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RESUMO 

 
O estudo a seguir originou-se pela preocupação do destino final dos Resíduos 
Sólidos Urbanos na cidade de Porto Nacional TO. Tem como objetivo o projeto 
arquitetônico sustentável de uma Usina de Reciclagem Energética de Resíduos 
Sólidos Urbanos, que sirva de modelo às futuras implantações desta tipologia de 
equipamento urbano e demonstrar a importância de se ter uma Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e a destinação final dos resíduos sólidos para a preservação do 
meio ambiente. A PNRS foi aprovada no dia 10 de março de 2010 pela Câmara dos 
Deputados, porém no dia 2 de agosto de 2010 sob a lei 12.305 foi instituída. 
Atualmente, uma das maiores problemáticas enfrentadas pela sociedade é o lixo 
urbano este problema está relacionado com o crescimento da população, 
requisitando mais produção de matérias-primas, cooperando assim, para o aumento 
dos resíduos sólidos, com consequências lamentáveis para o meio ambiente e para 
a qualidade de vida. O projeto desse equipamento urbano seria uma boa solução 
para o tratamento e destinação final do lixo, pois reduz os resíduos do aterro 
sanitário. Além do mais, a reciclagem está ligada à redução da poluição e do 
desperdício de recursos naturais. 

 
Palavras-chave: Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, PNRS, Reciclagem 
Energética, Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1- INTRODUÇÃO 

Resíduos sólidos urbanos é a denominação dada a objetos que não servem 

mais ao ser humano e que podem ser reciclados ou reutilizados para outras 

finalidades. Já, o rejeito é aquilo cujo resultado final não apresenta outro possível 

uso a não ser que seja a disposição final ambientalmente adequada. Conforme a Lei 

12.305 de 2010 que institui a PNRS, essa diferenciação é importante devido à 

implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata sobre as 

disposições finais dos resíduos sólidos.   

O aumento da produção de lixo no Brasil está diretamente ligado ao aumento 

populacional, consumismo e poder aquisitivo, que se proliferou na sociedade no 

modo geral, e a oferta de crédito que alienou as pessoas a se inserirem no mercado 

para aumentar o poder do compra, um dinâmico que resulta em uma tendência de 

produzir mais lixos, os produtos descartáveis se tornou aliados também, pois trata 

de materiais que não são reutilizados.          

A disposição inadequada de resíduos sólidos causa diversas poluições, 

doenças e até mesmo enchentes vindas de atitudes provenientes do ser humano.  

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

divulgados no ano de 2002, estimou-se que o Brasil gera cerca de 157 mil toneladas 

de lixo residencial e comercial por dia.   

Sustentabilidade está relacionada aos aspectos econômicos, sociais, culturais 

e ambientais da sociedade, com capacidade de usar os recursos naturais e, de 

alguma forma, devolvê-los ao planeta através de práticas ou técnicas desenvolvidas 

para este fime, desde que o termo sustentabilidade tornou se parte dos assuntos de 

extrema importância, já foram suscitados muitos debates a respeito do tema.   

O Brasil ainda caminha a passos bem lentos neste sentido, porém algumas 

iniciativas já começam a se destacar. A Usina Verde no Rio de Janeiro, por exemplo, 

é pioneira no desenvolvimento de tecnologia e processos para a implantação de 

Usinas de Reciclagem Energética do lixo urbano. Em virtude do que foi mencionado, 

são apresentados neste trabalho pesquisas que viabilizem o tema, destacando todos 

os fatos que são necessários para que o projeto seja instituído na cidade de Porto 

Nacional – TO. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm


 

2- OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral informar sobre a importância de discutir 

o que fazer com o lixo residencial e comercial, que hoje é um dos maiores 

problemas que aflige grande parte das cidades no Brasil. Esse tema ganhou 

destaque após a aprovação da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, contemplando a recuperação energética dentro das novas 

diretrizes.  O objetivo da medida é evitar danos ao meio ambiente e prevenir 

acidentes que atinjam catadores que permanecem em locais inapropriados.  

 

3- METODOLOGIA 

       A etapa inicial do presente estudo priorizou as entrevistas com a com a 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, morador do conjunto 

habitacional Irmã Edila (Minha Casa Minha Vida) e outro morador portuense do setor 

central. A busca de informações no site oficial do Ministério da Saúde, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e o Plano de gerenciamento integral de 

resíduos sólidos da cidade serviram de base para o desenvolvimento das 

entrevistas.  

