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ABSTRACT 

This work presents the experiences resulting from the "Harmonia Consciente" Project in the process of social 

mobilization for the qualification of solid waste management during the 2012 edition of "Acampamento 

Farroupilha”. Known as one of the largest folklore festivals in Brazil, the Camp is held annually during two weeks, 

since 1987, in the "Parque da Harmonia", public space located in the city of Porto Alegre, capital of the State of Rio 

Grande do Sul. Compared to the previous years, a significant increase in the amounts of recyclables materials 

collected by the Municipal Urban Cleaning Department (DMLU) as well as the quality of these materials sent to 

Sorting and Composting Unit (UTC) were noticed and attributed to the Project. In this direction, the Brazilian 

Association of Sanitary and Environmental Engineering – Section Rio Grande do Sul (ABES/RS) has played an 

important role in the articulation of public, corporate and civil actions, to ensure lasting and satisfactory results 

towards the qualification of solid waste management in the"Acampamento Farroupilha". 
 

Keywords: Urban Solid Waste Management, Environmental Education, Selective Collection, Urban Cleaning.  
 

                                                 
1               Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: cristianosordi@hotmail.com. 
2  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
3  Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Rio Grande do Sul (ABES/RS)  

 

mailto:cristianosordi@hotmail.com


2 
 

PROJETO HARMONIA CONSCIENTE: MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O ACAMPAMENTO 

FARROUPILHA 2012 

 
 

Resumo 

O presente trabalho apresenta as experiências resultantes do Projeto “Harmonia Consciente” no processo de 

mobilização social para a qualificação do gerenciamento de resíduos sólidos durante a edição 2012 do 

“Acampamento Farroupilha”. Conhecido como uma das maiores festas folclóricas do Brasil, o Acampamento é 

realizado anualmente durante duas semanas, desde 1987, no “Parque da Harmonia”, espaço público localizado no 

Município de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Em comparação com os anos anteriores, o 

Projeto resultou num incremento tanto na quantidade, como também na qualidade de materiais recicláveis coletados 

pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e encaminhados à Unidade de Triagem e Compostagem 

(UTC). Nessa direção, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Rio Grande do Sul 

(ABES/RS) cumpriu um importante papel na articulação de ações públicas, empresariais e civis, garantindo 

resultados satisfatórios e duradouros na qualificação do gerenciamento de resíduos sólidos do “Acampamento 

Farroupilha”.  
 
Palavras chave: Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Educação Ambiental, Coleta Seletiva, Limpeza Urbana. 

 

 

Introdução 

 

A Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e a Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (AIDIS) consagraram o terceiro sábado do mês de setembro como um dia para reflexões e ações em busca 

da higiene, da saúde e do ambiente urbano e rural limpo e saudável, a fim de contribuir com a sustentabilidade das 

Américas. A data foi intitulada “Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania”, ou “DIADESOL”, que no Estado do 

Rio Grande do Sul (Brasil) coincide com as comemorações da “Revolução Farroupilha”.  
 

No Município de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, as festividades alusivas à “Revolução 

Farroupilha” são celebradas no evento “Acampamento Farroupilha” localizado no “Parque da Harmonia”, espaço 

público onde ocorre, entre sete e vinte de Setembro, uma das maiores festas folclóricas do Brasil. Estima-se uma 

média próxima de um milhão de visitantes por edição e quase quatrocentas entidades acampadas, sendo 90% delas 

de cunho cultural.   

 

Diante desse contexto, a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - Seção Rio Grande do Sul (ABES/RS) - promove o encontro das duas comemorações, “Revolução 

Farroupilha” e “DIADESOL”, a partir do Projeto “Harmonia Consciente” com o intuito de qualificar o 

gerenciamento de resíduos sólidos do “Acampamento Farroupilha”. Desse modo, reflexões e ações são 

desenvolvidas durante as festividades, integrando as questões ambientais ao tradicional evento, especialmente, a 

temática dos resíduos sólidos.   

 

O Projeto “Harmonia Consciente” foi elaborado com o objetivo de mobilizar um grande público, com costumes 

típicos da região, dos mais diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, as ações de 

conscientização em Educação Ambiental procuram respeitar a identidade local, resultando numa fórmula profícua de 

interação dos costumes tradicionais e o conhecimento ambiental. Na realização das ações de Educação Ambiental, os 

estudantes voluntários do Projeto tiveram a oportunidade de divulgar informações sobre a temática dos resíduos 

sólidos para o público do “Acampamento Farroupilha”, assim como aprenderam com os participantes suas tradições 

e conhecimentos, oportunizando uma proveitosa troca de saberes.   
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No ano de 2010, executou-se o Projeto piloto “Harmonia Consciente”, o qual objetivou o engajamento dos 

acampados nas ações de conscientização ambiental sobre os resíduos sólidos gerados nos estabelecimentos de suas 

responsabilidades. Os resultados positivos na segregação e destinação dos resíduos sólidos para a coleta seletiva 

permitiram melhorias no processo de gestão ambiental do “Acampamento Farroupilha”. Por isso, a ABES/RS, pelo 

terceiro ano consecutivo, promove o Projeto e busca unir esforços de iniciativas empresariais, públicas e civis para a 

qualificação do gerenciamento de resíduos sólidos do Acampamento. 

