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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar a Usina de Triagem e Compostagem de
Resíduos de Raul Soares e acompanhar o processo de reciclagem do plástico
reutilizado como matéria-prima em empresas de pequeno porte, ressaltando a
importância da sustentabilidade em cidades distintas. Os meios utilizados para
ministrar o estudo foram: aplicação de questionários, realização de entrevista com
os colaboradores e empresários das empresas e realização de visitas técnicas para
o acompanhamento das rotinas das empresas, observando sua estrutura e
cumprimento do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). A pesquisa foi
realizada de forma descritiva, onde foram observados, registrados e analisados os
processos de gestão e gerenciamento de resíduos. Os resultados obtidos indicam
que grande parte dos funcionários não separam seus lixos em casa e que não
receberam treinamento para começar a trabalhar na usina, mas entendem a
importância da reciclagem para o meio ambiente. Desse modo, conhecer a
destinação final dos resíduos e propor um consumo com menos descarte, de forma
adequada e limpa, que possa viabilizar a parceria entre usinas de triagem e
indústrias é um passo importante para a funcionalidade de um sistema integrado.
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INTRODUÇÃO

Assim, surgiu uma problemática

Atualmente, vários países vêm
sofrendo com problemas de resíduos
domiciliares, comerciais, industriais ou
saúde. Segundo Pereira e Curi (2013,
p.149) “a geração de resíduos vem

ambiental norteadora deste estudo que
propõe inventariar: como acontece a
gestão

[...]

passando

a

consumir

excessivamente e a gerar lixo em

No Brasil, cada pessoa produz
cerca de 1Kg de lixo por dia e são
descartados diariamente mais de 125
mil toneladas de restos de comida,
e

outros

porte como Raul Soares e Rio Casca?
Desta forma, com os notórios

problema do lixo seria resolvido com a
reciclagem, mas hoje sabe se que a
no

gerenciamento

integrado do lixo, sendo a reciclagem
uma das etapas. Nesse contexto, a
busca por alternativas como atriagem
e a compostagem vêm sendo uma
saída a ser usada como sistema de

a

importância

econômica

e

ecológica da Usina de Triagem e
Compostagem de Raul Soares - MG
bem como da Indústria de Plástico de
Rio Casca - MG.

o

objetivou:

presente

analisar

a

viabilidade ecológica da Usina de

em Raul Soares e ainda, acompanhar
os

processos

de

reciclagem

do

plástico em indústrias de pequeno
porte.
Uma

vez

de

que

o

plástico,

ABRELPE,

consumo

segundo

representou

a
um

decréscimo de 2,6% em relação a
2013, atingindo assim em 2014, a
quantidade

de

7,24

milhões

de

toneladas, toda e qualquer iniciativa de
manejo adequado dos resíduos é
valida.

Fazendo

com

que

nosso

estudo represente esse interesse em
demostrar tais iniciativas.
Em seus dizeres, Philippi (2005,

baixo custo, por esse motivo percebese

ambientais,

trabalho

aparente

Há anos pensava-se que o

está

problemas

resíduos

(COLLAVITI,2003).

solução

sólidos

Triagem e Compostagem de Resíduos

proporções alarmantes”.

embalagens

resíduos

domiciliares em cidades de pequeno

aumentando junto com o crescimento
econômico do país e da população,

de

p.318) afirma que “qualquer programa
de

coleta

seletiva

necessita

de

pessoas capacitadas para gerenciá-lo,
uma vez que ele é uma estrutura
complexa [...]”.
Portanto, conhecer a destinação
final

dos

resíduos

e

propor

um
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consumo com menor descarte, de

posição de destaque no contexto

forma adequada e limpa, que possa

internacional” (CURI, 2011, p.61).

viabilizar a parceria entre usinas de

Assim,

o

triagem e indústrias bem como a

desenvolvimento

triagem, compostagem ou reciclagem

inovador,

dos

responsabilidades

resíduos

é

importantíssimo

de

um

passo

um

sistema

conceito

de

sustentável

é

amplia

as

empresariais,

ou

pois

seja, assume uma visão macro e

integrado. Tornando, assim, o estudo

constitui-se

útil para moradores, gestores e demais

econômicas,

interessados residentes em municípios

(BARSANO e BARBOSA, 2013).

