
Principais pontos abordados na reunião de 24 / 01 / 2013  

e sugestões para o seu desenvolvimento 
Local: AMAR Resende. Presentes: Wilson Moura (agrônomo e presidente da AMAR), Luis Armondi 

(agrônomo, voluntário) e Joaquim Moura (consultor, voluntário) 

 

1. Gestão do lixo em geral 

A “crise do lixo” que desafia crescentemente os gestores municipais e estaduais fluminenses – da 

qual são sinais irrefutáveis as ilegalidades testemunhadas em sua gestão em várias cidades do estado 

e as despesas crescentes com o transporte dos resíduos para “aterros licenciados” cada vez mais 

distantes– exigirá uma mudança no “paradigma” hoje adotado. 

A solução baseada no modelo “usina de tratamento de lixo” convencional – onde o lixo chega todo misturado e passa 

então por uma esteira rolante onde catadores treinados separam os vários resíduos recicláveis de origem industrial 

(plásticos, papéis e papelões, vidros e latas, principalmente), depois passa por um eletroímã que retira os materiais 

ferrosos, e o que sobra (principalmente resíduos orgânicos mas também materiais de vários tipos) é moído e 

destinado a leiras em um pátio onde ficarão “compostados” até se decomporem – já se revelou como uma solução 

indispensável, certamente, mas não a ideal. 

A solução ideal deve enfatizar ao máximo a separação “na origem” dos resíduos, de modo que nunca se misturem os 

três componentes do lixo urbano: (1) os resíduos secos recicláveis (industriais); (2) os resíduos orgânicos, e (3) os 

resíduos inservíveis. (Não estamos considerando aqui os resíduos especiais, como os hospitalares, radioativos etc., 

objetos de processos bem diferenciados.)  

Evitando-se que esses três componentes típicos do lixo urbano se misturem, os materiais recicláveis (tanto os secos 

quanto os orgânicos) poderão ser melhor recuperados, e desviados do “aterro controlado”, economizando transporte 

e emissões, espaço e custos no aterro, e contaminação do solo e da água.  

Num modelo assim, ideal, iriam para o aterro apenas os resíduos de fato inservíveis - entre 10 e 20% do total. 

Como nem todos os moradores e empresários estão dispostos ou preparados para fazer essa separação “na 

origem”, os caminhões que fazem o serviço rotineiro de coleta continuariam recolhendo esses resíduos recicláveis 

misturados aos inservíveis, que seriam então levados para uma usina de tratamento convencional, do tipo “Lixo 

Limpo” ou conforme o projeto de Italo Vittorio Brollo – hipóteses sobre as quais conversamos.  

Note-se que esse tipo de usina é indispensável por que sempre haverá uma parcela de pessoas que irão descartar 

seu lixo todo misturado (a não ser que haja instrumentos que penalizem os resistentes). O importante é evitar que 

cresçam e proliferem, por que elas são sinal de falta de cidadania (e talvez de logística adequada), e tendem a ser 

vetores de degradação ambiental, poluição visual, mau cheiro, e provocam reações contrárias nas vizinhanças. 

Note-se ainda que o composto produzido por essas usinas é de qualidade sofrível, cheirando a lixo e contendo, 

inevitavelmente, contaminantes que não foram retirados, como fraldas descartáveis, preservativos, absorventes etc.,  

e acabaram moídos junto com os resíduos orgânicos, continuando presentes no produto final. As operações de 

compostagem nas usinas convencionais de tratamento de lixo da cidade de São Paulo, construídas nos anos 1970, 

foram descontinuadas por que ninguém se interessava em comprar nem buscar de graça o “composto” produzido.  

Por tudo isso, um novo “paradigma” na gestão do lixo terá como meta reduzir ao mínimo possível a presença de 

resíduos recicláveis em meio ao lixo inservível e levados para a usina, de modo a reduzir também os rejeitos finais 

conduzidos para o “aterro controlado”. 

Para tanto é indispensável criar um sistema dual, porém integrado, que absorva e processe quantidades crescentes 

dos resíduos recicláveis – de origem industrial e orgânica –, desviando-os tanto da usina de tratamento convencional 

quanto do aterro em Bulhões. 



Sugestões para uma gestão mais sustentável do lixo na sede do município 

Resíduos de origem industrial 

Na cidade de Resende, para ampliar o programa de coleta seletiva de lixo seco reciclável que lá já existe (como 

também já existe em Visconde de Mauá), convém envolver e organizar minimamente os muitos catadores de 

recicláveis “independentes” que trabalham em seus vários bairros, e apoiá-los no que já fazem, capilarizando mais o 

programa, aumentando a produtividade desses catadores autônomos, e agregando valor ao que vendem. 

