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RESUMO 

 

 

Os resíduos sólidos são gerados por todas as atividades urbanas do cotidiano. A falta de 

gestão e gerenciamento adequados desses resíduos aumenta os riscos de poluição ambiental e 

de degradação dos recursos naturais. Assim, com a crescente geração de resíduos sólidos é 

importante que se promova o seu adequado gerenciamento, o qual inclua o tratamento para 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais reciclados. O presente trabalho tem 

como objetivos realizar um diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do 

município de Jesuítas - PR, avaliar as condições do aterro controlado e elaborar um mapa de 

riscos na usina de triagem e compostagem do município. Os instrumentos e métodos de coleta 

de dados adotados para atingir esses objetivos foram aplicação de formulários estruturados, 

utilização do método do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas e observação 

do processo de trabalho e do layout da usina de triagem e compostagem. A partir da avaliação 

do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, verificaram-se deficiências em todas as etapas, 

desde a segregação inadequada dos resíduos na fonte até a disposição final em aterro 

controlado, esses problemas constatados são advindos de falhas na gestão. Deste modo, há a 

necessidade da instituição de um setor exclusivo para o meio ambiente com corpo técnico 

capacitado e da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos que 

contemple todas as atividades do gerenciamento, com estabelecimento de metas a curto, 

médio e longo prazo. Com relação às condições de trabalho dos empregados da usina de 

triagem e compostagem, verificou-se que há exposição dos trabalhadores a riscos físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Portanto, é fundamental a implementação 

de programas de treinamentos e de capacitação dos trabalhadores em relação à saúde e 

segurança do trabalho, além da estruturação da comissão interna de prevenção de acidentes. 

Diante do exposto, torna-se essencial maior atenção do poder público no que diz respeito aos 

resíduos sólidos urbanos, com investimentos no setor e adoção de medidas e programas para 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. 
 

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos sólidos; Índice de Qualidade de Aterro; Riscos 

ocupacionais.  
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ABSTRACT 

 

 

Solid waste is generated by all urban daily activities. The lack of proper management of these 

wastes increases the risk of environmental pollution and degradation of natural resources.  So, 

with increasing solid waste generation is important to promote their proper management, 

which includes treatment for use of raw materials and inputs derived from recycled materials. 

The present work aims to do a diagnosis of the management of municipal solid waste in 

Jesuítas - PR, evaluate the conditions of landfill and elaborate a risk map in the sorting and 

composting plant in the city. The instruments and methods of data collection adopted to 

achieve these goals were structured form, use the method of the Quality Index landfill Waste 

in Ditches and observation of the work process and of the layout sorting and composting 

plant. From the evaluation of the management of municipal solid waste it was found 

deficiencies in all phases, from inadequate segregation of waste at source to final disposal in 

landfill, these problems coming from failures in management. In this way, is necessary to 

establish a unique sector to the environment with qualified technical staff and develop a Plan 

for Managing Municipal Solid Waste covering all management activities with establish 

objectives in the short, medium and long term. In relation of the working conditions of 

employees in the sorting and composting plant, it was found that there is worker exposure to 

physical, chemical, biological, ergonomic and accidents. So it is fundamental to implement 

training and qualification programs of workers related to health and safety, besides, 

structuring  internal committee for accident prevention. Given the above, it is essential to 

increased attention of public administration with regard to municipal solid waste, through 

investments in the sector and the adoption of measures and programs to improve the quality 

of services. 

 
Keywords: Solid waste management; Quality index landfill; Occupational hazards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura que todos têm o direito 

de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da 

coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 Contudo, existem diversas ações humanas que podem causar impactos negativos no 

ambiente e interferir na qualidade de vida e bem-estar da população. Entre elas, destaca-se a 

geração de resíduos sólidos que se tornou uma das maiores preocupações ambientais em todo 

o mundo. 

 A partir do processo de industrialização, com as constantes inovações tecnológicas 

somadas ao acelerado crescimento populacional e a uma economia capitalista que incentiva o 

consumo, houve mudanças significativas nos hábitos da população, contribuindo para o 

aumento da quantidade e da variedade de resíduos sólidos gerados.     

 Os resíduos sólidos são gerados por todas as atividades humanas, desde o setor 

industrial até as atividades humanas do cotidiano. A falta de gestão e de gerenciamento 

adequado dos resíduos aumentam os riscos de poluição ambiental (solo, ar e recursos 

hídricos) e de degradação dos recursos naturais, além de comprometer a saúde pública, pois o 

manejo inadequado dos resíduos sólidos contribui para a proliferação de vetores e 

aparecimento de doenças.  

 A diferença entre gestão e gerenciamento resume-se no fato de que o processo de 

gestão compreende as etapas de planejamento, estabelecimento de políticas, monitoramento e 

investimento, enquanto que, o gerenciamento possui caráter técnico e operacional que através 

de um conjunto de ações atingem os objetivos definidos na gestão (BRASIL, 2010).  

 As etapas do gerenciamento de resíduos sólidos são: acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada e sanitariamente segura 

dos rejeitos. A responsabilidade pelo direcionamento e realização dessas atividades, no que se 

refere aos resíduos provenientes de domicílios e da limpeza pública, é da administração 

pública. Desta forma, o poder público municipal se depara com diversos desafios em busca de 

alternativas e soluções sustentáveis para gerenciar os resíduos sólidos urbanos, tendo em vista 

a disponibilidade de recursos financeiros e humanos.   

 A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil apresentam graves 

problemas, desde a coleta precária até a disposição em locais inapropriados a céu aberto. 

Segundo dados do último Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, foram coletados 
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cerca de 57 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no ano de 2012. Desse total, 

apenas 58% possuíam disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários, os 

42% restantes ainda foram encaminhados para lixões ou aterros controlados (ABRELPE, 

2012).   

 Desta forma, tornam-se fundamentais ações e esforços por parte do poder público, em 

todas as esferas governamentais, para mudar esta realidade. Apesar da existência de legislação 

ambiental para orientar e regular o setor, ainda há falhas tanto na aplicação, quanto na 

fiscalização e na exigência do cumprimento das leis.   

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, 

dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e o gerenciamento 

de resíduos sólidos, bem como, responsabilidades dos geradores e do poder público 

(BRASIL, 2010). 

 Um dos objetivos da PNRS é estimular a indústria da reciclagem, visando promover o 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais reciclados. Para atingir esse 

objetivo, dentre os diversos instrumentos da Lei, tem-se a coleta seletiva, os sistemas de 

logística reversa e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 

associação de catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2010). 

Atualmente, vêm sendo amplamente utilizadas no Brasil as Usinas de Triagem e 

Compostagem (UTC´s) em conjunto com cooperativas e associações de catadores como 

estratégia para maximizar a quantidade de materiais que podem ser submetidos ao processo de 

reciclagem, bem como, tornar possível o processo de compostagem, mediante a separação 

manual dos resíduos sólidos urbanos coletados em frações recicláveis, orgânicas e rejeitos.  

 As Usinas de Triagem e Compostagem constituem um importante elemento para 

tratamento dos resíduos sólidos e para minimizar a quantidade de resíduos encaminhados à 

disposição final em aterros sanitários. No entanto, como em qualquer outra atividade laboral, 

nesses locais os trabalhadores estão expostos a diversos riscos ocupacionais que podem 

comprometer a sua segurança e a sua saúde. Assim, para proteger a integridade física dos 

trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego criou, em 1978, normas regulamentadoras 

(NRs) para orientar medidas a serem adotadas pelos empreendimentos em prol do trabalhador.  

 Nesse contexto, insere-se a presente pesquisa que visa avaliar aspectos do 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Jesuítas - PR, enfatizando as 

etapas de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, com 

identificação de possíveis riscos ocupacionais dos trabalhadores na Usina de Triagem e 
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Compostagem e avaliação das condições atuais da unidade de disposição final dos resíduos 

sólidos.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 O município de Jesuítas – PR caracteriza-se como pequena cidade com uma população 

de 9.001 habitantes, segundo dados do censo do IBGE (2010). A cidade possui, como forma 

de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados nos domicílios e 

estabelecimentos comerciais urbanos, uma usina de triagem e compostagem em anexo a um 

aterro controlado.  

 A partir da implantação destes sistemas, o município passou a ser considerado um 

modelo para os gestores municipais de cidades vizinhas. No entanto, apesar da boa iniciativa 

do município, cabe avaliar se este é um bom modelo a ser seguido por outros municípios, 

principalmente no que se refere às condições de trabalho na usina de triagem e compostagem 

e às condições de infraestrutura e operação da unidade de disposição final.   

 Convém realizar um diagnóstico de todas as etapas do gerenciamento dos resíduos 

sólidos, uma vez que, a ineficiência em uma das etapas interfere nas demais e pode trazer 

consequências negativas ao meio ambiente e à população. Assim, torna-se necessário obter 

dados sobre a situação atual do gerenciamento para que seja possível identificar eventuais 

problemas e falhas no sistema e subsidiar a implantação de melhorias.  

 Sabe-se que as usinas de triagem e compostagem têm grande importância ambiental e 

social, proporcionando o tratamento de uma parcela dos resíduos sólidos urbanos em paralelo 

à geração de empregos para pessoas de baixa renda. Entretanto, esses locais de trabalho 

podem submeter os seus trabalhadores a riscos de saúde e de segurança decorrentes das 

atividades desenvolvidas e das condições de trabalho. 

 Portanto, há a necessidade de avaliar o ambiente de trabalho e os potenciais riscos a 

que os trabalhadores estão sujeitos. Deste modo, pretende-se indicar medidas de segurança 

que podem ser adotadas, a fim de promover a saúde dos trabalhadores e eliminar e/ou mitigar 

riscos e acidentes no trabalho.  

 Quanto à unidade de disposição final, é de conhecimento geral que o aterro controlado 

não é a alternativa ambientalmente mais correta, pois não utiliza todos os mecanismos para 

evitar a contaminação do ar, do solo e de recursos hídricos, no entanto, esse tipo de aterro 



17 

 

também deve seguir algumas recomendações com relação ao local, infraestrutura e operação. 

Cabe então realizar um estudo para avaliar se essas recomendações estão sendo seguidas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral do presente trabalho é avaliar o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos do município de Jesuítas - PR, contemplando os aspectos de segurança e saúde 

ocupacional dos trabalhadores da Usina de Triagem e Compostagem.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar um diagnóstico das operações de acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

 Avaliar a condição atual do local utilizado para a disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos. 

 Levantar os aspectos de saúde e segurança dos trabalhadores da Usina de Triagem e 

Compostagem.  

 Elaborar Mapas de Riscos na Usina de Triagem e Compostagem.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 O enfoque do estudo é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, portanto, a 

revisão apresenta todo o embasamento teórico necessário à compreensão do trabalho, 

abordando de forma objetiva informações tais como conceito e classificação de resíduos 

sólidos, evidenciando principalmente os resíduos sólidos provenientes de domicílios, 

estabelecimentos comerciais e da limpeza pública.  

 Torna-se necessário descrever as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, 

apresentando as principais formas de tratamento e de disposição final destes resíduos.  Além 

disso, dentre os tópicos tratados, tem-se os aspectos relacionados às usinas de triagem e 

compostagem, discorrendo sobre associação de agentes ambientais, riscos à saúde e à 

segurança dos trabalhadores e normas regulamentadoras aplicáveis às tais usinas.  

 

 

2.1 ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS  

 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, trata em um de seus capítulos 

exclusivamente sobre o meio ambiente. Nele é assegurado que todos têm o direito de viver em 

um ambiente ecologicamente equilibrado, pois se trata de um bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida. Para isso, cabe ao poder público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 1988).  

 Ainda, de acordo com a Constituição, compete aos municípios legislar sobre assuntos 

de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, cabe aos 

municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, 

bem como, organizar e prestar serviços públicos como o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos (BRASIL, 1988). 

 Além da Constituição Federal, o Brasil dispõe de um amplo aparato normativo para 

discutir questões do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira tem avançado 

consideravelmente nas últimas décadas. Dentre as políticas nacionais e legislações ambientais 

existentes relacionadas com a questão dos resíduos sólidos, destacam-se: 

 Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 

12.305/2010, que dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
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responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis 

(BRASIL, 2010). 

A PNRS tem como objetivos: proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final adequada dos rejeitos; incentivo à indústria da reciclagem;  universalização 

da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos; estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto e à rotulagem 

ambiental, entre outros (BRASIL, 2010).  

 Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei nº 11.445/2007, 

que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, abordando em seus artigos aspectos relacionado com limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2007). 

De acordo com essa lei, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos podem ser 

definidos como conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, 

transporte e destino final do resíduo de origem domiciliar e da varrição e limpeza pública 

(BRASIL, 2007). 

 Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795/1999, 

que considera educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a sociedade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências visando a 

conservação do ambiente, bem de uso comum do povo, fundamental à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

 Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas provenientes de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente. Em 

um dos seus artigos essa lei aborda como crime ambiental a poluição de qualquer natureza em 

níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que causem a morte de 

animais ou a destruição significativa da flora. Assim, penaliza o lançamento de resíduos 

sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos (BRASIL, 1998).  

 Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.398/1981, tendo 

como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar condições para o desenvolvimento socioeconômico, para os interesses da 

segurança nacional e para a proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). 
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Essa mesma Lei criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que 

representa um conjunto de órgãos, entidades, regras e práticas da União, do Distrito Federal, 

dos estados e dos municípios, tendo como responsabilidade a proteção da qualidade ambiental 

(VILHENA, 2010).  

Dentre os órgãos que estruturam o SISNAMA, tem-se o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) como órgão consultivo e deliberativo, Ministério do Meio Ambiente 

como órgão central, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) cumprindo a função executiva, além de órgãos estaduais e municipais 

(VILHENA, 2010).  

 Lei de Resíduos do Paraná nº 12.493/1999, no âmbito estadual, que constitui 

princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no 

Paraná, tendo como objetivo controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus 

impactos ambientais (PARANÁ, 1999).  

 No contexto dessa lei, estabeleceu-se o princípio tratando da atividade de geração de 

resíduos sólidos que deve ser minimizada por meio da adoção de processos de baixa geração 

de resíduos e da reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade a essas 

práticas a despeito de outras formas de tratamento e disposição final, exceto em casos que não 

haja tecnologia viável (PARANÁ, 1999). 

 Ainda de acordo a lei, as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos devem atender 

as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as condições 

estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, respeitando as demais normas legais 

vigentes (PARANÁ, 1999). 

 

 

2.1.1 Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente regulamenta alguns procedimentos adotados 

na gestão de resíduos sólidos, destacando as seguintes resoluções (BRASIL, 2013):  

 Resolução CONAMA nº 275/2001: estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. 

 Resolução CONAMA nº 307/2002: estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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 Resolução CONAMA nº 358/2005: dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA nº 401/2008: estabelece os limites máximos de chumbo, 

cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. 

 Resolução CONAMA nº 404/2008: estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.  

 

 

2.2.2 Normas técnicas  

 

Cabe ressaltar que, além das políticas nacionais, leis, decretos e regulamentos, existem 

também normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que são aplicadas aos resíduos sólidos.  As normas técnicas apresentam linguagem 

comum, reduzem a variedade de procedimentos, permitem a repetição de resultados e 

melhoram a qualidade de serviços e produtos, no entanto, por não possuírem força de lei, sua 

adoção não é obrigatória (VILHENA, 2010). 

As principais normas técnicas que fazem referência aos resíduos sólidos urbanos de 

acordo com a ABNT (2013) são: 

 NBR 8.849:1985: Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos 

sólidos urbanos; 

 NBR 11.174:1989: Armazenamento de resíduos classe II não inertes e inertes; 

 NBR 8.419:1992: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos; 

 NBR 12.980:1993: Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos 

urbanos; 

 NBR 13.221:1994: Transporte terrestre de resíduos; 

 NBR 13.463:1995: Coleta de resíduos sólidos; 

 NBR 13.591:1996: Compostagem; 

 NBR 13.896:1997: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, 

Implantação e operação;  

 NBR 10.004:2004: Classificação dos resíduos sólidos; 
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 NBR 10.005:2004: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólidos;  

 NBR 10.006:2004: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos; 

 NBR 10.007:2004: Amostragem de resíduos sólidos; 

 NBR 15.849:2010: Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno 

porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento. 

 

 

2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, define 

resíduos sólidos como sendo todo material, substância, objeto ou bem descartado, proveniente 

de atividades humanas, os quais devem ter uma destinação final adequada, tanto para os que 

se encontram nos estados sólido ou semissólido, assim como os gases contidos em recipientes 

e os líquidos com características que os tornem inviável ao lançamento em rede pública de 

esgotos ou em corpos hídricos (BRASIL, 2010). 

  

 

2.2.1 Classificação dos resíduos sólidos 

  

 Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras, considerando 

determinadas características ou propriedades. A classificação é importante, uma vez que, 

indica de quem é a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e auxilia na escolha do 

gerenciamento mais viável (BRASIL, 2010). A Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) traz a 

seguinte classificação dos resíduos sólidos: 

 Quanto à origem: resíduos domiciliares, de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço, da limpeza urbana, industriais, de serviços de saúde, da construção 

civil, agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração.  

 Quanto à periculosidade: resíduos perigosos e não perigosos. 

Ainda, com base em critérios de periculosidade, a norma regulamentadora ABNT 

NBR 10004:2004 divide os resíduos em três classes conforme o exposto no Quadro 1. 

Destacando que periculosidade é uma característica em função das propriedades físicas, 
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químicas ou infectocontagiosas de um resíduo, podendo representar risco potencial ao 

ambiente e à saúde pública.    

 

Quadro 1 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Classe I – perigosos 

Apresentam periculosidade ou características intrínsecas de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, podendo aumentar a mortalidade ou morbidade da 

população e provocar efeitos adversos ao meio ambiente quando 

gerenciados de forma inadequada. 

Classe II A – não inertes 

Podem apresentar propriedades como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água, não se enquadrando na Classe 

I – perigosos ou Classe II B – inertes. 

Classe II B – inertes 

Não oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde, e que, quando 

amostrados de forma representativa e submetidos a um contato estático 

ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, 

cor, turbidez, dureza e sabor. 

Fonte: ABNT NBR 10.004:2004  

 

A classificação dos resíduos segundo sua periculosidade envolve a identificação do 

processo ou atividade que lhes deu origem, bem como seus constituintes e características e a 

comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujos impactos à 

saúde e ao ambiente são conhecidos (ABNT NBR 10.004:2004). 

 

 

2.3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são os resíduos domiciliares e da limpeza pública, 

como os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana. Os resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço 

podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, em razão de 

sua natureza, composição ou volume e se caracterizados como não perigosos. Esses resíduos 
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gerados em área urbana tem a administração pública do município como responsável pela 

gestão e pelo gerenciamento (BRASIL, 2010). 

 A limpeza de uma cidade compreende diversos serviços executados pela 

administração pública, tais como, varrição, limpeza de logradouros públicos (praças, parques), 

capina, roçagem e limpeza de bocas-de-lobo e de galerias. Os serviços de limpeza urbana têm 

como objetivo manter a cidade limpa, prevenir enchentes e assoreamento de rios e minimizar 

riscos à saúde pública, evitando doenças resultantes da proliferação de vetores em depósitos 

de resíduos nas ruas e/ou em terrenos públicos (VILHENA, 2010).  

  

 

2.3.2 Características dos resíduos sólidos urbanos 

 

As características e composição dos resíduos sólidos urbanos podem variar em função 

de diversos fatores: número de habitantes do município, poder aquisitivo, nível educacional, 

hábitos e costumes da população e condições climáticas, que são os mesmos fatores 

responsáveis por diferenciar as comunidades entre si e as próprias cidades (VILHENA, 2010). 

O conhecimento das características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos 

é fundamental no planejamento do seu gerenciamento. As características físicas influenciam o 

dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos e na 

escolha das tecnologias e equipamentos a serem utilizados. Em contrapartida, as 

características químicas e as biológicas permitem selecionar os métodos de tratamento e 

disposição final mais adequados (MONTEIRO et al., 2001).    

 

 

2.3.2.1 Características físicas 

 

O manual de saneamento da Fundação Nacional da Saúde apresenta como 

características físicas dos resíduos sólidos (FUNASA, 2006): 

 Compressividade: corresponde ao grau de redução do volume de uma massa de 

resíduo sólido quando submetido a uma pressão (compactação); 

 Teor de umidade: representa a quantidade de água existente nos resíduos 

sólidos, podendo variar em função das estações do ano e da incidência de chuvas;  

 Peso específico: indica o peso dos resíduos sem qualquer compactação em 

função do seu volume (Kg/m³);  
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 Geração per capita: expressa a quantidade de resíduos sólidos gerados 

diariamente por uma pessoa (Kg/hab/dia);  

 Composição gravimétrica: determina o percentual de cada constituinte presente 

em uma amostra de resíduo, proporcionalmente ao seu peso.  