de pequeno porte que desejam pensar

No

das

dimensões

sociais

e

ambientais

“mensurar

entanto

a

na geração futura, na diminuição dos

sustentabilidade torna-se uma tarefa

desperdícios

complexa,

e,

quem

sabe,

na

extinção dos lixões.

pois

encontram-se
alguns

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

na

literatura

diversos

métodos,

convergentes

e

outros

divergentes [...]” (FROEHLICH, 2014).

CONCEITUANDO
COLETA SELETIVA E
SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade, associada
ao desenvolvimento, pode gerar várias
interpretações.
futuro

O

comum”

divulgado

Organização

das

Nações

(ONU),

1987

afirma

em

“Nosso

relatório

Unidas
“O

que

desenvolvimento

sustentável

desenvolvimento

que

necessidades

pela

é

atende

atuais

as
sem

gerações de atender suas próprias
necessidades. ”

Ambiente

(2017),

a

coleta

seletiva é “a coleta diferenciada de
resíduos

que

foram

previamente

separados segundo a sua constituição
ou composição”.
Outra definição apresentada é a
do Compromisso Empresarial para
Reciclagem (CEMPRE) que afirma que
a coleta seletiva “é um sistema de
recolhimento de materiais recicláveis,
tais como papéis, plásticos, vidros,

forma,

“desde

a

Conferência de Estocolmo a questão
ambiental

Meio

o

comprometer a habilidade das futuras

Dessa

De acordo com o Ministério do

vem

assumindo

uma

metais

e

separados

orgânicos,
na

fonte

previamente
geradora”

(CEMPRE, 2014).
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Barsano

e

Barbosa

 Líquidos: “são os rejeitos não
aproveitados que se encontram
no estado líquido, por exemplo, o
chorume”.
 Radioativos: “são todos os
materiais
resultantes
de
atividades humanas relacionadas
a radionuclídeos em quantidades
superiores
aos
limites
estabelecidos por normas da
Comissão Nacional de Energia
Nuclear, por exemplo, o lixo
atômico”.
 Biológicos: “são aqueles que
apresentam produtos biológicos
que podem ou não representar
risco potencial à saúde pública e
ao meio ambiente, por exemplo,
agentes
biológicos
como
bactérias, fungos e vírus”.
 Resíduos de Saúde: “são
aqueles
provenientes
de
hospitais, clínicas e laboratórios,
por exemplo, seringas e luvas”.
 Sólidos: “são todos os rejeitos
resultantes
das
diversas
atividades humanas, materiais
não
aproveitados
que
se
encontram em estado sólido, por
exemplo, plástico, papel e matéria
orgânica”.

(2013,

p.163) afirmam que: “o sucesso da
coleta seletiva está diretamente ligado
aos

investimentos

feitos

para

sensibilização e conscientização da
população”.
RESÍDUOS
Os resíduos são as partes que
sobram dos processos derivados das
atividades humanas e animal e de
processos produtivos [...], isto é, tudo
aquilo que alguns dizem não ser mais
aproveitável (SEBRAE, 2016).
Já

Mazzini

aprofunda

um

definição

“trata-se

(2008,

pouco

p.429)

mais
do

essa

material

remanescente de algum processo e
que pode ter valor intrínseco, podendo

Resíduos Sólidos

ser passível de uso para o próprio
gerador

ou

não,

com

ou

sem

A intensificação das atividades
humanas na cidade acelerou de forma

tratamento. ”

simultânea o aumento da produção de
Classificação de Resíduos

resíduos sólidos, o que agravou um
grande problema para administração

De forma objetiva, os resíduos
podem ser classificados “em função de
suas propriedades físicas, químicas ou
infectocontagiosas, e com base na
identificação

de

contaminadores

presentes em sua massa (MAZZINI,
2008, p.429). ”
Segundo Barsano e Barbosa
(2013, p.223 a p.230) os resíduos
podem ser:

pública e a população em geral no que
diz respeito à destinação final dos
resíduos (Barsano e Barbosa, 2013).
Segundo
Brasileira

de

a

Associação

Normas

Técnicas

(ABNT), resíduos sólidos são:
Resíduos nos estados sólido e
semi-sólido, que resultam de
atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de

Revista de Ciências da Faculdade Univértix/ Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX. Matipó. v. 1, n. 1, p 1-19, 2020.

