ambiental é uma práxis educativa e 

social que possui como fim a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes 

que visem o entendimento da realidade e atuação de atores individuais e coletivos no 

ambiente.  

Para a construção da gestão integrada dos resíduos sólidos, Lopes (2006), 

apresenta uma estrutura a ser seguida pelos municípios para interagir com a 
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comunidade. Entre os pilares, primeiramente deve ser feito o levantamento das 

necessidades e potencialidades do município através da construção de um diagnóstico 

sócio-ambiental dos resíduos urbanos, assim, buscam-se alternativas para o 

gerenciamento e, a partir destas analises, são apresentadas possibilidades para a 

construção participativa de um plano de gestão integrada dos resíduos Sólidos Urbanos, 

tendo como princípio básico em todos os processos, a educação ambiental. 

A análise entre o lixo e a educação ambiental é abordada por Layrargues (2005) 

que, após análise da literatura, concluiu que há uma predominância da discussão acerca 

dos aspectos técnicos, psicológicos e comportamentais da gestão do lixo, em 

detrimentos dos aspectos políticos. O autor salienta que a discussão está deslocada do 

eixo da formação da cidadania como atuação coletiva na esfera pública, pois observou 

um ―expressivo silêncio no que se refere á implementação de alternativas para o 

tratamento do lixo‖ (LAYRARGUES, 2005, p.181).  

 

 

2.5.1 Participação da sociedade 

 

 

Considerando que na execução de um programa de coleta seletiva, ou do próprio 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, a compreensão e a colaboração da 

população são fundamentais, pois dependerá do empenho das pessoas, a Educação 

Ambiental torna-se um instrumento por meio do qual pode-se atingir os objetivos de 

forma mais plena e satisfatória. 

Na medida em que acontece a participação consciente dos grupos comunitários, 

ações concretas de transformação social também ocorrerão, o que influenciará direta ou 

indiretamente, na transformação da realidade. 

Para que haja participação, faz-se necessário que ocorra uma integração entre 

todos os setores envolvidos no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: 

produtores, população, catadores, poder público, setor privado, intermediários, empresas 

recicladoras etc. 

Para Grimberg e Blauth (1998) a conscientização e as atitudes dos agentes ou 

educadores, dando exemplo de seu comportamento como geradores e/ou gestores de 

resíduos, são mais efetivas que as campanhas educativas, as quais servem de estímulo 

inicial. Porém, esse estímulo precisa ser interiorizado para que mudanças de hábitos 
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aconteçam e novas atitudes tornem-se uma constante no cotidiano das pessoas, tais 

como: reduzir o padrão de consumo, não desperdiçar, diminuir a quantidade de lixo 

gerado e separar o lixo. Uma vez internalizados tais comportamentos, pode-se dizer que 

o objetivo de educar foi atingido.  

Zaneti (2003) afirma que a Educação Ambiental contribuirá como um 

instrumento básico e indispensável à sustentabilidade dos processos de gestão 

ambiental, desde que o educador atue como um interprete, evidenciando os aspectos 

sociais, culturais, políticos, histórico das interações sociedade-natureza. Grimberg e 

Blauth (1998) apresentam programas de coleta seletiva dentro de uma orientação ou 

visão mais humanista, na qual alguns mecanismos utilizados para promover a Educação 

Ambiental como a troca de recicláveis por bens de consumo, são questionados. 

Primeiro, porque incentivam a arrecadação de grandes quantidades de materiais 

contrariando o princípio da redução na geração de resíduos e, segundo, porque a troca 

pode ser vista com "barganha" de atitudes ecologicamente mais adequadas, o que não 

estabelece um vínculo ou um compromisso das pessoas para com objetivo a ser 

alcançado. A despeito dessas críticas, as autoras reconhecem que tais programas 

educativos podem tornar-se coerentes se o objetivo da coleta seletiva é melhorar a 

limpeza urbana e der assistência social à população. 

Em Porto Alegre/RS, um dos fatores que contribuiu para o sucesso da 

implantação da coleta seletiva foi não trocar lixo por incentivo qualquer. Conforme 

depoimento descrito em Zaneti (2003) “(...) a coleta seletiva não foi negociada. As 

pessoas modificaram sua relação com os resíduos, na medida em que começaram a se 

sentir co-responsáveis pela solução‖. 

Alguns programas de educação ambiental nas escolas, como a troca de latas de 

alumínio por materiais didáticos e/ou equipamentos de informática, incentivaram as 

crianças a irem atrás do lixo, muitas vezes, gerando-o propositadamente. Programas 

como o Projeto Escola da Latasa e o Programa Pró-Lata, tinham como objetivo 

aumentar o consumo da produção de latas e de aço no país (GRIMBERG E., BLAUTH, 

1998). 

Em relatos dos técnicos do Departamento de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto 

Alegre/RS que conceberam a proposta do Sistema de Gerenciamento e Tratamento 

Integrado de Resíduos da cidade, conforme descrito por Zaneti (2003) verifica-se a 

inserção da educação ambiental no sistema: 
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(...) Os resíduos sólidos urbanos começaram a ser abordados sob a ótica e 

princípios da educação ambiental, que apontam o cidadão como gerador do 

problema e como parte da sua solução. A educação ambiental tem como 

objetivo provocar no cotidiano das pessoas a reflexão e a ação sobre o seu 

papel e a sua responsabilidade no que se refere à produção, disposição e 

destinação final dos resíduos gerados na cidade (...) (MALLMANN, A., apud 

ZANETI, 2003, p.81). 

 

 

(...) o serviço de coleta seletiva em Porto Alegre é um poderoso instrumento 

de Educação Ambiental, que compõe a política de gerenciamento e 

tratamento integrado dos resíduos sólidos urbanos da cidade (...) (PEREIRA, 

S., apud ZANETI, 2003, p.81). 

 

 

Com a pesquisa desenvolvida por Zaneti (2003) conforme verificado nos 

depoimentos das pessoas entrevistadas ficou demonstrado que por meio da Educação 

Ambiental pode-se promover a mudança de comportamento da população que realiza a 

coleta seletiva, agregando valores de cidadania, consciência ambiental, a inserção dos 

catadores. 

Nesse contexto, acredita-se que projetos concebendo a educação ambiental 

devem estar inseridos em um programa de gerenciamento socialmente integrado que 

contemple a coleta seletiva, os 3 Rs e também a inserção dos catadores. 

 

 

2.5.2 Educação no processo de gestão dos resíduos sólidos 

 

 

Atualmente, falar em resíduos sólidos domiciliares remete à coleta seletiva e à 

política dos 3Rs: reduzir, reaproveitar e reciclar os resíduos. No entanto, de uma 

maneira geral, a ênfase dos programas de coleta seletiva está no reaproveitar e no 

reciclar e não no reduzir o consumo, que se caracteriza como o principal problema. 

Há uma insustentabilidade na estrutura socioambiental das cidades, tanto nas 

relações entre as pessoas, como nas relações das pessoas com a natureza e com os seus 
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resíduos. Para que estas relações sejam viáveis, é necessário que haja uma Educação 

integrada no processo de Gestão Ambiental que: 

 

 

Proporcione as condições necessárias para a produção e aquisição de 

conhecimentos e habilidades, e, que desenvolva atitudes, visando à 

participação individual e coletiva na gestão do uso de recursos ambientais e 

na concepção e aplicação das decisões que afetam a qualidade dos meios 

físico-natural e sociocultural. (QUINTAS, 2000, p.18). 

 

 

A Educação entendida como um dos instrumentos básicos e indispensáveis a 

sustentabilidade dos processos de gestão ambiental traz o foco para a importância de se 

considerar as questões de cidadania a partir do universo cognitivo, comunicativo e 

sociopolítico dos sujeitos que dão suporte às ações implementadas, suas relações 

intersubjetivas e intergrupais, suas diferenciações socioeconômicas, culturais e 

ideológicas. 

