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PAINEL 1

RESÍDUOS SÓLIDOS 

E 

COMPORTAMENTO

A interdisciplinaridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos





Introdução

Este trabalho aponta para a inter-relação pessoa-natureza,

enfocando a geração e o descarte de resíduos sólidos [lixo] e

ressaltando a interdisciplinaridade na construção do modelo de gestão

de resíduos sólidos urbanos adotado no Brasil pela nova Política

Nacional de Resíduos Sólidos, ao tempo em que demonstra que, para

sua implementação, os gestores públicos devem ter em conta a

natureza multidisciplinar da gestão, considerando que a eficiência do

modelo adotado depende fundamentalmente da mudança de

comportamento dos gestores e dos geradores de resíduos.



1. O Comportamento Humano

O lixo é seguramente um dos maiores problemas das

sociedades contemporâneas. Seu descarte em lugares

inapropriados e sem tratamento gera contaminação dos

ecossistemas (White, 2008; Mucelin & Bellini, 2008; Laureano

& Shiraiwa, 2009; Campos et al., 2009; Marques et al., 2012;

Rodrigues et al., 2013), com gravíssimas consequências para

a saúde humana (Porto et al, 2004; Medeiros & Macêdo, 2006;

Gouveia & Prado, 2010; Corrêa et al., 2011).



E o descarte ambientalmente inadequado dos resíduos

sólidos, especialmente domésticos e públicos, deve-se a

comportamento humano mal ajustado socialmente,

refletindo a ausência de consciência dos problemas

ambientais, cujo estudo tem despertado o interesse de

psicólogos nas três décadas mais recentes (kaiser, 1988;

Milfont, 2007; Coelho, 2009; Sousa, 2011; Pessoa, 2011).



Souza Filho (2014) desenvolveu um conjunto de estudos

que teve por objetivo principal elaborar um modelo

explicativo das atitudes frente aos resíduos sólidos. A

partir da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia,

1998), buscou-se conhecer, de modo específico, como os

afetos negativos explicavam duas subfunções valorativas

(interativa e existência) e, por consequência, como estas

subfunções explicavam as atitudes frente aos resíduos

sólidos.



Para alcançar as metas propostas, foram realizados cinco

estudos que tinham os seguintes objetivos:

(1) conhecer as representações sobre o lixo;

(2) elaborar e testar medidas sobre atitudes e afetos

relacionadas aos resíduos sólidos;

(3) comprovar os parâmetros psicométricos das medidas

desenvolvidas no estudo anterior;

(4) correlacionar às atitudes frente aos resíduos sólidos, os

valores humanos e os afetos (positivos e negativos), além de

conhecer o poder preditivo das variáveis que antecedem as

atitudes para elaborar e testar um modelo explicativo; e

(5) comprovar o modelo explicativo das atitudes frente aos

resíduos sólidos.



À vista dos resultados apresentados, avalia-se que todos

os objetivos foram alcançados, posto que as escalas ora

oferecidas apresentaram adequação psicométrica: validade

fatorial, consistência interna, validade convergente e de

critério.

Logo, oferece-se aos pesquisadores que tenham interesse

no estudo de valores, afetos e atitudes na separação de

resíduos para entrega a sistema público de coleta seletiva,

dois instrumentos de mensuração de fácil manuseio (auto-

relato) e de baixo custo (lápis e papel), psicometricamente

adequados para utilização em futuras pesquisas que tenham

por objetivo conhecer os antecedentes e os consequentes de

afetos e atitudes na geração, no manejo e no descarte de

resíduos.



Entende-se que estudos desta natureza devem ser

replicados e ampliados para fornecer conhecimento

necessário ao planejamento de políticas públicas que tenham

por objetivo ações de saneamento ambiental. Afinal, para se

cumprir efetivamente o compromisso intergeracional de

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e

conservar os recursos naturais, proporcionando às gerações

futuras as mesmas oportunidades das presentes gerações, é

necessário se conhecer e considerar os conhecimentos e as

orientações práticas socialmente compartilhadas pelos

compromissários – a população geral –, seus valores e afetos,

suas atitudes e comportamentos (Pol, 2002, 2003).



De modo semelhante, verificou-se que os afetos negativos
(tristeza, revolta, medo) em relação ao descarte inadequado de
resíduos são poderosos preditores de valores e atitudes de
ajustamento à política nacional de resíduos sólidos, como, no geral,
às ações de preservação do meio ambiente e de conservação de
recursos naturais (Milfont, 2007; Coelho, 2009).

No quesito aplicabilidade, pensa-se no fator utilitário do
conhecimento. No caso sob exame, os instrumentos psicométricos
ora oferecidos podem subsidiar gestores públicos e privados, bem
como educadores e demais profissionais de áreas afins, na
orientação de conteúdo e estrutura de programas de educação
ambiental voltados à segregação de resíduos para implantação e
consolidação de sistema público de coleta seletiva.



ERRADICAR LIXÕES...

1º) QUEM?

2º) QUANDO?

3º) COMO?

4º) COM QUE ?

2. A implementação da PNRS



Resíduos Orgânicos 

50% dos resíduos domésticos

Poda de árvores

Composição e Quantificação dos 

Resíduos Sólidos Domésticos



Recicláveis

30% dos resíduos domésticos

Rejeitos

20% dos resíduos domésticos

Composição e Quantificação dos 

Resíduos Sólidos Domésticos



MAS A LEI Nº 12.305/2010, QUE INSTITUIU A 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, OFERECE ALTERNATIVAS DE 

TRATAMENTO ADEQUADAS A CADA 

MUNICÍPIO BRASILEIRO, LEVANDO EM 

CONTA A POPULAÇÃO E A CAPACIDADE 

FINANCEIRA E DE GESTÃO DO MUNICÍPIO:



1ª) ATERROS SANITÁRIOS

Indicados para disposição final ambientalmente

adequada de rejeitos (Lei 12.305/2010, art. 3º, inc.

