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1. Resumo 
O trabalho apresenta o dimensionamento de uma usina de compostagem utilizando 

resíduos de feiras livres sendo realizado pelos critérios de Rynk et al. (1992) e 

utilizando o método UFSC (INÁCIO e MILLER, 2009), para as situações de 

montagem manual e mecanizada das leiras. A partir de dados disponibilizados pela 

empresa Inova GSU, foi feita uma avaliação da vizinhança de locais que poderão ser 

disponibilizados pela prefeitura do município de São Paulo para a implementação da 

usina. A empresa também forneceu dados relacionados ao volume de resíduos de 

feira livre gerado e custos de transporte e destinação. A utilização de resíduos de 

feira livre traz duas vantagens importantes: a alta concentração de matéria orgânica 

e a não necessidade de triagem na usina, por esta ser executada in loco, isso é, 

diretamente nas feiras. Avaliando-se as prefeituras regionais mais distantes do 

aterro sanitário, tem-se como resultado até o momento que a prefeitura regional do 

Butantã é o melhor local de implementação para uma nova usina de compostagem. 

 

2. Introdução   
A destinação de resíduos sólidos urbanos a locais impróprios é um caso corriqueiro 

no Brasil, sendo 34% destinados a lixões. 64% dos RSU são destinados a aterros 

sanitários e apenas 2% a usinas de triagem e compostagem (IBGE, 2008).  

A compostagem é um processo aeróbio exotérmico de decomposição de matéria 

orgânica, que resulta em um produto final estável, podendo ser utilizado como 

adubo. Apesar de o processo possuir muitos benefícios ambientais, ainda é pouco 

utilizado no país (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000).  
 

3. Objetivos 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo dimensionar e estudar a viabilidade de 

implantação de uma usina de compostagem na cidade de São Paulo que utilize 

resíduos de feiras livres, buscando garantir uma destinação mais nobre a estes 

resíduos que, atualmente, são destinados ao aterro sanitário.  

 
4. Metodologia 

Os dados de volume de resíduos de feiras livres gerados em cada feira da região 

noroeste da cidade de São Paulo (região mais distante do aterro sanitário) e 



possíveis locais para a implantação de uma usina de compostagem foram 

disponibilizados pela empresa Inova GSU, que presta serviços de coleta de resíduos 

de feiras em 12 prefeituras regionais da cidade de São Paulo. Assim, estão sendo 

feitos os estudos de custos diretos e indiretos para os possíveis locais de 

implantação da usina nas prefeituras regionais atendidas pela empresa, além de 

uma avaliação de vizinhança para a seleção do melhor local. No dimensionamento 

da usina será utilizado o critério de Rynk el al. (1992) e Inácio e Miller (2009). 

    
5. Desenvolvimento 

Para a escolha de local, utilizando o critério de vizinhança estipulados por Forgie, 

Sasser e Neger (2004), foi gerada uma ficha para algumas das prefeituras regionais, 

como por exemplo Butantã, Pinheiros e Penha, que são as mais distantes do aterro 

sanitário. Nela, foram analisadas as distâncias e densidades de áreas verdes, 

residenciais, comerciais, industriais, restaurantes, sistemas de saúde, áreas 

alagadas, rios e lagoas, por meio do Google Earth. Assim, após identificados os 

tipos de estabelecimentos presentes ou não na vizinhança de cada local, foi 

realizada uma avaliação qualitativa e quantitativa através de uma pontuação, onde o 

valor 5 significa muito bom e valor zero muito ruim.  

No dimensionamento da usina, utilizando-se o critério de Rynk el al. (1992) e Inácio 

e Miller (2009), foi considerada a proporção de matéria orgânica nos resíduos de 

feiras de 84,2%, conforme Vaz et al (2003).  
Como análise financeira, foi comparada a situação atual, com a destinação final 

diretamente para aterros sanitários, e a proposta, destinando os resíduos para a 

usina de compostagem. Foram considerados custos de  mão de obra, destinação no 

aterro, combustível e manutenção, sendo eles também fornecidos pela Inova GSU. 
 

6. Resultados Preliminares 
Pela análise das prefeituras regionais já estudadas, tem-se como o melhor local para 

a implantação da usina a prefeitura regional do Butantã, que possui uma área 

pública disponível de 5920 m². Para o volume médio de resíduos de feiras livres 

produzidos no Butantã, de 17,92 m³ por dia, foram dimensionadas as leiras para 

processamento manual e mecanizado, como apresentado na Figura 1. 



   
Figura 1: Dimensionamento de leiras para processamento manual e mecanizada, utilizando dados de 

resíduos de feiras livres do Butantã. 

 

No dimensionamento, as áreas requeridas totais para as montagens manual e 

mecanizada (Tabela 1), são de 1697,96 m² e 1261,47 m², respectivamente. Portanto, 

tem-se espaço suficiente para a implantação da usina de compostagem neste local. 

Em relação à análise de custos, tem-se como resultado parcial uma diminuição dos 

gastos de aproximadamente R$ 24.000,00 por ano com a implantação da usina. 
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