
Redução da quantidade de resíduos sólidos gerados no trecho do município de Bocaina 

de Minas, MG, situado na microbacia do alto Rio Preto (região de Visconde de Mauá) e 

encaminhados ao “aterro controlado” em Bulhões, município de Resende, RJ. 

 

Situação atual:  

A parcela do município de Bocaina de Minas que está incluída na microbacia do alto Rio Preto abrange várias vilas e 

vales dispersos na região, cujos moradores precisam ter seu lixo manejado de modo mais sustentável do que 

atualmente. 

Abaixo, lista das localidades e principais dados referentes à sua geração de lixo (a pesquisar) 

Localidade  
(direção Rio Preto abaixo) 

Número de (*) Número de (*) Produção de 
resíduos sólidos 
(* *)              (* * *) 

Produção de  
resíduos 
orgânicos (* * * *) moradias negócios moradores turistas 

1 Vale da Santa Clara      %  

2 Maringá / Minas      %  

3 Alcantilado      %  

4 Vale das Flores      %  

5 Mirantão      %  

6 Jardim Iracema      %  

7 Ponte dos Cachorros      %  

8 Vale da Cachoeira      %  

9 Comunidade Céu da Montanha      %  

10 Rio Preto / Minas       %  

(*) Levantamento do número de casas e negócios efetivamente servidos pelo serviço de coleta de lixo 

(* *) Produção mensal estimada com base na estatística de 1kg de lixo por dia por pessoa x 30 dias. 

(* * *) Porcentagem da produção local com relação ao lixo total recolhido na região-alvo. 

(* * * *) Produção estimada mensal com base na estatística de 50% de lixo orgânico presente no total de lixo coletado 

Trecho de Bocaina de Minas inscrito na microbacia do alto Rio Preto, mostrando as principais localidades 

 

Essas localidades estão espalhadas em uma área de 50km2 (5000 ha) distante 60km do aterro controlado em Bulhôes, a 

partir do Jardim Iracema, pela RJ-163 



Cenário financeiro atual e alternativas 

A prefeitura de Bocaina de Minas paga R$ 9.000,00 por mês para cada um dos dois caminhões que dividem a tarefa de 

coletar o lixo na região duas vezes por semana e transportá-lo até Bulhões. Para despejar esse lixo em Bulhões – em 

média 25,5 toneladas por mês –, a  prefeitura de Bocaina deve pagar R$ 570,00 por tonelada à prefeitura de Resende. 

Custo da coleta, transporte e disposição em Bulhões: 

Item de despesa Base do cálculo Total 

Caminhão: 9.000,00 x 2 18.000,00 

Aterro: 570,00 x 25,5 t 14.535,00 

Total Geral 32.535,00 

      

Evidentemente, esta despesa é crescente e insustentável, ainda mais para um município carente de recursos como 

Bocaina de Minas. E note-se que essa prefeitura ainda precisa lidar – e gastar – devidamente com o lixo de outras 

localidades até maiores, como Bocaina de Minas, sede do município, e Santo Antonio, que concentram populações mais 

significativas do que as vilas e vales incluídas na microbacia do alto Rio Preto, região-alvo deste projeto. 

Considerando-se a composição média do lixo descartado, podemos ter as seguintes metas: 

Por tipo de resíduo 
Fração média 
do lixo total 

Meta para 12 meses Meta para 24 meses 
Desviado para 
reciclagem 

Segue para 
o aterro 

Desviado para 
reciclagem 

Segue para 
o aterro 

Lixo seco reciclável 40% 20% 20% 30% 10% 

Lixo orgânico reciclável 30% 15% 15% 20% 10% 

Lixo orgânico não reciclável 10%  10%  10% 

Rejeito – lixo inservível 20%  20%  20% 

Subtotais  35% 65% 50% 50% 

Totais 100% 100% 100% 

A meta de reduzir a carga do caminhão ao final de dois anos é plenamente exequível, só dependendo de disposição e 

organização, compromisso responsável e apoio do poder público, além da melhor “educomunicação” que nós juntos 

saberemos criar e implementar a tempo de sensibilizar crescentemente a população local.  

A necessidade de coletar os resíduos pelo menos duas vezes por semana obriga a continuar trabalhando com as duas 

frequências semanais, porém, considerando que em dois anos a geração do lixo deverá crescer, a redução prevista 

acima poderia significar não precisar contratar um terceiro e até um quarto caminhão. 

Ao retirar parcela significativa do lixo orgânico, que ficaria na própria região, enriquecendo-a, abre-se espaço no 

caminhão para providenciar o transporte do lixo seco reciclável (papel, plástico, metal, vidro, eletrônicos), limpo, 

separado na origem, evitando ter que dispor de um caminhão específico para coletar seletivamente esses materiais.  

Além disso, ao destinar 50% dos resíduos para reciclagem, evitando que eles sigam para o aterro, haverá significativa 

economia no valor pago mensalmente à prefeitura de Resende pelo espaço em Bulhões.   

