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 Resíduos na Região de Visconde de Mauá  



       

 Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

 

O Programa contempla o Projeto de Coleta Seletiva no qual é 

composto por 03 eixos:  

 Eixo Coleta Seletiva Domiciliar que atua em 32 bairros no 

município,  

 Eixo Coleta Seletiva Escolar que atua em 21 Escolas nas Redes 

de Ensinos Estadual e Municipal, 

 Eixo Gestão Integrada e Ecológica de Resíduos na Região 

de Visconde de Mauá no qual se integra a Compostagem de 

resíduos orgânicos.  

  

Descrição 



Objetivos: 

 

 aumentar a vida útil do Aterro Controlado, 

  promover a inclusão socioprodutiva dos catadores com a 

geração de trabalho e renda de forma mais organizada;  

 realizar a gestão dos resíduos com foco nas diretrizes da Lei 

Federal Nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  



Em 2013 o município aderiu ao Grupo de Trabalho da 

APA de Mantiqueira, denominado GTRS, para tratar 

da questão dos resíduos sólidos. No GTRS foi 

escolhido o Município de Resende para implantação 

do projeto-piloto de compostagem na região turística 

de Visconde de Mauá. 

Neste sentido, buscou-se incentivar as composteiras 

unifamiliares existentes e também ampliar para o 

comércio, escolas e novas residências. 
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Objetivos 

 Aproveitar localmente os resíduos orgânicos que podem ser 

transformados em adubo, 

 Reduzir o quantitativo de resíduos orgânicos no aterro 

controlado de Resende, 

 Minimizar o impacto no ambiente, 

 Produzir um recurso que será usado para gerar renda ou 

melhoramentos ambientais na localidade. 
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 Para motivar a população foram preparadas duas publicações:  

 

- um álbum fotográfico com informações básicas sobre gestão dos resíduos, 

a Lei Nacional de Resíduos Sólidos,  

 

- um folheto ensinando o modo prático de transformar o lixo orgânico em 

adubo usando os composteiros de arame soldado.  

 

- Pesquisa com duas visitas de aplicação de questionário com a participação 

de membros das instituições federais, estaduais e municipais que atuam na 

região, envolvidas com gestão e educação ambientais.  

Metodologia 



Público atingido 

63 Estabelecimentos entre: Comércio, Hotéis, 

Pousadas, Escolas  e Domicilios na Região de 

Visconde de Mauá. Visconde de Mauá tem grande 

vocação turística e a gestão ecológica de resíduos 

traz resultados positivos. A população da região 

possui em média 6.000 habitantes. 

 



Divulgação e Pesquisa de 

Adesão ao Projeto na Região 

de Visconde de Mauá 



Carta convite de adesão ao Projeto 



Pesquisa de adesão ao Projeto 



Reunião de Equipe antes da Visita aos Estabelecimentos  



Reunião de Equipe antes da Visita aos Estabelecimentos  



Equipe em Campo 



Equipe em Campo 



Equipe em Campo 



Equipe em Campo 



Utilização da Composteira Unifamiliar 



Folder de divulgação do 

Projeto 











Resultados 

A população que aderiu ao projeto colheu 

resultados significativos, como a fertilização de 

jardins e hortas com o composto orgânico 

proveniente da compostagem, reduzindo o 

quantitativo de resíduos que seria 

encaminhado para o aterro do município. 

  



Utilização do adubo das composteiras Unifamiliares  



Parceiros da AMAR no Projeto 

 

Colaboradores Locais:  

Associação Comercial – ACVM,  

Associação Turística – MAUATUR, 

Centro Cultural –CCVM ,  

APA da Mantiqueira,  

Programa de Coleta Seletiva Solidária do INEA – RJ, 

Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento – 

ABIDES, 

Centro Cultural Visconde de Mauá - CCVM. 

 



Equipe do Projeto 

 

Solange M.dos Santos Pinto - AMAR 

Claudio Cotia Barreto - AMAR 

Rosângela Vieira – AMAR 

Dimas Andrade - AMAR 

Célia da Silva Santos- AMAR 

Jessica Kelem - AMAR 

Joaquim Moura  

Luiz Armondi 



Obrigado e Boa Tarde a Todos. 
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