 

 Cabe destacar que, a partir da determinação do percentual de cada componente 

presente na amostra de RSU, pode-se indicar a possibilidade de aproveitamento das frações 

recicláveis para comercialização e da matéria orgânica para a produção de composto orgânico, 

além de dimensionar unidades de um sistema de limpeza urbana, como por exemplo, uma 

usina de triagem (MONTEIRO et al., 2001).  

 

 

2.3.2.2 Características químicas 

 

O manual de saneamento da FUNASA também cita as características químicas dos 

resíduos sólidos (FUNASA, 2006):   

 Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida do resíduo sólido 

quando submetido ao processo de combustão;  

 Potencial de hidrogênio (pH): representa o teor de acidez ou alcalinidade da 

massa de resíduos;  

 Relação carbono/nitrogênio (C:N): determina o grau de decomposição da 

matéria orgânica do resíduo nos processos de tratamento e/ou disposição final;  

 Teores de matéria orgânica: consiste na determinação dos teores de cada 

constituinte da matéria orgânica, dentre eles: cinzas, gorduras, macronutrientes, 

micronutrientes e resíduos minerais. 

 

 

2.3.2.3 Características biológicas 

  

 Na massa dos resíduos sólidos existem vários microrganismos decompositores, como 

fungos e bactérias, cujo desenvolvimento irá depender das condições ambientais existentes. 

Assim, tem-se nas características biológicas o estudo da população microbiana, incluindo 

agentes patogênicos, prejudiciais à saúde humana (ZANTA; FERREIRA, 2003).   
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 Dentre os microrganismos patogênicos encontrados nos resíduos sólidos, existem 

bactérias causadoras de febre tifoide, salmoneloses, disenteria, gastroenterites, leptospirose, 

tuberculose e cólera. Além das bactérias, existem vírus, helmintos e protozoários que também 

causam doenças (FUNASA, 2006).  

 

 

2.4 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) apresenta uma sutil diferença na 

definição de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos. Na referida lei, define-se gestão 

como o conjunto de ações que buscam soluções para os resíduos sólidos, considerando 

aspectos políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010).  

 Em contrapartida, o gerenciamento é definido como o conjunto de ações exercidas, 

seja de forma direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos nesta Lei (BRASIL, 2010).  

 O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um documento que apresenta o 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados, com a identificação de áreas favoráveis 

para a disposição final, desenvolvimento de programas e ações de capacitação técnica e 

educação ambiental, identificação de passivos ambientais, estabelecimento de ações 

integradas e diretrizes sob os aspectos socioeconômicos, financeiros, administrativos, técnicos 

e legais desde a geração até a destinação final dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

 O termo gestão segundo Araújo (2002) pode ser entendido como o processo que 

compreende as etapas de definição de princípios, objetivos, estabelecimento da política, do 

modelo de gestão, dos sistemas de controle operacional, de medição e avaliação do 

desempenho e previsão de quais recursos necessários. Já o gerenciamento é o conjunto de 

ações de caráter técnico e operacional que visam implementar, orientar, coordenar, controlar e 

fiscalizar os objetivos definidos na gestão. 

 As estratégias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos visam atender o 

conceito de prevenção da poluição, reduzindo-se ou evitando a geração de resíduos e 

poluentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. Desse modo, busca-se priorizar a 

redução na fonte, o reaproveitamento, o tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada. No entanto, cabe ressaltar que a hierarquização dessas estratégias depende das 
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especificidades de cada tipo de resíduo e das condições legais, sociais, econômicas, culturais e 

tecnológicas existentes no município (ZANTA; FERREIRA, 2003). 

O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser integrado, ou seja, todas as 

ações e operações devem ser realizadas de forma integrada, por meio de atividades articuladas 

entre si, desde a não geração até a disposição final dos resíduos. Para isso, deve englobar 

órgãos da administração pública, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e promover a limpeza da cidade 

(ZANTA; FERREIRA, 2003). 

 A seguir serão apresentadas as etapas que compõe o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos: acondicionamento, coleta e transporte, tratamento e disposição final.  

 

 

2.4.1 Acondicionamento 

 

A ABNT NBR 12.980:1993 define acondicionamento como a prática de embalar os 

resíduos sólidos para prepará-los para a coleta e para o transporte, de forma sanitariamente 

adequada, dispondo-os em recipientes apropriados, compatível com o tipo e a quantidade de 

resíduos. 

O acondicionamento adequado de resíduos é importante para evitar acidentes com lixo 

infectante ou com materiais perfurocortantes, como vidros, evitar a proliferação de vetores 

(moscas, ratos e baratas), minimizar o impacto visual e olfativo e reduzir a heterogeneidade 

dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva) (VILHENA, 2010).  

Além disso, o acondicionamento é fator determinante para a qualidade da operação de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, sendo fundamental a participação da 

população para adotar recipientes adequados e dispor no local (comumente calçada da 

residência), dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana (MONTEIRO et al., 

2001).  

Portanto, torna-se necessário prestar esclarecimentos à população quanto a alguns 

aspectos visando o controle de vetores, redução de odores e estética, sendo os seguintes: 

características do recipiente, localização do recipiente, serviço de coleta, perigos decorrentes 

de mau acondicionamento e higienização dos locais de acondicionamento (FUNASA, 2006). 

Apesar desses importantes aspectos que devem ser considerados, infelizmente, em 

muitas cidades, verifica-se o surgimento de pontos de acumulação de resíduo domiciliar a céu 
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aberto, expostos indevidamente ou espalhados nas ruas, prejudicando o ambiente e arriscando 

a saúde pública (MONTEIRO et al., 2001). 

 O acondicionamento dos RSU é de responsabilidade do gerador, no entanto, cabe à 

administração municipal exercer funções de regulamentação, educação e fiscalização e, assim, 

assegurar condições sanitárias, ambientais e operacionais adequadas (VILHENA, 2010). 

 De acordo com o Decreto Federal nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010a), os consumidores 

são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva ou quando instituídos sistemas de 

logística reversa, cabendo a eles disponibilizar adequadamente os resíduos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução.  

Existem várias maneiras de acondicionar os resíduos sólidos urbanos, as mais comuns 

são: sacos plásticos descartáveis, contêineres metálicos ou plásticos e vasilhames metálicos 

(latas) ou plásticos (baldes). De acordo com Monteiro et al. (2001), a escolha do tipo de 

recipiente mais adequado para o acondicionamento deve ser orientada em função das 

características do resíduo, da geração do resíduo, da frequência da coleta, do tipo de 

edificação e do preço do recipiente. 

De maneira geral, os recipientes devem ser esvaziados facilmente sem deixar resíduos 

no fundo, ser econômicos para que possam ser adquiridos pela população, ser seguros para 

evitar acidentes aos usuários ou coletores, ter peso máximo de 30 Kg, incluindo a carga, se a 

coleta for manual e caso permitam maior carga devem ter dispositivos mecânicos para 

facilitar seu deslocamento e não devem produzir ruídos excessivos ao serem manejados 

(MONTEIRO et al., 2001).  

Além disso, é importante que os recipientes sejam herméticos para evitar 

derramamento ou exposição dos resíduos. Assim, as embalagens flexíveis (sacos plásticos) 

devem permitir fechamento adequado, e as rígidas e semirrígidas (vasilhames, latões, 

contêineres) devem possuir tampas e estabilidade para não tombar com facilidade 

(MONTEIRO et al., 2001).  

 

 

2.4.2 Coleta e transporte 

 

A atividade de coleta, conforme a NBR 12.980:1993, consiste no recolhimento dos 

resíduos sólidos previamente acondicionados e o seu transporte, utilizando veículos e 

equipamentos adequados para tal fim (ABNT NBR 12.980:1993). 
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A coleta do resíduo evita problemas de saúde e perigos decorrentes do mau 

acondicionamento na fonte (MONTEIRO et al., 2001). Esta etapa constitui o contato mais 

direto entre o gerador e o serviço de limpeza urbana, estando suscetível à crítica da população 

(MASSUKADO, 2004).  

O sistema de coleta deve ser bem organizado para que produza o maior rendimento 

possível e sirva, pela sua pontualidade, de estímulo e exemplo para que a população colabore. 

Além disso, seu planejamento e organização são fundamentais, uma vez que esta etapa 

corresponde de 50% a 80% (ou mais) do custo das operações de limpeza urbana (FUNASA, 

2006).  

A frequência de coleta, que é o intervalo entre uma coleta e a seguinte, deve ser o mais 

curto possível e dependerá dos parâmetros estabelecidos para a sua execução e 

disponibilidade de equipamento. Por fim, tem-se o horário. Usualmente a coleta é realizada no 

período diurno, porém, em áreas comerciais e outros locais de intenso tráfego de veículos, a 

coleta noturna pode ser considerada mais viável (FUNASA, 2006). 

 A coleta e o transporte dos resíduos sólidos urbanos são de competência do serviço 

público municipal, que poderá realizar esses serviços por meio de diferentes tipos de coleta 

definidos na ABNT NBR 12.980:1993. Dentre eles, tem-se a coleta domiciliar (ou 

convencional) e a coleta seletiva, apresentadas a seguir (ABNT NBR 12.980:1993):  

 coleta domiciliar (ou convencional): coleta dos resíduos gerados em 

residências, estabelecimentos comerciais, públicos e de prestação de serviços, cujos volumes 

e características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente.   

 coleta seletiva: visa a coleta distinta dos resíduos previamente segregados pelo 

gerador na fonte (exemplo: papéis, latas, vidros, orgânicos e outros).  

De um modo geral, a coleta e o transporte devem garantir a universalidade do serviço 

prestado, ou seja, atendimento a todo cidadão, e a regularidade da coleta em relação à 

periodicidade, frequência e horário estabelecidos. Os resíduos sólidos devem ser recolhidos 

em períodos regulares, pois a irregularidade além de desestimular a população, deixa de ter 

sentido sob o aspecto sanitário (FUNASA, 2006).  

O serviço de transporte se faz necessário para a remoção dos resíduos gerados para o 

local de descarte, onde ocorrerá o tratamento e a disposição final. Para garantir a eficiência 

desse serviço alguns fatores devem ser considerados, entre eles: dimensionamento da frota e 

de pessoal e escolha do melhor itinerário e percurso (DE ANGELIS NETO; ANGELIS; 

SOARES, 2006).  
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A seleção do veículo de transporte está relacionada aos seguintes critérios: quantidade 

de resíduos gerados, forma de acondicionamento dos resíduos e condições de acesso aos 

pontos de coleta (VILHENA, 2010). Basicamente, os veículos utilizados para coleta e 

transporte dos resíduos domiciliares podem ser com compactação, com carregamento traseiro 

ou lateral, ou sem compactação, com carrocerias do tipo basculante convencional ou baú 

(MONTEIRO et al., 2001). 

 

 

2.4.2.1 Coleta seletiva 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta a coleta seletiva como um dos seus 

instrumentos, caracterizando-a como a coleta de resíduos sólidos previamente separados pela 

população de acordo com sua natureza e constituição (BRASIL, 2010).  

Essa atividade pode diferenciar-se quanto ao grau de seletividade, podendo variar da 

simples separação entre rejeitos e materiais orgânicos (úmidos) e materiais recicláveis (secos), 

até a coleta seletiva com separação individualizada dos materiais recicláveis, ou seja, 

plásticos, metais, papel, papelão, vidros, baterias e pilhas e matéria orgânica (MONTEIRO et 

al., 2001). 

Portanto, a coleta seletiva envolve a separação dos resíduos na fonte geradora 

(residências e comércios) em seus diferentes componentes, os quais são acondicionados em 

recipientes diferenciados por tipo de material ou conjunto de materiais, para posteriormente 

serem encaminhados para os centros de seleção ou diretamente vendidos a compradores de 

material reciclável (GOMES; NÓBREGA, 2005). 

No caso do acondicionamento dos materiais recicláveis realizado de forma 

individualizada para suas diferentes frações, a Resolução CONAMA n°275, de 25 de abril de 

2001, estabelece um código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, assim como, nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva, conforme o Quadro 2 (BRASIL, 2001). 

A coleta seletiva é um primeiro e importante passo para viabilizar a reciclagem. Essa 

prática facilita o reaproveitamento adequado tanto dos resíduos orgânicos por meio da 

compostagem, quanto dos resíduos inorgânicos com a reciclagem. Com separações prévias 

eficientes e detalhadas, os materiais têm maior potencial de reciclagem e comercialização 

(ZANTA; FERREIRA, 2003).  
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Os programas de coleta seletiva necessitam de um estudo da viabilidade econômica 

para sua implantação. Esse estudo envolve muitos componentes, incluindo os catadores de 

resíduos, o conselho municipal (através do seu escritório de limpeza urbana), os compradores 

de materiais recicláveis e a indústria de reciclagem, além da sociedade e do meio ambiente 

(GOMES; NÓBREGA, 2005). 

 

 Quadro 2 - Código de cores para os diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: BRASIL (2001)  

 

As principais vantagens da coleta seletiva são: economia de matéria-prima, economia 

de energia, combate ao desperdício, redução da poluição ambiental, potencial econômico pela 

comercialização dos recicláveis, redução do volume de resíduos que deve ser disposto, além 

de ganho social com a inclusão de catadores no sistema de coleta e separação dos materiais 

recicláveis (FUNASA, 2006; VILHENA, 2010).  

A coleta seletiva é um sistema que depende da gestão, da cooperação e da participação 

da população, a qual deve realizar a segregação dos materiais recicláveis. A mobilização para 

a segregação dos materiais na origem é realizada por meio de campanhas de sensibilização da 

população, promovidas em bairros residenciais, escolas, escritórios, centros comerciais, setor 

público, entre outros locais (CRUZ, 2002). 

 De acordo com Vilhena (2010), existem três requisitos para o sucesso da coleta 

seletiva: tecnologia, para efetuar a coleta, separação e reciclagem; mercado, para absorção do 

material recuperado e; conscientização, para que o público alvo se motive.  

CORES MATERIAL 

Azul Papel/papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco Resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde 

Roxo Resíduos radioativos 

Marrom Resíduos orgânicos 

Cinza 
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado, 

não passível de separação 
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 O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos pode ser operado de diversas 

formas. As principais são: coleta porta-a-porta, pontos de entrega voluntária (PEV's) e coleta 

informal. 

 Coleta porta-a-porta: modelo mais empregado nos programas de coleta 

seletiva. Esse modelo assemelha-se à coleta convencional de resíduos. No entanto, os veículos 

coletores percorrem as ruas em dias e horários específicos que não coincidam com a coleta 

convencional. Os materiais recicláveis são dispostos, pelos moradores, nas calçadas em frente 

as suas residências (VILHENA, 2010).  

 Pontos de entrega voluntária (PEV's): são pontos fixos nos quais a população, 

voluntariamente, descarta os materiais previamente separados em suas residências 

(MONTEIRO et al., 2001). Constituem-se de instalações simples, caçambas, contêineres ou 

conjunto de tambores, devidamente identificados para receber os materiais (VILHENA, 

2010). 

 Essa forma de coleta é adotada em locais com grande geração de resíduo, fluxo 

intenso de pessoas ou quando se deseja aliviar o armazenamento doméstico semanal. Os 

PEV's devem ser instalados em pontos estratégicos com fácil acesso, inclusive para 

automóveis e devem ser dimensionados em função do volume de material reciclável gerado 

na área de abrangência e da disponibilidade de infraestrutura para coleta (MASSUKADO, 

2004).  

 Coleta informal: coleta exercida pela ação de catadores ou carrinheiros que 

trabalham individualmente (autônomos) ou em associações/cooperativas (LIMA, 2006). Os 

materiais coletados, geralmente, são encaminhados a sucateiros que têm condições de 

acondicioná-los e comercializá-los com indústrias de reciclagem ou de reutilização de 

resíduos (LOGAREZZI, 2006). 

 

 

2.4.2.2 Educação Ambiental 

 

 No contexto de coleta seletiva, é fundamental para qualquer programa, uma 

comunicação cuidadosa e clara com a comunidade. A educação ambiental é indispensável 

para que seja possível obter resultados positivos no processo de reciclagem, pois propicia a 

sensibilização da população sobre o seu papel como geradora de resíduos e sobre a 

importância da correta separação dos resíduos sólidos de acordo com suas diferentes 

características ainda na fonte geradora (RUSSO, 2003).  
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 Um dos princípios básicos da educação ambiental sobre os resíduos é o conceito dos 

três "Rs": reduzir, reutilizar e reciclar. O princípio dos três Rs orienta ações de educação e 

gestão a respeito da problemática dos resíduos sólidos em todo o mundo. Para isso, deve-se 

adotar, essencialmente, quatro atitudes de modo integrado, procurando seguir determinada 

ordem de prioridades: primeiro, não produzir; se a produção for inevitável, reduzir; depois, 

reutilizar e, por último, reciclar (LOGAREZZI, 2006).  

 Reduzir: termo usado para designar a minimização da geração de resíduo 

sólido. A prática de redução pode ser alcançada simplesmente reordenando os materiais 

utilizados no dia-a-dia. Assim, uma das maneiras de se tentar reduzir a quantidade de resíduos 

gerada é combatendo o desperdício de produtos e alimentos consumidos, uma vez que, o 

desperdício resulta em ônus para o poder público e para o contribuinte (FUNASA, 2006).  

A redução de resíduos implica na diminuição de custos com o sistema de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final, além de ser um fator decisivo na preservação dos 

recursos naturais. Portanto, todo cidadão deveria aprender a reduzir a quantidade dos resíduos 

sólidos que gera e entender que essa ação não sugere um padrão de vida menos agradável 

(FUNASA, 2006). 

 Reutilizar: atividade de reaproveitamento do resíduo sem que o objeto em que 

consiste seja destruído, permitindo a ele uma nova função, que pode eventualmente demandar 

pequena adaptação, ou propiciar a continuidade do desempenho da mesma função em outro 

contexto (LOGAREZZI, 2006).   

Existem inúmeras formas de reutilizar os objetos, até por motivos econômicos, tais 

como, escrever nos dois lados da folha de papel, usar embalagens retornáveis e reaproveitar 

embalagens descartáveis para outros fins (FUNASA, 2006). Ainda, pode-se reaproveitar 

resíduo em atividades de produção artística, artesanato, ou por meio da doação de livros, 

calçados e roupas usadas (LOGAREZZI, 2006).  

 Reciclar: atividades e processos, industriais ou não, que destrói o objeto em 

que consiste o resíduo e permite separar, recuperar e transformar os materiais recicláveis 

componentes dos resíduos sólidos. Através destas atividades é possível reintroduzir os 

resíduos no ciclo produtivo (FUNASA, 2006) 

 

 

2.4.3 Tratamento 
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Tratamento é considerado uma série de procedimentos destinados a reduzir a 

quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja evitando o seu descarte em local 

inadequado ou transformando-o em material inerte ou biologicamente estável (MONTEIRO 

et al., 2001). 

Desse modo, os sistemas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos têm como 

objetivo principal a redução da quantidade e periculosidade dos resíduos a serem 

encaminhados para a disposição final. Além disso, esses processos justificam-se pela escassez 

de áreas em grandes centros urbanos, pela disputa de terras remanescentes e pela valorização 

dos componentes dos resíduos (DE ANGELIS NETO; ANGELIS; SOARES, 2006).   

As formas mais comuns de tratamento dos resíduos sólidos urbanos empregados no 

Brasil são: reciclagem, compostagem e incineração. Na sequência serão descritos esses 

processos.   

 

 

2.4.3.1 Reciclagem 

 

A reciclagem pode ser definida como uma série de atividades e processos que 

permitem separar, recuperar e transformar os materiais recicláveis por meio de alterações de 

suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, visando torná-los matéria-prima para 

elaboração de novos produtos (RIOS, 2005; BRASIL, 2010). 

Portanto, por meio desse processo de transformação, os resíduos são recuperados de 

forma lucrativa em um novo produto. Diante disso, deve-se promover e incentivar a 

reciclagem, tanto por governos locais como por representantes do setor privado e pela 

população, pois muitos dos produtos residuais de certas indústrias, de estabelecimentos 

comerciais e de residências, podem ser reutilizados ou reciclados e usados como matéria-

prima na cadeia produtiva de outras indústrias (RUSSO, 2003).  

A escolha do material reciclável a ser separado nas unidades de reciclagem depende da 

demanda da indústria. Entretanto, na maioria das unidades são separados os seguintes 

materiais: papel e papelão, plástico duro (polietileno de alta densidade), plástico filme 

(polietileno de baixa densidade), vidro, metal ferroso (latas, chaparia), metal não-ferroso 

(alumínio, cobre, chumbo) (MONTEIRO et al., 2001). 

Cabe ressaltar que, para que seja possível a reciclagem de materiais, é fundamental 

que haja demanda por produtos gerados pelo seu processamento. Desse modo, antes da 

implantação da coleta seletiva pelo poder público municipal ou iniciativa privada, visando à 
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reciclagem, deve-se verificar a posterior comercialização ou doação dos materiais a serem 

coletados (VILHENA, 2010). 

