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ABSTRACT 

 
This work compared the waste management between two cities from south Brasil (Três Coroas and Campo Bom). 
Três Coroas is a city with a big territory, but sparsely populated, the waste management is made by a outsourcer, that 
collecting, sorts and sells the material, the normal collection reaches 100% of the population and selective, 97%, 
every other day of the week, the recycling index is 16%. Campo Bom its smaller than Três Coroas, but densely 
populated, the waste management is made by the municipal, the normal collection reaches 100% of the population 
and the selective is made once per week, just downtown, the city has a lot of DVPs (delivery voluntary points), the 
sorts is made by a cooperative, the recycling index is 15%. In this case, the population density and city territory not 
influenced the capacity to recycling waste. 
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DOIS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
Resumo 
 
Este trabalho comparou a gestão dos resíduos sólidos entre dois municípios da região sul do Brasil (Três Coroas e 
Campo Bom). Três Coroas é um município com grande espaço territorial, mas pouco povoado, cuja gestão dos 
resíduos sólidos urbanos é realizada por uma empresa terceirizada, que coleta, faz a triagem em um local da 
prefeitura e vende o material reciclável, e sua coleta normal atinge 100% do município e a seletiva 97%, sendo 
realizadas em dias alternados da semana; atingindo um índice de reciclagem de aproximadamente 16%. Campo Bom 
possui um espaço territorial menor, mas densamente povoado, cuja gestão dos resíduos sólidos urbanos é realizada 
pela prefeitura, a coleta normal atinge 100% da população e a coleta seletiva é realizada uma vez por semana, 
somente no bairro Centro, a cidade possui vários pontos de entrega voluntária (PEVs), a triagem dos materiais 
recolhidos pela coleta urbana é realizada por uma cooperativa, o índice de reciclagem é de 15%. Nota-se que, neste 
caso, o adensamento populacional e o tamanho da cidade não influenciaram na capacidade de reciclagem dos 
resíduos. 
 
Palavras-chave: Gestão, reciclagem, resíduo sólido. 
 
Introdução 

 
Considerada um dos setores do saneamento básico, a gestão dos resíduos sólidos urbanos por muito tempo não teve a 
atenção necessária por parte do poder público, sendo que cada município é responsável pelo gerenciamento dos seus 
resíduos gerados. Entre os prejuízos que esta negligência traz, está a degradação de recursos naturais, especialmente 
do solo e dos recursos hídricos, tanto pela disposição inadequada de resíduos, quanto pelo não reaproveitamento de 
materiais que podem ser reciclados poupando material virgem. Não se pode deixar de citar que a limpeza urbana é 
uma questão de saneamento básico, influindo diretamente na saúde da população (Monteiro et al, 2001). 
 
Segundo dados de 2010 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA, 2012), a geração média de 
resíduos sólidos domiciliares no Brasil é de 0,93 kg/hab/dia, sendo que os extremos variam entre 0,1 e 2,7 
kg/hab/dia. Em grandes cidades este valor pode atingir 4 kg/hab/dia. Segundo dados de 2001 do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAM) (Monteiro et al, 2001), 80% das cidades 
depositavam seus resíduos em lixões a céu aberto, sem triagem e sem cuidados com isolamento. Mas com a 
implementação da Lei 12305 de 2 de Agosto de 2010 (Brasil, 2010), que institui a política nacional de resíduos 
sólidos e obriga as prefeituras a fecharem os lixões e instaurar a coleta seletiva, os números estão mudando, 
lentamente, é conforme dados de 2010 (SNSA, 2012) a porcentagem de resíduos destinados a lixões no Brasil caiu 
para 60%.  

 
A Lei 12305/2010 estabelece ainda que a partir de agosto de 2014 sejam destinados a aterros sanitários somente os 
rejeitos. Lixões e aterros controlados não poderão mais existir. Para o cumprimento da meta prevista na Lei, 
adequando-se os locais para onde os rejeitos serão destinados, estima-se que sejam necessários recursos financeiros 
superiores a R$ 10 bilhões (SNSA, 2012). 
 
Na região sul do Brasil, conforme pesquisa realizada em 2010 pela SNSA com 666 municípios, a população média 
atendida pela coleta domiciliar é 98,8%, mas os extremos variam entre 37,8% e 100%. Das cidades que possuem 
coleta domiciliar 50,3% possuem coleta seletiva e mesmo nestas cidades falta a conscientização da população para 
separar devidamente seu lixo antes do descarte (CEMPRE, 2012.). 