O enfoque na Educação traz, assim, a necessidade de compreensão das raízes 

das questões tratadas a partir de um olhar complexo e multirreferencial, capaz de 

integrar os pontos de vista antropológico, sociológico e psicológico, como suporte para 

a razão econômica e política. 

Para que a educação ambiental possa contribuir nesse processo, é preciso que o 

educador ambiental atue como um intérprete: 

 

 

(...) a busca dos sentidos da ação humana que estão na origem dos processos 

socioambientais parece sintetizar bem o cerne do fazer interpretativo em 

educação ambiental. Ao evidenciar os sentidos culturais e políticos em ação 

nos processos de interação sociedade-natureza, o educador seria um 

intérprete das percepções – que também são, por sua vez, interpretações – 

sociais e históricas – mobilizadoras dos diversos interesses e intervenções 

humanas no meio ambiente. Bem ao contrário de uma visão objetivadora, na 

qual interpretar o meio ambiente seria captá-lo em sua realidade atual, 

descrever suas leis, mecanismos e funcionamento, trata-se aqui de evidenciar 

os horizontes de sentido histórico-culturais que configuram as relações com o 
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meio ambiente para uma determinada comunidade humana e num tempo 

específico. (CARVALHO, 2001,p.32). 

 

 

Compreender os sentidos culturais e políticos implica em perceber suas formas 

de construção e enraizamento na vida cotidiana (BOURDIEU 1972). 

 

 

2.5.3 Educação ambiental e valores 

 

 

Numa sociedade de consumo, os valores predominantes dizem respeito ao TER, 

enfatizando o competir, o dominar e o descartar. A comodidade e a vida corrida e sem 

tempo reforçam estas atitudes e marcam um estilo de vida, um padrão cultural. 

A cultura de massa não oferece condições ao ser humano de enxergar-se 

internamente, de questionar-se sobre valores. A tendência é repetir modelos sem 

indagar-se. A este respeito Catalão (2002), comenta que: 

 

 

O homem contemporâneo e urbano preferiu conferir às dimensões externas o 

núcleo sua identidade. Desenraizado dos ciclos da natureza terminou por 

renegar a natureza que o conforma. Todavia, em algum lugar de si mesmo 

parece aguardar um evento ontológico capaz de despertar a lembrança da 

natureza esquecida-uma sorte de revelação da sua origem e destino. Este ser, 

100% cultural como entende Edgar Morin procura uma epifania do seu 

próprio ser por intermédio do reencantamento do mundo. (CATALÃO, 2002, 

p.250- 251). 

 

 

Para que haja este reencantamento se faz necessária uma mudança interior, uma 

inversão de valores. 

Os valores que dizem respeito ao TER cristalizam ações no sentido de possuir, 

guardar, segurar e reter, ao passo que valores que dizem respeito ao SER permitem 

compartilhar, doar, cooperar e respeitar a integridade do outro e da natureza com 

inteireza, solidariedade e justiça. 
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A crise vivida atualmente impulsiona para uma mudança interior nos seres 

humanos, onde haja espaço para construir um novo olhar, em que o interesse e a 

preocupação com a natureza permitam o surgimento de uma relação de amorosidade, 

cuidado e pertencimento. 

Nesta mudança, fortifica-se a idéia do todo, ou seja, a idéia de que o ser humano 

não vive em um universo sozinho, e sim de que ele faz parte de uma teia de relações, na 

qual ele é o todo e o todo faz parte dele. Isso supõe uma transformação no ser humano 

onde: 

 

 

A resignificação do cotidiano, a descoberta do extraordinário poderá 

promover a conexão mítica da parte com o todo, do indivíduo humano com a 

aventura cósmica da sua própria espécie. Assim como a seiva que por tensão 

ascende da raiz aos galhos de uma árvore, nós humanos do século XXI, 

aspiramos por um projeto de vida que nos restabeleça a comunicação 

interrompida. Reinventar a cultura significa hoje recuperar a natura 

encoberta. Eis um projeto ecopedagógico possível e necessário. Conhecer 

poderá ser então observar a grande corrente da vida para compreender os 

princípios fundamentais da sua organização. Para tanto o sujeito que conhece 

precisa reconhecer-se como gota de água do rio e ao mesmo tempo como o 

rio inteiro que flui. (CATALÃO, 202, p.250). 

 

 

O ser humano não é apenas um indivíduo em busca de sua realização, de forma 

independente e autônoma daquilo que ocorre ao seu redor, mas alguém preocupado com 

a realização do conjunto. Neste sentido, (...) pertencer à natureza é ter a consciência de 

viver e se desenvolver num sistema de troca e interação com ela. (MAGALHÃES,Y. et 

al., 1998, p.12). 

Na medida em que se identifica que a natureza possui valor, começa-se a cuidar 

dela. O cuidado surge quando a existência de alguém ou de algo tem importância para 

nós. Boff (1999) no livro ‗Saber cuidar‘, analisa o conceito de cuidado e propõe que ele 

seja incorporado como valor no nosso cotidiano. A palavra ‗cuidado‘, segundo o 

Dicionário de Filologia, significa ‗cura‘. Outra conotação de cuidado é cogitar, pensar, 

colocar atenção questão dos resíduos insere-se no fundamento da ‗falta de cuidado‘ com 

a natureza, enquanto o ser humano se percebe exclusivamente como indivíduo 

autônomo pensando apenas nele mesmo e considerando os resíduos como algo que não 
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lhe pertence. No entanto, à medida que há mudança de paradigma, não há como 

―colocar o lixo para debaixo do tapete‖ ou no lixão e imaginar que se está livre dele. Em 

uma visão sistêmica, compreende-se que em qualquer ponto em que são depositados os 

resíduos eles estarão sempre presentes no planeta, pelo fato dele pertencer ao todo. 

Cuidar implica envolver-se, preservar, conservar e usar os recursos naturais de 

maneira consciente, preocupando-se com as conseqüências do uso, avaliando os custos 

e benefícios, do ponto de vista da qualidade de vida e da justiça social, considerando as 

gerações futuras. 

A Educação Ambiental torna-se um caminho para que o ser humano compreenda 

vivencialmente, que os valores podem e devem ser mudados, gerando a consciência da 

necessidade do cuidado, em sua relação de pertencimento com o outro e com a natureza. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho fundamenta-se através de 

pesquisas na literatura. A primeira etapa partiu de levantamento de dados obtidos junto 

à secretaria do meio ambiente de Tio Hugo, informações contidas no Plano Ambiental 

Municipal e através de estudos, gráficos e mapas. 

Na segunda etapa a partir desse recolhimento de informações buscaram-se 

alternativas e soluções ambientalmente corretas para os resíduos sólidos urbanos, as 

quais visam à consequente minimização dos problemas ambientais para o município em 

estudo. Abordaram-se soluções para os resíduos sólidos e proposição de programa de 

coleta seletiva através da implantação de Ecopontos, e instalação de unidade de triagem 

(Ecocentro) para os resíduos recicláveis, e também áreas de compostagem para os 

resíduos orgânicos junto ao Ecocentro. Devido o município em questão dispor seus 

resíduos no município de Marau - RS distante 72 km no aterro da empresa terceirizada 

salienta-se a importância de soluções para os resíduos sólidos no próprio município. 

Salientou-se no estudo a importância da sensibilização da consciência ambiental. 

Tem-se como ação a entrega de folder informativo que tem como objetivo despertar o 

interesse dos gestores e dos munícipes. Na Figura 11 a metodologia a ser apresentada. 
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Figura 11: Fluxograma da metodologia 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 Localização e informações gerais 

 

 

4.1.1 Localização do município 

 

 

O município de Tio Hugo localiza-se ao norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Pertence a região do Alto da Serra do Botucaraí, com limites geográficos ao norte com o 

município de Ernestina e Santo Antônio do Planalto, ao sul com Mormaço e Soledade 

ao leste com Ibirapuitã e ao oeste com Victor Graeff, conforme representa o mapa na 

Figura 12 a localização do município no Rio Grande do Sul e na Figura 13, a 

localização regional do município de Tio Hugo. 