Sem alterar muito as suas rotinas – nem lhes impor a priori trabalhar em alguma cooperativa – é possível ajudá-los a 

se organizarem em pequenos grupos por setores da cidade, disponibilizando-lhes pequenas áreas protegidas 

minimamente da chuva para armazenamento e concentração (com alta rotatividade) de materiais secos recicláveis, 

de modo a obterem melhor preço ao venderem o que coletaram – ou encaminharem para a cooperativa apoiada pela 

AMAR, entregando os recicláveis reunidos ao caminhão do programa de coleta seletiva - por preço compatível com o 

que apurariam se os vendessem – já triados e em maior volume – diretamente a algum atravessador.  

A partir desse apoio logístico mínimo e dessa organização estimulada – e potencializados pela experiência que a 

AMAR, o INEA e a Cooperativa de Catadores já acumularam nessa atividade – os catadores independentes, que 

atuam diariamente nas ruas da cidade e conhecem todos os geradores notáveis de lixo reciclável em suas áreas, se 

tornarão um importante fator na busca de maior sustentabilidade na gestão do lixo na cidade de Resende. 

Resíduos de origem orgânica 

Para promover a indispensável redução do lixo orgânico – constitui até 50% do volume do lixo total coletado – que é 

despejado diariamente em Bulhões, ou mesmo evitar que ele se transforme em adubo de pouca qualidade (que só 

deveria ser usado em reflorestamento), é preciso considerá-lo separadamente dos demais resíduos desde a origem. 

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: 

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% 

A única maneira viável e sustentável de reciclar tal volume de resíduos orgânicos é processando-o – tão  

descentralizadamente quanto possível – por meio da compostagem com materiais palhosos (folhas, capins, 

grama cortada, poda verde etc.), e encaminhando o húmus para a agricultura urbana e periurbana, paisagismo etc. 

De fato, uma vez separados na origem – conforme a orientação cuidadosa da equipe de educação ambiental – os 

resíduos orgânicos poderão ser facilmente compostados de duas maneiras  não excludentes: 

1. individualmente: cada gerador (familiar, comercial ou institucional) composta o seu próprio lixo orgânico – onde 

houver espaço e pessoas dispostas a cumprir essa tarefa (simples, mas cotidiana e cuidadosa);  ou  

2. comunitariamente: os resíduos de vários geradores vizinhos são processados em minidescentrais de 

compostagem distribuídas em áreas livres disponíveis nos bairros da cidade, devidamente protegidas por telas 

e cercas vivas, e com instalações de apoio mínimas e desmontáveis – apenas para proteger materiais 

palhosos, ferramentas e equipamentos que temem a chuva. 

O lixo orgânico chegaria a essas minicentrais de compostagem comunitárias trazido por seus próprios geradores ou 

recolhido por coletores locais (talvez os mesmos que já coletam os resíduos de origem industrial), dentro de um 

projeto bem elaborado em parceria com o poder público, gerando renda, cidadania e melhoria ambiental. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://agriculturaurbana.org.br/textos/AUPenALC-BrochureIPES_FAO-portugues_low.pdf
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/Modelos_de_composteiros.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/composteiras_de_tela.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/central%20de%20compostagem.htm


Gestão do lixo no distrito de Visconde de Mauá, Resende 

Basicamente, continuam válidas as propostas apresentadas preliminarmente no texto “Síntese da atual gestão do 

lixo na parcela resendense da região de Visconde de Mauá e sugestões de melhorias”, agora enriquecidas e 

desenvolvidas pela nossa troca de ideias na reunião de 24/01/2013. 

Sendo assim, a “solução ideal” seria instalar dois ecopontos: um a montante da vila de Visconde de Mauá (no 

terreno em frente ao campo de futebol, na bifurcação das saídas para a Dutra ou para Maringá – ver anexo 1); e o 

outro a jusante (atrás da ETE do Lote 10 – ver anexo 2). Em cada um deles, haveria uma minicentral de 

compostagem e um local para (ao menos) concentrar e preparar os resíduos secos recicláveis, de modo a reduzir 

seu volume e agregar valor, tornando as viagens do caminhão de coleta de recicláveis (às 3as-feiras) mais 

economicamente vantajosas. 