 
A Figura 1 apresenta a média da composição gravimétrica dos resíduos no Brasil correspondente ao ano de 2012. O 
resíduo com maior índice de reciclagem no Brasil é o alumínio, proveniente de latas para bebidas, em 2010 98% das 
latas de alumínio foram recilcladas, o papelão esta em segundo lugar, com 70%. O alto índice de reciclagem se deve 
principalemente ao fato de serem recolhidos por “catadores”, que já enviam devidamente separado para as empresas 
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de reciclagem, principalmente no caso do papelão este tipo de coleta mantém a integridade do material mantendo-o 
livre de comtaminação orgânica, o que facilita a reciclagem (CEMPRE, 2012). 

 

 
Figura 1. Média da composição gravimétrica da coleta seletiva (Adaptado de CEMPRE, 2012). 

 
O gerenciamento dos resíduos sólidos em várias cidades e regiões tem sido pesquisado visando a caracterização e a 
investigação do destino deste resíduo. Os resultados indicam que boa parte do resíduo que poderia ser reaproveitado 
acaba sendo destinado a aterros. Os maiores entraves para a reciclagem, além da falta de iniciativa de alguns 
municípios, esta na contaminação dos resíduos sólidos, principalmente com o resíduo orgânico e a falta de 
compradores ou baixo preço de venda de alguns materiais. Isso representa um enorme desperdício ambiental e social, 
pois a reciclagem reduz o uso de material “virgem” e emprega pessoas no seu processamento (Naime e Santos, 2009; 
Naime e Santos, 2010; Michaelsen, 2011).  

 
Objetivo 
 
Fazer um estudo comparativo do gerenciamento dos resíduos sólidos entre duas cidades, objetivando verificar se o 
tamanho da cidade e a sua densidade demográfica influenciam na capacidade do poder público de gerenciar a coleta 
e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. A coleta de dados visou verificar como é feito o gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos e industriais nos município de Três Coroas e Campo Bom, a porcentagem da população 
atendida pela coleta domiciliar e pela coleta seletiva, a quantidade de resíduo coletado e a destinação destes resíduos. 
 
 
Metodologia 
 
As cidades foram selecionadas de acordo com densidade demográfica, atividade de renda principal e artigos já 
publicados. Selecionadas as cidades, a etapa seguinte consistiu em levantar dados com os responsáveis pelo 
gerenciamento de resíduos sólidos de cada cidade, aliado a publicações on-line. Os dados se referem à quantidade de 
resíduo gerado no município e a destinação deste, se é encaminhada para empresas recicladoras ou se é destinada ao 
aterro sanitário.  
 
A cidade de Campo Bom foi colonizada em 1825 e emancipada de São Leopoldo em 1959 (Campo Bom, 2012). 
Possui área de 61 km2 e 60.081 habitantes segundo dados do IBGE de 2011, com densidade demográfica de 992,72 
hab/km2. Localiza-se a 50 km da capital do Estado, Porto Alegre (IBGE, 2012). A cidade de Três Coroas foi coloniza 
em 1938 e emancipada de Taquara em 1959 (Três Coroas, 2012). Possui área de 185,54 km² e 23.848 habitantes com 
densidade demográfica de 128,53 hab/km2, localiza-se a 92 km da capital Porto Alegre (IBGE, 2012).  

 
Resultados 

 
Município de Campo Bom 

O gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade de Campo Bom é realizado pela Prefeitura Municipal. A coleta 
domiciliar e comercial abrange 100% da população, a coleta seletiva é realizada uma vez por semana e somente no 
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bairro Centro, existem 84 PEV´s (pontos de entrega voluntaria) distribuídos pela cidade, o que garante boa qualidade 
do resíduo coletado (livre de contaminação orgânica). Estima-se que no total sejam coletados 50 toneladas/dia de 
resíduos.  
 
A cidade possui central de triagem, operado pela cooperativa Coolabore, que conta com 39 cooperativados. Todo o 
resíduo recolhido passa por esteira de triagem, não há balança para conferir a quantidade de resíduo descarregado. Os 
resíduos são separados em aproximadamente 40 classificações, dentre elas papel branco e colorido, papelão, longa 
vida, polietileno de alta e baixa densidade (PEAD e PEBD) rígido colorido e branco, PEAD e PEBD flexível branco 
e colorido, polipropileno (PP) branco, transparente e colorido, metais ferrosos e não ferrosos, alumínio e vidro. A 
devida separação dos materiais por tipos e cores garante um valor agregado maior ao produto no momento da venda. 
Além da separação, a Coolabore beneficia alguns polímeros, através da lavagem e trituração do material, o que 
aumenta ainda mais o valor de venda. Estima-se que 15% dos resíduos recolhidos sejam encaminhados para 
reciclagem. 
 