 

Figura 12: Localização do Município de Tio Hugo no Rio Grande do Sul 

Fonte: Google (2011). 
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Figura 13: Mapa ilustrativo com a localização regional do Município de Tio Hugo 

Fonte: Google Earth (2011). 

 

Segundo Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE/RS, 

2011), o município de Tio Hugo, ocupa uma área territorial de 114 km², representando 

0.0425 % do Estado, 0.0203 % da Região e 0.0013% de todo o território brasileiro. Sua 

população de acordo com dados (IBGE, 2010) é de 2.724 habitantes. Sendo, 1.164 

habitantes na área urbana, e 1.560 residentes da área rural. 

Localiza-se no entroncamento da Rodovia BR-386 RST-153 e RS–223 é um dos 

principais entroncamentos rodoviários do estado, possuindo relação com alguns centros 

urbanos de maior expressão no estado como, distante de Porto Alegre Capital do Estado 

(240 km), Passo Fundo (40 km), Carazinho (38 km), e Soledade (35 km). A altitude 

varia entre 400 e 700m acima do nível do mar, e latitude 28º 34' 47"S e longitude de 52º 

35' 57"O. 
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4.1.2 Dados sócio econômicos 

 

 

Segundo o Plano Ambiental Municipal (2005), este é um município 

essencialmente rural com expressiva produção de soja, milho e trigo, cevada, mandioca, 

feijão, tomate, outros com produções menores que 44 toneladas. 

De acordo com os dados levantados na Prefeitura Municipal (2011) encontram-

se cadastradas no município quatro indústrias e cento e cinquenta estabelecimentos 

comerciais e prestadoras de serviços. Segundo Fundação de Economia e Estatística do 

Rio Grande do Sul (FEE/RS, 2011), a densidade demográfica é de 23,8 hab/km² e o PIB 

é de R$ 30.814.207 (valores de 2004). Existe no município de Tio Hugo 927 domicílios 

particulares ocupados abrigando média de 2,94 moradores por domicilio, de acordo com 

(IBGE 2010). 

Ao se observar a tipologia de atividades que se desenvolve no município, 

excetuando a atividade agrícola, nota-se que 32% das mesmas estão relacionadas com o 

setor de transportes (postos, oficinas mecânicas, peças e acessórios) e outros 40% 

indiretamente (restaurantes, mini-mercados, etc.). É uma tipologia típica de pontos de 

passagem (PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL, 2005). 

Ao se analisar o mapa de potencial industrial existe a possibilidade de se utilizar 

1.023,15 ha da área do município o que corresponde em torno de 7%, tendo como 

critérios as distancias das APP, Direção dos Ventos, Geologia e topografia do terreno, 

sendo que dentro do perímetro urbano existem somente 37 há na parte sul. 

Considerou-se a distância da parte urbanizada de 1 km para indústria de 

potencial poluidor baixo e 3 km para indústria de potencial médio.  

Do ponto de vista organizacional, o município apresenta secretarias de 

Administração, Ação Social e Habitação, Desenvolvimento, Educação e Desporto, 

Finanças, Obras e Saneamento, Saúde e Meio Ambiente.  

No ANEXO A, apresenta-se o Mapa do Perímetro Urbano do Município de Tio 

Hugo - RS, usado como subsídio para este trabalho. 
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4.1.3 Caracterização dos problemas ambientais em relação os resíduos sólidos 

 

 

O município de Tio Hugo é um município jovem iniciando sua administração 

em janeiro de 2001, considerando sua estrutura econômica social, os problemas 

ambientais maiores do município estão relacionados na área urbana, devido o potencial 

de crescimento sobre diversos aspectos.  

Em relação aos resíduos sólidos urbanos apesar da existência da coleta do lixo 

domiciliar e também em função do intenso trânsito de veículos pelo município, parte 

dos resíduos domésticos são jogados em locais indevidos, conforme apresenta a Figura 

14. 

 

.  

Figura 14: Resíduos sólidos urbanos dispostos em lugares impróprios no Município de 

Tio Hugo, RS 

 

Quanto aos Resíduos Sólidos Industriais (RSI), como a atividade industrial no 

município ainda é incipiente, a maior quantidade de RSI produzidos no município 

refere-se a produtos resultantes da área serviços (como restos de pneus, resto de óleo, 

embalagens de produtos resultantes das atividades relacionadas à mecânica pesada, 

etc.), não existindo no município qualquer controle, sobre as atividades, no entanto, os 

postos de abastecimento possuem Licenciamento Ambiental, Figura 15. 
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Figura 15: Resíduos sólidos industriais disposição inadequada, Município de Tio 

Hugo,RS 

 

Na área da agroindústria a maior fonte de geração de resíduos se encontra nos 

armazéns de beneficiamento de grãos, sendo que armazéns da COTRIJAL estão 

licenciados. 

Em se tratando de embalagens vazias de agrotóxicos, a cooperativa esta 

desenvolvendo o trabalho de coleta e disposição temporária em armazéns licenciados, 

sendo após, enviados para CIMBALAGENS no município de Passo Fundo RS, com a 

qual existe um convenio. 

Os entulhos de construção civil com a implantação de algumas novas indústrias 

no município, e ampliação dos loteamentos urbanos, representam um problema no 

município, pois o cenário está mudando e cada vez mais empreendimentos estão se 

instalando, devendo o município se preparar para a adequada disposição final de tais 

resíduos, Figura 16.  
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Figura 16: Resíduos de construção civil, Município de Tio Hugo, RS 

 

 

4.1.4 Diagnóstico atual dos resíduos sólidos do município de Tio Hugo 

 

 

 Tornado-se por base a situação atual do município de Tio Hugo apresenta-se um 

diagnostico da situação dos resíduos sólidos urbanos em relação às formas de 

acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos, volume de resíduos gerados, 

tratamento e destino dos resíduos, quantidade e tipos de lixeiras encontradas no 

município, através deste levantamento de dados pretende-se mudar o cenário dos 

resíduos sólidos no município de Tio Hugo, RS, visando uma melhor qualidade 

ambiental. 

 

 

4.1.5 Formas de acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

 

Os resíduos residenciais são acondicionados sem a devida separação, pela 

população em sacos de lixo e sacolas plásticas de supermercado e posteriormente 

dispostos de diversas maneiras, para serem posteriormente coletados pelo serviço de 
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coleta e também pelos catadores de materiais recicláveis. Grande parte da população 

dispõe os sacos e sacolas plásticas de resíduos em recipientes de metal, plástico, ou 

tonéis construídos ou instalados sobre os passeios públicos. 

Alguns munícipes acondicionam os resíduos em sacos e sacolas, os quais são 

dispostos na rua de qualquer forma como em cercas e postes (Figuras 17 e 18) 

ocasionando uma poluição visual. 

 

 

Figura 17: Disposição de resíduos sólidos na rua 
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Figura 18: Disposição de resíduos em cercas 

 

Na praça principal lixeiras de concreto são utilizadas pelos pedestres para o 

descarte de pequenos resíduos, Figura 19.  

 

 

Figura 19: Lixeiras de concreto instaladas na praça 
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E para o acondicionamento de resíduos domiciliares, nas ruas principais foram 

instaladas lixeiras públicas seletivas para separação de resíduos orgânicos e recicláveis a 

Figura 20 apresenta a lixeira seletiva. 

 

 

Figura 20: Lixeiras seletivas instaladas nas principais ruas para acondicionamento de 

resíduos domésticos 

 

A substituição e instalação de novas lixeiras públicas na área central da cidade e 

na praça principal fazem se necessárias, pois estes pontos têm maior número de 

passagem de visitantes, e isso ajudaria a promover o município em relação à 

conscientização ambiental e boas práticas de acondicionamento dos resíduos e também 

seria uma forma para que os visitantes colaborassem com a limpeza urbana. 