 

Este artigo apresenta as atividades realizadas no Projeto “Harmonia Consciente” em 2012, os resultados obtidos 

comparativamente entre os anos de 2011 e 2012 e as perspectivas para a sua melhoria nas próximas edições. 

 

Objetivo geral 
 

Estabelecer uma rede de iniciativas empresariais, públicas e civis para a qualificação do gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos do “Acampamento Farroupilha”, ressaltando a importância da temática no contexto do DIADESOL. 

  

Objetivos específicos 
 

 . ‒ Propiciar aos participantes a conscientização ambiental sobre a temática dos resíduos sólidos, 

enfatizando a relevância da segregação e os procedimentos para a sua destinação correta à coleta seletiva; 

 . ‒ Formar multiplicadores do conhecimento ambiental divulgado pelo Projeto como, por exemplo, 

segregação de resíduos na fonte e redução na geração, disseminando-as nas comunidades de origem; 

 . ‒ Incentivar a adoção de práticas responsáveis de gestão de resíduos sólidos durante o evento; 

 . ‒ Distinguir os “piquetes” (edificação rudimentar em madeira característica do interior gaúcho construído 

pelas entidades acampadas) que melhor gerenciam os seus resíduos sólidos, incentivando-os por meio do 

reconhecimento e valorização do seu engajamento ao Projeto. 

 
Metodologia 
 

Para a qualificação do gerenciamento dos resíduos sólidos do evento foi necessário criar uma rede de iniciativas 

empresariais, públicas e civis que garantisse o êxito do Projeto durante a sua execução. Em vista disso, as atividades 

desenvolvidas pelo Projeto no ano de 2012 contemplaram as seguintes etapas ilustradas na Figura 1. 

                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Etapas do Projeto “Harmonia Consciente”. 

 

Planejamento e estratégias para a execução do Projeto “Harmonia Consciente” 
 

Como representado na Figura 1, o Projeto possui uma etapa final para a avaliação dos seus resultados, identificando 

e analisando melhorias do processo de gestão. Dessa maneira, a equipe técnica da ABES/RS juntamente com os 

estudantes voluntários procuraram incorporar tais sugestões identificadas em 2011 no planejamento de 2012. 

1°- Planejamento e 
Estratégias para a Execução 

do Projeto "Harmonia 
Consciente" 

 

3°- Resultados e Avaliação do 
Projeto (Definição de melhorias 

para as próximas edições do 
"Harmonia Consciente") 

 

2°- Aplicação do 
Projeto: 

Conscientização 
Ambiental 

 



4 
 

Uma oportunidade de melhoria que se concretizou em 2012 foi o estreitamento das ações empresariais, públicas e 

civis. Por exemplo, uma organização privada disponibilizou para cada “piquete” tonéis identificados em resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis e sacos plásticos de 100 litros diferenciados (cor preta para orgânicos e cor azul para 

recicláveis) de 100 litros. O resultado dessa iniciativa empresarial somado a demais ações públicas e civis 

possibilitou a qualificação do gerenciamento de resíduos sólidos do “Acampamento Farroupilha”. As Figuras 2 e 3 

ilustram as distribuições dos tonéis no evento. 

 

                  
Figuras 2 e 3 – Tonéis identificados em resíduos orgânicos e recicláveis foram distribuídos aos “piquetes”  

e nas áreas de circulação do “Acampamento Farroupilha” 2012. 
 

O Projeto “Harmonia Consciente” estabeleceu por intermédio de reuniões prévias a definição de competências dos 

agentes envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos do “Acampamento Farroupilha”. Assim, definiram-se as 

tarefas e funções tanto do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre (DMLU) quanto do grupo 

de alunos e técnicos/membros da ABES/RS responsáveis pela implantação e desenvolvimento do Projeto. Além 

disso, o DMLU disponibilizou um caminhão elétrico de fácil circulação específico para a realização da coleta 

seletiva diária do Acampamento. As Figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, da esquerda para a direita, o 

caminhão elétrico de pequeno porte para a coleta seletiva nos “piquetes” e o caminhão de maior porte para o 

transbordo e encaminhamento destes resíduos recicláveis para a Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) da 

“Lomba do Pinheiro”, um dos bairros de Porto Alegre.   

 

                   

Figuras 3 e 4 – Funcionários do serviço de limpeza do DMLU junto ao caminhão elétrico utilizado na coleta 
seletiva de resíduos recicláveis nos “piquetes” e o caminhão da coleta seletiva responsável pelo 

encaminhamento destes resíduos para a UTC da “Lomba do Pinheiro” em Porto Alegre. 
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Outra ação de fundamental relevância foi a apresentação do Projeto pela equipe de técnicos/membros da ABES/RS 

aos estudantes voluntários e as visitas técnicas guiadas aos “piquetes” do Acampamento, visando um treinamento 

adequado para as atividades de educação ambiental com seus participantes. 