O material considerado rejeito (sobras sem aproveitamento), é depositado no aterro sanitário do município, 
devidamente impermeabilizado e monitorado periodicamente, visando o controle do impacto ambiental. No pátio de 
compostagem, os resíduos líquidos (chorume) são coletados e transportados por um sistema de canaletas até duas 
lagoas de estabilização, diminuindo em 90% a poluição gerada. Após o tratamento, os resíduos líquidos são lançados 
sobre o solo, evitando a contaminação de arroios e banhados. (Naime e Santos, 2010; Campo Bom, 2012). 
 
Nas instalações da Central de Triagem municipal também são armazenados os resíduos especiais como lâmpadas, 
pneus, eletrônicos, pilhas e óleo de cozinha, que são posteriormente destinados a empresas licenciadas para a correta 
disposição final.   
 
Quanto aos resíduos industriais, cada empresa se responsabiliza pelo seu resíduo gerado, não havendo uma entidade 
específica responsável pelo gerenciamento deste tipo de resíduo, o município possui Aterro para Resíduos Industriais 
Perigosos (ARIP). 
 
Município de Três Coroas 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Três Coroas é terceirizado para a empresa CONESUL 
Soluções Ambientais. A coleta domiciliar atinge 100% da comunidade urbana e 85% da comunidade rural, a coleta 
seletiva é parcial, e atinge 97% da população, são coletados em média 12 toneladas/dia. 
 
A cidade possui Central de Triagem, onde os resíduos urbanos são pesados antes do descarregamento, triados e 
comercializados pela empresa CONESUL Soluções Ambientais. Todo material recolhido pela coleta urbana passa 
por esteira, onde seis colaboradores fazem a triagem. Os materiais separados são papelão, embalagens rígidas de 
(PEAD), (PP) e poli(etileno tereftalato) (PET), polímeros flexíveis (filmes), embalagens longa vida, peças de 
poli(cloreto de vinila) (PVC) e latas de alumínio. São separados 2 ton/dia de resíduo, os rejeitos são dispostos no 
aterro sanitário do município de Minas do Leão, localizado a 180 km do município (Keyassociados, 2012).  
 
Não há cooperativa de catadores, mas a Secretaria de Meio Ambiente estuda maneiras de unir os catadores 
autônomos em uma cooperativa. A cidade possui pontos de entrega voluntária (PEVs) nos colégios e outras 
entidades, mas a verba arrecadada com a venda dos materiais deixados pela população nestes locais é revertida 
integralmente para a unidade recolhedora.  
 
Quanto aos resíduos especiais como lâmpadas, pneus, eletrônicos, pilhas e óleo de cozinha, os habitantes são 
instruídos a levá-los até a Secretaria de Meio Ambiente, que armazena os materiais nas instalações da Central de 
Triagem municipal, e posteriormente destina a empresas licenciadas para a correta disposição final. 
  
Três Coroas possui desde 1996 a Central de Triagem de Resíduos Sólidos Industriais e Aterro de Resíduos 
Industriais Perigosos (ARIP) administrada pelo Sindicato da Indústria de Calçados e Componentes para Calçados de 
Três Coroas, através do projeto “Amanhã mais Feliz”, que se responsabiliza pela coleta, triagem e destinação final de 
180 toneladas/mês de resíduos industriais, gerados no processo produtivo de 92 empresas filiadas à entidade, em 
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média 68% do resíduo é reaproveitado e o restante é encaminhado para empresas de coprocessamento em São Paulo 
e Minas Gerais. Esta mesma entidade se responsabilizou pela recuperação do solo do antigo “lixão” municipal que 
depois de 12 anos de tratamento e monitoramento foi considerado livre de contaminantes e devolvido para a 
Prefeitura, que pretende plantar árvores nativas e em extinção no local e utilizar o espaço em campanhas educativas. 
Além das atividades com resíduo industrial, o projeto “Amanhã Mais Feliz” atua em diversas ações de educação 
ambiental (Sindicatos da Indústria de Calçados e Componentes para calçados, 2012). 
 
 
Conclusões  
 
Os dois municípios avaliados possuem índice de reciclagem muito semelhante, concluindo-se que, neste caso, o 
tamanho da cidade e densidade populacional não influencia na capacidade de reciclagem municipal. A cooperativa 
de Campo destaca-se por fazer uma triagem muito específica dos materiais, e com uma abrangência maior de tipos 
separados, o que garante maior preço de venda e maior retorno financeiro para a cooperativa e cooperativados. Uma 
porcentagem maior de resíduos poderia ser separada se viessem previamente separados pela população em suas 
residências, sem mistura com resíduo orgânico. Ao observar o material considerado rejeito nota-se grande volume de 
sacolas plásticas, um material reciclável, mas de pouco potencial econômico. 
  
Pesquisas indicam que 65% do resíduo urbano brasileiro é orgânico, podendo ser reaproveitado como adubo após 
compostagem, e 45% é resíduo seco (papel, vidro, metal, polímero) passível de reciclagem (Monteiro et al, 2001).  
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