É importante que se faça um acondicionamento correto dos resíduos sólidos 

sendo este a colocação dos resíduos sólidos no interior de recipientes apropriados e 

estanques, em regulares condições de higiene, visando a sua posterior estocagem ou 

coleta. Igualmente a separação dos resíduos recicláveis nas fontes geradoras que podem 

ser realizadas por toda a população e utilização de recipientes diferenciados para os 

resíduos recicláveis para que sejam facilmente identificados pelos funcionários da coleta 

seletiva. 

Os resíduos domiciliares devem ser acondicionados em recipientes apropriados, 

como sacos de lixo e caixas. Devem ser divididos em grupos de acordo com a 
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classificação e coleta seletiva. Quando se tratar de acondicionamento de óleo de cozinha 

pode ser usado garrafas PET para disposição destas em Pontos de Entrega Voluntária 

(PEV´s), localizados no município. 

Os resíduos provenientes do comércio e indústrias devem ser acondicionados 

primeiramente nas suas dependências, de forma a reduzir o volume, como em caixas 

derivadas de seus próprios resíduos ou em tonéis ou contêineres, e dispostos somente 

nos horários previstos pela coleta. 

Pontos de acondicionamento para resíduos perigosos devem ser implantados, os 

resíduos comerciais gerados em postos de gasolina, oficinas e fábricas, que contenham 

materiais tóxicos devem ser acondicionados separadamente, sendo indispensável o uso 

de equipamentos de proteção individual pelos funcionários envolvidos nas operações de 

acondicionamento. 

Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e medicamentos vencidos e embalagens 

de medicamentos devem ser acondicionados de forma diferenciada dos resíduos 

domiciliares especiais, e levados até um ponto de coleta voluntária. 

Lembrando que os resíduos que são resíduos para uns, podem ainda ser 

utilizados ou reaproveitados por outros, muitos deles estão em boas condições de uso ou 

precisam de somente algum reparo, podem ser criado bancos de resíduos, em um local 

cedido pela prefeitura, onde as pessoas depositam o que não lhes serve mais e outras 

pessoas que necessitam de algo podem reutilizá-los. Com isso aumenta a vida útil dos 

produtos, e oferece oportunidade para as pessoas terem algo que não poderiam comprar.  

 

 

4.1.6 Volume de resíduos gerados. 

 

 

Segundo o Departamento de Meio Ambiente do município, a empresa 

responsável mensurou uma coleta mensal de 35 toneladas, sendo 1,2 toneladas diárias. 

Deste modo, em Tio Hugo, a estimativa da quantidade de resíduo gerada e produção per 

capita produção de resíduos sólidos domiciliar e comercial é de aproximadamente 0,50 

kg/hab.dia, considerando um atendimento de 90% da população urbana e rural, ou seja, 

2400 habitantes. 

A média nacional de geração de resíduos sólidos por habitantes está na faixa de 

0,50 kg/dia para cidades consideradas de tamanho pequeno (menos de 30 mil 
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habitantes) a 0,80 kg/dia para cidades de porte médio a grande (LIMA, 2004), o mesmo 

autor sugere que na ausência de casos mais precisos a geração per capita pode ser 

estimada segundo a tabela 4. 

 

Tabela 4: Faixas mais utilizadas de Geração per Capita 

Tamanho da 

Cidade 

População Urbana 

(Hab.) 

Geração Per Capita 

(kg/hab.dia) 

Pequena Até 30 mil habitantes 0,5 

Média De 30 a 500 mil 

habitantes 

0,5 a 0,8 

Grande De 500mil a 5 milhões 0,8 a 1 

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 

FONTE: Lima (2004). 

 

A taxa média per capita de Tio Hugo, sensivelmente próxima da faixa de média 

nacional, pode ser relacionada à população flutuante crescente economia municipal, 

baseada na agricultura e indústrias de agronegócios, demonstrando uma boa renda per 

capita, conseqüentemente um aquecimento de consumo e maior geração de lixo. Bem 

como, os dados de geração de resíduos per capita do município de Tio Hugo 

correspondem às quantidades de produção de municípios da micro-região em que o 

município está inserido. 

Uma projeção do crescimento populacional é necessária para estimar a geração 

de resíduos ao longo da vida útil do aterro e quantidade de lixo a ser disposta, tendo em 

vista que a geração per capita relaciona a quantidade de resíduos sólidos urbanos 

gerados diariamente e o número de habitantes da região de abrangência do 

recolhimento.  

Noll et al. 2009, no projeto do aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos para o 

município em questão para projetar o crescimento populacional utilizou a taxa média de 

crescimento dos últimos anos, considerada 0,77% ao ano, e para a estimativa da 

quantidade de resíduos, considerou-se uma geração de 0,50 kg/hab.dia. Com estes 

valores estimou-se a população total e a quantidade de resíduos coletados, para os 

próximos 20 anos, inserindo uma taxa anual de incremento na quantidade de resíduos 

coletados de 1%, observando a crescente economia do município. A Figura 21 apresenta 
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o gráfico da projeção do crescimento populacional e a Tabela 5 apresenta as estimativas 

citadas anteriormente. 

 

 

Figura 21: Gráfico que representa a expectativa populacional para os próximos 20 anos 
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Tabela 5: Projeção do crescimento populacional e geração de resíduos em Tio Hugo - 

RS 

Ano Projeção 

Populacional 

(hab.) 

Geração de lixo 

(kg/dia) 

Geração de lixo (ton/ano) 

2008 2609 1304,50 1080,00 

2009 2630 1315,00 1088,69 

2010 2651 1325,50 1097,39 

2011 2672 1336,00 1106,08 

2012 2693 1346,50 1114,77 

2013 2714 1357,00 1123,46 

2014 2735 1367,50 1132,16 

2015 2756 1378,00 1140,85 

2016 2777 1388,50 1149,54 

2017 2798 1399,00 1158,24 

2018 2819 1409,50 1166,93 

2019 2840 1420,00 1175,62 

2020 2861 1430,50 1184,32 

2021 2882 1441,00 1193,01 

2022 2903 1451,50 1201,70 

2023 2924 1462,00 1210,39 

2024 2945 1472,50 1219,09 

2025 2966 1483,00 1227,78 

2026 2987 1493,50 1236,47 

2027 3008 1504,00 1245,17 

2028 3029 1514,50 1253,86 

   Total = 24505,53 

 

A composição gravimétrica é definida pelo IBAM (2001) como sendo o 

percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de lixo analisada. 

No estudo realizado para o município de Tio Hugo no ano de 2008 para implantação de 

aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos, foi utilizado como base à composição 

gravimétrica da cidade de Marau – RS (2008), representada na Figura 22, pelo gráfico 

da composição gravimétrica dos resíduos coletados. 
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Figura 22: Gráfico que representa a composição gravimétrica dos resíduos coletados na 

cidade de Marau – RS (2008) 

 

A geração de resíduos sólidos urbanos é uma consequência do consumo de 

produtos pelo homem, é necessário ter consciência dos produtos que são consumidos a 

fim de minimizar o consumo, utilizando produtos mais eficientes, evitando desperdícios 

e reutilizando quando possível, com isso pode-se reduzir a geração desses resíduos. A 

população deve ter consciência da importância do consumo de produtos que produzem 

menos embalagens ou embalagens retornáveis ou recicláveis, além disso, evitar o 

desperdício de alimentos que ainda podem ser comestíveis e visar à importância do 

consumo de produtos mais duráveis. E, também a aplicação, por parte da população, do 

conceito dos 3 Rs. 