A Lei nº 12.305/2010 tem como um dos objetivos o incentivo à indústria da 

reciclagem, tendo em vista promover o uso de matérias-primas e insumos derivados de 

materiais recicláveis e reciclados (BRASIL, 2010).  

A reciclagem pode ser pré-consumo (direta), quando são processados materiais 

descartados nos processos produtivos, ou pós-consumo (indireta), quando são reprocessados 

materiais que foram descartados como resíduos por seus usuários, decorrente da utilização de 

um bem (BRASIL, 2012).  No Brasil, os setores industriais responsáveis pelas principais 

atividades de reciclagem pós-consumo são os que fornecem alumínio, papel, plástico e vidro 

(ABRELPE, 2011).   

Muitas são as vantagens decorrentes da reciclagem, dentre as principais, pode-se citar: 

preservação de recursos naturais; economia de energia; aumento da vida útil de aterros 

sanitários, pois há minimização da quantidade de resíduos para disposição final; geração de 

emprego e renda e ponto de partida para a conscientização da comunidade sobre as questões 

ambientais, entre elas a esgotabilidade dos bens (VILHENA, 2010). 

Para Gutberlet (2008), a reciclagem não é a melhor solução ambiental, uma vez que, 

ela não resolve o problema do desperdício de recursos em suas raízes e nem impede a 

produção e o consumo intenso de recursos. No entanto, essa atividade pode ser uma 

oportunidade para a geração e redistribuição de renda. 

O fato de que os resíduos sólidos urbanos são recursos que podem ser reutilizáveis 

e/ou  recicláveis, em vez de materiais descartáveis ainda não é amplamente reconhecido. Esse 

tema envolve questões fundamentais como a garantia do acesso aos materiais recicláveis, 

técnicas de separação seguras e eficazes, bem como, estratégias de comercialização eficientes. 

Para tal, são necessárias políticas públicas e medidas educacionais (GUTBERLET, 2008).  

 

 

2.4.3.2 Compostagem 

 

Compostagem é o nome dado para o processo biológico de decomposição da matéria 

orgânica contida em restos de origem animal e vegetal pela ação de microrganismos já 

existentes ou inoculados na massa de resíduo sólido (FUNASA, 2006).  
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Esse processo tem como produto final o composto orgânico, material rico em húmus e 

nutrientes minerais, que pode ser utilizado na agricultura como condicionador de solos, com 

algum potencial fertilizante, sem ocasionar riscos ao ambiente (MONTEIRO et al., 2001). 

No entanto, antes da utilização do produto final da compostagem deve ser  realizado 

análises dos parâmetros físico-químicos (densidade, pH, sólidos voláteis, nitrogênio, fósforo, 

potássio e carbono total), dos parâmetros bacteriológicos (coliformes e estreptococos) e de 

metais pesados referentes ao composto maturado, com emissão de relatório com os resultados, 

acompanhado de laudo técnico, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART sobre a 

qualidade do adubo produzido (OLIVEIRA et. al., 2006).  

A prática da compostagem tem sido realizada há muito tempo no meio rural, 

utilizando-se de restos vegetais e esterco animal, podendo utilizar, também, a fração orgânica 

do resíduo domiciliar de forma controlada. No Brasil, essa prática tem grande relevância, pois 

cerca de 50% do resíduo sólido urbano é constituído por matéria orgânica (VILHENA, 2010).  

 Conforme descrito no Manual de Saneamento existem fatores importantes que devem 

ser considerados no processo de compostagem, sendo que os principais são (FUNASA, 2006): 

 Umidade: para uma boa compostagem o teor de umidade dos resíduos sólidos 

deve situar-se na faixa de 50% a 60%. Caso for muito baixa, a atividade biológica fica 

comprometida e se for muito alta a oxigenação é prejudicada, ocorrendo anaerobiose e 

consequentemente formação de lixiviado. 

 Aeração: necessária para a atividade biológica, além de possibilitar a 

degradação da matéria orgânica de forma mais rápida, sem maus odores. Pode ser realizada de 

maneira artificial (mecânica) ou natural (reviramento). 

 Temperatura: o processo inicia-se à temperatura ambiente, aumentando 

gradativamente à medida que a ação microbiana se intensifica. O valor da temperatura ideal é 

de 55˚C, importante para eliminação de patogênicos e sementes de ervas daninhas presentes 

no material. Temperatura acima de 65˚C deve ser evitada por causar a eliminação dos 

microorganismos estabilizadores, responsáveis pela degradação dos resíduos orgânicos. O 

final do processo caracteriza-se pela presença de temperaturas entre 30˚C a 40˚C. 

 pH: no início da compostagem, situa-se na faixa de 4,5 a 5,5. O composto 

humificado apresenta o pH entre 7,0 a 8,0 servindo na correção de solos ácidos. 

 Nutrientes: a relação carbono/nitrogênio (C/N) para iniciar a compostagem 

deve ser da ordem de 30/1. 
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Dentre as vantagens advindas da compostagem destacam-se: redução de resíduo a ser 

aterrado, economia de aterro, utilização do composto orgânico na agricultura e reciclagem de 

nutrientes para o solo (VILHENA, 2010). 

 

 

2.4.3.3 Incineração 

 

 A incineração é o processo mais antigo de tratamento térmico de resíduos sólidos 

urbanos e de serviços de saúde. Consiste, basicamente, em um processo de oxidação a alta 

temperatura (acima de 800°C), com a queima dos resíduos sólidos, no qual os materiais à base 

de carbono são decompostos, liberando calor e gerando cinzas (VILHENA, 2010).   

 É importante que o processo de incineração ocorra em instalações bem projetadas e 

corretamente operadas, para que haja a transformação de materiais e a destruição dos 

microrganismos presentes nos resíduos sólidos, tornando o resíduo inerte em pouco tempo  

No processo de queima são geradas escórias e cinzas que devem receber cuidados quanto ao 

acondicionamento, armazenamento, identificação, transporte e destinação final adequada 

(FUNASA, 2006). 

 A principal vantagem da incineração é a redução drástica de massa e de volume de 

resíduos a ser descartada, além disso, o processo possibilita a recuperação de energia através 

da geração de energia elétrica e/ou vapor d'água e a esterilização dos resíduos. Em 

contrapartida, apresenta algumas desvantagens, tais como, custo elevado de instalação e de 

operação, exigência de mão de obra qualificada para garantir a qualidade da operação e 

presença de materiais nos resíduos que liberam compostos tóxicos e corrosivos (VILHENA, 

2010).  

 Além disso, pode ser necessária a instalação de filtros e implementos tecnológicos 

sofisticados para diminuir ou eliminar a poluição do ar provocada por gases produzidos 

durante a queima dos resíduos sólidos, tornando o processo de incineração ainda mais 

dispendioso (MONTEIRO et al., 2001).    

 

 

2.4.4 Disposição final 

 

De acordo com o descrito na Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), a disposição final 

ambientalmente adequada de RSU compreende a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
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conforme normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

Cabe ressaltar que são considerados rejeitos os resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, não apresentem outra 

possibilidade além da disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

As formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos mais conhecidas e adotadas 

no Brasil são: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. 

 

 

2.4.4.1 Lixão  

 

Essa é uma forma de disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos que 

consiste na simples descarga sobre o solo, sem a existência de medidas de proteção ao 

ambiente e à saúde pública, ou seja, descarga de resíduos sólidos a céu aberto ou vazadouro 

(VILHENA, 2010).   

A disposição final de resíduos nesses locais causam vários problemas, como: 

proliferação de vetores, geração de maus odores, contaminação do solo e de corpos hídricos, 

poluição atmosférica e presença de catadores no lixo exposto. Além disso, nos lixões não há 

controle dos tipos de resíduos recebidos, assim, verifica-se a disposição de materiais oriundos 

de serviços de saúde e de indústrias (VILHENA, 2010).    

 Essa forma de disposição final é considerada um crime ambiental e, de acordo com a 

Lei nº 12305/2010, os municípios brasileiros possuem como prazo máximo agosto de 2014 

para eliminar e recuperar áreas degradadas por lixões, bem como, para adequar a disposição 

final dos rejeitos em áreas que evite danos ou riscos à saúde pública e minimize os impactos 

ambientais (BRASIL, 2010). 

 

 

2.4.4.2 Aterro controlado 

 

O aterro controlado, segundo a ABNT NBR 8.849:1985, caracteriza-se pela disposição 

de resíduos sólidos urbanos em local controlado, os quais recebem uma cobertura de material 

inerte (geralmente solo) ao final de cada jornada de trabalho, minimizando os impactos 

ambientais e de saúde pública.  



39 

 

Esse método é preferível ao lixão, no entanto é de qualidade bem inferior ao aterro 

sanitário, uma vez que não dispõe de impermeabilização de base comprometendo a qualidade 

das águas subterrâneas, nem de sistemas de tratamento do percolado (lixiviado) ou do biogás 

(VILHENA, 2010).   

 

 

2.4.4.3 Aterro sanitário 

 

O aterro sanitário, definido pela ABNT NBR 8419:1992, é uma técnica de disposição 

de resíduos sólidos urbanos no solo que não causa danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança. Fundamentada em critérios de engenharia e normas operacionais específicas para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores, caso necessário.  

Os critérios de engenharia são utilizados no projeto de sistemas de drenagem e 

afastamento das águas pluviais, sistema de coleta e tratamento do percolado (lixiviado), 

sistema de coleta e queima (ou beneficiamento) do biogás, impermeabilização do solo, além 

de sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico (MONTEIRO et al., 

2001).  

No local de implantação do aterro sanitário podem existir unidades de apoio como 

cerca e barreira vegetal, estradas de acesso e de serviço, balança rodoviária e sistema de 

controle de resíduos, guarita de entrada e prédio administrativo (MONTEIRO et al., 2001). 

A implantação de um aterro sanitário deve ser precedida do processo de seleção de 

áreas específicas pra tal fim. Com o elevado grau de urbanização das cidades associado à 

ocupação intensiva do solo, tornou-se cada vez mais difícil encontrar áreas disponíveis que 

possuam dimensões requeridas para a implantação de um aterro sanitário que atenda às 

necessidades do município (MONTEIRO et al., 2001). 

Antes da escolha da área de instalação de um aterro sanitário, é importante primeiro 

selecionar várias áreas potencialmente aproveitáveis para sua instalação. Para tal, deve-se 

analisar um conjunto de dados do meio físico (geologia, pedologia, relevo, clima, águas 

subterrâneas e superficiais), biótico (fauna e flora) e socioeconômico (uso e ocupação dos 

terrenos, valor da terra, distâncias em relação aos centros urbanos, integração viária, 

aceitabilidade da população) (VILHENA, 2010).   
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A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2005) estabelece 

alguns critérios para seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, conforme os 

seguintes critérios: 

 Topografia: as áreas devem possuir características planas, com inclinação 

máxima de cerca de 10%, evitando terrenos situados em topos de morros; 

 Dimensões: devem ser coerentes com a vida útil desejada. Para cálculo, tem-se 

como base primária 1m² por tonelada de resíduo a ser aterrada por dia; 

 Solo: deve ter composição predominantemente homogênea e argilosa; 

 Proteção contra enchentes: devem-se evitar áreas sujeitas a inundações e 

flutuações excessivas de lençol freático (exemplo: várzeas de rios, pântanos e mangues); 

 Distância de corpos hídricos: deve-se manter distância mínima de 200m de 

corpos hídricos; 

 Profundidade do lençol freático: a cota máxima do lençol freático deve estar o 

mais distante possível da cota de fundo da vala. É recomendado 3m de distância para solos 

argilosos e distâncias superiores para solos arenosos; 

 Distância de residências: recomenda-se distância mínima de 500m de 

residências isoladas e 2.000m de áreas urbanizadas; 

 Ventos predominantes: a direção dos ventos não deve possibilitar o transporte 

de poeira ou maus odores para centros urbanos. 

Portanto, a estratégia a ser adotada para a seleção da área do aterro sanitário abrange 

as seguintes etapas: seleção preliminar das áreas disponíveis no município; estabelecimento 

de critérios de seleção; definição de prioridades para o atendimento aos critérios 

estabelecidos; análise de cada uma das áreas levantadas de acordo com os critérios 

estabelecidos e priorizados e, a partir desta análise crítica, selecionar a área que atenda à 

maior parte das restrições por meio de seus atributos naturais (MONTEIRO et al., 2001). 

A adoção dessa estratégia colabora com a minimização da quantidade de medidas 

corretivas necessárias para adequar a área às exigências da legislação ambiental em vigor, 

reduzindo-se assim os gastos com o investimento inicial (MONTEIRO et al., 2001). 

 

 

2.4.4.4 Método de avaliação de aterros 
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Para avaliar as unidades de disposição final de resíduos sólidos, pode-se utilizar o 

método de avaliação de aterros proposto pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, em 1997. Essa metodologia tem por objetivo 

organizar e sistematizar informações sobre as condições ambientais e sanitárias dos locais de 

disposição final de resíduos, levando em consideração a situação encontrada em inspeção 

técnica (CETESB, 2009).  

 O método consiste em processar informações coletadas em inspeções a partir da 

aplicação de um questionário padronizado, subdividido em três partes relativas às  

características do local, à infraestrutura implantada e às condições operacionais. Com os 

dados apurados obtêm o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR (Anexo 1) e o 

Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas - IQR-Valas (Anexo 2), que diferem-se 

pela forma de implantação do aterro, em valas ou não, e pela quantidade de subitens avaliados 

(CETESB, 2009). 

 Cada uma das partes do questionário apresenta subitens com pesos individuais, 

convertidos em pontos, conforme segue descrito: 

 

 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos 

 Características do local: composto por 10 subitens que recebem avaliação 

individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 40 pontos; 

 Infraestrutura implantada: composto por 15 subitens que recebem avaliação 

individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 45 pontos; 

 Condições operacionais: composto por 16 subitens que recebem avaliação 

individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 45 pontos; 

A soma da pontuação máxima do IQR é de 130 pontos dividido por 13. 

 

Índice de Qualidade de Resíduos em Valas (IQR-Valas)  

 Características do local: este item é composto por 10 subitens que recebem 

avaliação individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 40 pontos; 

 Infraestrutura implantada: este item é composto por 7 subitens que recebem 

avaliação individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 25 pontos; 

 Condições operacionais: este item é composto por 12 subitens que recebem 

avaliação individual por peso que poderá totalizar subtotal máximo de 35 pontos; 

 A soma da pontuação máxima do IQR-Valas é de 100 pontos dividido por 10. 



42 

 

 O resultado final, tanto do IQR quanto do IQR-Valas, conforme a pontuação obtida 

variando de 0 a 10, classifica o aterro em três faixas de enquadramento: inadequada, 

controlada e adequada (Quadro 3).   

 

Quadro 3 - Enquadramento das unidades de disposição final de resíduos sólidos 

IQR AVALIAÇÃO 

0,0 ≤ IQR ≤ 6,0 Condições inadequadas (I) 

6,1 ≤ IQR ≤ 8,0 Condições controladas (C) 

8,1  ≤  IQR ≤ 10,0 Condições adequadas (A) 

 

Fonte: CETESB (2009) 

 

 

2.5 USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 

 

O sistema de coleta seletiva requer uma instalação onde os resíduos possam ser 

separados por tipo, prensados e enfardados para então serem comercializados. Essas 

instalações são conhecidas como centros ou usinas de triagem (MASSUKADO, 2004). 

 A diferença básica e fundamental entre os centros de triagem e as usinas de triagem 

consiste na composição dos resíduos. Os centros de triagem geralmente recebem os resíduos 

secos provenientes de um sistema de coleta seletiva onde, efetivamente, há a separação do 

resíduo seco e úmido na fonte geradora. Diferentemente, as usinas de triagem recebem os 

resíduos provenientes de coleta convencional sem qualquer tipo de separação, onde a 

separação total dos resíduos é realizada na própria usina (SILVA et al., 2003).  

Portanto, as usinas de triagem são unidades operacionais que recebem resíduos 

provenientes da coleta e transporte usual, para, posteriormente, separá-los em materiais 

recicláveis, resíduos compostáveis e resíduos inservíveis, por meio de um processo que 

envolve etapas manuais e mecanizadas (LOGAREZZI, 2006). Em conjunto com a usina de 

triagem, é comum existir um pátio para a compostagem da fração orgânica do resíduo 

(VILHENA, 2010).  

É importante ressaltar que a prática de misturar todos os resíduos para depois separá-

los em frações não é o mais adequado, pois com a mistura há perda de valor dos materiais. 

Por exemplo, há grande quantidade de papel e papelão nos resíduos coletados no meio 
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urbano, entretanto, muitas vezes não podem ser vendidos e reciclados por estarem sujos de 

resíduos orgânicos ou misturados com papéis sanitários.    

Em relação ao destino desses resíduos separados na usina, os materiais recicláveis são 

acondicionados, acumulados e comercializados para reciclagem ou reutilização. Os resíduos 

orgânicos, passíveis de compostagem, por sua vez, são manipulados na própria usina para 

serem transformados em composto orgânico. Já os resíduos inservíveis (rejeitos) são 

destinados em forma de lixo para a disposição final (LOGAREZZI, 2006). 

Para a instalação de uma usina de triagem e compostagem é necessário, além do 

galpão como local de trabalho, investimento inicial em equipamentos necessários para a 

montagem da usina e em treinamento de técnicos capacitados para operá-la (VILHENA, 

2010). 

De forma simplificada uma usina de triagem e compostagem geralmente é constituída 

dos seguintes setores (OLIVEIRA et al., 2006):  

 recepção: local onde o resíduo sólido urbano coletado é descarregado; 

 triagem: local onde são separados manualmente os materiais recicláveis, a 

matéria orgânica e os rejeitos;  

 baias de recicláveis: local para armazenamento dos fardos de materiais 

recicláveis até que sejam comercializados; 

 instalações de apoio, com escritório, banheiros, cozinha, refeitório, outros;  

 pátio de compostagem: local onde se executa o processo de compostagem; 

 vala de rejeitos ou aterro: local destinado à disposição final de rejeitos. 

Essas unidades apresentam uma importante função no aspecto ambiental e social, 

proporcionando a separação de materiais passíveis de reaproveitamento na cadeia produtiva, 

além da inserção de catadores na sociedade, geração e aumento de renda por parte da venda 

dos materiais recicláveis, produção do composto utilizado como nutrientes para o solo e 

redução de resíduos enviados para o aterro (MAGALHÃES et al., 2011). 

 Não obstante a importância ambiental das usinas de triagem e compostagem, tais 

unidades produtivas constituem em instalações com potenciais riscos de acidentes de trabalho 

para seus empregados. Nessas unidades há a manipulação de materiais contaminados por 

microrganismos patogênicos ou por substâncias químicas de natureza diversa, além disso, há 

a exposição dos trabalhadores a agentes físicos do ambiente, tais como níveis inadequados de 

calor ou ruídos, e a riscos ergonômicos (RENNÓ, 2010). 
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 Deste modo, o ambiente de trabalho é caracterizado como insalubre, conforme o artigo 

189 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que considera atividades ou operações 

insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 

empregados a agentes físicos e/ou químicos agressivos à saúde, acima dos limites de 

tolerância permitidos pela norma regulamentadora NR-15 Atividades e Operações Insalubres 

da Portaria nº 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978). 

 Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), instituída 

pela norma regulamentadora NR-4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho, a usina de triagem e compostagem é um empreendimento que deve 

ser classificado como grau 3 de risco ambiental, conforme listagem apresentada no Anexo 3. 

O grau de risco varia de 1 a 4, sendo 4 o grau representando um maior risco ambiental 

(BRASIL, 2008).  

 

 

2.5.1 Cooperativa e associação de catadores 

 

 Nas Usinas de Triagem e Compostagem trabalham catadores formalmente organizados 

em cooperativas e/ou associações que são responsáveis por gerir as atividades de seleção e 

comercialização de materiais recicláveis desenvolvidas nas usinas.  

 Os catadores de materiais recicláveis, normalmente, aderem a esta atividade devido à 

precarização das relações de trabalho (desqualificação) e a baixa escolaridade, fatores que 

dificultam a conquista de outras profissões melhor remuneradas e que direcionam para a 

exclusão do mercado formal de trabalho (OLIVEIRA, 2011).  

 As situações a que os catadores estão expostos são tão adversas que contribui para que 

sua identidade profissional seja assinalada pela exclusão social. Além das precárias condições 

de trabalho, também estão sujeitos a riscos, insalubridade, má remuneração, menosprezo, 

preconceitos e ausência de garantias trabalhistas que os defenda, sobretudo, em condições de 

acidentes de trabalho, doenças, aposentadoria, décimo terceiro salário e seguro desemprego 

(OLIVEIRA, 2011).  

 A profissão de catadores de materiais recicláveis foi regulamentada em 2002, com o 

registro na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o número 5192-05. Dentre suas 

atribuições, têm a função de catar, bem como selecionar e vender materiais recicláveis, 

materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais recicláveis. Podem receber o título de 
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catador de material reciclável, catador de ferro-velho, catador de papel e papelão, catador de 

sucata, catador de vasilhame, enfardador, separador e triador de sucata (BRASIL, 2002). 