Esses ecopontos também receberiam recicláveis de moradores e empresários situados fora do trajeto do caminhão 

da coleta seletiva, mas que gostariam de trazer seus resíduos para doar a quem vai reaproveitá-los adequadamente. 

Os moradores e empresários que se dispusessem a compostar in situ os seus resíduos orgânicos seriam treinados e 

apoiados. Quem, porém, se dispusesse a apenas separá-los, poderia entregá-los nos ecopontos ou aos coletores 

locais, conforme rotina predeterminada para a coleta de recicláveis industriais e orgânicos.  A retirada de parcela 

significativa e crescente dos resíduos orgânicos e industriais do caminhão que coleta o lixo misturado abriria espaço, 

nesses caminhões, para levarem também, separadamente, boa parte do lixo seco reciclável para Resende.  

Naturalmente, cada detalhe desse sistema exigirá um “subprojeto” a ser melhor discutido, definido, implementado, 

monitorado, avaliado e aperfeiçoado progressivamente. 

O primeiro passo é definir exatamente onde será mais viável e imediato instalar o primeiro ecoponto, mas já tratando 

de viabilizar o segundo ponto, para permitir um planejamento que considere essa descentralização. Também seria 

possível operar permanentemente apenas um ecoponto, junto à ETE, por exemplo, mas a descentralização é 

sempre preferível, para reduzir a escala, facilitar o controle e evitar impactos negativos. Assim, é preciso verificar: 

1. Terreno da União situado na bifurcação das saídas para a Via Dutra e Maringá: Essa área já foi solicitada há 

anos à SPU (ainda sem resposta) pela ONG local Nova Terra para instalar ali instalar a “Casa da Agenda 21” 

local, incluindo um ecoponto e atividades de reciclagem, compostagem, agricultura orgânica, bioconstrução, 

saneamento ecológico etc. A prefeitura poderia solicitar o terreno à União e fazer uma parceria com a ONG, ou 

então apressar o processo na SPU cedendo a área à ONG, e aí fazer uma parceria com ela.  

2. Terreno junto à ETE do Lote 10: É preciso saber como foi feita a desapropriação para instalar a Estação, a área 

total desapropriada, quem foi o “desapropriado”, e ver as possibilidades. O ideal seria desapropriar toda a área da 

granja, e fazer ali o Parque Ecológico Popular do Lote 10 - PEP10, e evitar que aquela área seja ocupada e 

resulte na duplicação do tamanho daquela comunidade – que já enfrenta vários problemas, carências e impactos. 

De qualquer modo, mesmo que não seja viável resolver essa questão do terreno de modo imediato e definitivo, deve 

ser emergencialmente possível celebrar algum tipo de convênio ou contrato de cessão temporária, prevendo as 

condicionantes cabíveis, que permitam o início das operações o quanto antes, dentro do espírito de urgência e de 

inovação recomendado pela Rio + 20 (quem ainda se lembra dela?). 

Sem definir a(s) área(s) para um ou dois ecopontos próximos às vilas de Visconde de Mauá e Lote 10, não podemos 

iniciar nada de concreto. Para obter financiamento do CEIVAP, FECAM, MMA etc., ou de instituições doadoras 

nacionais e internacionais, é necessário comprovar a disponibilidade do terreno onde a operação será implantada. 

Sempre lembrando que “o tempo é o fator crítico”, aguardo suas providências indispensáveis para viabilizar o uso 

dessas áreas – ou identificar outras opções de terreno mais imediatamente viáveis para a prefeitura de Resende.  

Quando o uso da primeira área estiver garantida, passaremos a detalhar cada subprojeto envolvido na proposta, fixar 

as metas progressivas de lixo recolhido e processado, calcular a área compatível, projetar o cercamento e o abrigo 

de ferramentas e materiais palhosos, definir o veículo, a equipe e suas rotinas de coleta, planejar as outras 

atividades da equipe, as ações de comunicação e educação ambiental, de geração de renda, identificar as relações 

trabalhistas ideais para esse tipo de atividade e que possam ser replicados em outros distritos e municípios, etc. 

http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/lixo_AMAR_2013.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/lixo_AMAR_2013.pdf
../Nova%20Terra/Casa%20da%20Agenda%2021.pdf


  



Anexo 1: Terreno da União junto à bifurcação das saídas para a Via Dutra e Maringá 

 

 

Anexo 2: Terreno do Banco do Brasil (?) junto à ETE do Lote 10 = falta produzir a foto mais específica do 

terreno atrás da ETE 

 

 