  Na fase dos resultados obtidos, as respostas de todas as entrevistas foram 

organizadas de acordo com as perguntas e posteriormente relacionadas com a 

fundamentação teórica do tema que, de certa forma. Os depoimentos dos 

entrevistados só foram utilizados como fonte de pesquisa após assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Por fim, as informações utilizadas na 

pesquisa só serão divulgadas para fins exclusivamente científicos dentro da ética, 

respeitando a identidade de todos envolvidos. 

Os instrumentos utilizados para a pesquisa de campo consistem em um 

trabalho de levantamento do descarte no aterro sanitário, popularmente conhecido 

como lixão, na cidade de Porto Nacional, para verificar in loco como esta sendo feito 

a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, observar como a comunidade 

descarta o lixo e abordar se tem conhecimento sobre o destino final, sobre os 

problemas que acarreta um inadequado descarte de resíduos sólidos urbano.  



4- DESENVOLVIMENTO  

O Brasil teve um rápido crescimento urbano com falta de planejamento, o que 

contribui para os mais distintos problemas, inclusive a coleta de resíduos sólidos. 

Atualmente a população tem se despertado sobre as problemáticas dos impactos 

causados ao meio em que se vive, a partir da sua própria produção, porém vive 

cercado paralelamente aos conceitos de desenvolvimento sustentável, mas tão 

pouco, essa prática tem sido utilizada. 

Os resíduos sólidos urbanos são derivados da atividade comercial e 

doméstica do ser humano, os lixões como são popularmente conhecidos, são locais 

de depósito de resíduos que não têm tratamento adequado, prejudicando ao 

planeta, poluindo o solo e os lençóis freáticos. Projetos como uma Usina de 

reciclagem energética, ajudam a pensar novas formas de tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos, e atualmente é uma alternativa prática para a destinação dos RSU. 

A tecnologia sustentável transforma o lixo em energia elétrica, pois aproveita o alto 

poder calorífico contido nos resíduos sólidos.  

La recogida de basuras se ve constreñida o liberada por impulsos sociales. La 

mayor parte de la gente piensa que es blasfemo tirar basura en una iglesia o sobre 

una tumba , y de mala educación depositarla en una alfombra, pero dan poca 

importancia a tirar un papel em la calle. (...) Remover basuras es todavía un  

importante medio de vida em muchos países. (LYNCH, 2005).  

A maioria das cidades brasileiras possui seus aterros saturados e enfrentam 

problemas com a logística do lixo. A relevância da reciclagem energética está 

relacionada ao avanço sustentável, que incorpora, não somente o meio ambiente, 

mas também aspectos sociais na inclusão de catadores com condições dignas de 

trabalho e geração de renda na venda da tecnologia. Quando reutilizamos produtos 

descartados como os resíduos sólidos urbanos, agregamos valor ao processo e ao 

material, estimulando assim a propagação da reciclagem e um uso sustentável, 

tornando-se um recurso para desativar os lixões e diminuir os lixos dos aterros que a 

cada ano ficam mais lotados.  

Os lixos inorgânicos de porte maior e os que não forem utilizados na 

transformação de energia, logo após a triagem, seguem para a associação de 

reciclagem ou para a confecção de artesanatos. 



As Usinas de Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos Urbanos no mundo 

têm tido grandes repercussões com bons resultados. Enquanto o Brasil desperdiça e 

ameaça seu subsolo, vários países como Alemanha, Japão, Estados Unidos entre 

outros, empregam a reciclagem energética. A maior parte destas usinas se localiza 

em países desenvolvidos, porém existe cerca de 50 instalações operando na 

Malásia, Singapura, Coréia do Sul, China. No Brasil existe uma como modelo a 

Usina Verde, localizada no Rio de Janeiro.  

Além de estar em consonância com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, 

a introdução de um equipamento urbano sustentável como a Usina de Reciclagem 

proposto neste trabalho, seria uma boa medida para os problemas do lixo em Porto 

Nacional, pois não existe tempo e limite para utilização do processo do tratamento 

de resíduos sólidos. 

As arquiteturas que estão direcionadas para a questão ecológica são 

frequentemente tratadas como esteticistas e não têm a atenção merecida, 

atualmente o desafio constitui-se em certificar que a arquitetura ecológica, além de 

ser esteticamente atraente é globalmente necessária e correta. (MONTANER, 2001). 

