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Resumo: A gestão dos resíduos sólidos é um desafio diário para o poder público e para a sociedade, 

sendo ainda mais relevante em municípios que apresentam atrativos turísticos. Na área central do 

município de Antônio Prado/RS, tombada pelo IPHAN, os resíduos sólidos domiciliares eram 

dispostos sobre os canteiros até o ano de 2013, sendo alvo dos animais de rua e expostos a efeitos 

climáticos, gerando uma sensação de falta de cuidado com o patrimônio histórico. Com vistas a 

melhorar esta situação foi iniciado o processo de conteinerização dos resíduos na área central do 

município. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência do sistema de coleta (porta-a-

porta ou contêiner) na eficiência da segregação dos resíduos destinados a coleta seletiva e regular, 

bem como analisar a redução do impacto visual sobre a disposição dos resíduos nas vias da área 

central do município de Antônio Prado/RS. A partir de duas caracterizações físicas e composições 

gravimétricas dos resíduos gerados no município observou-se que, em relação à coleta seletiva, 

aproximadamente 63% dos resíduos é composto por materiais recicláveis enquanto que o sistema de 

contêiner recebe cerca de 9% a mais de resíduos biodegradáveis que o sistema porta-a-porta. Na 

coleta regular observou-se que cerca de 76% dos materiais ali destinados são biodegradáveis, com 

uma diferença de cerca de 7% na destinação destes materiais entre os dois métodos de coleta. A 

melhoria no impacto visual junto ao Centro Histórico é perceptível visualmente, visto que os resíduos 

antes depositados sobre os canteiros passaram a ser acondicionados nos contêineres. Além do 

impacto visual pela eliminação dos resíduos nas ruas, há o impacto sobre a população visitante pela 

presença dos próprios contêineres, a eliminação da ação de animais sobre os resíduos e dos vetores.  
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visual, município turístico. 
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Abstract: The solid waste management is a daily challenge for the government and society, and even 

more important in towns with tourist attractions. In the central area of the city of Antonio Prado / RS, 

preserved by IPHAN (federal institute), the solid waste were disposed on the beds by the year 2013, 

with the target of street animals and exposed to climatic effects, generating a feeling of lack of care 

for the historical heritage. In order to improve this situation has started the process of 

containerization of waste in the central area of the city. This study aimed to evaluate the influence of 

the collection system (door-to-door or container) in segregation efficiency of waste for selective and 

regular collection and analysis to reduce the visual impact on the disposal of waste on roads the 

central city of Antonio Prado / RS. From two gravimetric compositions and physical 

characterizations of waste generated in the city it was observed that, for the selective collection, 

approximately 63% of the residues is composed of recyclable materials while the container system 

receives about 9% more residues Biodegradable the system door-to-door. In regular collection was 

observed that about 76% of the materials there are biodegradable, with a difference of about 7% in 

the allocation of these materials between the two sampling methods. The improvement in visual 

impact along the Historic Center is visually noticeable, since the waste before deposited on the beds 

began to be packed in containers. In addition to the visual impact the disposal of waste in the streets, 

there is the impact on the visitor population by the presence of own containers, the elimination of 

animal action on waste and vectors. 

 

Keywords: municipal solid waste collection system, waste segregation, visual impact, tourist 

municipality. 

1. INTRODUÇÃO 

O rápido crescimento das populações, da economia, do padrão de consumo, 

obsolescência dos produtos e novas embalagens aceleraram a taxa de geração de resíduos sólidos 

urbanos (RSU), provocando um grande desafio a gestão dos mesmos (Seo et al., 2004; Gallardo et al., 

2014), principalmente aos gestores municipais. Segundo os mesmos autores, os principais fatores que 

influenciam na geração de resíduos em um município cita-se a distribuição espacial da população, 

densidade populacional, atividade econômica, flutuação da população, áreas de comércio, economia e 

sazonalidade (Gallardo et al., 2014). Dentre estes o fator econômico é um dos componentes mais 

importantes, e como citado por Vesilind et al. (2002) a tendência é de que países em 

desenvolvimento, aumentem a taxa de geração de resíduos sólidos urbanos, com a melhoria das 

condições econômicas.  

Em municípios que apresentam atrativos turísticos, a preocupação com a segregação, 

acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos é ainda mais relevante. O município de 

Antônio Prado, localizado na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, tem o seu centro 

histórico formado por 48 casas tombadas pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1985.  

A coleta seletiva no município iniciou no ano de 2004, com recolhimento no sistema 

porta-a-porta em todo o município. Na área central, tombada pelo IPHAN, os resíduos eram dispostos 

sobre os canteiros, sendo alvo dos animais de rua e expostos a efeitos climáticos, como chuva e vento. 