4

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 de água, ou
exijam para isso soluções técnica
e economicamente inviáveis em
face
à
melhor
tecnologia
disponível.” (NBR10004:2004)

Outra definição importante é a
que consta na Política Nacional de
Resíduos Sólidos:

disponível;
12.305/2010).

Nesse
alternativas

(PNRS,Lei

sentido,
incluem

“definições
uma

faceta

econômica [...]”; […] “em que materiais
descartados que são reaproveitados
deixam de ser resíduos e passam a
ser

vistas

como

matérias-primas

secundárias” (PHILIPPI, 2005).
PROCESSOS DE TRATAMENTO
DOS RESÍDUOS

Resíduos
sólidos:
material,
Como processos de tratamento
substância, objeto ou bem
descartado
resultante
de
de
resíduos
existem
várias
atividades
humanas
em
sociedade, a cuja destinação final
alternativas, conforme os dizeres de
se procede, se propõe proceder
ou se está obrigado a proceder,
Carvalho e Oliveira (2010, p.141) “é
nos
estados
sólido
ou
semissólido, bem como gases
importante na escolha do tratamento
contidos em recipientes e líquidos
ter em vista o reaproveitamento ou a
cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede
inertização dos resíduos. ”
pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso
Os mais comuns podem ser
soluções
técnica
ou
economicamente inviáveis em
observados no Quadro 3.
face
da
melhor
tecnologia
Quadro 3 – Processos de tratamento de resíduos mais comuns
Processo
Técnica
Essa prática precede todo e qualquer processo de tratamento, pois consiste na
separação dos materiais que serão encaminhados para a reciclagem de acordo
Triagem
com suas características físicas e químicas, podendo ser feita de forma manual
ou utilizando métodos mecânicos.
É um processo biológico de decomposição controlada de matéria orgânica, ou
seja, os próprios micro-organismos presentes nos resíduos, em condições
adequadas de temperatura, aeração e umidade, fazem a decomposição da
Compostagem
matéria orgânica, transformando-a em húmus que, na aplicação das plantações,
tem como função modificar as propriedades físicas do solo e aumentar a
capacidade de retenção da água e dos nutrientes.
Nesse processo, ocorre a queima controlada sob alta temperatura, na presença
do oxigênio, onde a matéria orgânica é transformada em gases ou materiais
Incineração
inertes (cinza). Tem a propriedade de diminuir o volume e peso dos resíduos. As
cinzas decorrentes deste processo devem ser descartadas quando necessário
em aterros específicos devido aos níveis de periculosidade.
É uma decomposição física e química que consiste na decomposição do resíduo
orgânico por calor, na ausência de oxigênio. Os resíduos selecionados devem
Pirólise
ser triturados e enviados a um reator pirolítico no qual os compostos orgânicos
são volatizados, ou seja, ganham características gasosas e parcialmente
decompostas.
Revista de Ciências da Faculdade Univértix/ Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX. Matipó. v. 1, n. 1, p 1-19, 2020.

5

Nesta técnica ocorre a destruição térmica do resíduo, as altas temperaturas
Coprocessamento destroem os resíduos por completo, e acaba sendo usado nos fornos dos
cimentos. Ou seja, trata-se do reaproveitamento como potencial energético e
substituição da matéria-prima no setor produtivo.
Fonte: Adaptado pelos autores de Barsano e Barbosa (2013) e Carvalho e Oliveira (2010)

A Usina de Triagem e Compostagem
(UTC)
Definida

o tipo. Após serem separados os

que

materiais a serem reciclados são

promove a separação do lixo e realiza

prensados e vendidos posteriormente,

a compostagem das frações orgânicas

o restante é destinado ao aterro

dos resíduos sólidos” os processos ali

(FRAGMAQ, 2013).

como

Mazzini

“a

instalação

onde serão separados de acordo com

(2008,

p.483)

por

encaminhados ao processo de triagem

executados podem ser feitos de forma
totalmente manual ou parcialmente

Reciclagem do Plástico

mecânica.