 
Aplicação do projeto: conscientização ambiental 
 

O Projeto “Harmonia Consciente”, por meio de atividades educativas realizadas por estudantes voluntários 

supervisionados pela equipe técnica da ABES/RS, informa aos participantes do “Acampamento Farroupilha” sobre a 

importância da segregação de resíduos e os procedimentos para a sua correta destinação à coleta seletiva. Nesta 

etapa, os alunos entregaram um folder educativo aos participantes, orientando-os, também, sobre aspectos como a 

importância da redução da geração de resíduos na fonte, além da organização e limpeza do “piquete”. 
Complementarmente, foi divulgado, durante a visitação, o Projeto de descarte correto e recolhimento de óleo de 

fritura após o seu uso, tanto nos piquetes como na praça de alimentação do “Acampamento Farroupilha”.  
 

Durante a primeira semana, os participantes do evento além de receberem informações referentes a temática dos 

resíduos sólidos, também foram avisados sobre uma posterior visita para sanar dúvidas a respeito da segregação dos 

resíduos ao longo deste período e avaliação da limpeza dos seus “piquetes”. Aqueles que mais se destacaram e se 

engajaram ao Projeto foram premiados pela sua conscientização sobre a importância da segregação dos resíduos 

sólidos, assim como pela limpeza geral de suas instalações (“piquetes”). A Figura 5 expõe a cerimônia de entrega 

dos prêmios alusivos ao Projeto Harmonia Consciente 2012.  

 

 
Figura 5 – A premiação distinguiu os “piquetes” que mais se comprometeram com o Projeto “Harmonia 

Consciente” 2012. 
 

Resultados e avaliação do Projeto “Harmonia Consciente” (definição de melhorias para as próximas edições 
do “Harmonia Consciente”) 
 

A partir de uma reunião entre os técnicos da ABES/RS e do DMLU para a avaliação dos resultados alcançados, 

foram disponibilizados dados que indicaram as quantidades (kg) de resíduos recicláveis coletados diariamente ao 

longo do período de implantação do Projeto nos anos de 2011 e 2012. A Figura 6 apresenta a evolução dos resíduos 

coletados nos anos de 2011 e 2012 no “Acampamento Farroupilha”.  
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Figura 6 – Evolução na coleta seletiva do evento nos anos de 2011 e 2012 (Fonte: DMLU 2012). 

 
Após o final da implantação do Projeto “Harmonia consciente”, a equipe técnica da ABES/RS, em conjunto com os 

alunos voluntários, realizou uma reunião para a avaliação do mesmo. Desse modo, foram listadas algumas sugestões 

para a próxima edição do Projeto: 

 

 . ‒ Criar um banco de dados digital para a execução do Projeto; 

 . ‒ Disponibilizar um local exclusivo para a ABES-RS no “Acampamento Farroupilha”;  
 . ‒ Providenciar tampas para os tonéis de armazenamento de resíduos; 

 . ‒ Numerar e cadastrar os tonéis; 

 . ‒ Melhorar a identificação e o treinamento dos estudantes voluntários; 

 . ‒ Melhorar a atuação da Prefeitura no gerenciamento de resíduos sólidos (definição de itinerários e 

horários da coleta seletiva nos “piquetes”, treinamento dos funcionários do serviço de limpeza e motoristas 

da coleta seletiva, realização de reuniões para informar normas e atitudes que os “piquetes” deverão seguir 

durante o “Acampamento Farroupilha”). 
 

Conclusão 
 

Os resultados obtidos indicaram tanto o aumento expressivo nas quantidades de materiais recicláveis coletados pelo 

DMLU, como também a qualidade desses materiais encaminhados à UTC da “Lomba do Pinheiro” durante a 

realização do “Acampamento Farroupilha”. Inserido nesse processo por meio do “Harmonia Consciente”, a 

ABES/RS busca dar continuidade ao Projeto e, assim, aumentar o engajamento e a participação dos “piquetes” com 

as causas ambientais.  

 

Nesse contexto, percebe-se a importância da Educação Ambiental como um processo contínuo, no qual o 

aprendizado é um dos elementos fundamentais que poderá provocar uma reflexão para uma possível mudança 

positiva de hábitos e atitudes. No âmbito do DIADESOL, o Projeto “Harmonia Consciente” da ABES/RS colaborou 

para a conscientização de parte da sociedade gaúcha, presente no “Acampamento Farroupilha”, sobre a relevância de 

um ambiente limpo e saudável a fim de contribuir com a sustentabilidade da cidade de Porto Alegre e demais 

municípios participantes do evento.  

 

Dessa forma, a ABES/RS cumpriu um importante papel na articulação de ações empresariais, civis e públicas, 

garantindo resultados satisfatórios e duradouros na qualificação do gerenciamento de resíduos sólidos do 

“Acampamento Farroupilha”. Enfatiza-se, por oportuno, a significância da etapa final de avaliação do Projeto, 

permitindo que técnicos da ABES/RS e estudantes voluntários identifiquem oportunidades de melhorias. Logo, 

projetar-se-á com eficácia a próxima intervenção no “Acampamento Farroupilha”. 
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