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INDICADORES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

RESUMO 

É importante observar que o resíduo é um problema que afeta o mundo 

todo. Tanto o governo federal, quanto os governos estaduais e municipais 

enfrentam dificuldades no descarte do rejeito produzido. Portanto, o maior 

problema que os governos enfrentam na atualidade é dar a esse rejeito um 

destino final apropriado. O objetivo da pesquisa é o de analisar os indicadores 

de um município da cidade de São Paulo para quantificar o quanto é gerado de 

resíduos, qual o destino, através de dados estatísticos para fim de analisar se o 

modelo de gestão de resíduos sólidos atual contempla o bem estar da nossa 

geração visando garantir o futuro das próximas gerações e a sustentabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 

É importante observar que os rejeitos e resíduos sólidos é um problema 

que afeta o mundo todo. Tanto o governo federal, quanto os governos 

estaduais e municipais enfrentam dificuldades no descarte de resíduos 

produzidos. Portanto, o maior problema que os governos enfrentam na 

atualidade é dar a esse resíduo um destino final apropriado. Este trabalho 

pretende demonstrar a importância da destinação correta de resíduos para 

evitar a possível contaminação do solo e consequentemente as águas 

subterrâneas, enfatizando o baixo impacto ambiental e a diminuição da 

poluição, apontando os benefícios que o mesmo trará para o município, 

conscientizando a população na separação dos resíduos para um melhor 

aproveitamento da vida útil do aterro.  

Uma forma eficiente de amenizar o problema é a coleta seletiva cujos 

impactos causados ao meio ambiente são nulos e a sua implantação é de fácil 

controle e de menor custo para comunidades com poucos recursos financeiros 

e humanos, e que pode satisfazer as condições de preservação do meio 

ambiente assim sendo um dos pontos importantes que devemos considerar 

como benefício. A coleta seletiva gera economia de recursos naturais, energia 

e água reduzindo as taxas de extração de matéria prima para fabricação de um 

novo produto. Outro ponto é a diminuição da vida útil dos aterros sanitários, ou 

centrais de tratamento de resíduos, quando evitamos enviar o material 

reciclável para esses depósitos, eles podem ser diretamente enviados as 



 

  

centrais de coleta onde serão devidamente selecionados, gerando renda e 

emprego para a comunidade. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é o de analisar os indicadores de um município 

da cidade de São Paulo para quantificar o quanto é gerado de resíduos, e qual 

o destino do mesmo, através de dados estatísticos. A intenção é a de analisar 

se o modelo de gestão de resíduos sólidos atual contempla o bem estar da 

nossa geração visando garantir o futuro das próximas gerações e a 

sustentabilidade.  

 

METODOLOGIA 

O projeto sobre Indicadores de Gestão de Resíduos Sólidos através da 

disposição de resíduos foi escolhido por se trata de um assunto bastante 

relevante dentro da área de estudo na Gestão Ambiental. 

A pesquisa de campo será realizada mediante a visita em aterro 

sanitário, a fim de tomar conhecimentos dos dados estatísticos com relação ao 

recebimento dos resíduos sólidos, sendo que na oportunidade será realizada  a 

entrevista com o responsável por tal gestão. 

  

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos para obtermos informações 

que poderiam auxiliar a encontrar soluções reais, plausíveis e definidas de 

acordo com a realidade a qual vivemos referentes a temática do trabalho.             

Posteriormente, será realizada a visita em um aterro sanitário na região 

metropolitana de São Paulo. A intenção é a de conhecer os dados estatísticos 

referentes ao recebimento dos resíduos sólidos, bem como os procedimentos 

de gestão do aterro. 

Na oportunidade será realizada uma entrevista com o gestor responsável pelo 

aterro sanitário a fim de levantar mais informações sobre o objetivo deste 

trabalho. 

A análise dos dados será realizada mediante a triangulação das informações 

coletadas através de livros, artigos científicos, tese de Doutorado e visita 

técnica no referido aterro.  



 

  

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma forma eficiente para amenizar o problema dos aterros sanitários é a 

coleta seletiva cujos impactos causados ao meio ambiente são nulos e a sua 

implantação é de fácil controle e de menor custo para comunidades com 

poucos recursos financeiros e humanos, e que pode satisfazer as condições de 

preservação do meio ambiente assim sendo um dos pontos importantes que 

devemos considerar como benefício.  

A coleta seletiva gera economia de recursos naturais, energia e água 

reduzindo as taxas de extração de matéria prima para fabricação de um novo 

produto. Outro ponto é a diminuição da vida útil dos aterros sanitários, ou 

centrais de tratamento de resíduos, quando evitamos enviar o material 

reciclável para esses depósitos, eles podem ser diretamente enviados as 

centrais de coleta onde serão devidamente selecionados, gerando renda e 

emprego para a comunidade. 
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