 

 

4.1.7 Tratamento e destino dos resíduos 

 

 

O município de Tio Hugo terceiriza a coleta e a disposição dos resíduos, os quais 

são coletados pela empresa NOVA ERA Indústria de Mineralização Ltda, de Marau – 

RS e levados para o aterro sanitário da cidade de Marau - RS.  
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Para coletar os resíduos, a empresa contratada (NOVA ERA Indústria de 

Mineralização Ltda), utiliza um veículo compactador, com capacidade de 15m
3
. Cada 

veículo conta com uma guarnição de três garis, e um motorista. Os resíduos sólidos 

orgânicos de origem rural, provenientes do município de Tio Hugo são coletados uma 

vez por semana e na área rural e urbana são coletados três vezes por semana. A área de 

abrangência da coleta é 90 %. 

Para que não fiquem muito tempo expostos gerando poluição visual e atração de 

animais e catadores a população deve respeitar os horários e locais de coleta de resíduos 

pré-estabelecidos pela empresa contratada e a prefeitura deve fiscalizar o cumprimento 

dos horários e rotas da coleta regular e seletiva. A instalação de PEV´s em pontos 

estratégicos e colocação de contêineres para coleta regular e seletiva na parte central da 

cidade para evitar que os resíduos comerciais, atualmente dispostos nos canteiros 

centrais, praças e passeios públicos, causem poluição visual e atrapalhem o trânsito de 

pedestres devem ser priorizados. O planejamento, monitoramento e adequação precisam 

ser constantes devido ao caráter dinâmico da produção de resíduos.  

O tratamento necessário para cada resíduo e sua disposição final ambientalmente 

correta são muito importantes. A seguir serão discutidas algumas alternativas que 

auxiliariam o tratamento e destinação final dos resíduos. 

  A implantação de um Ecocentro com aquisição de equipamentos para que os 

trabalhadores possam trabalhar com segurança, rendimento econômico o qual seria 

viabilizado através da quantidade de materiais recicláveis e orgânicos que serão 

separados levando em conta seu tipo: papel, plástico, vidro e encaminhados ao 

enfardamento para sua comercialização e por fim destinados adequadamente e para que 

a menor quantidade possível seja enviada para a disposição final no aterro sanitário. 

Implantação de um sistema de compostagem, onde o mesmo traz benefícios 

ambientais, econômicos e sociais. Resíduos oriundos da varrição, poda de árvores e 

áreas verdes será tratado de forma adequada através da compostagem apesar do valor 

baixo de nutrientes presentes no composto, uma vez esse seja bem preparado é tornado 

inerte, além de adubo orgânico, serve ainda para melhorar a estrutura das camadas do 

solo agricultável ou de jardins, hortos municipais e áreas verdes, o que pode ser 

utilizado pelo próprio município em programas de educação ambiental e arborização 

urbana. 

Materiais reaproveitáveis podem ser destinados a pessoas carentes, através dos 

bancos de troca. Onde as pessoas depositam seus materiais que não utilizam mais. 
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Os resíduos que não foram reduzidos, reaproveitados, reciclados e não são 

infectantes, serão dispostos em aterro sanitário o qual deve possuir as condições 

mínimas de engenharia para que os resíduos sólidos chamados de rejeito sejam 

acondicionados sem oferecer risco de contaminação do solo, água e ar.  Como no 

município de Tio Hugo ainda não possui um aterro sanitário, a Secretaria do Meio 

Ambiente deve fiscalizar a empresa terceirizada se a mesma esta fazendo a correta 

operação do aterro sanitário a qual destina os resíduos oriundos do município.  

 

 

4.1.8 Quantidade e tipos de lixeiras encontradas no município 

 

 

  A Figura 23 demonstra através do gráfico a quantidade de lixeiras encontradas 

no município, a contagem foi feita através de um levantamento de todas as ruas e 

avenidas os tipos de lixeiras, sendo que a maior parte é lixeira do tipo residencial 

adquiridas pelos próprios munícipes, onde comprova a negligência do poder publico 

pela questão dos resíduos sólidos e também o não cumprimento do Plano Ambiental 

Municipal elaborado no ano de 2005, o qual consta projetos prioritários a serem 

implantados no município em relação aos problemas ambientais da destinação de 

resíduos sólidos.  
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Figura 23: Gráfico da quantidade de lixeiras encontradas no município de Tio Hugo, 

RS, (2011) 

 

A Figura 24 demonstra os mais variados tipos de lixeiras como tambores, cestos 

metálicos, lixeiras seletivas instaladas pela prefeitura e lixeiras de madeira. 

 

 

(1) 

 

(2) 
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(3) 

 

(4) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 
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(8) 

 

(9) 

Figura 24: Tipos de lixeiras encontradas no município de Tio Hugo, 2011 

 

 Através da elaboração de uma proposta de coleta seletiva, educação ambiental, 

instalação de Ecopontos e do Ecocentro no município de Tio Hugo, RS, pretende-se 

tornar o município como referencia para outros municípios, promovendo benefícios 

sociais, ambientais, e econômicos além de uma melhor imagem da cidade. 
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5 PROPOSTA DE GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

 

Considerando a heterogeneidade dos resíduos sólidos, a adoção de sistemas 

integrados não é mais do que prescreverem-se soluções diferenciadas para os resíduos 

de acordo com as suas características. De fato, não se podem impor soluções únicas para 

resíduos tão diversos. A dimensão do sistema também pode levar a uma integração de 

municipalidades em sistemas com o objetivo do equacionamento dos seus resíduos, de 

forma a ter escala de exploração econômica. A proposta do sistema integrado de Gestão 

de RSU do Município de Tio Hugo, RS esta representado no esquema abaixo, Figura 

25. 

 

Figura 25: Sistema Integrado de Gestão de RSU proposto para Município de Tio Hugo, 

RS (2011) 

 

 

5.1 Ecopontos 

 

 

Para os resíduos domésticos recicláveis propõem-se a criação de um Ecoponto. 

A construção e a instalação de Ecopontos, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) têm 
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como objetivo reduzir os danos ambientais, os prejuízos estéticos, a proliferação de 

vetores e a desvalorização de imóveis, decorrentes da acumulação de resíduos sólidos 

em áreas públicas e terrenos, além de incentivar a separação de materiais recicláveis do 

lixo, pela população em geral. 

Os Ecopontos são conjuntos de três contentores especiais, Figura 26, onde pode- 

se fazer a deposição e separação do lixo.  

 

 

Figura 26: Ecopontos PEVs 

 

Os contentores serão espalhados em pontos estratégicos do município, Figura 

27, cada um destes conjuntos servirá um bairro. Serão esvaziados Três vezes por 

semana, nos seguintes dias: segunda, quarta e sexta tal como um contentor de lixo 

normal. 
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Figura 27: Localização dos Ecopontos propostos 

 

Nos Ecopontos é incentivada a recepção de materiais recicláveis (papéis, 

papelões, vidros e metais), os quais são depositados em sacos de plástico resistente, de 

0,8 m
3
 de capacidade (bags), montados em estruturas metálicas ou plásticas, recolhidos 

depois por caminhões do tipo ―baús‖, Figura 28, que os transportam para ecocentros conde 

é realizada a triagem e enfardamento, sendo daí encaminhados para indústrias de 

reciclagem. 
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Figura 28: Caminhão para coleta de recicláveis nos Ecopontos 

 

Os Ecopontos são constituídos por um contentor para o papel cor azul, um 

contentor para o vidro cor verde, um contentor para embalagens e também um mini-

contentor para pilhas (pilhómetro). 

No Contentor Azul (Papel/Cartão) devem ser colocados os seguintes materiais: 

caixas de cereais, embalagens de papel em geral, papel de embrulho, caixas de ovos, 

jornais e revistas, livros, cadernos, papel de escrita.  

NÃO devem ser DEPOSITADOS: papel autocolante, sacos de cimento, papel 

plastificado, toalhetes e fraldas, papel de alumínio, lenços de papel sujos, embalagens de 

cartão com gordura como caixas de pizza, papel de cozinha e guardanapos sujos, 

embalagens de produtos químicos. 