 Como forma de apoio aos catadores, carrinheiros ou carroceiros são criadas 

cooperativas ou associações que possibilitam a valorização e a profissionalização do trabalho 

do catador, assim como asseguram a essas pessoas melhores condições de trabalho, de renda e 

de vida, com a venda dos materiais recicláveis para as indústrias de reciclagem (FUNASA, 

2006). 

  As diferenças básicas de uma cooperativa e uma associação de catadores são as 

facilidades no processo de constituição, pois uma cooperativa deve possuir registro em 

cartório e inscrever-se na junta comercial com um grupo mínimo de 20 cooperados, enquanto 

que, uma associação deve possuir apenas o registro em cartório para formação. Além disso, 

sobre uma associação não incide tributação ao contrário da cooperativa (VILHENA; 

LUSTOSA, 2010).  

Para a formação dessas organizações é fundamental apoio institucional, 

principalmente no que tange à assistência jurídica e administrativa para legalização, além da 

cessão de espaço físico e investimentos em infraestrutura necessária, equipamentos e material 

(prensas enfardadeiras, carrinhos, elevadores de fardos, uniformes), de modo a valorizar os 

produtos catados no mercado de recicláveis (MONTEIRO et al., 2001).  

 As principais vantagens da existência de cooperativas e associações são: a geração de 

emprego e renda; o reconhecimento da profissão dos catadores, que muitas vezes são 

marginalizados pela sociedade; a organização do trabalho dos catadores nas ruas e a 

promoção da autoestima e resgate da cidadania (MONTEIRO et al., 2001).  

 Os catadores organizados enfrentam algumas dificuldades de ordem técnica, 

organizacional e econômica. Como, por exemplo, falta de capacitação, falta de organização 

do trabalho, baixa implementação da prática cooperativista, competição pelo material 

reciclável e ausência de remuneração pelos serviços prestados (RIBEIRO; BESEN, 2007).  

Dentre as principais ações que devem ser empregadas para auxiliar uma cooperativa 

e/ou uma associação de catadores, destacam-se: contratação de profissional para ser 

responsável pela gestão da cooperativa; criação de serviço social com a atuação de assistentes 

sociais junto aos catadores; fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção industrial; 

implantação de cursos de alfabetização e de educação ambiental para os catadores 

(MONTEIRO et al., 2001).  

 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos o poder público tem a 

obrigação de priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou associações de 
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catadores e de adotar medidas para investimentos econômicos em iniciativas de implantação 

de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda 

(BRASIL, 2010). 

 

 

2.5.2 Riscos ocupacionais  

 

 Como dito anteriormente, os trabalhadores de usinas de triagem e compostagem estão 

sujeitos a riscos laborais no decorrer da sua jornada de trabalho, durante os processos de 

manuseio dos resíduos sólidos. Os riscos ocupacionais podem ser classificados, de acordo 

com a Portaria nº 25/1994, em cinco grupos: acidentes, físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos (BRASIL, 1994).  

 Acidentes (riscos mecânicos): são eventos decorrentes de arranjo físico 

inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 

iluminação inadequada, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, 

animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de 

acidentes (BRASIL, 1994). 

 Os acidentes de trabalho em usinas de triagem e compostagem geralmente acontecem 

em decorrência das condições precárias no ambiente de trabalho a que os catadores estão 

expostos. A ausência de condições adequadas de trabalho torna o ambiente propício para 

ferimentos e perdas de membros por atropelamentos, prensagem em equipamentos de 

compactação e veículos, assim como, mordidas de animais e picadas de insetos. Além disso, a 

visão desagradável dos resíduos pode causar desconforto e náusea nesses trabalhadores 

(FERREIRA; ANJOS, 2001).  

 Riscos físicos: são causados pelas diversas formas de energia a que os 

trabalhadores possam estar expostos, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, infrassom e ultrassom 

(BRASIL, 1994). 

 Os agentes de riscos físicos citados podem provocar diversos danos à saúde dos 

trabalhadores. Os Quadros 4 e 5 apresentam os principais agentes de riscos de acidentes e de 

agentes físicos presentes nos locais de trabalho e os danos à saúde que cada agente pode 

causar. 
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   Quadro 4 - Agentes de acidentes e os danos que podem causar à saúde do trabalhador 

ACIDENTES (RISCOS MECÂNICOS) 

AGENTES RISCOS À SAÚDE 

Arranjo físico 
quando inadequado ou deficiente, pode causar acidentes e 

desgaste físico excessivo nos servidores. 

Máquinas sem proteção podem provocar acidentes graves. 

Instalações elétricas deficientes 
trazem riscos de curto circuito, choque elétrico, incêndio, 

queimaduras, acidentes fatais. 

Ferramentas defeituosas ou 

inadequadas 

acidentes, com repercussão principalmente nos membros 

superiores. 

Ausência de equipamento de 

proteção individual ou 

inadequado ao risco 

acidentes, doenças profissionais. 

Transporte de materiais, peças, 

equipamentos sem as devidas 

precauções 

acidentes. 

Armazenamento e transporte de 

materiais 

obstrução de áreas traz riscos de acidentes, de quedas, de 

incêndio, de explosão etc. 

Equipamento de proteção contra 

incêndios 

quando deficiente ou insuficiente, traz efetivos riscos de 

incêndios. 

 Fonte: SANTOS (2013) 

 

   Quadro 5 - Agentes físicos e os danos que podem causar à saúde do trabalhador 

RISCOS FÍSICOS 

AGENTES RISCOS À SAÚDE 

Ruído 

cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da 

pressão arterial, problemas no aparelho digestivo, taquicardia, perigo de 

infarto. 

Vibração 

cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do 

movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos 

moles, lesões circulatórias. 

Calor ou frio 

extremo 

taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, fadiga térmica, 

prostração térmica, choque térmico, perturbação das funções digestivas, 

hipertensão. 

Radiação 

ionizante 

alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes do 

trabalho. 

Radiação não 

ionizante 
queimaduras, lesões na pele, nos olhos e em outros órgãos. 

Umidade 
doenças do aparelho respiratório, da pele e circulatórias, e traumatismos por 

quedas. 

Pressões 

anormais 

embolia traumática pelo ar, embriaguez das profundidades, intoxicação por 

oxigênio e gás carbônico, doença descompressiva. 

 Fonte: SANTOS (2013) 
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 Riscos químicos: são ocasionados por substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória ou que possam ter contato ou ser 

absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Esses agentes químicos podem ser 

apresentados nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores (BRASIL, 

1994). 

Nos resíduos sólidos urbanos pode ser encontrada uma grande variedade de resíduos 

químicos, dentre os quais merecem destaque pela presença mais constante: pilhas e baterias, 

óleos e graxas, pesticidas e herbicidas, solventes, tintas, produtos de limpeza, cosméticos, 

remédios, aerossóis, além de metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio (FERREIRA; 

ANJOS, 2001). 

 O Quadro 6 divide os agentes químicos conforme os danos que podem provocar à 

saúde do trabalhador.  

   

   Quadro 6 - Agentes químicos e os danos que podem causar à saúde do trabalhador 

RISCOS QUÍMICOS 

AGENTES RISCOS À SAÚDE 

Gases, vapores e 

névoas 
efeitos irritantes, asfixiantes ou anestésicos. 

Poeiras minerais silicose (quartzo), asbestose (asbesto), pneumoconioses. 

Fumos metálicos 
doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de fumos metálicos, 

intoxicações específicas, de acordo com o metal. 

 Fonte: SANTOS (2013) 

 

 Riscos biológicos: os agentes biológicos são representados por bactérias, 

fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros (BRASIL, 1994). Esses agentes 

podem ser responsáveis pela transmissão direta e indireta de doenças (FERREIRA; ANJOS, 

2001).  

 Os agentes biológicos estão presentes nos resíduos sólidos urbanos principalmente 

pela mistura dos resíduos infecciosos dos serviços de saúde aos resíduos domiciliares. No 

entanto, também podem ser encontrados em materiais descartados pela população em geral, 

como lenços de papel, curativos, fraldas descartáveis, papel higiênicos, absorventes, 

camisinhas, entre outros (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

 O Quadro 7 apresenta as principais doenças que os agentes biológicos podem causar 

aos trabalhadores.    
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    Quadro 7 - Agentes biológicos e os danos que podem causar à saúde do trabalhador 

RISCOS BIOLÓGICOS 

AGENTES RISCOS À SAÚDE 

Bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários e 

vírus 

doenças: tuberculose, intoxicação alimentar, fungos 

(microrganismos causadores de infecções), brucelose, malária, 

febre amarela. 

 Fonte: SANTOS (2013) 

 

 Riscos ergonômicos: são as características psicofisiológicas que os 

trabalhadores estão expostos durante o desenvolvimento de suas atividades. As condições de 

trabalho incluem aspectos relacionados ao esforço físico intenso, levantamento, transporte e 

descarga manual de materiais pesados, postura inadequada, imposição de ritmos excessivos, 

jornadas extensas de trabalho, monotonia e repetitividade, além de outras atividades 

causadoras de stress físico e psíquico (BRASIL, 1994).  

 Os agentes ergonômicos foram agrupados no Quadro 8 de acordo com os principais 

danos que podem causar à saúde do trabalhador.    

 

   Quadro 8 - Agentes ergonômicos e os danos que podem causar à saúde do trabalhador 

RISCOS ERGONÔMICOS 

AGENTES RISCOS À SAÚDE 

Trabalho físico pesado, 

posturas incorretas e 

posições incômodas 

cansaço, dores musculares e fraqueza, além de doenças como 

hipertensão arterial, diabetes, úlceras, moléstias nervosas, 

alterações no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Ritmo excessivo, 

monotonia, trabalho em 

turnos, jornada 

prolongada, conflitos, 

excesso 

de responsabilidade. 

desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo 

(gastrite, úlcera), dores musculares, fraqueza, alterações no sono e 

na vida social (com reflexos na saúde e no comportamento), 

hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatias (angina, infarto), 

tenossinovite, diabetes, asmas, doenças nervosas, tensão, medo, 

ansiedade. 

 Fonte: SANTOS (2013) 

 

 

2.5.3 Normas regulamentadoras aplicáveis às usinas de triagem e compostagem 

 

O ministério do trabalho aprovou na Portaria nº 3214/1978 (BRASIL, 1978) normas 

regulamentadoras (NR) relacionadas à segurança e saúde no trabalho. No caso das usinas de 

triagem e compostagem as normas que podem ser aplicadas para a proteção dos trabalhadores 

são:  
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 NR - 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA: visa a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  Todas as empresas 

(privadas, públicas, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, ou 

quaisquer outras instituições que admitam trabalhadores como empregados), com vinte ou 

mais funcionários, são obrigadas a ter uma CIPA. A empresa que tiver menos de vinte  

empregados deve designar um responsável, com o treinamento específico, para desempenhar 

as atribuições da Comissão. As disposições contidas nesta NR são aplicadas, no que couber, 

aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes empreguem, levando em consideração as 

disposições estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos 

(BRASIL, 1999a).  

 NR - 6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI: normatiza as questões 

relacionadas com a utilização dos EPIs definidos como dispositivo ou produto, utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. A NR-6 estabelece a obrigatoriedade da empresa de fornecer aos seus empregados, 

gratuitamente, equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento e que sejam 

adequados ao risco de cada atividade desenvolvida. Cabe, ainda, ao empregador, exigir o uso 

do EPI, orientar e treinar o trabalhador sobre como usar corretamente, substituir quando 

danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, dentre 

outras medidas (BRASIL, 2001a).   

 NR - 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO: 

estabelece a elaboração e implementação obrigatória do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados. Essa NR também estabelece os parâmetros mínimos e 

diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, que tem como objetivo a 

promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Na elaboração do PCMSO, consideram-

se as questões incidentes sobre o indivíduo e o conjunto de trabalhadores, privilegiando o 

instrumental clínico-epidemiológico para abordar a relação entre sua saúde e o trabalho. Esse 

programa deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho e deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos 

(BRASIL, 1994a). 

 NR - 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA: estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos 



51 

 

Ambientais, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados. O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 

por meio do controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho. Para efeito desta NR, têm-se como riscos ambientais os agentes físicos, 

químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

tempo de exposição e concentração ou intensidade, são capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do 

empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade 

dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle (BRASIL, 1994).  

 NR - 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais:  determina normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas transportadoras, nos quais os equipamentos utilizados 

na movimentação de materiais serão calculados e construídos de modo a garantir resistência e 

segurança necessária. Em todo o equipamento deverá ser indicado, em lugar visível, a carga 

máxima de trabalho permitida. Em relação ao armazenamento de materiais, fica estabelecido 

que o peso do material armazenado não deve exceder a capacidade de carga calculada para o 

piso. Além disso, o material armazenado não deve ser disposto em locais que dificultem o 

trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência (BRASIL, 1978).   

 NR - 12 Máquinas e Equipamentos: a norma estabelece parâmetros a serem 

seguidos nas instalações e área de trabalho, tais como, vistoria e limpeza dos pisos onde estão 

instaladas máquinas e equipamentos sempre que apresentarem riscos de acidentes devido à 

presença de substâncias que os tornem escorregadios (exemplo: graxas e óleos). No ambiente 

de trabalho também deve ser realizado um correto dimensionamento das áreas de circulação e 

dos espaços em torno de máquinas e equipamentos para a movimentação segura dos 

trabalhadores. A NR 12 traz recomendações sobre manutenção e operação de máquinas e 

equipamentos e sobre a segurança para dispositivos de acionamento, partida e parada 

(BRASIL, 2010b).  

 NR - 15 Atividades e Operações Insalubres: considera-se atividades ou 

operações insalubres aquelas que se desenvolvem acima de limites de tolerância previstos 

para ruído contínuo ou intermitente, ruído de impacto, exposição ao calor, radiações 

ionizantes e não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, 

entre outros agentes. O limite de tolerância é a concentração/ intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, de modo que não cause dano à 

saúde do trabalhador, durante o seu tempo de serviço. A NR apresenta critérios que 
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asseguram ao trabalhador, no exercício de trabalho em condições de insalubridade, uma 

compensação com a instituição do adicional, incidente sobre o salário mínimo (BRASIL, 

1978). 

 NR - 17 Ergonomia: estabelece parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo que seja 

possível proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Para 

avaliar essa adaptação cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. As 

condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga 

de materiais, ao mobiliário, à própria organização do trabalho e aos equipamentos e às 

condições ambientais do local de trabalho (BRASIL, 1990).  

 NR - 23 Proteção contra Incêndios: determina que todas as empresas devem 

possuir medidas de proteção contra incêndio, entre elas, dispor de saídas, em número 

suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem no local e em serviço possam 

sair com rapidez e segurança, em caso de incêndio. Além disso, são necessários equipamentos 

suficientes para combater o fogo em seu início, pessoas habilitadas para o uso correto desses 

equipamentos e exercícios de alerta realizados periodicamente para combate ao fogo 

(BRASIL, 2011). 

 NR - 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: a 

norma aborda questões relacionadas às condições de higiene e conforto de instalações 

sanitárias, vestiários, alojamentos, refeitórios e cozinhas. Para tal, utiliza critérios de 

dimensionamento, localização, construção, equipamentos, iluminação, ventilação, 

abastecimento e esgotamento sanitário, entre outros parâmetros (BRASIL, 1978). 

 

   

2.5.4 Mapa de riscos ambientais 

 

 A representação dos riscos ocupacionais ganha importância no Brasil com a legislação 

na área de saúde do trabalhador que exige das empresas a implantação do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Deste modo, considerando a necessidade de 

orientar a adoção de medidas de controle dos Riscos Ambientais nos ambientes de trabalho e 

a necessidade da inclusão da metodologia do Mapa de Riscos, na Norma Regulamentadora nº 

5, como instrumento de atuação direta dos trabalhadores no reconhecimento desses riscos, foi 

editada a Portaria nº 25/1994 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1994).    
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  De acordo com a Portaria nº 25/1994, a Norma Regulamentadora nº 9 deve considerar, 

para fins de planejamento e execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o  

conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm no processo de trabalho e dos riscos 

ambientais presentes, bem como os dados registrados no Mapa de Riscos Ambientais. Além 

disso, a Norma Regulamentadora nº 5 atribui à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) a identificação dos riscos do processo de trabalho e a responsabilidade pela 

elaboração do Mapa de Riscos (BRASIL, 2994). 

 O mapeamento de risco surgiu no final da década de 60 na Itália, formulado na 

metodologia de investigação e controle das condições de trabalho dos operários italianos que 

ficou conhecida internacionalmente por Modelo Operário. O modelo se disseminou por todo o 

mundo e começou a ser utilizado no Brasil no início da década de 80. No entanto, somente a 

partir dos anos 90 o mapeamento de risco tornou-se obrigatório para todas as empresas que 

possuem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, que possuem mais de vinte 

empregados (MATTOS; FREITAS, 1994).  

 O Mapa de Riscos é uma representação gráfica, de acordo com o layout do local, da 

distribuição dos riscos ocupacionais em todos os ambientes de trabalho, inerentes ou não ao 

processo produtivo, avaliando de forma qualitativa as situações de riscos em que os 

trabalhadores estão sujeitos (OLIVEIRA; CRUZ; ROCHA, 2013).  

 Os objetivos do Mapa de Riscos são: reunir as informações necessárias para 

estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa e 

possibilitar a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, além de estimular sua 

participação nas atividades de prevenção (BRASIL, 1994). 

 No Mapa de Riscos, utilizam-se círculos coloridos e de tamanhos diferentes para 

representar, respectivamente, os tipos de riscos (químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 

de acidentes) e o nível dos riscos (leve, médio e elevado). Após discutido e aprovado pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o mapa deverá ser afixado em locais de fácil 

visualização e acessíveis no ambiente de trabalho analisado (BRASIL, 1994). 

 

 

2.5.4.1 Etapas de Elaboração do Mapa de Riscos 

 

 A elaboração do Mapa de Riscos, conforme Anexo IV da Portaria n° 25, de 29 de 

dezembro de 1994, deve ser feita seguindo as etapas (BRASIL, 1994): 
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1. Conhecer o processo de trabalho no local analisado: 

 Os trabalhadores: número, sexo, idade, treinamento profissionais e de 

segurança e saúde; 

 Os instrumentos e materiais de trabalho; 

 As atividades exercidas; 

 O ambiente. 

2. Identificar os riscos existentes no local analisado, conforme classificação do Quadro 9. 

3. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: 

 Medidas de proteção coletiva; 

 Medidas de organização do trabalho; 

 Medidas de proteção individual; 

 Medidas de higiene e conforto: banheiro, lavatórios, vestiários, armários, 

bebedouro, refeitório. 

4. Identificar os Indicadores de saúde: 

 Queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos 

riscos; 

 Acidentes de trabalho ocorridos; 

 Doenças profissionais diagnosticadas; 

 Causas mais frequentes de ausência ao trabalho. 

5. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local; 

6. Elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout da empresa, indicando através de círculo: 

 O grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada no Quadro 9; 

 O número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro 

do círculo; 

 A especialização do agente (por exemplo: químico-silica, hexano, ácido 

clorídrico, ou ergonômico-repetividade, ritmo excessivo) que deve ser anotada também dentro 

do círculo.  

 A intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve 

ser representada por tamanhos diferentes de círculos; 

 Causas mais frequentes de ausência ao trabalho. 
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Quadro 9 - Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua 

natureza e a padronização das cores correspondentes 

GRUPO 1 

VERDE 

GRUPO 2 

VERMELHO 

GRUPO 3 

MARROM 

GRUPO 4 

AMARELO 

GRUPO 5 

AZUL 

Riscos Físicos Riscos Químicos Riscos Biológicos 
Riscos 

Ergonômicos 
Riscos Acidentes 

Ruídos Poeiras Vírus 
Esforço físico 

intenso 

Arranjo físico 

inadequado 

Vibrações Fumos Bactérias 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção 

Radiações 

ionizantes 
Névoas Protozoários 

Exigência de 

postura inadequada 

Ferramentas 

inadequadas ou 

defeituosas 

Radiações não 

ionizantes 
Neblinas Fungos 

Controle rígido de 

produtividade 

Iluminação 

inadequada 

Frio Gases Parasitas 
Imposição de 

ritmos excessivos 
Eletricidade 

Calor Vapores Bacilos 
Trabalho em turno 

e noturno 

Probabilidade de 

incêndio ou 

explosão 

Pressões 

anormais 

Substâncias 

compostas ou 

produtos 

químicos em geral 

- 

Jornadas de 

trabalho 

prolongadas 

Armazenamento 

inadequado 

Umidade - - 
Monotonia e 

repetitividade 

Animais 

peçonhentos 

- - - 

Outras situações 

causadoras de 

stress físico e/ou 

psíquico 

Outras situações de 

risco que poderão 

contribuir para a 

ocorrência de 

acidentes 

Fonte: BRASIL (1994) 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Gil (2007) define pesquisa científica como a busca pela solução de problemas, 

mediante o emprego de processos científicos. As pesquisas científicas podem ser classificadas 

de várias formas, dependendo da natureza, da abordagem (assunto), do propósito (objetivo) e 

dos procedimentos efetivados para alcançar os dados (meio) (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010). 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Do ponto de vista da natureza da pesquisa, classifica-se como pesquisa aplicada, na 

qual, os conhecimentos adquiridos são utilizados para a aplicação prática, voltados para a 

solução de problemas específicos da realidade moderna, envolvendo verdades e interesses 

locais. Trata-se de um trabalho científico original (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 

2010).  