Uma das iniciativas primordiais

Nos

processos

complexos,

com

mais

maquinários

sofisticados após chegarem à usina de
compostagem,

os

resíduos

são

espalhados em esteiras móveis, para a
catação manual dos recicláveis. Em
seguida, são submetidos à separação
mecânica, ou seja, a retirada dos
materiais

ferrosos,

do

restante

aproveita-se os orgânicos para a
compostagem
desovados

em

e

os

rejeitos

aterros

ou

são
lixões

(CARVALHO e OLIVEIRA, 2010).
Em cidades de baixo volume
residual,
mais

indicam-se

simples,

os

processos

aqueles

realizados

manualmente. Esses processos se
iniciam com a chegada a recepção do
lixo, a partir daí os materiais são

na questão ambiental após a coleta
seletiva é a reciclagem do plástico.
Segundo Cardoso (2013) “com o uso
de

plástico

reciclado,

é

possível

economizar até 50% da energia gasta
na produção do material a partir da
matéria prima virgem, além disso, os
materiais plásticos geralmente ocupam
muito

espaço

nos

aterros

pela

dificuldade de compactação e sua
baixa degradabilidade”.
Mazzini

(2008)

define

a

reciclagem do plástico como sendo um
processo que torna o plástico capaz de
gerar novos plásticos e ainda serem
convertidos em matérias primas e
combustíveis. Para isso é necessário
conhecer os tipos de plástico, como
mostrado na figura a seguir.
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1

Figura 1 - Tipos de Plásticos e numeração de identificação.
Fonte: Helena, 2014.

METODOLOGIA

Figueiredo (2008, p. 94) a pesquisa

A investigação científica é um

descritiva “tem como principal objetivo

processo importante para a aquisição

a descrição de características de

e a produção do conhecimento, ou

determinada população ou fenômeno

seja, uma atividade fundamental que

[...]”.

possibilita conhecer e compreender o

Quanto à técnica tratou-se de

mundo em que se vive bem como o

um estudo de caso, que segundo

universo

Lakatos e Marconi (2011, p. 276)

a

ser

pesquisado

“refere-se ao levantamento com mais

(RODRIGUES, 2006).
Sendo assim, a estrutura para

profundidade de determinado caso ou

a elaboração deste estudo possuiu

grupo humano sob todos os seus

uma natureza básica que segundo

aspectos. ”

Chehuen Neto (2012, p. 102) trata-se

Como objetos de estudo, foram

de uma pesquisa que “objetiva a

escolhidas

produção de novos conhecimentos,

correlacionadas com a ideia ambiental.

úteis para o avanço da ciência, sem

A primeira tratou-se de uma indústria

nenhuma aplicação prática prevista

recicladora de plástico situada no

inicialmente. ”

município de Rio Casca, cidade que

duas

empresas

Quanto ao tipo, predominou as

possuía em 2016 uma população

características da pesquisa descritiva,

estimada de 14.187 pessoas e área de

pois

e

384,381 km². Essa indústria está

analisar os processos de gestão e

instalada no município há cerca de 10

gerenciamento de resíduos. Segundo

anos e conta com a colaboração de 39

visou

observar,

registrar
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funcionários

locais.

Atuante

no

e análise de suas respostas.