No contentor Verde (Vidro)  devem ser depositados os seguintes materiais: todo 

o tipo de embalagens de vidro, como garrafas, frascos, garrafões, boiões de água, vinho, 

cerveja, sumos, néctares e refrigerantes, azeite e vinagre, produtos de conserva, molhos, 

mel e compotas, leite e iogurtes. 

NÃO devem ser DEPOSITADOS os seguintes materiais: louças e cerâmicas: 

pratos, copos, jarras, etc; azulejos, tijolos, pedra brita, pedra da calçada, matérias da 

construção civil, etc; vidro farmacêutico, provenientes de hospitais e laboratórios de 

analises clinicas; vidros planos: janelas, pára-brisas, etc; vidros especiais: armados, 

ecrãs de televisão, lâmpadas, espelhos, pirex, cristais, vidros corados, vidros cerâmicos, 
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vidros não transparentes, embalagens de cosmética e perfumes, etc; tampas e rolhas das 

embalagens de vidro. 

No contentor Amarelo (Embalagens)  devem ser depositado: embalagens de 

cartão para líquido alimentares com película metálica no interior (ex: pacotes de leite). 

NÃO devem ser DEPOSITADOS: embalagens de plástico que tenham contido 

gorduras (ex: margarina, manteiga e banha, cosmética gordurosa) emabalgens de 

plástico que tenham contido produtos tóxicos ou perigosos (ex.: combustíveis e óleo de 

motor) pilhas (devem ser depositadas no pilhómetro), baterias, talheres, tachos e panela, 

eletrodomésticos, borrachas, couro, seringas, carpetes. 

 

 

5.1.1 Cuidados a ter antes da colocação de resíduos nos Ecopontos 

 

 

 Os resíduos deverão estar livres de contaminantes (sem gorduras, autocolantes, 

cola tampas, rolhas, etc); 

 Os resíduos deverão ser espalmados de forma a ocuparem menos volume dentro 

do ecoponto; 

 Escorra as embalagens para evitar os maus cheiros e a sujidade nos contentores; 

 Não amasse os papéis e coloque as folhas em resmas; 

 Se encontrar o ecoponto cheio não deixe os seus resíduos fora porque vai 

contribuir para que outros façam o mesmo; 

 Não deposite no ecoponto embalagens de materiais diferentes umas dentro das 

outras ou dentro de sacos de plástico fechados, pois dificulta a triagem; 

 Não coloque cigarros ou outros materiais acesos próximos dos contentores, 

papeleiras ou ecopontos. 

 

Através do ecoponto vai ser possível mensurar a quantidade de materiais 

recicláveis que o município de Tio Hugo gera.  

Campanhas para recebimento de lâmpadas fluorescentes podem ser promovidas 

com instalação de ecopontos específicos para este fim, em lugares estabelecidos e 

horários para que de tempos em tempos seja feita a recolha. 

Para a coleta do lixo orgânico passará diariamente por todo o município. O 

acondicionamento temporário do resíduo será feito através de containeres na cor 
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marrom com capacidade de 660 litros, Figura 29, serão alocados distantes três quadras 

uns dos outros para resíduos orgânicos.  

 

 

Figura 29: Container sugerido para o acondicionamento temporário de resíduos 

 

Para haver conscientização das pessoas para a importância de realizar a 

segregação correta, e diminuição da quantidade de resíduo gerado, serão confeccionados 

folders informativos e realizar-se-á palestras em escolas sobre a importância de 

preservação do meio ambiente. 

 

 

5.2 Ecocentros 

 

 

Os Ecocentros surgem como uma medida complementar para preparar materiais 

e enviá-los para reciclagem funcionam como reforço as coletas seletivas dos ecopontos, 

constituindo-se como uma forma adicional de potenciar a valorização de materiais 

recicláveis contidos nos resíduos sólidos.  

A necessidade de reduzir a quantidade de resíduos gerada pelas sociedades 

urbanas, assim como de diminuir a quantidade de matérias- primas (metais, madeira, 

etc.) mobilizada pela produção industrial, conduz-se a uma valorização dos processos de 
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reciclagem e de reutilização de vários tipos de materiais que, até então, se acumulavam 

como lixos urbanos. No entanto, para que seja viabilizado este aproveitamento, é 

necessário que ocorra uma triagem dos diferentes tipos de resíduos. O ecocentro, Figura 

30, é a estrutura onde se iniciam os processos de reaproveitamento destes materiais, 

sendo um local, devidamente planejado e sinalizado, onde existem vários tipos de 

contentores, de grandes dimensões, nos quais se realiza a deposição e coleta seletiva dos 

vários tipos de lixos urbanos suscetíveis de serem sujeitos a processos de reciclagem, 

reutilização e valorização. 

 

 

Figura 30: Ecocentro 

 

O ecocentro é um local aberto às populações, onde estas podem depositar vários 

tipos de resíduos sólidos, separando-os de acordo com a sua composição, em diferentes 

contentores. Os materiais suscetíveis de serem depositados nos ecocentros dividem-se 

em 10 categorias principais, podendo existir, localmente, algumas variações, de acordo 

com as necessidades: 

 

 Papel e derivados: papel, cartão, revistas, jornais, livros, sacas de papel, etc.. 

 Plásticos: sacos de plástico, baldes, garrafas, embalagens, etc. 
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 Eletrodomésticos: eletrodomésticos velhos ou avariados (fogões, frigoríficos, 

etc.) 

 Vidro: garrafas e embalagens de vidro. 

 Metal: latas, embalagens, sucata de lata, alumínio, etc. 

 Madeira: palhetes, móveis, soalhos, etc. 

 Pilhas e baterias 

 Óleos: hidráulicos, lubrificantes, etc. 

 Resíduos verdes: matéria vegetal (ramos e aparas de jardim, etc.) 

 Entulho: pequenas quantidades de entulho (regra geral, menos de 15m
3
). 

 

A separação correta dos resíduos é o passo inicial (e fundamental) para que se 

possa proceder à sua reutilização, sendo encaminhado posteriormente para diferentes 

tipos de processamento e tratamento (papel para as indústrias de celulose; metal para as 

fundições, etc.). No entanto, para além do que já foi mencionado, é também necessário 

haver alguns cuidados com a separação, já que a contaminação de alguns materiais com 

resíduos de outro tipo (cola, gordura, restos alimentares, etc.) torna a reciclagem dos 

materiais selecionados muito difícil ou impossível.  

Dada a área ocupada por um ecocentro é, muitas vezes, impossível a sua 

instalação no centro das grandes cidades, localizando-se preferencialmente em áreas 

ligeiramente mais afastadas dos centros urbanos. Por forma a que este fato não se 

constitua como um fator dispersor dos hábitos de reciclagem das populações, a ação dos 

ecocentros é complementada pelos Ecopontos. Os ecocentros são elementos essenciais 

para a preservação do ambiente, permitindo a reciclagem e recuperação de materiais 

que, de outro modo, seriam desperdiçados, poupando-se assim matérias- primas e 

diminuindo a quantidade e impacto dos lixos urbanos no meio natural. 

Para manutenção do ecocentro será proposta a criação de uma cooperativa, nessa 

cooperativa serão ministrados cursos para aperfeiçoamento e para a possibilidade de 

renda através da confecção de materiais a partir de produtos recicláveis. 
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5.2.1 Formas de aproveitamento de resíduos 

 

 

O fluxograma proposto na Figura 31, para aproveitamento dos resíduos sólidos 

demonstra como deve ser a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, onde exige 

que haja um setor dentro da administração municipal que seja responsável pelo 

gerenciamento desses resíduos sólidos, de forma a implementar um tratamento para 

cada parcela de resíduo e conduzindo ao aterro controlado a menor parte possível. Desta 

forma, a equipe de trabalho deve ser multidisciplinar e formada a partir da capacitação 

de profissionais e do comprometimento dos mesmos com o trabalho a ser realizado 

apoiando-se nos instrumentos legislativos e no planejamento das atividades do 

município. 