A abordagem do problema utilizada foi fundamentada em uma pesquisa qualitativa. 

Para Deslandes e Minayo (2011) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, respondendo a questões muito particulares. Os 

autores afirmam que a abordagem qualitativa atua considerando a interpretação dos fenômenos 

sociais e a atribuição de significados. Assim, a pesquisa qualitativa preocupa-se com a 

compreensão interpretativa da ação social.   

 A pesquisa qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, sendo o 

ambiente natural a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador o instrumento-chave, que 

tende a analisar os dados indutivamente, ou seja, a partir de premissas particulares 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

 Com relação aos objetivos da pesquisa, primeiramente, realizou-se um estudo 

exploratório visando maior familiaridade com a situação a ser pesquisada. Envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e que conhecem o assunto; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão e observações de cenários. Em geral, assume as formas de Pesquisa 

Bibliográfica ou Estudo de Caso (GIL, 2007). 

 Em um segundo momento, realizou-se um estudo descritivo, com o objetivo de 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 



57 

 

relações entre variáveis, analisando e interpretando fatos observados. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento (GIL, 2007). 

Os procedimentos técnicos adotados são estudo de caso e levantamento. O estudo de 

caso consiste numa pesquisa de campo que envolve o estudo profundo e exaustivo de uma ou 

mais organizações, de maneira que se permita aumentar o seu entendimento, por meio da 

comparação entre a literatura e os casos reais estudados (GIL, 2007). O levantamento é 

empregado quando se deseja conhecer o comportamento de pessoas, envolvendo a 

interrogação direta delas.  

 Como técnica de coleta de dados, utilizou-se observação e entrevistas. De acordo com 

Lakatos e Marconi (2003), a observação é uma técnica que utiliza os sentidos para examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar para responder a propósitos preestabelecidos. 

Ainda, segundo os mesmos autores, a entrevista é um procedimento utilizado, a fim de que se 

obtenham informações do entrevistado a respeito de determinado assunto ou problema.  

 A entrevista é a técnica mais usual no trabalho de campo. O tipo de entrevista utilizada 

foi a padronizada ou estruturada em que o entrevistador segue a um roteiro previamente 

estabelecido, realizada de acordo com um formulário (DESLANDES; MINAYO, 2011). 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

  

 A seguir serão apresentados os instrumentos e os métodos de coleta de dados da 

presente pesquisa de acordo com as etapas para atingir os objetivos propostos.  

 

 

3.2.1 Diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

 

Para a coleta de dados e informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos do município foi realizada, inicialmente, uma pesquisa exploratória com 

levantamento bibliográfico, consulta a documentos (projeto e licença de instalação) 

observação da situação existente e entrevistas com o antigo funcionário responsável pela 

gestão de resíduos sólidos do município. 
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Em seguida, foi desenvolvido e aplicado um questionário estruturado (Apêndice A), 

com base no modelo formulado pela ABRELPE (2011), o qual foi aplicado pessoalmente ao 

profissional responsável pela gestão dos resíduos sólidos.  

O questionário é composto por perguntas abertas e fechadas, com múltipla escolha, 

abordando informações gerais sobre o órgão gestor e questões sobre a coleta de resíduos 

sólidos domiciliares e públicos, coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, 

compostagem de resíduos orgânicos, limpeza pública e unidade de disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos. Para ilustração das situações observadas foram utilizados registros 

fotográficos. 

 

 

3.2.2 Avaliação da unidade de disposição final 

 

 A unidade de disposição final de resíduos sólidos urbanos foi avaliada através do 

método do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas - IQR-Valas (Anexo 2), 

proposto pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. O questionário 

padronizado foi preenchido a partir da observação e inspeção durante visitas no local. Após a 

avaliação de cada item, realizou-se a somatória dos pontos para obter a classificação do aterro 

municipal (condições adequadas, controladas ou inadequadas).  

 A fim de ilustração e exemplificação da situação real, foram utilizados registros 

fotográficos.  

 

 

3.2.3 Levantamento dos aspectos de saúde e segurança dos trabalhadores 

 

Para conhecer a situação dos trabalhadores em relação a saúde e segurança do trabalho 

na usina de triagem e compostagem, foram realizadas visitas ao empreendimento para 

identificação de riscos incidentes no ambiente de trabalho e conhecimento do processo de 

trabalho.  

A coleta de dados teve como base a observação in loco referente a itens que foram 

fundamentados nos tipos de riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 
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acidentes) e nas exigências das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 

Emprego aplicáveis às usinas de triagem e compostagem
1
.  

Além disso, realizou-se uma entrevista estruturada (Apêndice B) aos nove integrantes 

da Associação de Agentes Ambientais. Dentre as questões abordadas nesse questionário tem-

se: queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores, acidentes de trabalho ocorridos, 

instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção de segurança.   

 

 

3.2.4 Elaboração do mapa de riscos da usina de triagem e compostagem   

 

O Mapa de Riscos da usina de triagem e compostagem de Jesuítas foi elaborado a 

partir da avaliação dos potenciais riscos ocupacionais a que os trabalhadores da Associação 

estavam sujeitos no seu ambiente de trabalho. Para isso, foram seguidas as diretrizes 

estabelecidas no Anexo IV da Portaria nº 25/1994 do Ministério do Trabalho.  

O mapa foi construído utilizando o software Auto CAD 2007 a partir da minha análise 

como pesquisadora observando o processo de trabalho e o layout do local, considerando todos 

os setores do local e a disposição do mobiliário. Para representar os riscos ocupacionais 

identificados, foram utilizados círculos de tamanhos diferentes com cores padronizadas 

conforme o grau e o tipo de risco existente.  

Dentro dos círculos, anotou-se o número de trabalhadores expostos ao risco e, ao lado 

dos círculos, a especialização do agente. Embora o Anexo IV, nas etapas para elaboração do 

Mapa de Riscos, apresente que a especialização do agente deve ser anotada também dentro do 

círculo, isto não foi adotado para que ficasse mais fácil de visualização e compreensão.  

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como a pesquisa tem caráter qualitativo, para a análise do conteúdo pesquisado e 

verificado durante as diversas visitas técnicas realizadas, não foram utilizados métodos e 

                                                           
1
  As NRs aplicáveis à usina de triagem e compostagem de estudo são: NR-6 Equipamentos de Proteção 

Individual, NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, NR-11 Transportes, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, NR-12 Máquinas e 

Equipamentos, NR-15 Atividades e Operações Insalubres, NR-17 Ergonomia, NR-23 Proteção contra Incêndios 

e NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.   



60 

 

técnicas estatísticas. Portanto, a análise dos dados foi feita a partir da interpretação e 

compreensão do pesquisador sobre os objetos em estudo. Tomou-se como base para 

comparação e conhecimento, principalmente, artigos científicos, monografias e teses, 

manuais, cartilhas e normas regulamentadoras.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, são descritas algumas características relevantes do município e da área 

de estudo, a fim de conhecer aspectos relacionados à localização geográfica, aos indicadores 

sociais e econômicos, a demografia e ao clima do município.  Em seguida, é apresentado um 

diagnóstico da limpeza urbana e do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos de Jesuítas - 

PR, abordando suas etapas: 1) geração e acondicionamento; 2) coleta e transporte; 3) 

tratamento e disposição final.  

Ainda, é apresentada e discutida as condições do local de disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos a partir do Índice de Qualidade de Aterros. Finalmente, são relatados 

resultados referentes às condições de saúde e segurança dos trabalhadores da usina de triagem 

e compostagem do município com a elaboração de um mapa de riscos.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JESUÍTAS 

 

 O município de Jesuítas foi criado pela Lei Estadual nº 7340 em 1980 e instalado em 

01 de fevereiro de 1983, desmembrado do município de Formosa do Oeste. A sua colonização 

ocorreu entre 1959 e 1961, com a vinda de migrantes de diferentes regiões do Brasil e do 

Paraná em busca da exploração e comércio de madeiras, do comércio generalista de secos e 

molhados e do cultivo agrícola. O nome Jesuítas foi dado em homenagem aos padres jesuítas 

que catequizaram os índios que viviam no território (JESUÍTAS, 2013).  

 Jesuítas está localizado no sul do Brasil, na região oeste do Estado do Paraná, a 489 

metros de altitude e a cerca de 580 km de distância da Capital Curitiba (IPARDES, 2012). 

Apresenta como municípios limítrofes Formosa do Oeste ao norte e nordeste; Assis 

Chateaubriand a oeste; Cafelândia ao sul; Nova Aurora a sudeste; e Iracema do Oeste a leste 

(JESUÍTAS, 2013). 

A área territorial do município é de 249,20 km² (ITCG, 2012) e a densidade 

demográfica é de 35,62 hab/km² (IPARDES, 2012).  Segundo o censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população total do município é de 9.001 

habitantes, sendo que 6.070 habitantes residem na zona urbana e 2.931 na zona rural, 

apresentando um grau de urbanização correspondente a 67,44%. 

 Com relação aos indicadores socioeconômicos, em 2010, Jesuítas apresentou um 

Produto Interno Bruto per capita de R$ 13.603, considerando a dimensão econômica do 
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desenvolvimento. Com relação à perspectiva do crescimento humano sob os pilares de saúde, 

educação e renda, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH foi de 0,762 (em uma escala 

de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1 melhor o desempenho humano). O grau de desigualdade 

social apresentado pelo Índice de Gini foi de 0,610 (quanto mais próximo de 1 maior a 

desigualdade entre as rendas do município). O município apresenta uma Taxa de Pobreza de 

31,05% e uma Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais de 10,22% (IBGE, 2010; 

IPARDES, 2010).  

O município possui 3.539 domicílios. Deste total, 2.306 estão localizados na área 

urbana (IBGE, 2010). O serviço de abastecimento de água é de responsabilidade da 

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar e o serviço de atendimento de energia elétrica 

da Companhia Paranaense de Energia - Copel. O município não possui serviço de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário (JESUÍTAS, 2013).  De acordo com dados fornecidos no ano 

de 2011, foram atendidas 2.450 unidades com abastecimento de água e 3.571 consumidores 

de energia elétrica (IPARDES, 2012). 

A economia do município é baseada nas atividades de serviços, agropecuária e 

indústria. As indústrias dominantes são de construção civil, vestuário, calçados e tecidos e 

produtos alimentares. Os principais produtos agrícolas cultivados são soja, milho, trigo e café 

e as principais criações pecuárias são de galináceos, bovinos e suínos. As atividades 

econômicas de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura são as que 

ocupam maior número de pessoas, com um total de 2.270 pessoas (IPARDES, 2012). 

Jesuítas está inserido na Bacia Hidrográfica do Piquiri (ITCG, 2010) e possui uma 

rede hidrográfica abundante composta pelos seguintes Rios: Verde, Jesuítas, Ribeirão dos 

Padres, Córrego do Salto, Córrego Araras e Córrego Tarumã (JESUÍTAS, 2013).   

 Em relação à temperatura, o clima predominante é o Cfa - clima subtropical úmido 

mesotérmico, com verões quentes e apresentando temperatura média superior a 22ºC 

(JESUÍTAS, 2013).  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 O aterro municipal é controlado tipo trincheira de pequenas dimensões (valas) e foi 

implantado em 2002 com uma vida útil estimada de 20 anos. Localiza-se na Estrada Malvina 

(lote 107/108/109), na zona rural, a 3,2 Km do centro da cidade, com uma área total de 57.354 

m², sem restrições ambientais para instalação desse empreendimento (JESUÍTAS, 2013). 
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 Em 2009, foi implantado a Usina de Triagem e Compostagem situado na mesma área 

do aterro municipal. Nessa usina está alocada a Associação dos Agentes Ambientais, na qual 

trabalham 9 catadores que anteriormente trabalhavam autonomamente na coleta informal. A 

Figura 1 mostra a localização do município de Jesuítas no Estado do Paraná, sua malha 

urbana e a localização da área do aterro e da usina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

  

 No município de Jesuítas a gestão dos resíduos sólidos urbanos (GRSU) é de 

responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio. Quanto aos recursos 

humanos envolvidos na GRSU, ao todo são vinte e nove trabalhadores, alocados nos serviços 

de limpeza pública (varrição, remoção de galhos e entulhos de construção, capina, podas de 

árvores) e coleta de resíduos sólidos domiciliares. 

 Com relação às características dos RSU, a composição gravimétrica corresponde a 

52% matéria orgânica, 17% papel, 11% papelão, 10% plástico, 3% metais, 4% vidro, 2% 

embalagens longa vida e 1% outros materiais (JESUÍTAS, 2013).  

Figura 1 - Localização geográfica do município de Jesuítas - PR e da área do 

aterro municipal e da usina de triagem e compostagem 

Fonte: AUTOR (2013), adaptado de IPARDES (2012) 

 

Fonte: AUTOR (2013), adaptado de IPARDES (2012) 
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4.3.1 Limpeza urbana 

 

 A Prefeitura de Jesuítas realiza serviços de limpeza urbana, tais como, varrição, 

capina, roçagem, poda de árvores e limpeza de bocas-de-lobo. A varrição das vias públicas e a 

capina são realizadas manualmente, enquanto que,  a capina de forma mecanizada utilizando 

uma roçadeira costal. A frequência com que são executados esses serviços é: varrição uma 

vez por semana; capina mensalmente; poda de árvores anualmente ou em caso específicos 

quando solicitado e limpeza de bocas-de-lobo a cada seis meses. 

  Os resíduos sólidos oriundos da varrição, capina, roçagem e poda (com exceção dos 

galhos) são dispostos em caçambas estacionárias e transportados a um terreno da prefeitura 

localizado na área rural. O local não possui restrição quanto ao acesso e nenhum controle 

quanto ao descarte de resíduos. Observa-se o abandono de diversos resíduos no local, como 

entulhos, eletrodomésticos, móveis em desuso, levados pela própria população (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A população não tem outra opção para descarte destes resíduos sólidos, pois ainda não 

há no município políticas públicas implantadas para recolhimento desses materiais. A 

prefeitura poderia promover uma ação gratuita de coleta para esse tipo de resíduo 

(eletrodomésticos quebrados e móveis velhos) com datas e horários programados aos sábados, 

sendo a população avisada com antecedência para preparar o material a ser descartado.  Deste 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 2 - Local de disposição dos resíduos de limpeza urbana em Jesuítas - PR 
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modo, evitaria o descarte irregular desse resíduo pesado em vias públicas e terrenos baldios, 

degradando a paisagem e causando problemas ambientais.  

 Para descarte dos resíduos nos passeios públicos de vias principais, há lixeiras 

instaladas com identificação em seus cestos coletores (vidro/lata e papel), porém, apesar desta 

identificação é possível observar o descarte de diversos resíduos em ambos os cestos sem 

segregação adequada (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugere-se que sejam colocados cestos coletores individuais com as nomenclaturas: 

papel, plástico, vidro, metais e orgânicos, com as respectivas cores da coleta seletiva, para 

deixar mais simplificada a segregação de resíduos sólidos. Além disso, deve-se investir em 

campanhas de educação ambiental, uma vez que, a população não realiza a separação correta 

nos cestos.  

 

  

4.4.1 Geração e acondicionamento  

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 3 - Cestos coletores localizados no passeio público de Jesuítas - PR 
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 A população gera em média 4.000 kg/dia de resíduos sólidos provenientes de 

domicílios e estabelecimentos comerciais, não incluindo os resíduos sólidos da limpeza 

pública. Assim, tem-se que a geração média per capita de resíduos sólidos é de 0,66 

kg/hab./dia
2
. Para os cálculos, considerou-se apenas a população urbana, pois, não há coleta 

de resíduos sólidos na área rural. Apesar da necessidade, ainda não foi empregado a coleta em 

áreas rurais o que poderia ser resolvido por meio de contêineres nas comunidades.  

 Os resíduos sólidos separados pela população são acondicionados normalmente em 

sacos plásticos e/ou ainda em recipientes fornecidos pela população como vasilhames  

plásticos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Após o acondicionamento em sacos plásticos, os resíduos são dispostos 

temporariamente em suportes fixados nas calçadas (Figura 5). Em alguns casos, são colocados 

diretamente nas calçadas, onde estão suscetíveis a ação predatória de animais que podem 

                                                           
2
 De acordo com dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil o índice per capita nacional em 2012 foi de 

aproximadamente 1,23 kg/hab./dia e na Região Sul a média foi de 0,84 kg/hab.dia (ABRELPE, 2012). 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 4 - Recipientes plásticos para armazenamento dos resíduos 

sólidos em Jesuítas - PR 
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rasgar as sacolas e espalhar os resíduos nas calçadas e ruas acarretando impacto visual 

negativo e proliferação de vetores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os materiais recicláveis são separados dos resíduos orgânicos e dos rejeitos pela 

população, no entanto, em muitos casos após o acondicionamento em sacolas plásticas eles 

são colocados dentro de um único recipiente. Assim, na coleta eles são misturados, 

ocasionando problemas na hora da triagem dos resíduos. Cabe ressaltar que a separação dos 

resíduos sólidos e o seu adequado acondicionamento e armazenamento é de responsabilidade 

da população e tem influência direta na qualidade da etapa de coleta.  

 Torna-se fundamental que a gestão pública promova programas e ações de educação 

ambiental para que haja a conscientização e instrução da população sobre o correto 

acondicionamento e armazenamento, bem como, sobre o horário e dias corretos para 

disposição dos recipientes nas calçadas. Como se trata de um município pequeno, esse 

processo seria fácil de realizar com um baixo custo.   

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 5 - Resíduos sólidos acondicionados em sacos plásticos e 

armazenados em suportes nas calçadas em Jesuítas - PR 
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4.4.2 Coleta e transporte  

 

 O serviço de coleta é executado pelo poder público municipal e atende 100% da 

população urbana do município como recomendado pela Funasa (2006). Essa atividade 

acontece no período diurno e segue a um roteiro definido, sendo realizada diariamente em 

todos os bairros do município. Os munícipes pagam uma taxa de coleta de lixo no valor de R$ 

4,50, cobrada na fatura da água. Tal medida foi validada em uma Lei Municipal em 2006 e 

desde então está em vigor sem alterações (Decreto 018/2006). 

 Para a atividade de coleta são utilizados dois veículos coletores, sendo ambos do tipo 

caçamba (Figura 6), com duas equipes compostas por um motorista e três coletores cada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A coleta seletiva é realizada juntamente com a coleta convencional nos mesmos dias 

da semana e com o mesmo veículo coletor, apenas com um separador na caçamba do 

caminhão. Desse modo, compete aos coletores o discernimento entre o que é material 

reciclável e o que é orgânico e/ou rejeito. Esse fato, aliado à falta de organização no 

acondicionamento dos resíduos interfere na etapa posterior de tratamento na qual é realizada a 

triagem dos materiais recicláveis e a compostagem dos resíduos orgânicos.    

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 6 - Veículo utilizado para coleta de resíduos sólidos no 

município de Jesuítas - PR 
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 Para evitar problemas como esse o ideal seria que a coleta seletiva e a coleta 

convencional fossem realizadas em dias distintos, ou ainda, que para o acondicionamento dos 

resíduos fosse utilizado sacos plásticos com cores diferentes para rejeitos, orgânicos e 

recicláveis. 

 Mesmo com um pequeno número de caminhões coletores seria possível através de um 

planejamento e de uma melhor organização realizar a coleta separadamente, pois, ao invés de 

realizar coleta diária de todos os resíduos, poderia deixar um dia exclusivamente para coleta 

dos materiais recicláveis.  

 

 

4.4.2.1 Associação de Agentes Ambientais 

 

 Após o recolhimento dos RSU, estes são encaminhados à Usina de Triagem e 

Compostagem para triagem e armazenamento dos materiais recicláveis e para seleção de 

matéria orgânica passível de compostagem (Figura 7). Esse centro funciona com nove pessoas 

que são antigos catadores autônomos que se organizaram em uma associação a partir de uma 

iniciativa do poder municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 7 - Usina de triagem e compostagem do município de Jesuítas - PR 
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 Os integrantes da Associação de Agentes Ambientais de Jesuítas (AAAJ) recebem 

alguns benefícios da prefeitura tais como: espaço de trabalho, transporte de ida e volta, 

refeições (café da manhã, almoço e café da tarde), algumas ferramentas de trabalho e luvas, 

botas e máscaras.   