VIII), exige considerável investimento para sua

edificação (cerca de R$ 78,00 por habitante) e elevado

custo de operação.

Ex.: em Município com 20 mil habitantes, a

edificação do aterro custará cerca de R$ 1.500.000,00



CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE JOÃO PESSOA

Constituído de:
• Aterro sanitário bioenergético
• Unidade de tratamento de biogás
• Unidade de beneficiamento de Resíduos de Construção Civil (RCC)
• Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Com capacidade para tratar 3 mil toneladas de resíduos por dia, atende os
municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Conde, Cabedelo e Caaporã, além de
grandes geradores privados.



UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS



2ª) USINAS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Prometendo tratamento ambientalmente adequado

dos resíduos sólidos domésticos, dispensam a

separação prévia dos resíduos nos domicílios

geradores e em pouco tempo se transformam e lixões.

No início dos anos de 1990, o MMA implantou

centenas de equipamentos desse tipo em todo o Brasil

– só na Paraíba foram 32 –, que se transformaram em

novos lixões em menos de seis meses.



USINAS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM



3ª) UNIDADES DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Equipamento de baixo custo de edificação e de

operação, composto de:

1. Galpão para triagem de recicláveis;

2. Pátio para compostagem de orgânicos;

3. Célula (ou trincheira) para disposição ordenada de

rejeitos;

4. Área de Convivência (com refeitório, escritório,

vestiários, enfermaria, etc.).



UNIDADE DE GERENCIAMENTO 

INTEGRADO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NO PARANÁ...

...DE ACORDO COM A LEI:

A) Compostagem de orgânicos;

B) Reciclagem de inorgânicos;

C) Disposição de rejeitos em 

célula de aterro sanitário.



GALPÃO DE TRIAGEM DE UMA UGIRS



PÁTIO DE COMPOSTAGEM DE UGIRS



CÉLULA OU TRINCHEIRA DE REJEITOS



UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Sistema local de baixos custos e complexidade operacional

para tratamento de resíduos sólidos domésticos.

Este sistema é indicado para municípios com até 30 (vinte) mil

habitantes – 80% dos municípios brasileiros – pela possibilidade

de transformação de metade desse volume em composto orgânico,

que pode ser utilizado em enriquecimento orgânico de solo para

produção agrícola (frutos, verduras, tubérculos, raízes, flores, etc.) e

florestal (produção de mudas de espécies endêmicas) e para

recuperação de áreas degradadas (especialmente em processo de

desertificação). Pode ser operado a baixo custo por associação

ou cooperativa de catadores.



3. Aplicações

Com suporte nos resultados da pesquisa de doutoramento,

SOUZA FILHO (2014) afirma que nenhum plano municipal de gestão

integrada de resíduos sólidos urbanos será adequadamente

executado se não seguir a seguinte ordem de implementação de

instrumentos de gestão:

1) elaboração do plano municipal de gestão integrada de

resíduos sólidos urbanos, com diagnóstico real e programação de

metas atingíveis, incluindo decisão técnica sobre a utilização do

composto orgânico que será produzido;

2) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a

planos específicos, nos termos do art. 19, inc. IV, da Lei nº

12.305/2010, requisitando tais planos em prazo razoável para

instrução adequado do plano municipal;



3) sensibilização, conscientização, educação e mobilização da

população para a separação de resíduos nos domicílios geradores,

segundo sua composição física e destinação (recicláveis,

compostáveis e rejeitos);

4) criação, capacitação e instalação de conselho municipal de

gestão de resíduos, representativa da sociedade civil, para mediação

de conflitos na gestão de resíduos, monitoramento do descarte e dos

serviços públicos de varrição, coleta, transporte, destinação final de

resíduos e disposição final de rejeitos, educação ambiental e

mobilização social e avaliação permanentes dos programas, bem

como revisão periódica do plano de gestão;

5) submissão do plano de gestão a controle social (em audiência

pública) e à aprovação pelo legislativo;



6) organização formal de catadores; capacitação dos trabalhadores

públicos em varrição e limpeza urbana; dos trabalhadores (públicos ou

privados) em coleta, transporte e transbordo; de trabalhadores (não

mais informais) em recuperação de materiais para reciclagem e em

compostagem; da equipe permanente de gerência;

7) adequação de plantas de disposição provisória de resíduos e

rejeitos e aquisição/adequação de equipamentos de coleta, transporte e

tratamento de resíduos sólidos;

8) implantação de sistema público de coleta seletiva de resíduos

sólidos domésticos eficiente e universalizado;

9) estruturação de sistema de logística reversa de materiais (pilhas,

baterias, lâmpadas, embalagens de agrotóxicos, sucatas de veículos,

resíduos de equipamentos de informática e de eletrodomésticos, dentre

outros);



10) aquisição de terreno, elaboração de projeto executivo de

engenharia, licenciamento ambiental da obra e construção de unidade

de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos com

capacidade máxima para tratamento de 30 toneladas de resíduos

sólidos por dia.

O cumprimento de todas estas etapas, na ordem que foi indicada, é

condição determinante do êxito de qualquer gestão municipal que

realmente tome a decisão política de cumprir integral e fielmente a lei

que instituiu a política nacional de resíduos sólidos. A depender do

número de habitantes na área urbana do município, as etapas de gestão

poderão ser simplificadas, mas não suprimidas.
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