Sem falar nos benefícios ambientais e sociais que tal iniciativa propiciaria, ao oferecer oportunidades de geração de 

renda, de educação ambiental, de convívio social, de agricultura urbana, de elevação da autoestima comunitária etc. 

Desenvolvimento do projeto 

Definir a área-piloto: comunidades do Vale da Cachoeira e Ponte dos Cachorros (pontos 7 e 8 no mapa acima). 

Obs.: A cada três meses, uma outra localidade bocainense da região deverá iniciar o seu programa.  



Os moradores terão o contato inicial com o projeto por meio de um comunicado impresso em 20 cópias em papel A4 

(para fixar em mercados, bares e pontos de encontro da população local) e 100 cópias em papel A5 (meio A4) (para 

distribuir nas moradias), convidando os moradores interessados para uma reunião em data e local agendados. 

Nesta reunião, serão apresentados os objetivos do projeto: reduzir “na origem” o lixo misturado que vai para o aterro em 

Bulhões por dois meios: separar os “recicláveis secos” para encaminhar a cooperativas ou indústrias recicladoras e 

desviar a maior parte do lixo orgânico domiciliar para compostagem local, individualmente ou de modo comunitário. 

Nela serão identificados e cadastrados os moradores interessados em colaborar no projeto, que serão mapeados e 

visitados logo a seguir pela equipe. Nessa visita, serão abordados vários detalhes, inclusive se a pessoa pretende 

compostar pessoalmente o seu lixo orgânico ou se prefere encaminhá-lo para a minicentral de compostagem 

comunitária. Detalhes sobre a separação dos resíduos orgânicos, os dias de coleta dos recicláveis e do lixo misturado, 

tudo deve ser bem esclarecido, bem como as informações de contato com a equipe do projeto para eventuais dúvidas. 

Outro ponto importante da primeira reunião é levantar com os moradores possibilidades de áreas viáveis para instalar 

microcentrais de compostagem comunitária, medindo cerca de 5x10m, localizadas em pontos estratégicos nas duas 

comunidades-alvo, e discutir formas de ter acesso a elas, por meio de parceria, convênio, comodato, arrendamento etc., 

com as salvaguardas cabíveis para viabilizar o acesso. 

Como quase todas as moradias dessas comunidades têm quintais e áreas verdes – o mesmo acontecendo com 

pousadas e restaurantes –, a opção da compostagem “individual”, in sito, é totalmente apropriada em muitos casos, e por 

não depender da viabilização e instalação de uma área para uso comunitário, pode ser iniciada imediatamente.   

Os moradores que quiserem compostar localmente seus resíduos orgânicos receberão do projeto uma tela de arame 

soldado com 1,50 de altura e 3,00 de comprimento, ou de 1,20 por 2,50, respectivamente, conforme o volume de lixo 

gerado, para confeccionarem um composteiro básico e eficiente. Porém, existem outras opções para quem preferir. 

Para quem não puder ou não quiser compostar seus resíduos orgânicos (ainda que disposto a separá-los para 

reciclagem), haverá uma solução aberta a todos, para resolver seu problema em nível comunitário. Aliás, a experiência 

internacional confirma que um dos efeitos positivos das minicentrais de compostagem comunitária é promover encontros 

significativos entre os vizinhos e estimular sua coesão frente aos desafios de suas comunidades. 

O programa manterá um cadastro atualizado dos moradores participantes, com avaliação de seus cuidados na 

separação dos resíduos, visando a aperfeiçoar continuamente sua efetividade. Este cadastro, amparado em mapa 

atualizado das comunidades, permitirá acompanhar a evolução da quantidade de lixo orgânico desviada do caminhão e 

do aterro em Bulhões. Os moradores que por acaso não estiverem mais ativos deverão devolver a tela que receberam 

para praticar a compostagem. 

Quando o terreno para a minicentral de compostagem estiver identificado, e sua utilização viabilizada, iniciam-se os 

trabalhos de cercamento e a construção de um abrigo leve para equipamentos, ferramentas e materiais sensíveis à 

chuva. Também poderá haver um abrigo leve e desmontável para receber, proteger e concentrar materiais recicláveis 

secos (papel, plástico, metal etc,), de modo a aumentar a eficiência da coleta seletiva. 

Para o sucesso do projeto, o mais importante – além da “logística” da operação – é a “educomunicação”, para explicar 

aos moradores o objetivo do programa, a importância de evitar que lixo reciclável vá para o aterro, o que se pode fazer, e 

então verificar se ele quer separar o lixo conforme a nossa orientação, inclusive com relação ao lixo orgânico. 

Recursos iniciais necessários: 

Impressos: 20 cópias coloridas A4 mais 100 cópias coloridas A5 (igual a 50 cópias A4):  

Para 20 composteiros menores (2,50 x 1,20) = 50 metros 

Para 10 composteiros maiores (3,00 x 1,50) = 30 metros 

 

http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_Bocaina_2013/folheto_divulgacao_Bocaina.jpg
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/folheto_compostaveis.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/composteiras_de_tela.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/Modelos_de_composteiros.htm


 

 

 

 