Esta situação gerava uma sensação de falta de cuidado com o patrimônio histórico, que não é 

representado apenas pelas edificações tombadas, mas sim, pelo conjunto arquitetônico que inclui ruas 

praças e jardins. Com vistas a melhorar esta situação, em 2013 foi iniciado o processo de 

conteinerização dos resíduos na área central do município.  



 

 

A partir da instalação dos contêineres, a central de triagem que recebe os resíduos 

recicláveis do município manifestou preocupação em virtude da segregação precária dos mesmos, o 

que desencadeou a necessidade de realizar a análise da caracterização física e composição 

gravimétrica dos resíduos gerados no município.  

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência do sistema de coleta (porta-a-

porta ou contêiner) na eficiência da segregação dos resíduos destinados a coleta seletiva e regular, 

bem como analisar a redução do impacto visual e da inadequada disposição dos resíduos nas vias da 

área central do município de Antônio Prado. Os resultados obtidos com este trabalho subsidiarão 

ações de gestão e educação ambiental voltadas tanto para a comunidade local quanto para os turistas. 

2. METODOLOGIA 

A seguir é apresentada a metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho.  

2.1 Área de estudo 

O município de Antônio Prado está localizado na encosta superior do Nordeste do Rio 

Grande do Sul/Brasil, o qual possui 347,617 km² de extensão e uma população estimada, para 2014, 

de 13.274 habitantes (IBGE, 2014). A Figura 01 apresenta a localização do município de Antônio 

Prado em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.  

 
Figura 01 – Localização do município de Antônio Prado 

Fonte: Elaborado por Gisele Cemin (2012).  



 

 

 

O Município de Antônio Prado possui o maior acervo da cultura italiana, em madeira, do 

Brasil, composto por 48 casas tombadas, no ano de 1985, pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). A Figura 02 apresenta a imagem de algumas edificações tombadas.  

 

 
Figura 02 – Edificações tombadas pelo IPHAN em Antônio Prado 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Antônio Prado (2013) 

 

2.2 Disposição dos contêineres 

Em junho de 2013, foram instalados 33 conjuntos de contêineres cuja disposição foi 

realizada mediante aprovação de um projeto junto ao IPHAN. A proposta de localização dos 

contêineres foi de instalação dos mesmos entre os canteiros, de forma a não prejudicar os 

estacionamentos para veículos junto aos passeios públicos. A Figura 03 apresenta a disposição dos 

contêineres na área urbana do Município. 

 



 

 

 
Figura 03 – Localização dos contêineres instalados na área urbana do município. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Antônio Prado (2015) 

 

As cores dos contêineres (verde-orgânico e azul-reciclável) foram definidas visando 

torná-los discretos para não interferirem na paisagem do acervo tombado pelo IPHAN. Os contêineres 

são identificados segundo a tipologia de resíduo a ser acondicionado. 

 

2.2 Caracterização dos resíduos  

Os critérios para a realização da caracterização foram adaptados para este estudo, 

considerando o porte do município e suas peculiaridades. A metodologia utilizada para a 

caracterização dos resíduos foi fundamentada na proposta de Schneider e Lima (1994), conforme 

etapas apresentadas na sequência:  

I. Amostragens: primavera (Outubro/2014) e verão (Fevereiro/2015) 

II. Origem das amostras: por ser um município de pequeno porte e não apresentar uma 

diferenciação de classe social entre os bairros foram definidas duas amostras, uma da área central e 

outra dos bairros conforme apresentado na Tabela 1. 

 



 

 

Tabela 1. Origem das amostras 

Amostra Origem Forma de coleta Tipo de resíduo Tipo de coleta 

A Área central Conteinerizada 
A.1. Orgânico Regular 

A.2. Reciclável Seletivo 

B Bairros  Porta-a-porta 
B.1. Orgânico Regular 

B.2. Reciclável Seletivo 

Fonte: Autores (2015). 

 

III. Composição das amostras: os caminhões coletores realizaram trajetos específicos nas 

áreas definidas, alternando ruas e bairros, para que os resíduos coletados fossem distribuídos de forma 

homogênea na parte traseira do caminho compactador. Este procedimento, somado a não compactação 

dos resíduos foi adotado, visto que o município não possui Central de Triagem, aterro sanitário ou 

estação de transbordo. Esta condição afeta o descarregamento total da carga do caminhão que é do 

tipo compactador em virtude da topografia do município. Os resíduos foram retirados diretamente da 

parte traseira do caminhão coletor para a composição de amostras.  

Para as amostras oriundas da coleta regular, foram retiradas quatro sub-amostras, com 

volume aproximado de 200 L cada. Após uma avaliação visual das amostras selecionou-se duas de 

acordo com sua homogeneidade as quais foram então armazenados em tambores de 200 L. As 

amostras restantes foram descartadas. 

As amostras oriundas da coleta seletiva, foram acondicionadas em quatro tambores de 

200 L, totalizando 800 L. A Figura 4 apresenta esquematicamente o método adotado para a 

composição das amostras, para os dois tipos de coleta. 