Além

mercado de fabricação de laminados

disso, foram realizadas visitas técnicas

planos e tubulares de plástico –

para a observação da rotina das

sacolas e mangueiras, é intitulada

empresas,

observando

a

como sociedade empresarial limitada

infraestrutura,

equipamentos

e

ressaltando

cumprimento das normas mínimas no

características

de

empresa familiar.

uso de EPI obrigatório. Na técnica de

A segunda empresa tratou-se
de uma autarquia municipal de Raul
Soares,

a

Usina

de

Triagem

observação

proposta,

É uma técnica de
coleta de dados para
conseguir
informações
utilizando-os
na
obtenção
de
determinados
aspectos
da
realidade.
Não
consiste apenas em
ver e ouvir, mas
também
em
examinar fatos ou
fenômenos que se
deseja estudar.

e

em 2016 uma população estimada em
habitantes,

com

área

de

763,364 km². A usina é composta por
25 funcionários, todos mantidos pela
administração

pública,

sendo

23

efetivos e 2 contratados. A usina
funciona no município há cerca de 7
anos, ela recebe os resíduos coletados

e

Marconi (2011, p.277) afirmam que:

Compostagem. O município possuía

24.381

Lakatos

Assim, usamos da observação

nos distritos e principalmente na sede

participante,

sendo este em maior volume. Nesta

interação entre o pesquisador e o

estrutura é feita triagem do material a

grupo investigado, seja ela de forma

ser

ser

natural

são

MARCONI, 2011).

reciclado,

compostado

do
e

material

os

a

rejeitos

nela

artificial

ocorre

(LAKATOS

a

E

Como critério para análise dos

destinados ao “aterro controlado”.

de

ou

pois

O estudo foi realizado a partir

dados, usou-se o método de pesquisa

aplicação

quanti-qualitativa,

estruturados

e

diferentes

questionários

nas

Os

que

segundo

os

Figueiredo (2008, p.97) trata-se “do

e

método que associa análise estatística

questionários

à investigação dos significados das

entrevista

com

colaboradores

empresários.
aplicados

de

empresas

foram

relações

humanas,

privilegiando

a

respondidos por homens e mulheres

melhor compreensão do tema a ser

que concordaram com a assinatura do

estudado”.

termo de consentimento a publicação
Revista de Ciências da Faculdade Univértix/ Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX. Matipó. v. 1, n. 1, p 1-19, 2020.

8

Ao final da coleta de dados, foi

indústria recicladora de Rio Casca,

realizada uma análise estatística que

dos quais a coleta de dados nos

gerou os resultados que basearam as

possibilitou as seguintes anotações:

discussões

deste

trabalho

e

apontaram para a conclusão proposta.

Considerando
pesquisados,
aplicados

nas

os

os

ambientes

questionários

empresas

foram

respondidos por homens e mulheres

RESULTADOS E DISCUSSÕES

alfabetizados com faixa etária entre 18
Para
pesquisa,

dar
os

aprofundamento

à

questionamentos

e

45

anos

de

idade,

como

demonstrado nas tabelas a seguirem.

adotados se referiam à possibilidade
de transações entre a usina de triagem
e compostagem de Raul Soares e a

Tabela 1 – Perfil dos funcionários Usina de Triagem e Compostagem
Características
Gênero
Feminino
Masculino
Faixa Etária
18-22
23-27
28-32
33 ou mais
Escolaridade
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Médio Incompleto
Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Fonte: Dados da pesquisa, Raul Soares,2017.

M
0
2
4
5
M
1
1
2
6
1
0

N=20

%

9
11

45
55
F
1
2
1
5
F
0
1
2
6
0
0

5
20
25
50
5
15
15
60
5
0
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Tabela 2 – Perfil dos funcionários da Indústria
Características
Gênero
Feminino
Masculino
Faixa Etária
18-22
23-27
28-32
33 ou mais
Escolaridade
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Médio Incompleto
Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Fonte: Dados da pesquisa, Rio Casca, 2017.

realizado

cenários

distintos,

Soares.