 

Figura 31: Fluxograma para Aproveitamento dos Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos sólidos produzidos no município em estudo serão coletados pela 

prefeitura, podendo também ser terceirizado. Os resíduos sólidos serão separados na 

segregação, ou seja, na fonte geradora através da coleta seletiva e disposição em 

ecopontos e levados para o galpão chamado ecocentro construído para esta finalidade. 

Os materiais orgânicos que são os resíduos sólidos considerados úmidos que 

incluem resíduos produzidos em residências, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas, 
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centros comerciais, podas de jardim, varrição e outros serão encaminhados pra 

compostagem no ecocentro. Caso identifique-se contaminação em alguns desses 

materiais, deve-se evitar o aproveitamento e destiná-lo aos rejeitos. 

O local da compostagem onde a fração orgânica dos resíduos sólidos produzidos 

sofre decomposição microbiológica, transformando-se em composto orgânico para ser 

consumido em jardinagens, hortas, lavouras agrícolas e correção dos solos, deve ser 

impermeabilizado e dotado de captação e drenagem de efluentes que deverão ser 

destinados ao respectivo sistema de tratamento. As águas pluviais devem ser captadas e 

desviadas para o seu sistema correspondente. O consumo do composto orgânico tanto 

pode ser por parte da prefeitura local que o destinará para os jardins e praças, como por 

qualquer cidadão que tenha interesse ou para comercialização. 

Os materiais recicláveis que são resíduos sólidos secos que podem ser 

aproveitados como matéria prima para produção de novo material e até mesmo de 

outros materiais que voltam para a mão do consumidor como produto. Esse tipo de 

resíduo sólido não pode estar contaminado ou sujo para ser aproveitado. Quanto melhor 

for a separação dos diferentes tipos de materiais recicláveis, maior será a qualidade para 

reciclagem desses resíduos sólidos e o preço de revenda. A oferta de resíduos sólidos 

recicláveis varia muito de região para região, portanto deve-se ficar atento no aspecto 

qualitativo das características da área em estudo para não inviabilizar programas e 

projetos. Após separação, os materiais podem ser vendidos para industrias que utilizam 

sucatas como matéria-prima para fabricar seus produtos diminuindo custos com a 

aquisição da matéria-prima virgem e para as cooperativas que trabalham com materiais 

recicláveis, bem como adquirir de pequenos catadores para vender posteriormente para 

as indústrias.Segundo Homma (2000), o consumo de produtos recicláveis apontam 

indicadores positivos como o caso das latas de alumínio em que a ―Latasa‖ utiliza na 

sua produção 90% de material reciclável e somente 10% de matéria prima virgem. 

Os materiais que não podem ser recicláveis e nem aproveitados para qualquer 

tipo de atividade são denominados rejeitos e devem ser destinados ao aterro sanitário. 

Incluem-se nos rejeitos os materiais orgânicos e recicláveis contaminados, Também 

denomina-se rejeitos os materiais radioativos e perigosos que são de responsabilidade 

dos gestores. 

Os rejeitos serão coletados por uma empresa terceirizada. A administração 

municipal deve levar em consideração que a quantidade de rejeitos será muito pequena 

pelo fato da maior parte dos resíduos sólidos coletados já terem sido reaproveitados.  
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Os municípios devem analisar qual a melhor iniciativa para implantação de 

programas e projetos para aproveitamento dos resíduos sólidos produzidos pela sua 

população em função dos aspectos abordados, visando principalmente o bem estar da 

população com melhores condições de vida sem causar problemas de ordem financeira 

no orçamento público. 

A economia brasileira também tem um novo paradigma: produzir mais sem 

afetar as futuras gerações, ou seja, produtos ecologicamente corretos e biodegradáveis 

com maior aproveitamento de recicláveis e reutilizáveis. 

 

 

5.3 Educação Ambiental 

 

 

Há necessidade de mudança no comportamento e mentalidade em definir as 

responsabilidades e deveres em relação à proteção, conservação e recuperação do ambiente 

e da saúde. A estratégia de ação ambiental é basicamente, preventiva, primária, é 

participativa em nível local, que reconhece o direito do ser humano de viver em um 

ambiente saudável e adequado, e a ser informado sobre os riscos do ambiente. 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 2000) 

A Secretaria do Meio Ambiente terá um papel destacado para a educação ambiental, 

pois é dela a responsabilidade de conscientização da população, de técnicos, planejadores, 

estudantes, gestores e o público em geral. Com isso os cidadãos vão se inteirando da 

problemática referente aos resíduos sólidos urbanos e tomando consciência.  

A seguir serão apresentadas as estratégias de conscientização sendo estas para 

implementação de ações e programas de Educação Socioambiental estão agrupadas em 

três conjuntos: estratégias gerais, estratégias do setor empresarial, estratégias do poder 

público. 
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5.3.1 Estratégias gerais 

 

 

 Formar, capacitar e valorizar os profissionais e agentes multiplicadores 

envolvidos nos programas educativos, nos diversos setores da sociedade e do 

governo; 

 Elaborar um glossário para unificar conceitos básicos e terminologias; 

 Priorizar a capacitação dos participantes das iniciativas já existentes de coleta 

seletiva; 

 Realizar gincanas, olimpíadas, feiras culturais, oficinas de artesanato e arte; 

 Elaborar campanhas e materiais para divulgação (folhetos, folders, cartazes etc.); 

 Organizar fóruns de discussão, cursos de capacitação, seminários, debates, 

eventos culturais; desenvolver material educativo e a abordagem porta-a-porta 

etc.; 

 Organizar visitas monitoradas a centros, associações e cooperativas de triagem e 

de compostagem, a aterros sanitários e a outras unidades de aproveitamento e 

tratamento de resíduos; 

 Definir estratégias educativas de médio e de longo prazo; 

 Estimular ações que inibam o descarte ilegal; 

 Articular as iniciativas já existentes e difundir experiências de educação 

socioambiental; 

 Realizar planejamento estratégico participativo com gestão compartilhada, para 

garantir a implementação das ações educativas; 

 Obter o apoio da mídia, sobretudo da televisão, salientando a importância de seu 

comprometimento com a educação; 

 Formular propostas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma a 

responsabilizar os geradores de resíduos.  
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5.3.2 Estratégias do setor empresarial 

 

 

 Estimular parcerias entre empresas e catadores para a gestão de resíduos sólidos 

com educação socioambiental; 

 Fornecer infra-estrutura para a implantação de Postos de Entrega Voluntária — 

PEVs de materiais recicláveis; 

 Apoiar programas públicos de formação de agentes socioambientais; 

 Promover eventos segmentados para pequenas, médias e grandes empresas, para 

estimular o engajamento com o Programa Coleta Seletiva; 

 Participar efetivamente da educação socioambiental na sua comunidade, 

envolvendo os funcionários das empresas; 

 Estimular as empresas a realizarem pesquisas sobre o ciclo de vida de seus 

produtos; 

 Incentivar as empresas para o desenvolvimento de programas e ações de 

educação voltadas para os três Rs; 

 Ser exemplo na destinação final de seus materiais e divulgar informações sobre a 

reciclabilidade desses materiais; 

 Contribuir de forma efetiva, criando espaços de discussão, na elaboração das 

Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos; 

 Divulgar instrumentos que habilitem as empresas como instituições social e 

ambientalmente responsáveis; 

 Divulgar mensagens de conteúdo educativo, nos produtos, voltadas à economia 

e à sustentabilidade ambiental; 

 

 

5.3.3 Estratégias do poder público 

 

 

 Implementar programas de capacitação para educadores da rede pública 

municipal e estadual; 

 Articular o conteúdo do Programa de Educação Socioambiental da Prefeitura 

com o do Governo do Estado; 
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 Garantir recursos públicos para fazer diagnóstico participativo; 