O projeto arquitetônico Usina de Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos 

Urbanos consiste em um edifício arquitetônico sustentável, que proporciona a 

destinação correta dos resíduos sólidos recicláveis que têm condição de uso e os 

materiais orgânicos e recicláveis poluídos são destinados para geração de energia 

por meio da combustão do mesmo, diminuindo radicalmente o volume de lixo que 

seria direcionado aos lixões e aterros sanitários.  

Sendo uma boa alternativa para destinação final do lixo, o processo de 

reciclagem energética se dá através da combustão dos resíduos sólidos, que são 

queimados em fornos industriais através de uma tecnologia que não permite que 

gases nocivos se propaguem na atmosfera. Ao invés disso, os gases são aspirados 

e utilizados para acionar energia elétrica e o material que sobra é usado na 

fabricação de pisos e blocos de concreto. 

O equipamento urbano tem como função principal a do saneamento básico e 

como subproduto a geração de energia. E pela importância deste tema é que se 

objetivou mais uma vez a discussão como uma forma de encontrarmos soluções 

viáveis e sustentáveis aos problemas relativos aos resíduos sólidos na cidade de 

Porto Nacional TO. 
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5- RESULTADOS  

5.1 Entrevistas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que a associação não tem apoio da sociedade no que se 

refere à estrutura e até mesmo materiais, pois os mesmo não colaboram, sendo 

esses materiais encontrados apenas em alguns comércios, ou seja, já deveriam 

possuir uma consciência acurada sobre o meio Ambiente.  
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As maiorias das pessoas não tem o conhecimento das práticas de utilização. 

O conhecimento da coleta seletiva é desprovido não existe o conhecimento e 

valorização das praticas que possibilitem a redução na geração e a correta 

destinação do lixo.  Não sabem do conhecimento e valorização do descarte correto 

do lixo como instrumento de promoção da melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1- Retirada in loco da área do aterro em Porto Nacional. 
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Foto 3- Tirada in loco do Senhor catador mais velho do aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 4- Dados da Prefeitura de coleta de Resíduos sólidos urbanos na cidade de Porto Nacional-TO. 

 

Os 30% não coletados são visto em áreas inadequadas como lotes baldios e 

áreas verdes.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em virtude dos fatos mencionados, os problemas e impactos ambientais 

causados pelo desenvolvimento industrial na sociedade constituem um grande 

desafio. A quantidade e a diversidade de resíduos sólidos gerados apresentam-se 

como um grande problema a ser solucionado pelo poder público e pela sociedade. A 

reciclagem Energética de RSU seria uma boa solução para o tratamento e 

destinação final do lixo, pois reduz a utilização dos aterros sanitários, prolongando a 

vida útil dos mesmos, diminuindo a contribuição para degradação do meio ambiente 

e a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.  

É de grande importante analisar que a responsabilidade da limpeza urbana 

dos municípios está ligada ao poder municipal, entretanto a participação da 

comunidade para a solução destas questões é indispensável e relevante para a 

harmonização de uma cidade limpa. O processo de destinação final dos RSU na 

cidade de Porto Nacional não ocorre corretamente, pois a falta de estrutura e de 

fiscalização do Estado e do Município, quando se trata de disposição final dos 

resíduos, não efetua a disposição de forma racional atendendo a ideia de 

desenvolvimento sustentável.  

O lixo urbano é um grande problema enfrentado pela sociedade, tal 

problemática que está relacionada diretamente com o crescimento constante da 

população e consequentemente ao aumento de produção de consumo, no entanto a 

quantidade de lixo produzido pelo ser humano está relacionada ao desperdício 

desnecessário. 

A disposição final do lixo não pode ser vista como fato isolado, pois sem um 

devido tratamento seus efeitos podem ser drasticamente violentos. É evidente a 

importância de educar as pessoas para que ajam de modo responsável conservando 

o ambiente saudável, porém muitas pessoas, no entanto, ainda não compreenderam 

isso, devastam de forma irracional as bases da sua própria sustentação. Não 

percebem que dependem de uma base ecológica para o presente e o futuro. 

Levando-se em consideração esses aspectos as premissas para o projeto 

arquitetônico sustentável partiu desse conceito de sustentabilidade.  
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