masculina

apresenta-se

população
em

%

4
11

27
73

M
2
3
1
5
M
5
2
1
3
0
0

Percebe-se que mesmo sendo de
a

N=15

maior

pela

Com

o

F
1
1
0
2
F
0
0
0
4
0
0

prefeitura

propósito

de

de

Raul

expor

alguns

elevada. Entretanto quando se analisa

inadequado do lixo e da contaminação

a escolaridade dos respondentes, os

do meio ambiente, o dia a dia de quem

que trabalham na usina apresentam

trabalha

escolaridade

que

conturbado, como demonstrado no

trabalham na indústria, ressaltando

apêndice 6 (imagem 1). Diante disso,

que as mulheres possuem o ensino

quando indagados se separam o lixo

mais qualificado. Essa diferença é

em casa apenas 50% dos funcionários

justificada

de

da usina disseram separar o lixo

público

doméstico, como mostrado na figura 2.

participação

pela
no

aos

necessidade
concurso

em

uma

do

33
13
7
43
0
0

quantidade com uma faixa etária mais

superior

aspectos

20
27
7
46

usina

descarte

é

bem
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Figura 2 - Funcionários que separam resíduos em casa
Fonte: Dados da pesquisa, Raul Soares, 2017.

Sendo
funcionários

assim
ainda

conscientizados,
necessidade

os

próprios

precisam
expressando

da

ser

programas de reutilização, reciclagem
e compostagem [...]”.

a

Diante deste contexto, o uso de

implantação

EPI se faz necessário, o que acaba

intensificada da Coleta Seletiva, ou

sendo

seja, a necessidade de separar o lixo

ressaltando que todas as pessoas

seco/úmido para que seja realizada a

receberam

reciclagem posterior. O que está em

algumas ao usa-los se sentiram mal, o

sintonia com o que Mazzini (2008,

que ocasionou a variação apresentada

p.155) define “a coleta seletiva é

no gráfico.

essencial

para

a

implantação

explicitado

o

na

figura

equipamento,

3,

mas

de

Figura 3 - Uso de EPI
Fonte: Dados da pesquisa, Raul Soares, 2017.
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Conforme a Norma Regulamentadora

Na

análise

do

questionário

NR 6 (206.000-0/10) “a empresa é

verificou-se que todos os funcionários

obrigada a fornecer aos empregados,

não

gratuitamente, EPI adequado ao risco,

trabalhar na usina, mas que entendem

em perfeito estado de conservação e

a importância da reciclagem para a

funcionamento

sociedade e para o meio ambiente

[...]

cabe

ao

empregado comunicar ao empregador
qualquer

alteração

que

o

receberam

treinamento

para

(figura 4).

torne

impróprio para uso [...]”.

Figura 4 - Funcionários que consideram a reciclagem importante
Fonte: Dados da pesquisa, Raul Soares, 2017.

Philippi (2005, p.282) cita que “ a

Os entrevistados na indústria

eficiência da mão de obra de triagem

quando perguntados sobre a origem

pode ser avaliada pela quantidade de

do plástico, ou seja, da matéria-prima

resíduos triados por pessoa, por hora”,

para seu trabalho 80% disseram não

pois os processos são realizados

saber sobre sua origem e ainda

manualmente. Enquanto Carvalho e

somente 27% dizem separar esse tipo

Oliveira (2010,p.174) afirmam que “a

de material como demostrado na

reciclagem propicia grandes benefícios

tabela 3.

ao meio ambiente [...]”.
Tabela 3 – Funcionários da industria
Características
Origem do plástico
Pouco conhecimento
Sim
Não
Nula
Separação do plástico em casa

H

N=20

%

1
1
12
1

7
6
80
7
M
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2

Sim
Não
Fonte: Dados da pesquisa, Rio Casca,2017

Segundo Cardoso (2013) os plásticos
“são

polímeros

(moléculas

3
8

Outro

fator

1
3

27
73

relevante

da

muito

pesquisa na indústria de reciclagem,

grandes) formados principalmente por

foi o questionamento sobre os demais

átomos de carbono e podem ser

recicláveis,

obtidos a partir de recursos naturais

separar, seja para a comercialização

renováveis ou não renováveis”.

ou doação.

desses

60%

disseram

Figura 5 - Funcionários que separam outros materiais
Fonte: Dados da pesquisa, Rio Casca, 2017.