 Criar e integrar conselhos de representantes das Subprefeituras, e 

instrumentalizá- las para a educação socioambiental através dos planos 

regionais; 

 Promover diálogo permanente entre as Subprefeituras, visando à implantação, 

difusão e acompanhamento dos programas educativos; 

 Participar da elaboração das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de 

Resíduos Sólidos; 

 Utilizar espaços públicos para atividades de educação socioambiental; 

 Estimular e integrar os diversos setores do poder público na implementação de 

programas educativos; 

 Incorporar informações sobre sistemas de coleta seletiva solidária em materiais 

informativos sobre meio ambiente e nas contas de água e de luz; 

 Desenvolver parcerias com empresas privadas e com universidades para a 

formação dos educadores da Secretaria Municipal de Educação e de outros 

órgãos públicos; 

 Capacitar técnicos do poder público municipal e estadual para os programas 

educativos; 

 Contratar bolsistas do programa social da Secretaria de Desenvolvimento do 

Trabalho e Solidariedade para a divulgação porta-a-porta do Programa de Coleta 

Seletiva e das atividades educativas; 

 Garantir a execução de programas educativos em todas as secretarias da 

Prefeitura e criar uma coordenação intersecretarial para implementar os 

programas de educação socioambiental; 

 

 

5.4 Coleta seletiva 

 

 

A coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito importante para o 

meio ambiente. Por meio delas, recuperam-se matérias-primas que de outro modo 

seriam tiradas da natureza. A ameaça de exaustão dos recursos naturais não-renováveis 
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aumenta a necessidade de reaproveitamento dos materiais recicláveis, que são separados 

na coleta seletiva de lixo.   

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que 

podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como um 

processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os 

problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

A reciclagem é o processo de transformação de um material, cuja primeira 

utilidade termina, em outro produto. Por exemplo: transformar o plástico da garrafa 

PET em cerdas de vassoura ou fibras para moletom. A reciclagem gera economia de 

matérias-primas, água e energia, é menos poluente e alivia os aterros sanitários, cuja 

vida útil é aumentada, poupando espaços preciosos da cidade que poderiam ser usados 

para outros fins como parques, casas, hospitais, etc. 

Reciclável é diferente de reciclado, pois reciclável indica que o material pode ser 

transformado em outro novo material. Reciclado indica que o material já foi 

transformado. Algumas vezes, o material que foi reciclado pode sofrer o processo de 

reciclagem novamente. Certos materiais, embora recicláveis, não são aproveitados 

devido ao custo do processo ou à falta de mercado para o produto resultante. 

Reciclar é diferente de separar, onde reciclar consiste em transformar materiais 

já usados em outros novos, por meio de processo industrial ou artesanal. Separar é 

deixar fora do lixo tudo que pode ser reaproveitado ou reciclado. A separação ou 

triagem do lixo pode ser feita em casa, na escola ou na empresa. É importante lembrar 

que a separação dos materiais de nada adianta se eles não forem coletados 

separadamente e encaminhados para a reciclagem. 

No município de Tio Hugo todos os munícipes podem participar do programa de 

coleta seletiva cada um fazendo sua parte e se beneficiando dos resultados. Exemplo 

disso é a parceria entre os munícipes e as cooperativas ou associações que receberão os 

materiais selecionados que poderão ser vendidos e o lucro ser utilizado nos bairros e 

trazendo benefícios aos próprios munícipes. O quadro 2, apresenta a economia feita a 

partir de material reciclável. 
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Quadro 2: Economia feita a partir de material reciclável  

O QUE É E O QUE NÃO É RECICLÁVEL 

Quantidade Reciclável Não-Reciclável 

1 tonelada de papel 

reciclado evita o corte de 

15 a 20 árvores, economiza 

50% de energia elétrica e 

10 mil m
3
 de água. 

Jornais e revistas 

Folhas de caderno 

Formulários de computador 

Caixas em geral 

Aparas de papel 

Fotocópias 

Envelopes rascunhos 

Cartazes velhos 

Papel de fax 

Etiquetas adesivas 

Papel carbono e celofane 

Fita crepe 

Papéis sanitários 

Papéis metalizados 

Papéis parafinados 

Papéis plastificados 

Guardanapos 

Bitucas de cigarro 

Fotografias 

1 tonelada de alumínio 

reciclado evita a extração 

de 5 toneladas de minério. 

100 toneladas de aço 

reciclado poupam 27 kWh 

de energia elétrica e 5 

árvores usadas como 

carvão no processamento 

de minério de ferro. 

Folha-de-flandres 

Tampinha de garrafa 

Latas de óleo, leite em pó e 

conservas 

Latas de refrigerante, 

cerveja e suco 

Alumínio 

Embalagens metálicas de 

congelados 

Clips 

Grampos 

Esponjas de aço 

Tachinhas 

Pregos 

Canos 

100 toneladas de plástico 

reciclado evitam a extração 

de 1 tonelada de petróleo. 

Canos e tubos 

Sacos 

CDs 

Disquetes 

Embalagens de margarina e 

produtos de limpeza 

Embalagens PET: 

refrigerante, suco e óleo de 

cozinha 

Plásticos em geral 

Cabos de panela 

Tomadas 

1 tonelada de vidro 

reciclado evita a extração 

de 1,3 tonelada de areia. 

Recipientes em geral 

Garrafas 

Copos 

Espelhos 

Vidros planos e cristais 

Cerâmicas e porcelanas 

Tubos de TVs e 

computadores 

Fonte: Adaptado CEMPRE (2010). 

 

A coleta seletiva é parte integrante e fundamental de um projeto de reciclagem e, 

quando bem gerenciada, contribuirá decisivamente para aumentar sua eficácia. Reciclar 

tornou-se muito importante por dois grandes motivos: 1 - Preserva o meio ambiente, 

diminuindo a quantidade de material enterrado ou jogado a céu aberto, evitando a poluição do 

ar, terra e água, minimizando a retirada de recursos naturais. 2 - Torna menor o custo da 
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produção de outros materiais, se comparado com o da produção originada diretamente da 

matéria-prima virgem. 

Qualidade de vida começa a partir de novas atitudes que contribuam com o meio 

ambiente. O simples gesto de separar materiais recicláveis é o início de um grande processo 

de atividades sociais e econômicas.  

O folder de coleta seletiva Figura 32, tem como objetivo estimular a mudança prática 

de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais e 

favorecer a reflexão sobre a responsabilidade ética do ser humano com o próprio planeta 

como um todo, oferecendo um eficiente instrumento para a formação da consciência 

ambiental.  
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Figura 32: Folder coleta seletiva 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Através da realização do presente trabalho, foi possível realizar um diagnóstico 

em relação à problemática ambiental dos resíduos sólidos do município de Tio Hugo, e 

sugerir propostas de qualidade ambiental. 

O município de Tio Hugo possui um Plano Ambiental Municipal com 

recomendações de projetos prioritários em relação a problemas ambientais da 

destinação de resíduos sólidos, mas falta a implementação pelo poder público, o que 

poderia tornar o município como referencia, visto que a comunidade demonstra 

interesse em participar. Desta forma poderiam ser realizadas ações educativas e 

implementado um sistema de gestão com responsabilidade social e ambiental.  

Portanto, os resíduos sólidos urbanos estão diretamente relacionados com a 

população, pois é ela sua produtora e é ela também que poderá modificar seu padrão de 

consumo, colaborar com a reciclagem, disseminar a consciência por meio da educação 

ambiental e reivindicar soluções dos agentes públicos. 

 

 

6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a implementação das ações 

propostas neste trabalho como a instalação de Ecopontos e Ecocentros para os resíduos 

sólidos urbanos. 

Recomenda-se também que sejam levantados dados reais e atualizados em 

relação aos resíduos sólidos urbanos do município de Tio Hugo RS, para assim 

concretizar a viabilidade econômica e ambiental das opções propostas neste trabalho 

visando à sustentabilidade do sistema como um todo. 
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