 A prefeitura também fornece material para campanha de esclarecimento e 

conscientização da separação de resíduos para a coleta seletiva. A campanha é realizada por 

meio de divulgação na imprensa, em escolas e em comunidades, com a distribuição de 

panfletos pelos agentes comunitários de saúde em todas as residências.  

 No entanto, não há ajuda financeira (salário) nem de equipamentos e máquinas 

fundamentais para a eficácia do trabalho (balança, prensa, triturador, máquina para lavagem 

do piso), o que deveria ser prioridade do poder público conforme disposto na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Deste modo, com o dinheiro da venda dos materiais os 

associados aos poucos estão comprando equipamentos e máquinas que necessitam. 

 

 

4.4.3 Tratamento e disposição final 

 

 Os caminhões coletores de resíduos sólidos logo que chegam à Usina de Triagem e 

Compostagem descarregam os materiais recicláveis, visualmente segregado no caminhão, no 

barracão onde é realizada a separação por tipo de materiais: papel, papelão, plástico, garrafa 

pet, vidro, metal, outros (Figura 8). Ainda no barracão, é selecionada dos caminhões a matéria 

orgânica presente nos RSU para fazer a compostagem. O restante dos resíduos é descarregado 

nas valas do aterro municipal. 
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 Constatou-se que há muita mistura de rejeito com o material reciclável, entre os 

rejeitos alguns são perigosos como pilhas, baterias e lâmpadas, sendo separados pelos 

trabalhadores e armazenados para posterior destinação adequada em pontos de entrega. Sendo 

assim, torna-se necessário a realização constante de campanhas de educação ambiental e 

conscientização sobre a coleta seletiva a fim de garantir melhoria na segregação dos resíduos 

sólidos em sua origem.   

 Os materiais recicláveis, após a triagem, são prensados, enfardados e armazenados em 

bags até serem vendidos para empresas recicladoras (Figura 9). O dinheiro da venda desses 

materiais é repartido pelo presidente da associação entre todos os associados para garantir a 

renda mensal, e parte é retirado para compor o caixa e para pagamento de máquinas 

equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 8 - Triagem dos materiais recicláveis na Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Para o processo de compostagem, utiliza-se o resíduo orgânico selecionado (restos de 

alimentos) e galhos triturados de poda na proporção de 1:1. A partir da mistura da parcela de 

resíduo orgânico com os galhos triturados, são formadas leiras no pátio de compostagem, em 

média de 3 a 5 leiras por semana, dependendo do resíduo recebido. 

 As leiras permanecem no pátio por um período de 120 dias, conforme Figura 10, 

sendo que no decorrer desse período há revolvimento manual das leiras com o uso de uma 

forca, adição de água e frequente medição de temperatura e de umidade como medida de 

monitoramento e controle. Ao término desses 4 meses, o composto originado é peneirado para 

retirar eventuais resíduos não biodegradáveis que possam ter sido misturados (exemplo: cacos 

de vidro, ossos, entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 9 - Materiais recicláveis enfardados e armazenados no 

barracão para venda em Jesuítas - PR 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O processo da compostagem é um trabalho árduo e complexo, que exige muita 

dedicação por parte dos integrantes da Associação. Apesar de ter sido implantado no 

município, essa medida deve receber uma atenção especial dos gestores públicos, uma vez 

que, após a produção do composto orgânico, ele vem sendo mantido estocado no local devido 

ao baixo preço para venda. Além disso, não há análise dos parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos do produto final com a comprovação da qualidade do adubo produzido para o 

uso em lavoura, hortas e jardins, o que dificulta ainda mais a comercialização do composto.  

 O método utilizado para a disposição final dos rejeitos que não foram comercializados 

ou submetidos à compostagem é aterro controlado tipo trincheira de pequenas dimensões 

(valas). A vida útil estimada para o aterro é de 20 anos, ou seja, até o ano de 2022. Para que se 

alcance tal vida útil, é muito importante a realização da reciclagem e da compostagem, bem 

como, incentivo a Associação de Agentes Ambientais (catadores). Tais ações visam aumentar 

consideravelmente a vida útil desta área e minimizar a necessidade de licenciamento de novas 

áreas.  

 Devido a PNRS em vigor desde 2010, o aterro deve passar por algumas alterações 

para que continue operando, uma vez que, a lei determina a extinção de lixões e aterros 

controlados. 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 10 - Leira no pátio de compostagem na Usina de Triagem e 

Compostagem em Jesuítas - PR 
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4.5 AVALIAÇÃO DA UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS  

 

 Em visita ao local de disposição final dos resíduos, constatou-se que o aterro não está 

sendo operado de acordo com as recomendações ambientais e sanitárias. Na abertura das 

primeiras valas, na época da instalação em 2002, havia um sistema para captação dos líquidos 

percolados realizados por meio de drenos que conduziam o lixiviado por gravidade para um 

poço de armazenagem. Além disso, eram colocadas pedras britas ao fundo das valas. No 

entanto, esses critérios deixaram de ser atendidos e efetuados a partir da nova gestão 

municipal em 2012, mas não se sabe por qual o motivo.     

 Quanto às estruturas presentes no local, verificou-se que não existe balança para 

pesagem de caminhões na entrada da área do aterro, logo, nem registro das quantidades de 

resíduos que entram no centro. O aterro também não possui guarita, o portão de acesso fica 

aberto no período de funcionamento da Associação de Agentes Ambientais. Mesmo assim, há 

controle na entrada de pessoas estranhas e sem autorização por meio dos empregados da 

associação. O local possui isolamento físico com cerca e isolamento visual com uma barreira 

vegetal (cinturão verde), composto pelo plantio de arbustos e árvores em todo o perímetro do  

terreno. 

 De posse dessa avaliação foi feita a determinação do Índice de Qualidade de Aterro 

(IQR-Valas) utilizando o questionário elaborado pela CETESB.  

 

 

4.5.1 Características do local 

 

 O primeiro item avaliado foi referente às características do local, tomando como base 

critérios ambientais para escolha da área e levantamentos preliminares estabelecidos pela 

CETESB no manual de procedimentos para implantação de aterro sanitário em valas 

(CETESB, 2005). A pontuação obtida nesse item foi de 39, sendo que o subtotal máximo é de 

40 pontos. O Quadro 10 apresenta os valores atribuídos para cada subitem. 
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Quadro 10 - Avaliação das características do local (IQR - Valas) 

ITEM SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 
VALOR 

ATRÍBUÍDO 

 

1 

 

C 

A 

R 

A 

C 

T 

E 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

A 

S 

 

D 

O 

 

L 

O 

C 

A 

L 

CAPACIDADE DE SUPORTE DO 

SOLO 

ADEQUADA 5 5 

INADEQUADA 0  

PROXIMIDADE DE NÚCLEOS 

HABITACIONAIS 

LONGE > 500m 5 5 

PRÓXIMO 0  

PROXIMIDADE DE CORPOS DE 

ÁGUA 

LONGE > 200m 3 3 

PRÓXIMO 0  

PROFUNDIDADE DO LENÇOL 

FREÁTICO 

MAIOR 3m 4 4 

DE 1 A 3m 2  

DE 0 A 1m 0  

GRAU DE PERMEABILIDADE DO 

SOLO 

BAIXA 5 5 

MÉDIA 2  

ALTA 0  

DISPONIBILIDADE DE 

MATERIAL PARA 

RECOBRIMENTO 

SUFICIENTE 4 4 

INSUFICIENTE 2  

NENHUMA 0  

QUALIDADE DO MATERIAL 

PARA RECOBRIMENTO 

BOA 2 2 

RUIM 0  

CONDIÇÕES DE SISTEMA 

VIÁRIO, TRÂNSITO E ACESSO 

BOAS  3  

REGULARES 2 2 

RUINS 0  

ISOLAMENTO VISUAL DA 

VIZINHANÇA 

BOM 4 4 

RUIM 0  

LEGALIZAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO 

PERMITIDO  5 5 

PROIBIDO 0  

SUBTOTAL MÁXIMO 40 39 

 

 

 

 Para as características do local tem-se os seguintes fatores: 

 O terreno da área é formado por depósitos de argilas, não apresentando dificuldade de 

escavação. A camada de solo que serve de base para o aterro é homogênea e trabalhável, 

isenta de blocos grandes.  

 Não foi determinado o coeficiente de permeabilidade do solo (K), porém, sabe-se que 

o valor típico para argila varia de 10
-3

 a <10
-7

 cm/s (CAPUTO, 1996) e que o recomendado 

para a construção deste tipo de aterro é um solo pouco permeável com coeficiente em torno de 

K = 10
-7

 cm/s.  

Fonte: AUTOR (2013) 
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 Há material para recobrimento dos resíduos disponível em quantidade suficiente 

(Figura 11) e com qualidade (argiloso), no entanto, esse recobrimento não é realizado 

diariamente e sim esporadicamente, apenas uma vez por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com relação às condições de sistema viário, trânsito e acesso, considerou-se regular, 

uma vez que, o acesso interno não está em boa condição, pois é formado por uma estrada de 

terra sem material granular dificultando o acesso as frentes de descarga durante os períodos de 

chuva (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 11 - Material inerte disponível para recobrimetno de lixo no 

aterro municipal de Jesuítas - PR 
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 Já o acesso externo apresenta melhores condições para suportar o trânsito de veículos, 

com terra e cascalho, no entanto, ainda necessita de reparos e manutenção (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 12 - Estrada de terra para acesso interno ao aterro municipal de 

Jesuítas - PR 

Figura 13 - Acesso externo ao aterro municipal de Jesuítas - PR com 

estrada de cascalho 
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 O isolamento visual da vizinhança foi considerado bom com vegetação plantada em 

todo seu perímetro delimitando a área do aterro, ou seja, formando uma barreira vegetal 

(Figura 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A área onde o aterro está implantado possui licença ambiental concedida pelo Instituto 

Ambiental do Paraná, o mesmo órgão ambiental responsável pela fiscalização. Portanto, a 

localização é considerada permitida. O local possui outros fatores positivos como: núcleos 

habitacionais e corpos hídricos a uma distância segura, correspondente a no mínimo 500 m e 

200 m, respectivamente. A renovação do pedido de licença foi protocolada em 2012, porém 

até a realização de coleta de dados da presente pesquisa não houve inspeção para resposta ao 

pedido. 

  

  

4.5.2 Infraestrutura do local 

 

 O segundo item avaliado foi referente à infraestrutura do local. Para análise, foram 

seguidas as diretrizes do Manual de Operação de Aterro Sanitário em Valas da CETESB 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 14 - Isolamento visual com plantação de arbustos e árvores 

pelo perímetro do aterro municipal de Jesuítas - PR 
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(SAVASTANO NETO et al., 2010) e do Manual de procedimentos para implantação de aterro 

sanitário em valas (CETESB, 2005). A pontuação obtida nesse item foi de 16, sendo que o 

subtotal máximo é de 25 pontos. O Quadro 11 apresenta a distribuição dos pontos para os 

subitens avaliados.  

 

Quadro 11 - Avaliação da infraestrutura do local (IQR - Valas) 

 

           

 

Dos aspectos avaliados na infraestrutura do local tem-se que: 

 O cercamento da área é constituído de arame farpado acompanhando a vegetação para 

o isolamento físico do local (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

 

 

2 

 

I 

 

F 

R 

A 

E 

S 

T 

R 

U 

T 

U 

R 

A 

CERCAMENTO DA ÁREA 
SIM 2 2 

NÃO 0  

VIDA ÚTIL DAS VALAS 
SUFICIENTE 6 6 

INSUFICIENTE 0  

DIMENSÕES DAS VALAS 
ADEQUADAS 6 6 

INADEQUADAS 0  

DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS DEFINITIVA 

SUFICIENTE 4  

INSUFICIENTE 2 2 

INEXISTENTE 0  

DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS PROVISÓRIA 

SUFICIENTE 2  

INSUFICIENTE 1  

INEXISTENTE 0 0 

ACESSO À FRENTE DE 

TRABALHO 

BOM 3  

RUIM 0 0 

ATENDIMENTO A 

ESTIPULAÇÕES DE PROJETO 

SIM 2  

PARCIALMENTE 1  

NÃO 0 0 

 

SUBTOTAL MÁXIMO 

 

25 16 

Fonte: AUTOR (2013) 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vida útil da vala deve ser de 30 dias, logo o local de estudo atende ao 

recomendando, pois se escava em torno de uma vala por mês. Em função da vida útil esperada 

é delimitado o comprimento das valas, obtido a partir das equações (1) e (2) (CETESB, 2005): 

 

Equação: 

(1) 

 

 
 

(2) 

 

 

 

 

 Adota-se 0,5 t/m³ como peso específico do lixo. A largura ideal para as valas é de 3 m 

para facilitar o recobrimento e a profundidade da escavação das valas deve ser, no máximo, 

de 3 m para segurança (CETESB, 2005). Deste modo, o comprimento de cada vala deve ser 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 15 - Isolamento físico com cerca de arame farpado do aterro 

municipal de Jesuítas - PR 
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de 27 metros. Verificou-se que as valas possuem 25 metros de comprimento e largura e 

profundidade de 3 m sendo avaliadas como adequadas.  

   Assim, a escavação de cada vala deve ser executada de uma só vez e o seu 

dimensionamento feito de modo a permitir a disposição dos resíduos por um período 

aproximado de 30 dias.  

 

 O sistema de drenagem de águas pluviais provisório é inexistente e o sistema 

definitivo é formado por caneletas de concreto fixadas ao redor de toda a área do aterro 

(Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 O acesso à frente de trabalho é ruim com a ausência de uma rotina operacional pré-

estabelecida, falta de treinamento dos empregados para a operação e de acompanhamento de 

um responsável técnico capacitado. 

 No que diz respeito ao atendimento às recomendações de projeto, considerou-se que o 

aterro não está sendo operado de acordo com os critérios estipulados, destacando a ausência 

de captação dos líquidos percolados, ausência de drenagem de águas pluviais provisórias e 

recobrimento esporádico do lixo.   

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 16 - Caneleta para drenagem de água pluvial do aterro 

municipal de Jesuítas - PR 
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4.5.3 Condições operacionais 

 

 O último item avaliado está relacionado às condições operacionais, sendo analisado 

conforme os aspectos descritos no Manual de operação de aterro sanitário em valas da 

CETESB (SAVASTANO NETO et al., 2010). A pontuação obtida nesse item foi de 20, sendo 

que o subtotal máximo é de 35 pontos. O Quadro 12 apresenta os valores atribuídos para cada 

subitem a partir da avaliação.     

 

Quadro 12 - Avaliação das condições operacionais do aterro (IQR - Valas) 

  

ITEM SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

 

3 

 

C 

O 

N 

D 

I 

Ç 

Õ 

E 

S 

 

O 

P 

E 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

I 

S 

 

ASPECTO GERAL 
BOM 4  

RUIM 0 0 

OCORRÊNCIA DE LIXO 

DESCOBERTO 

NÃO 4  

SIM 0 0 

RECOBRIMENTO DO LIXO 

ADEQUADO 4  

INADEQUADO 1 1 

INEXISTENTE 0  

PRESENÇA DE URUBUS OU 

GAIVOTAS 

NÃO 1 1 

SIM 0  

PRESENÇA DE MOSCAS EM 

GRANDE QUANTIDADE 

NÃO 2 2 

SIM 0  

PRESENÇA DE CATADORES 
NÃO 3 3 

SIM 0  

CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

(PORCOS, BOIS) 

NÃO 3 3 

SIM 0  

DESCARGA DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

NÃO  4 4 

SIM 0  

DESCARGA DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS 

NÃO 4 4 

SIM 0  

FUNCIONAMENTO DA 

DRENAGEM PLUVIAL 

DEFINITIVA 

BOM  2  

REGULAR 1 1 

INEXISTENTE 0  

FUNCIONAMENTO DA 

DRENAGEM PLUVIAL 

PROVISÓRIA 

BOM 2  

REGULAR 1  

INEXISTENTE 0 0 

MANUTENÇÃO DOS 

ACESSOS INTERNOS 

BOAS 2  

REGULARES 1 1 

INEXISTENTE 0  

SUBTOTAL MÁXIMO 35 20 

Fonte: AUTOR (2013) 
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 Na avaliação das condições operacionais do aterro tem-se que: 

 O aspecto geral foi considerado ruim, pois, o local parece abandonado, com a 

ocorrência de lixo descoberto por vários dias dentro da vala, além disso, há lixo espalhado 

pelo vento pela área ao redor do aterro e acessos necessitando de cuidados e manutenção. 

 Há ocorrência de lixo descoberto no aterro (Figura 17), porém, não há no local 

presença de catadores, moscas, urubus ou gaivotas, nem criação de animais (porcos, bois, 

entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os resíduos, após dispostos nas células, não recebem cobertura diária de material 

inerte (solo) como o recomendado, o recobrimento é realizado geralmente uma vez por 

semana ou quando necessário, ficando nesse período expostos a céu aberto.  

 Os resíduos de serviços de saúde e os resíduos industriais são coletados por empresas 

terceirizadas, portanto, não são dispostos juntamente com os resíduos domiciliares e 

comerciais na vala.  

 Para um melhor funcionamento da drenagem pluvial definitiva é necessário a limpeza 

periódica das caneletas, uma vez que, observou-se em visitas o acúmulo de lixo carregado 

pelo vento prejudicando a eficiência da drenagem. 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 17 - Disposição do lixo dentro da vala a céu aberto no aterro 

municipal de Jesuítas - PR 
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 O acesso interno também requer manutenção e reparo para melhorar o tráfego de 

veículos principalmente em períodos de chuvas.  

 

 Portanto, com a aplicação do formulário padronizado IQR - Valas proposto pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 

para avaliar as condições da unidade de disposição final obteve-se um índice de 7,5, com as 

seguintes pontuações correspondentes: características do local 39, infraestrutura 16 e 

condições operacionais 20. Esse índice enquadra o aterro em condições controladas (6,1 ≤ 

IQR ≤ 8,0). 

 O Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) é uma ferramenta na qual a 

avaliação tem caráter qualitativo, portanto, pode sofrer alterações de um avaliador para outro. 

Porém, dificilmente estas possíveis divergências na análise mudariam o enquadramento do 

aterro. Deste modo, dentre as limitações do IQR, tem-se o fato de que esta é uma ferramenta 

susceptível ao julgamento do técnico avaliador. 

 Além disso, desde a elaboração desta ferramenta, os itens e subitens contemplados são 

os mesmos, necessitando de uma revisão acerca dos aspectos a serem considerados com a 

inclusão de novos itens, tais como: aproveitamento energético do biogás, tratamento do 

lixiviado, projeto de fechamento do aterro, projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo 

– MDL, entre outros. Cabe uma reavaliação dos critérios de pontuação e pesos estabelecidos, 

bem como da forma atual de aplicação do IQR visando a melhoria contínua da metodologia e 

o aumento de sua credibilidade.  

 

 

4.6 ASPECTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES NA USINA DE 

TRIAGEM E COMPOSTAGEM  

 

Em seguida será apresentado o resultado obtido a partir de entrevista estruturada com 

os trabalhadores da Usina de Triagem e Compostagem do município de Jesuítas, composto 

por 27 perguntas, conforme modelo no Apêndice B. 

 

 

4.6.1 Perfil dos trabalhadores da Usina de Triagem e Compostagem 
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A Associação de Agentes Ambientais de Jesuítas possui nove associados, sendo seis 

homens e três mulheres. Dos entrevistados apenas três são naturais de Jesuítas - PR, dois 

vieram de outros municípios paranaenses e os demais vieram de outros Estados do Brasil, 

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.  

A faixa etária situa-se entre 22 a 59 anos, sendo expressiva a variação de idade. Com 

relação ao grau de escolaridade dois são analfabetos, três possuem ensino fundamental 

incompleto, um ensino fundamental completo, um ensino médio incompleto e dois ensino 

médio completo.   

Nenhum dos associados possui familiares que trabalham na mesma atividade. Dentre 

os associados, cinco recebem benefício social que complementam a renda familiar: quatro são 

beneficiados com bolsa família e um é pensionista. A Associação não recolhe a contribuição 

previdenciária (INSS), portanto todos os associados trabalham como autônomos, sendo cada 

um responsável pela própria quitação com o seguro social, no entanto nenhum deles o faz.  

Antes de trabalhar na usina ou como catadores de materiais recicláveis todos 

exerceram atividades diversas, por exemplo, doméstica, boia-fria, balconista, agricultor, 

trabalho em fundição, serraria e como autônomo (vendedor de livros e CDs). Todos estão 

satisfeitos com o trabalho que exercem. Há pessoas que estão nessa atividade há mais de 4 

anos. A jornada diária de trabalho nesse local é de 8 h com pausas para as refeições: café da 

manhã, almoço e café da tarde que totalizam 2 h de intervalo. 