Segundo o CEMPRE (2014, p.8, p.33)

Dos outros materiais o vidro

“a separação na fonte geradora dos

apresentou

diferentes

separação (46%), devido ao risco de

tipos

de

materiais

maior

sendo

frequência

seguido

de

recicláveis presente no lixo promove

manuseio,

pelo

inúmeros ganhos [...]”, ou seja, são

alumínio (36%) pela facilidade de

capazes de reduzir custos posteriores,

comercialização e logo após pelo óleo

além de “garantir o escoamento do

(9%) devido a uma prática de troca na

material coletado e armazenado com a

cidade de Rio Casca em parceria com

venda ou comercialização”.

os supermercados locais.
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14

Figura 6 - Frequência de separação de outros materiais
Fonte: Dados da pesquisa, Rio Casca, 2017.

De acordo com Philippi (2005, p.279)

reciclar, e que algumas dificuldades

“a composição dos resíduos sólidos

poderiam ser sanadas a partir de

domiciliares varia também ao longo do

mudanças. A figura 7 mostra as

tempo, de acordo com os padrões de

principais dificuldades listadas pelos

consumo

respondentes.

da

época,

em

cada

município”. O que está em similaridade
com ambiente pesquisado.
Ainda

assim,

todos

reconhecem que é muito importante

Figura 7 - Principais dificuldades
Fonte: Dados da pesquisa, Rio Casca, 2017.

p.284)

afirma

“para

a

Como os respondentes estão alocados

(2005,

em diferentes áreas na empresa, suas

reciclagem de cada tipo de material há

respostas condizem com que Philippi

processos tecnológicos específicos”.
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Sendo assim, a mudança de

manuseio dos resíduos, e que também

hábitos da população contribuiria tanto

sentem

para o meio ambiente como também

mudança.

para a sociedade. Uma vez que

sucintamente

existem

pessoas

que

realizam

essa
A

necessidade
figura

de

8

apresenta

esses

dados.

o

15

Figura 8 - Mudanças e melhorias na UTC
Fonte: Dados da pesquisa, Raul Soares, 2017.

Como

Carvalho

e

Oliveira

(2010, p.11) mesmo esclarecem:

campo de pesquisa, observou-se os

A educação ambiental tem como
objetivo melhorar a qualidade de
vida e ambiental da população,
com o fim maior de garantir o
desenvolvimento
sustentável,
formando cidadãos aptos para
exercer a cidadania social, ou
seja, para que desenvolvam
ações transformadoras contínuas,
como intuito de reverter o
processo
de
degradação
socioambiental existente.

Na medida em que o trabalho
foi

se

desenvolvendo

Aprofundando um pouco mais o

criaram-se

processos de triagem dos recicláveis,
a compostagem dos orgânicos, o
descarte dos rejeitos e também

o

processo de reciclagem do plástico.
No apêndice 1 demonstramos o
processo de triagem dos recicláveis
(imagem

1),

armazenados,
cormercializados

os

mesmos

são

prensados

e

posteriormente

condições para que as pesquisadoras

(imagens 2, 3 e 4), enquanto os

refletissem

de

orgânicos são compostados (imagem

triagem (imagem 1, em anexo) e

5). No processo de compostagem, a

destino do lixo domiciliar dos civis de

responsável - estudante de curso

Rio Casca e Raul Soares ( imagens 9

técnico em enfermagem -, apesar de

e 10, em anexo).

não receber treinamento para efetuar

sobre

o

processo
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seu serviço

realiza pesquisas na

infraestrutura da empresa maquinários

internet aprendendo várias técnicas no

grandes e pesados, tanto no galpão

processamento.

para triagem e lavagem do plástico,

Atualmente

na

dos

quanto no processo de reciclagem,

recicláveis comercializados através de

que é realizado na parte industrial

atravessadores,

dentro do perímertro urbano, como

o

usina,

papelão

tem

destaque com maior quantidade.

