
Sistemas viáveis para reciclagem dos resíduos orgânicos urbanos 

A geração crescente de lixo pelas populações urbanas tem se tornado um grave problema para os municípios e para o 

meio ambiente. No sistema convencional de gestão do lixo, o custo com a coleta, o transporte e a disposição final dos 

resíduos é cada vez maior para as prefeituras, e o impacto ambiental é praticamente incontrolável e irreversível. 

Para enfrentar esses problemas, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305 de 02/08/2010) enfatiza a necessidade 

da reciclagem dos resíduos – inclusive dos orgânicos (que somam em média 50% do lixo total urbano), cuja redução tem 

metas bem definidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela referida Lei, conforme a tabela abaixo: 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, vinculado à Lei Nacional de Resíduos Sólidos (no. 12305/2010), estipula as 
seguintes metas de redução da parcela orgânica destinada a aterros na região Sudeste: 

Redução do 

percentual de 

resíduos úmidos 

disposto em 

aterros na região 

Sudeste 

2015 2019 2023 2027 2031 

Plano de Metas favorável 

70% 70% 70% 70% 70% 

Plano de Metas intermediário 

35% 45% 55% 65% 70% 

Plano de Metas desfavorável 

15% 25% 35% 45% 50% 

 
 

Para cumprir essas metas de modo coerente, transformando o lixo orgânico em adubo, será necessário estimular e 

apoiar a reciclagem dos resíduos por meio da compostagem, praticada do modo mais descentralizado possível para 

evitar os custos com o transporte e os impactos que surgem quando a operação ganha uma escala muito grande. 

A compostagem descentralizada deve ser estimulada e apoiada conforme dois sistemas diferentes, paralelos e 

complementares: (a) a “compostagem individual” (reciclando localmente os resíduos de uma moradia ou pousada, 

restaurante etc. onde exista um pequeno espaço ao ar livre disponível); e (b) a “compostagem comunitária” (onde um 

espaço maior é preparado para receber os resíduos orgânicos de várias moradias e negócios próximos). 

Embora teoricamente a “compostagem individual” seja a ideal (pois a reciclagem se dá na fonte), nem todas as pessoas 

têm espaço, tempo e vontade para cuidar da compostagem de seu próprio lixo, mas estariam dispostas a levá-lo até 

algum “ecoponto” próximo para ser compostado, ou entregá-lo a um sistema de coleta específica que cuide bem dele. 

   

Compostagem individual usando um cilindro feito de tela de arame 
soldado. Diariamente coloca-se o lixo orgânico que deve ser 
imediatamente coberto com palha, folhas, grama cortada etc. 

Leiras de composto em uma microDEScentral de 
compostagem comunitária. A palha que cobre cada camada 
de resíduos evita as moscas e o mau cheiro. 

Conheça mais sobre o projeto Reduzo Lixo na região de Visconde de Mauá: http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/ 

Contatos: Joaquim Moura >  jmoura@agriculturaurbana.org.br – (24) 3387-2137 

 Luis Armondi >  luisarmondi@hotmail.com – (24) 3387-2350 e 9826-5569 

http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/
mailto:jmoura@agriculturaurbana.org.br
mailto:luisarmondi@hotmail.com