 Quando questionados sobre as melhorias que poderiam ser feitas no ambiente de 

trabalho todos responderam que gostariam de melhor infraestrutura do local, com aumento do 

barracão e da área para armazenamento dos materiais e aquisição de novas máquinas e 

equipamentos de serviço, em especial, uma prensa.    

 

 

4.6.2 Saúde e segurança no trabalho 

 

No que diz respeito aos hábitos de fumar e de ingerir bebida alcoólica, quatro dos 

associados são fumantes e, destes, três bebem quase todos os dias. Os demais dos 

entrevistados não apresentam estes vicíos/costumes.  

Quanto aos exames médicos, três dos entrevistados alegaram raramente realizar algum 

tipo de exame, enquanto que seis disseram fazer regularmente, ao menos uma vez ao ano. Já 

quanto às vacinas, todos estão com a carteira de vacinação em dia. 
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 As principais queixas de dores apresentadas foram: dores nas costas, joelhos, pernas, 

pés e mãos. Provavelmente estas dores sejam decorrentes de problemas com posturas 

corporais inadequadas, intenso esforço físico, levantamento e carregamento de peso excessivo 

durante a execução de suas atividades. Ainda, quase metade dos associados afirmaram sentir 

cansaço nos olhos e insônia.  

A usina não possui nenhum tipo de equipamento de elevação de cargas, tais como 

empilhadeiras e/ou elevadores, para que seja possível o levantamento de fardos e bags para 

armazenamento no barracão ou para transporte em caminhões. Para a atividade de 

carregamento de fardos e bags, verificou-se a existência de três carrinhos de mão em 

condições regulares de funcionamento. Portanto, tanto a atividade de levantamento como a de 

carregamento de fardos são realizadas com grande esforço físico dos empregados, podendo 

comprometer a saúde dos trabalhadores.  

Os fardos pesam aproximadamente 180 Kg e os bags variam de 200 a 300 Kg. Os 

fardos são carregados a uma distância de 15 m que corresponde ao trajeto da prensa até o 

local de armazenamento. Os bags são carregados até a vala do aterro cuja distância é de 

aproximadamente 150 m. Para manuseio destes materiais é necessário o auxílio de quatro 

empregados.  

 Com relação à ocorrência de acidentes de trabalho na usina de triagem e 

compostagem, a maioria dos entrevistados não considerava corte em mãos, braços e pés, 

ferimento com agulhas e com cacos de vidro como acidentes de trabalho. Esse fato pode ser 

atribuído à falta de informação dos trabalhadores que, além de não saber que é possível evitar 

e minimizar a probabilidade desses acontecimentos, nem sempre reconhecem os riscos de 

contaminação e de doenças. 

Dos trabalhadores da usina, quatro nunca sofrerem nenhum tipo de ferimento (corte ou 

escoriações), os outros cinco já tiveram várias cortes nos membros superiores e inferiores, 

ferimentos com agulhas e cacos de vidro e ainda ferimentos decorrentes da queda de objetos 

pesados nos pés/pernas, como carrinho de mão e martelo.  

Quando a Associação começou a funcionar, em 2009, houve treinamentos sobre a 

prevenção de acidentes no desempenho das atividades, a importância da utilização de 

equipamentos de proteção individual - EPI's - e o correto uso desses equipamentos. No 

entanto, após essa data não houve outros treinamentos. Cabe ressaltar, que os membros da 

Associação não são os mesmos desde o início do seu funcionamento, portanto, nem todos 

receberam os treinamentos. Deveria haver um treinamento, no mínimo, toda vez que entrasse 

algum associado novo.   
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 Todos os trabalhadores da usina utilizam os seguintes EPIs durante sua jornada de 

trabalho: luva de polietileno, bota de plástico, avental, boné e máscara de proteção semifacial 

(respirador), sendo que, esse último EPI é utilizado apenas ao manusear o resíduo orgânico 

para o processo de compostagem e não em todas as atividades. 

Apesar do uso de EPIs, pode-se constatar que há uma necessidade de equipamentos 

mais resistentes, pois as botas e luvas de polietileno não protegem contra cortes e perfurações 

que são os acidentes mais comuns. Além disso, sugere-se uma avaliação do ruído existente no 

local, principalmente proveniente da prensa, para verificar se há a necessidade do uso de 

protetores auriculares.   

 Durante visita, observou-se que os trabalhadores não utilizam uniforme, o que pode 

ser um vetor de contaminação se não for tomado os devidos cuidados, uma vez que, não se 

deve misturar as roupas de serviço com outras roupas na hora da lavagem correndo o risco de 

causar infecções ou alergias.     EM  

 Os trabalhadores não tiveram treinamentos de combate a incêndio, além disso, em 

visita ao local, constatou-se que não há nenhum equipamento, como extintor no barracão para 

situações de emergência. O ambiente de trabalho apresenta risco de incêndio, pois armazena 

grandes quantidades de materiais de fácil combustão (papel, papelão e plástico).  

 

 

4.6.3 Caracterização do ambiente de trabalho 

 

O local de trabalho é composto de uma estrutura física para receber os materiais 

recicláveis e realizar sua triagem, armazenamento, prensagem e enfardamento. Essa estrutura 

compreende o barracão e unidades de apoio com escritório, cozinha/refeitório e sanitários, um 

destinado ao sexo masculino e outro ao feminino. O pátio de compostagem também faz parte 

da usina. O barracão, juntamente com as unidades de apoio, corresponde a uma área de 234 

m², são construídos de alvenaria, com piso em concreto e coberto com telhas de fibrocimento.   

 As máquinas e os equipamentos existentes no local são: mesa de triagem, uma prensa 

hidráulica de pequeno porte, três carrinhos de mão e uma balança digital.   

 A rotina operacional da usina de triagem inicia-se com a recepção dos materiais 

recicláveis em uma área onde é possível a descarga do caminhão. Os materiais são 

encaminhados manualmente até a mesa de triagem com o uso de pás e enxadas, demandando 

tempo e mão de obra. Nesta área há lona plástica nas laterais, para impedir que as sacolas de 

plásticos voem pela ação do vento.      
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 Após a recepção dos materiais é realizada a triagem, ou seja, a separação manual da 

matéria orgânica compostável e dos materiais recicláveis de acordo com sua natureza (papel, 

papelão, PET, plástico, metais, alumínio e vidro) e conforme efetiva comercialização (copos 

plásticos, sacolas plásticas, latas de alumínio, entre outros).  

 Como a coleta seletiva de resíduos do município não é satisfatória, havendo muita 

mistura do lixo seco e do lixo úmido com rejeitos, o processo de triagem é complexo e 

demorado. Assim, há a retirada na área de recepção dos resíduos maiores, como sucatas de 

eletrodomésticos, utensílios plásticos, metais, entre outros e os menores são encaminhados à 

mesa de triagem.  

 A mesa de triagem é de concreto, sem ser mecanizada, medindo 3,1 x 0,7 m e com 

altura aproximada de 90 cm  para possibilitar aos empregados uma operação adequada. Os 

materiais triados são armazenados em bombonas de plásticos localizadas atrás dos 

empregados dispostos à mesa de triagem. Quando essas bombonas estão cheias, os materiais 

são levados para serem prensados, em seguida são enfardados e depositados no barracão. Não 

há baias de recicláveis, com uma área exclusiva para depósito dos fardos até a 

comercialização.  

 Deste modo, constatou-se que o arranjo físico da usina não é adequado, uma vez que, 

o barracão fica sobrecarregado pelo acúmulo de materiais recicláveis e as pilhas de fardos 

formadas são dispostas de forma desorganizada no local, dificultando a passagem e a 

circulação dos trabalhadores o que pode causar acidentes e ferimentos. 

Os materiais recicláveis enfardados são mantidos no barracão por um período de 15 

dias até a venda. Os rejeitos misturados com os materiais recicláveis são separados na triagem 

e levados até a vala do aterro para descarte com a ajuda de um carrinho de mão.  

   No pátio de compostagem, construído com piso de concreto, (Figura 18), os 

procedimentos realizados a partir da formação de leiras são: identificação das leiras com 

placas numeradas, verificação da temperatura diária, verificação e correção da umidade e 

práticas de revolvimento a cada 3 dias para promover aeração do composto até o início do 

período de maturação (após 90 dias). 
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 Quando o composto está maturado, ao término do ciclo de 120 dias, é feito o seu 

peneiramento, com o encaminhamento dos materiais retidos na peneira para as valas de 

rejeitos, e o seu estocamento em local com piso impermeabilizado, coberto com lona plástica 

para evitar a entrada de animais. 

 

 

4.7 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DA USINA DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM 

  

 A seguir serão discutidos os riscos ambientais a que os trabalhadores estão sujeitos no 

barracão da usina de triagem e no pátio de compostagem da Usina de Triagem e 

Compostagem e apresentados os mapas de riscos dos respectivos ambientes de trabalho.  

 

4.7.1 Riscos ocupacionais por setor do empreendimento 

 

 A partir da análise de cada ambiente de trabalho (escritório, instalações sanitárias, 

refeitório, área de recepção, triagem, prensagem, armazenamento, baias de resíduos 

eletroeletrônicos e pátio de compostagem) pode-se descrever os riscos a que os trabalhadores 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 18 - Pátio de compostagem do aterro municipal de Jesuítas - PR 
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estão sujeitos e os respectivos agentes causadores, propor medidas de controle e/ou 

preventivas e identificar as normas regulamentadoras aplicáveis para cada situação.  

 As avaliações ocupacionais dos riscos físicos, ruído e vibração, dos riscos químicos e 

biológicos não foram feitas quantitativamente devido à falta de equipamentos e materiais 

específicos, dificultando a precisão na caracterização e análise da pesquisa.   

  

 

4.7.1.1 Escritório 

 

 O escritório é ambiente de trabalho de apenas um funcionário que realiza suas 

atividades de trabalho na posição sentada, sem os devidos cuidados com relação à sua postura 

para que não cause danos à sua saúde, como problemas de coluna e dores musculares. Para 

evitar ou minimizar possíveis desconfortos pode ser adotado ginástica laboral no decorrer da 

sua jornada de trabalho e cadeira ergonômica ajustável à estatura do trabalhador e à natureza 

da tarefa, conforme é especificado na norma regulamentadora NR 17 que trata sobre 

ergonomia. 

 O Quadro 13 traz um resumo do risco e do agente de risco no escritório, além de 

apresentar as medidas de controle e/ou prevenção para o ambiente de trabalho.  

 

Quadro 13 - Análise do ambiente de trabalho - escritório da Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 

    

 

 

4.7.1.2 Instalações sanitárias 

 

 As instalações sanitárias são separadas de acordo com o sexo dos empregados 

(masculino e feminino). A NR 24 trata sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho e estabelece que para cada grupo de 20 trabalhadores, deve ser adotada, no mínimo, 

uma instalação sanitária, constituída por vaso sanitário, mictório, lavatório e chuveiro. A 

ESCRITÓRIO 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico Postura inadequada 
-Cadeira ergonômica 

-Ginástica laboral 
NR 17 - Ergonomia 

Fonte: AUTOR (2013) 
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usina de triagem atende a esse requisito, havendo um banheiro para os homens e outro para as 

mulheres.  

 Nos sanitários os empregados estão sujeitos a risco biológico devido à presença de 

microrganismos que podem causar doenças. Portanto, torna-se fundamental que haja 

higienização do local diariamente e que todos os empregados sejam vacinados e façam 

exames médicos regularmente. No Quadro 14 é possível visualizar o risco a que os 

trabalhadores estão expostos e quais as medidas de controle e preventivas que devem ser 

adotadas.   

 

Quadro 14 - Análise de riscos nas instalações sanitárias da Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 

 

 

 

4.7.1.3 Cozinha/Refeitório 

 

 As condições da cozinha/refeitório não atende a todos os critérios estabelecidos na NR 

24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, pois, não há mesas e 

cadeiras em número suficiente para todos os empregados (Figura 19). Os requisitos de 

limpeza e arejamento também não asseguram as condições de conforto para a ocasião das 

refeições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITÁRIOS 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

-Vacinação; 

- Controle médico 

-Higienização do local 

diariamente; 

NR - 24 Condições Sanitárias 

e de Conforto nos Locais de 

Trabalho 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Figura 19 - Local para as refeições na Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 

 

 

 

4.7.1.4 Recepção de Resíduos 

 

 O setor analisado de recebimento de resíduos possui dois empregados encarregados de 

encaminhar os resíduos para a mesa de triagem. Nesse procedimento os trabalhadores estão 

munidos de garfo metálico e pá manual para alimentar a mesa. Esses trabalhadores estão 

expostos a todos os tipos de riscos (ergonômicos, físicos, biológicos, químicos e acidentes). 

 Para desenvolver suas funções, é necessário esforço físico intenso e posturas 

inadequadas. Além disso, no ato de descarregar manualmente os resíduos dos veículos 

transportadores, os trabalhadores estão sujeitos a acidentes, como cortes e perfurações, e 

expostos a poeiras, microrganismos patogênicos e ruído dos caminhões. A área de recepção 

de resíduos não é coberta, portanto, também há exposição dos trabalhadores à radiação não 

ionizante. 

 Os riscos, exceto o ergonômico, podem ser prevenidos por meio da utilização de EPI's 

adequado, como apresenta a NR 6 referente à Equipamentos de Proteção Individual. Em 

conjunto com a NR 6, tem-se a NR 15 sobre Atividades e Operações Insalubres que apresenta 

os limites de tolerância para diversos agentes de riscos. Já para minimizar o risco ergonômico, 

Fonte: AUTOR (2013) 
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deve-se utilizar ferramentas adequadas para manejar os sacos de resíduos e adotar pausas de 

trabalho para descanso. Tal situação e recomendações são apresentadas no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Análise do ambiente de trabalho - setor de recepção de resíduos da Usina de 

Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico 
Esforço físico 

Postura inadequada 

-Ferramentas adequadas 

-Períodos de descanso;  
NR 17 - Ergonomia 

Acidentes 
Cortes e 

perfurações 
- Utilização de EPI's 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

- Vacinação; 

- Utilização de EPI's; 

- Troca de uniformes 

diariamente. 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Físico 

Ruído 

Radiação não 

ionizante 

- Utilização de EPI's 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

Químico Poeira - Utilização de EPI's 
NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

 

 

 

4.7.1.5 Triagem de Resíduos 

 

 A área de triagem é o setor da usina que possui o maior número de empregados para 

operação, sendo assim de grande relevância a identificação dos riscos existentes no local, bem 

como suas medidas de prevenção. Os empregados encarregados da separação dos materiais 

realizam suas atividades na posição de pé, mediante movimentos repetitivos e exigindo uma 

postura inadequada de inclinação de tronco e torções lombar, além da imposição de ritmo 

excessivo de trabalho (Figura 20).  

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
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Figura 20 - Empregados realizando a triagem dos materiais 

recicláveis na Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 

 

 

 

 A NR 17 em seu item 17.3.5. diz que para todas as atividades em que as tarefas devem 

ser realizadas de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que, durante 

as pausas, possam ser utilizados por todos os trabalhadores. No entanto, no ambiente de 

estudo não há assentos e nem intervalos para descanso, exceto no horário das refeições. 

 Ao manusear os resíduos durante a triagem, há a exposição dos empregados a agentes 

patogênicos que podem transmitir doenças caso não sejam adotadas medidas de proteção, tais 

como uniformes, aventais, luvas e higienização do local, como consta na NR 6. 

 No setor de triagem podem chegar, misturado aos materiais recicláveis e aos resíduos 

orgânicos, resíduos perigosos, entre eles, lâmpadas fluorescentes e pilhas. Esses resíduos 

devem ser encaminhados a um destino correto, pois, contêm substâncias químicas que em 

contato com o ser humano ou o meio ambiente apresentam características de bioacumulação e 

riscos de contaminação. Outro agente de risco químico são os gases liberados pelos resíduos 

orgânicos decorrentes de sua decomposição. 

 Os empregados também estão expostos a ruído emitido pela prensa hidráulica e risco 

de acidentes no decorrer de suas atividades de triagem, uma vez que, há constantemente 

materiais perfurocortantes (caco de vidro, agulhas) misturados nos resíduos domiciliares. 

Fonte: AUTOR (2013) 
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 A partir da análise do ambiente de trabalho dos empregados encarregados da 

separação dos materiais recicláveis, apresenta-se o Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Análise do ambiente de trabalho - triagem de resíduos na Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 

TRIAGEM DE RESÍDUOS 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico 

Postura inadequada 

Ritmo excessivo 

Repetitividade 

-Períodos de descanso; 

- Revezamento de 

atividades; 

- Ginástica laboral. 

NR 17 - Ergonomia 

Acidentes 
Cortes e 

perfurações 
- Utilização de EPI’s 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

- Vacinação; 

- Higienização do local 

diariamente; 

- Dedetização do local; 

- Utilização de EPI’s; 

- Troca de uniformes 

diariamente. 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI  

 

 

Físico Ruído - Utilização de EPI’s 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Químico 
Produtos químicos 

Gases 
- Utilização de EPI’s 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

  

 

4.7.1.6 Prensagem de Materiais Recicláveis 

 

 Para prensar os materiais recicláveis triados dois empregados utilizam uma prensa 

hidráulica que se encontra em estado de conservação razoável (Figura 21). Entretanto, mesmo 

com grade de proteção frontal e capa de proteção do motor, em caso de defeito ou descuido na 

operação do equipamento pode haver riscos de esmagamento de membros, principalmente os 

superiores.   

 

Fonte: AUTOR (2013) 
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 A NR 12 - que dispõe sobre Máquinas e Equipamentos estabelece condições de 

segurança tais como, equipar as máquinas e equipamentos com botões de parada rápida e 

dispor de proteção nas partes móveis, cortantes ou não, como correias, motores, serras, 

prensas etc. 

  A prensa hidráulica deve ser posicionada adequadamente no local e deve-se tomar 

todas as medidas de controle para evitar choques elétricos a partir das recomendações da NR 

10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. É fundamental que haja o 

treinamento do operador do equipamento e que nesse setor adote EPI's contra ruído e vibração 

decorrentes da prensa hidráulica. 

 Os empregados que trabalham nesse setor realizam trabalho físico pesado, com 

levantamento manual de peso, desproporcional à capacidade humana de manuseio seguro, 

sendo necessária uma postura inadequada para realização da atividade. Tais situações 

descritas são apresentadas no Quadro 17. 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 21 - Prensa Hidráulica para prensar materiais recicláveis na 

Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 
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Quadro 17 - Análise do ambiente de trabalho - prensagem de materiais recicláveis da Usina 

de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 

PRENSAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico 

Esforço físico 

Postura 

inadequada 

Levantamento de 

peso 

-Períodos de descanso; 

- Revezamento de 

atividades; 

- Ginástica laboral. 

NR 17 - Ergonomia 

Acidentes 

Esmagamento de 

membros 

Choque elétrico 

- Treinamento do 

operador; 

- Posicionamento 

adequado da 

prensa no local;  

- Isolamento do sistema 

elétrico da 

prensa; 

- Aterramento elétrico. 

 

NR 12 - Máquinas e 

Equipamentos 

 

NR 10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

Físico 
Ruído 

Vibração 
- Utilização de EPI’s 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

- Vacinação; 

- Higienização do local 

diariamente; 

- Dedetização do local; 

- Utilização de EPI’s; 

- Troca de uniformes 

diariamente. 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

    

 

 

4.7.1.7 Armazenamento e transporte de materiais recicláveis  

  

 Nesse setor há o acúmulo de material reciclável, dispostos de forma desorganizada no 

espaço, sobrecarregando o local e dificultando a circulação dos trabalhadores. Portanto, o 

arranjo físico é inadequado, favorecendo o risco de acidentes (Figura 22). Deve-se considerar 

a possibilidade de risco biológico, pois as pilhas de materiais recicláveis podem inocular 

microrganismos patogênicos.  

 

Fonte: AUTOR (2013) 
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 Além disso, no ambiente há riscos de incêndios, destacando a importância da 

instalação de extintores, distribuídos adequadamente no local, e da realização de treinamentos 

de combate a incêndios, de acordo com recomendações da NR 23 - Proteção Contra 

Incêndios.   

 Há também o risco ergonômico devido ao transporte e acondicionamento dos fardos 

de recicláveis, com intenso esforço físico, levantamento e transporte manual de peso. No local 

encontra-se, ainda, a prensa hidráulica, portanto, pode haver intensos níveis de ruído no 

ambiente.  

 A NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, relata 

normas de segurança em atividades de transporte e levantamento manual de sacos, bem como, 

operações de carga e descarga. No item 11.3 descreve proposições para o armazenamento de 

materiais, entre elas, que o material deve ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, 

equipamentos contra incêndio, saída de emergências, etc.  

 O Quadro 18 apresenta estes e outros riscos presentes nas áreas de armazenamento de 

recicláveis e no seu transporte. 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 22 - Armazenamento de fardos de materiais recicláveis na 

Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 
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Quadro 18 - Análise do ambiente de trabalho - armazenamento e transporte de materiais 

recicláveis na Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico 

Esforço físico 

Postura inadequada 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

-Períodos de descanso; 

-Disponibilização de 

empilhadeira e/ou 

carrinhos para transporte 

dos fardos. 