mostrado pelas imagens 6, 7 e 8

Já no ambiente da indústria de
reciclagem

do

plástico,

encontradas no apêndice 6. Quando

quando

indagada sobre algum apoio municipal,

perguntada sobre as dificuldades da

a entrevistada respondeu que “ toda a

reciclagem, a empresária afirma que:

iniciativa partiu da parte da empresa e

“um de nossos, problemas também é

que,

na triagem do plástico, algumas vezes

contou apenas com a emissão do

a matéria prima chega muito suja

alvará

prejudicando seu reaproveitamento ou

contexto, a sua matéria prima chega

então não é o tipo ideal”.

em

Como Mazinni (2008, p. 415)
mesmo afirma “ a reclagem do plástico
é feita a partir de artefatos defeituosos,
aparas

e

de

resíduos

da

de

maior

municípios

administração

municipal,

funcionamento”.

quantidade
bem

como

Nesse

de

outros

de

outros

estados.
Segundo a empresária, “o uso

plásticos,

de atravessadores tem facilitado o

presentes no lixo, [...]”. Hoje, segundo

fornecimento da sua matéria prima,

a empresária “na indústria chega cerca

uma vez que eles são rigorosos na

de 10 toneladas/dia de plásticos, dos

escolha dos plásticos”. Em um estudo

quais 50% vai para produção de

comparativo, o quadro 6, apresenta a

mangueira e 50% para as sacolas.

realidade

São lavados em média 14 fardos no

municípios quanto à coleta do lixo.

estimada

dos

dois

dia, que produzem cerca de 2500 kg
de grãos representando uma perda de
20% do plástico a ser lavado”.
Além disso, durante o processo
de

observação

identificou-se,

na
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Quadro 6 – Variáveis comparativas Raul Soares e Rio Casca
Variáveis
Raul Soares

Rio Casca

População estimada (2017)

24.368 pessoas

14.130 pessoas

Volume do lixo coletado

13 toneldas/dia

7 toneladas/dia

Caminhão usado na coleta

2 basculante

1 compactador

Volume do lixo triado

13,617 toneladas/mês

0

Destinação dos rejeitos

“Aterro controlado”

“Aterro controlado”

17

Fonte: Dados da pesquisa,Raul Soares e Rio Casca, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora

a

No ambiente de cidades como

questão

do

lixo

Rio

Casca,

que

não

apresenta

represente um problema mundial, as

inicialmente nenhuma ferramenta de

cidades de pequeno porte como, por

manuseio

eficaz

exemplo, Raul Soares, que possui a

ambiental,

fica

usina de triagem e compostagem,

conscientização

buscam

implantação da usina, e ainda a

reverter

ou

pelo

menos

minimizar esse problema.
Vislumbrando
realidade

fica

para

a

questão

a

proposta

de

da

população

e

sugestão de parceria com cidades

alterar

essa

proposta

por

parte

que

possuam

tais

a

ferramentas. Outro fator relevante é

da

que tendo uma indústria de reciclagem

na

de plástico o município poderia se

descarte

engajar ainda mais na economia de

ecologicamente correto, a melhoria da

recursos naturais e viabilização da

implantação da coleta seletiva e a

logística

captação

municípios vizinhos, associações e

intensificação

como

vizinhas

administração

pública

conscientização

do

de

melhorias

investimentos

na

motivação

do

para

infraestrutura
pessoal

e

envolvido.

cooperativas

reversa

de

envolvendo

catadores

de

materiais recicláveis.

Tendo como respaldo a geração de

Os objetivos do trabalho foram

novos empregos, uma vez que a

alcançados, pois através da pesquisa

cidade

extensão

percebe-se que com a implantação da

quando

usina em Raul Soares, além de gerar

territorial

possui
e

grande

populacional

comparada às cidades vizinhas.

vida útil para as pessoas mantendo
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elas economicamente ativas, otimizou-

sustentabilidade. Quanto ao processo

se a questão ambiental pela redução

de reciclagem, foi possível inferir que

drástica de poluentes, no processo de

todo o processamento deve ser feita

compostagem reduziu-se a emissão

de forma minuciosa, tendo também a

de gases causadores do efeito estufa

contribuição ambiental, com a redução

e

de

também

conscientização

aperfeiçoou
na

prática

a
da
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