- Revezamento de 

atividades; 

- Ginástica laboral. 

NR 17 - Ergonomia 

 

A NR 11 - Transporte, 

movimentação, armazenagem 

e manuseio de materiais 

Acidentes 

Arranjo físico 

inadequado 

Incêndio 

- Utilização de EPI’s 

Instalações elétricas 

adequadas; 

- Presença de extintores 

de incêndios e/ou outros 

tipos de dispositivos; 

- Treinamento de 

combate a incêndio e 

evacuação do local; 

- Elaboração do plano 

de prevenção de 

incêndios. 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

NR 23 - Proteção Contra 

Incêndios. 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

- Vacinação; 

- Higienização do local 

diariamente; 

- Dedetização do local; 

- Utilização de EPI’s; 

- Troca de uniformes 

diariamente. 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Físico Ruído - Utilização de EPI’s 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

 

 

 

4.7.1.8 Pátio de compostagem  

 

 No pátio de compostagem os empregados encarregados da formação, revolvimento e 

umidificação das leiras estão expostos a agentes biológicos, poeira e gases, bem como, 

Fonte: AUTOR (2013) 
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sujeitos a problemas posturais e riscos de acidentes (Figura 23). O pátio de compostagem não 

possui cobertura, portanto, os trabalhadores realizam suas atividades a céu aberto 

submetendo-se a condições de intempéries (chuva, vento) e à radiação não ionizante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A partir da análise do ambiente de trabalho dos empregados da compostagem foi 

elaborado o Quadro 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 

Figura 23 - Atividades de revolvimento da leira de compostagem na 

Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 
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Quadro 19 - Análise do ambiente de trabalho - pátio de compostagem da Usina de Triagem e 

Compostagem de Jesuítas - PR 

PÁTIO DE COMPOSTAGEM 

Risco Agente 
Medidas de controle 

e/ou prevenção 

Norma regulamentadora 

aplicável 

Ergonômico 

Esforço físico 

Postura inadequada 

 

- Períodos de 

descanso; 

- Ferramentas 

adequadas; 

- Ginástica laboral 

NR 17 - Ergonomia 

Acidentes 
Cortes e 

perfurações 
- Utilização de EPI’s 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Biológico 

Bactérias, 

parasitas, 

protozoários, 

fungos, bacilos, 

outros 

- Vacinação; 

- Utilização de EPI’s. 

-Troca de uniformes 

Diariamente 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Físicos 

Intempéries 

Radiação não 

ionizante 

- Existência de abrigos 

para descanso; 

-Facilidade de acesso à 

água potável; 

-Utilização de EPI´s 

(Protetor solar, 

chapéus/bonés, capas de 

chuva) 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

Químico 
Poeiras 

Gases 
- Utilização de EPI’s 

NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres 

 

NR 6 - Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI 

 

 

 

 Todos os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos existentes nos ambientes 

de trabalho devem ser considerados como riscos ambientais capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador, em função de sua natureza, concentração ou intensidade. Assim, torna-se 

obrigatória a elaboração e implementação da norma regulamentadora NR 9 - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA  no empreendimento, visando  à prevenção da saúde 

e da integridade física dos trabalhadores. 

 

 

Fonte: AUTOR (2013) 
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4.7.2 Mapa de riscos 

 

A elaboração do mapa de risco deveria ser realizada pelos integrantes da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), com a participação dos colaboradores. Entretanto, 

na referida usina não há nenhuma informação sobre a formação da CIPA, bem como, suas 

atribuições e responsabilidades. Nesse empreendimento não é obrigatória a existência dessa 

Comissão pois há menos que vinte empregados, porém deveria haver um responsável 

designado para desempenhar as atribuições da CIPA, entre elas, a elaboração dos mapas de 

riscos.  

 A seguir apresenta-se os mapas de riscos do barracão da usina de triagem e 

compostagem (Figura 24) e do pátio de compostagem (Figura 25) elaborados para analisar as 

condições de trabalho dentro da usina, a partir da observação sobre os riscos eminentes em 

cada setor do empreendimento. 
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 Figura 24 - Mapa de riscos do barracão da Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 
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Figura 25 - Mapa de riscos do pátio de compostagem da Usina de Triagem e Compostagem de Jesuítas - PR 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da realização do diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

no município de Jesuítas, verificou-se que há deficiências em todas as etapas do 

gerenciamento, desde a segregação dos resíduos na fonte até a sua disposição final. Alguns 

dos problemas observados foram: 

 segregação inadequada dos resíduos na fonte de origem com mistura de 

materiais recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos;  

 acondicionamento desorganizado dos resíduos; 

 falta de planejamento para a coleta e o transporte de materiais recicláveis em 

dias diferentes da coleta convencional; 

 operação inadequada do aterro. 

Considerando os problemas expostos, pode-se inferir que eles são advindos de falhas 

na gestão, ou seja, nas etapas de planejamento, estabelecimento de políticas, monitoramento e 

investimentos. As dificuldades na solução das questões relacionadas ao gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos tornam-se maiores devido à falta de profissional técnico, 

administrativo e operacional para realização do planejamento, controle, operação e 

manutenção dos serviços prestados. Assim, sugere-se a instituição legal de um setor ou 

departamento exclusivo para o meio ambiente, estruturado com um corpo técnico capacitado 

para atender todas as atividades da gestão de modo eficiente.  

 Além disso, deve ser elaborado um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos, uma das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no qual, 

sejam contempladas as atividades de geração, acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos. Este plano deve conter ações que deverão ser 

realizadas pela gestão pública municipal, com estabelecimento de metas a curto, médio e 

longo prazo, visando a proteção do meio ambiente e a saúde da população.  

Com relação à disposição final dos resíduos sólidos, avaliou-se o aterro através do 

método do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR-Valas) que classificou o aterro 

em condições controladas. Cabe ressaltar, que a partir de agosto desse ano acabou o prazo 

para readequação dos aterros municipais e para extinção dos aterros controlados e lixões 

conforme estipulado pela PNRS no ano de 2010. Portanto, a operação do aterro de Jesuítas 

deve ser revista pela administração pública para atender a legislação em vigor.    
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Através da identificação dos riscos ocupacionais na usina ficou evidente que devem 

ser implementados programas de treinamentos e de capacitação dos trabalhadores em relação 

à saúde e segurança do trabalho. É fundamental a realização desses programas a fim de 

prevenir a ocorrência de acidentes e de doenças do trabalho, além de, apresentar a importância 

da utilização dos equipamentos de proteção, qual a maneira correta de utilizá-los e exigir a 

higiene e manutenção desses equipamentos.  

Pode-se concluir que as condições de trabalho dos empregados da usina são 

insalubres, com exposição dos trabalhadores a riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e de acidentes. Torna-se importante o estabelecimento de uma nova conduta 

dentro da usina na busca de melhores processos produtivos e de condições de trabalho que 

não coloque em risco a integridade física e mental dos colaboradores e nem cause prejuízos a 

sua saúde.  

 Diante do exposto, torna-se essencial maior atenção e apoio do poder público no que 

diz respeito aos resíduos sólidos, com investimentos no setor e adoção de medidas e 

programas para melhorar a qualidade dos serviços prestados, proporcionar ganhos nos 

aspectos socioambientais e evitar impactos negativos no meio ambiente.  
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APÊNDICE A - Questionário de pesquisa aplicado ao responsável pela gestão de 

resíduos sólidos do município 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestranda: Larissa de Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Generoso De Angelis Neto 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

Município:       Estado: 

Respondente:  

Cargo/Função:      Formação: 

Departamento/Autarquia/Secretaria/Outros (especificar): 

Endereço:       CEP: 

Telefone:        e-mail: 

Data da pesquisa: ____/_____/ 2013 
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 

P1. Considerando os dados disponíveis, qual a média mensal (em toneladas) de RSU 

coletados? 

RSU coletados Toneladas/mês 

RSU coletados em domicílios e comércios  

RSU coletados em vias públicas  

 

P2. Qual o percentual de residências que são abrangidas pela coleta de resíduos sólidos no 

município? 

 

P3. Atualmente qual a disposição final dada aos RSU coletados? (Assinale com X) 

(    ) Aterro sanitário      (    ) Aterro Controlado       (    ) Lixão      (    ) Outro 

 

P4. Se P3 aterro sanitário, qual a vida útil estimada? 

 

P5. O município possui legislação própria para RSU?  (Assinale com X) 

(    ) Sim. Especificar: _____________________________________________      

(    ) Não 

 

P6. Quantos distritos e comunidades (vilas rurais, áreas indígenas) o município possui? 

 

P7. A Prefeitura cobra dos munícipes taxa de limpeza urbana ou de coleta de resíduos? 

(Assinale com X) 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

P8. Se P7 sim, qual a forma de cobrança? (Assinale com X) 

(    ) Taxa específica    (    ) Taxa junto com o IPTU  

(    ) Tarifa por Serviços Especiais  (    ) Outra ________________ 

 

P9. Qual o valor médio mensal gasto com os serviços de coleta e disposição final de RSU*? 

RSU – Coleta e destinação final Valor médio/ mês (R$) 

Valor médio mensal com coleta de RSU  

Valor médio mensal com disposição final de RSU  

Total mensal médio com a coleta e disposição final de 

RSU** 

 

*Não deve incluir gastos com outros serviços de limpeza urbana como: varrição, capina, 

poda, etc. 

**Se o gasto for conjunto (coleta + disposição final de RSU) 
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P10. Qual a freqüência e o período em que é feita a coleta dos resíduos sólidos urbanos? 

 

Resíduos Sólidos 
Frequência (dias por semana) Período (diurno ou noturno) 

Centro Bairro Centro Bairro 

Resíduos sólidos 

públicos (limpeza 

urbana) 

    

Resíduos domésticos e 

comerciais 
    

 

Coleta seletiva 

 

    

 

P11. O município tem um roteiro de coleta definido? (Assinale com X) 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

P12. Há algum sistema de controle de Quilometragem percorrida pelos veículos coletores? 

Como é registrada? 

 

P13. Listar o tipo e a quantidade de veículos utilizados nos serviços de resíduos sólidos 

urbanos no município. 

ESPECIFICAÇÃO Acessórios Qtde 
Capacidade Total 

(tonelada) 

Caminhão compactado    

Caminhão basculante    

Caminhão do tipo baú    

Retro-escavadeira    

Pá-escavadeira    

Trator    

Trator de esteira    

Varredura mecânica    

Carrinho de mão/carroça 

manual 
   

Outros (especifique)    
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P14. Listar a quantidade de recursos humanos envolvidos na gestão e no gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos: 

Recursos Humanos envolvidos na GRSU 

Serviços executados 

Quantidade de trabalhadores 

Prefeitura 
Empresa 

terceirizada 
Outros 

Coleta (motorista)    

Coleta (coletores)    

Varrição    

Capina e roçada    

Tratamento    

Disposição Final    

Demais serviços (especifique)    

Gerenciais/Administrativos 

(planejamento/fiscalização) 
   

    

TOTAL    

 

P15. É utilizada balança para pesagem rotineira dos resíduos coletados? (Assinale com X) 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

P16. Existe coleta seletiva no município? (Assinale com X) 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

P17. Caso P18 sim, como é feita a coleta seletiva no município? (Assinale com X)  

(    ) Através de Postos de Entrega Voluntária (PEVs). Quantos PEVs existem no município? 

________________ 

(     ) Realizada Porta-a-porta 

(     ) Outra forma (especificar) _________________________ 

 

P18. Qual o percentual de residências cobertas pela coleta seletiva? 

 

P19. De quem é a iniciativa de implantação da coleta seletiva? (Assinale com X) 

(    ) Prefeitura  (    ) ONG  (    ) Associação de bairro 

(    ) Iniciativa privada (    ) Outro. Especificar: ___________________  
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P20. Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade? (Assinale 

com X) 

(    ) Sim (    ) Não 

 

P21. Existem catadores de materiais recicláveis na unidade de destinação final? (Assinale com 

X) 

(    ) Sim. Quantos? ________________________________ 

(    ) Não 

 

P22. Os catadores existentes no município estão organizados em: (Assinale com X) 

(     ) Cooperativa      (     ) Associação  (     ) Não estão organizados 

 

P23. Que tipo de benefícios a Prefeitura fornece aos catadores? (Assinale com X) 

(     ) Cesta básica             (     ) Fornecimento de galpão (local de trabalho) 

(     ) Outros benefícios fornecidos (especificar):_________________________________ 

(     ) Não fornece benefícios 

 

P24. Existe algum trabalho social por parte da Prefeitura direcionado aos catadores? (Assinale 

com X) 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

 

 

 

 

 

Descrição sucinta dos trabalhos, por exemplo: 

bolsa-família para filhos de catadores, 

programa de alfabetização, capacitação 

profissional, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P25. O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva? (Assinale com X) 

(     ) Comercializado   (     ) Doado   

(     ) Permutado  (     ) Outro (especificar): ____________________ 

  

P26. Qual o principal receptor final da coleta seletiva? (Assinale com X) 

(     ) Comerciante de materiais reciclados      (     ) Entidades beneficentes 

(     ) Indústrias recicladoras                            (     ) Depósitos 

(     ) Outro (especificar): _______________________________ 
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P27. Houve campanha de esclarecimento/conscientização na coleta seletiva? (Assinale com 

X) 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

P28. Qual o custo do serviço de coleta seletiva para a prefeitura por mês? 

 

P29. A prefeitura tem conhecimento da quantidade de lixo coletado seletivamente por mês 

que deixa de ir para o local de disposição final do município? Qual?  

 

COMPOSTAGEM DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

P30. Existe compostagem da matéria orgânica presente no RSU? (Assinale com X) 

 

(     ) Sim (     ) Não. Qual motivo: ________________________________ 

 

P31. Qual a quantidade de composto orgânico produzido (tonelada/mês)? 

 

P32. O que é feito com o composto orgânico produzido? 

 

 

LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS 

 

P33. Quais os serviços de limpeza das vias públicas existentes no município? (Assinale com 

X) 

(     ) Varrição               (     ) Capina   

(     ) Limpeza de bueiros     (     ) Poda de árvores  

(     ) Limpeza de feiras livres   (     ) Outro (especificar): ________________ 

 

P34. A varrição das vias públicas é realizada de que forma? (Assinale com X)  

(     ) Mecânica             (     ) Manual  (     ) Não existe 

 

P35. A capina das vias públicas é realizada de que forma? (Assinale com X) 

(     ) Quimicamente  (     ) Mecanicamente  

(     ) Manualmente            (     ) Não existe 

 

P36. Caso a varrição e capina sejam realizadas mecanicamente, quais tipos de equipamentos 

são utilizados? 

 

P37. Qual o número de pessoas envolvidas nos serviços de limpeza urbana? 

 

P38. Qual o custo total dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina, podas, etc) por mês?  

 

P39. Qual a média mensal (em toneladas) de resíduos oriundos de podas, galharias, capina, 

varrição e assemelhados coletados? 
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P40.  Com que freqüência são realizados os serviços de limpeza? Cite os dias da semana, mês, 

etc... 

 

Serviços de limpeza Frequência 

Varrição  

Capina  

Limpeza de bueiros  

Poda de árvores  

Limpeza de feiras livres  

Outros  

 

 

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE DESTINO FINAL DE RSU 

 

P41. Existe cercamento da área? (Assinale com X) 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P42. Existem instalações administrativas ou de apoio aos trabalhadores? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P43. Existe impermeabilização da base do aterro (com argila ou manta)? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P44. Qual a frequência do recobrimento dos resíduos? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P45. Existe sistema de drenagem de gases? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P46. Existe algum tipo de aproveitamento de gases drenados? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P47. Existe sistema de drenagem do líquido percolado (livixiado)? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P48. Existe unidade de tratamento de chorume? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P49. Existe sistema de drenagem de águas pluviais na unidade? 

(    ) Sim     (    ) Não 
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P50. Existe recirculação de chorume? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P51. Há vigilância diurna e noturna na área? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P52. Há algum tipo de monitoramento ambiental da instalação? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P53. É feita queima de resíduos à céu aberto? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

P54. Há presença de animais (exceto aves) na área (porco, cachorros, cavalos, vacas)? 

(    ) Sim     (    ) Não 
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APÊNDICE B - Questionário de pesquisa aplicado aos agentes ambientais. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - AGENTES AMBIENTAIS 

 

 

1. Cidade de origem/UF: __________________________ 

2. Idade: _________________________ 

3. Sexo     

(     ) Masculino   (     ) Feminino 

 

 

4. Grau de escolaridade 

(     ) Analfabeto                                              (     ) Ensino Médio completo 

(     ) Ensino Fundamental completo               (     ) Ensino Médio incompleto 

(     ) Ensino Fundamental incompleto 

 

 

5. Outros familiares trabalham na atividade? 

(    ) Sim. Quantos? ______________________     (     ) Não 

6. Recebe benefícios? 

(    ) Aposentadoria                 (     ) Pensionista 

(    ) Auxílio Doença                (     ) Programas do governo. Quais? _____________ 

7. Trabalha com registro em carteira de trabalho? 

(    ) Sim                            (     ) Não 

8. Qual a atividade exercida anteriormente? ____________________________ 

9. Quanto tempo trabalha na atividade? _______________________________ 

10. Quantas horas trabalha por dia? ___________________________________ 

11. Está satisfeito com o seu trabalho?  

(    ) Sim                             (     ) Não. Motivo? ___________________________ 

12. O que pode ser feito para melhorar? 

____________________________________________________________________ 

 

 

Saúde e segurança no trabalho 

 

 

12. Fumante?     

 (     ) Sim      (     ) Não 

13. Ingere bebida alcoólica ? 

 (     ) Sim. Com que frequência? _____________________  (     ) Não  

14. Apresenta:  

(      ) Cansaço nos olhos                                (      ) Dores nos pés 
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(      ) Dores nas costas                                   (      ) Cãimbras 

(      ) Dores no pescoço e ombro                   (      ) Doenças de pele 

(      ) Dores nos joelhos                                 (      ) Doenças respiratórias 

(      ) Dores de cabeça                                   (      ) Doenças musculares 

(      ) Dores na coluna                                    (      ) Cansaço 

(      ) Dores nas mãos                                    (      ) Insônia 

15. Faz exames médicos regularmente? 

(      ) Sim. De quanto em quanto tempo? _________________________ 

(      ) Não                       (     ) Nunca fiz 

16. Já tomou vacina?        

(      ) Anti-tetânica               (     ) Hepatite                      (     ) Não sei 

 

 

17. Qual a estimativa de peso que você levanta manualmente por dia? ________________ 

18. Qual a distância percorrida carregando peso? ___________________________ 

19. Considera algo no ambiente de trabalho que seja prejudicial à saúde?  

(      ) Sim. O que? ____________________             (      ) Não 

20. Faz intervalos durante a jornada de trabalho? 

(      ) Sim. Quanto tempo? ___________________                        (     ) Não 

 

 

21. Já sofreu acidente de trabalho tais como? 

(     ) Cortes nas mãos                           (     ) Ferimento com agulhas 

(     ) Cortes nos pés                              (     ) Caiu algo nos pés/pernas 

(     ) Outros: __________________________________________________ 

22. Recebeu informações ou treinamentos sobre prevenção de acidente no desempenho da 

atividade? 

(     ) Sim. Quem promoveu? Em que ano? _______________________   (     ) Não 

23. Utiliza EPI? 

(     ) Sim. Quais? __________________________________________    (     ) Não 

24. Recebeu treinamento de como utilizar EPIs? 

(      ) Sim                                 (     ) Não 

25. Alguém obriga a utilizar os EPIs? 

(      ) Sim                                 (     ) Não 

26. Houve algum treinamento de combate de incêndio? 

(      ) Sim. Em que ano? _________________________   (     ) Não 

27. O que pode ser feito para melhorar a sua segurança?  

______________________________________________________________________ 
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Anexo 1 - Índice da qualidade de aterros de resíduos - IQR 

Fonte: CETESB (2009) 
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Fonte: CETESB (2009) 

Anexo 2 - Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas (IQR-valas) 
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Anexo 3 - Listagem da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com 

correspondente Grau de Risco - GR 

Código Denominação GR 

38  COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO 

DE MATERIAIS 

38.1 Coleta de resíduos 3 

38.11-4 Coleta de resíduos não perigosos 3 

38.12-2 Coleta de resíduos perigosos 3 

38.2 Tratamento e disposição de resíduos 3 

38.21-1 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 3 

38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 3 

38.3 Recuperação de materiais 3 

38.31-9 Recuperação de materiais metálicos 3 

38.31-9 Recuperação de materiais plásticos 3 

38.39-4 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 3 

39 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

39.0 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos  

39.00-5 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 3 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E) Portaria nº 76, de 21 de novembro de 

2008 (DOU de 25/11/08 - Seção 1 - Págs. 73 a 77) 

 

 
 