 

 
Figura 04. Metodologia utilizada para composição das amostras de resíduos. 

Fonte: Adaptado Peresin et al. (2009) 

 



 

 

IV. Caracterização dos resíduos: As amostras de resíduos foram segregadas por tipologia 

de material (Figura 5), pesadas e posteriormente agrupadas com base nos critérios de tratabilidade, 

definidos por Schneider e Lima (1994):    

 

 Biodegradáveis: materiais passíveis de reincorporação nos ciclos biogeoquímicos, 

através da ação de organismos decompositores; 

 Recicláveis: materiais passíveis de reincorporação nos ciclos produtivos industriais; 

 Descartáveis: materiais para os quais ainda não existem processos que tornem possível o 

retorno de seus constituintes aos ciclos naturais ou artificiais, em um curto espaço de 

tempo, ou que sua reciclagem não seja economicamente viável (Segundo a PNRS 

(BRASIL, 2010), atualmente estes resíduos são denominados como rejeitos). 

 

 
Figura 05. Segregação dos resíduos que compõem as amostras nos diferentes materiais. 

Fonte: Autores (2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. 06 são apresentados os resultado 

com média das caracterizações físicas e composição gravimétrica realizadas nos meses de outubro de 

2014 e fevereiro de 2015, para as coletas regular e seletiva e para os sistemas de coleta porta-a-porta e 

contêiner. Os resíduos foram agrupados segundo os critérios de tratabilidade (biodegradável, 

reciclável e descartável/rejeito). 

 



 

 

 
Figura 16. Potencial de tratabilidade dos resíduos destinados à coleta regular e seletiva, pelos sistemas 

de coleta conteinerizada e porta-a-porta. 

Fonte: Autores (2014). 

 

Através da Figura 06 observa-se que, em relação à coleta seletiva, aproximadamente 63% 

dos resíduos é composto por materiais recicláveis enquanto que o sistema de contêiner recebe cerca 

de 9% a mais de resíduos biodegradáveis que o sistema porta-a-porta. Esta situação pode ser 

explicada, considerando-se que no sistema porta-a-porta, os coletores, ao observarem que os sacos 

possuem uma grande quantidade de material biodegrádavel não recolhem este resíduo, sendo coletado 

posteriormente pela coleta regular. Enquanto, no sistema de contêiner, não é possível realizar esta pré-

seleção. Isto causa uma série de problemas que irá afetar o gerenciamento dos resíduos como: 

contaminação dos materiais recicláveis, principalmente do papel, papelão e plásticos que agregam 

uma boa parcela de umidade de matéria orgânica, reduzindo o potencial de reciclabilidade destes; 

dificuldade de segregação em centrais de triagem; geração de odores; além de custos extras com 

transporte e posterior destinação a aterro sanitário.   

Na coleta regular por sua vez, observa-se que cerca de 76% dos materiais ali destinados 

são biodegradáveis, com uma diferença de cerca de 7% na destinação destes materiais entre os dois 

métodos de coleta. Os materiais com maior representatividade dentre os resíduos recicláveis, 

destinados à coleta regular, quer seja na coleta porta-a-porta, quer seja nos contêineres, são os 

plásticos (2,7%) e o papelão (0,8%). Na maioria dos casos, os resíduos desta categoria são destinados 

à coleta regular, por estarem impregnados com material orgânico possuir baixo valor comercial ou 

serem utilizados para embalar os resíduos. Este percentual de resíduos recicláveis aparenta ser 

insignificante, no entanto, no montante de resíduos gerados no município resulta em cerca de 8t/mês. 

Neste contexto, os principais problemas associados à segregação ineficiente dos resíduos destinados a 

coleta regular resultam no aterramento de material reciclável e redução da vida útil do aterro. 

Em relação ao impacto visual associado a inadequada disposição dos resíduos nas vias da 

área central do município de Antônio Prado, obtiveram-se resultados positivos, como pode ser 

observado pela Figura 7, onde está ilustrada a situação vivenciada antes e depois da instalação dos 

contêineres. A instalação dos contêineres, além de reduzir os impactos já comentados, não prejudicou 



 

 

a visualização dos prédios históricos, bem como a manutenção do aspecto histórico e cultural do 

município. 

 

 
Figura 7 – Antes e depois da instalação dos contêineres para a coleta seletiva e regular. 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Antônio Prado (2013) e Prefeitura de Antônio 

Prado (2015). 

 

5. CONCLUSÃO 

Os dados apresentados indicam uma tendência de melhor segregação dos resíduos 

destinados aos contêineres, tanto na coleta regular quanto seletiva, porém os resultados ainda não se 

mostram significativamente diferentes para considerar os contêineres mais eficientes que a coleta 

porta-a-porta. A melhor segregação dos resíduos destinados aos contêineres era esperada, visto que, a 

partir da instalação dos mesmos, com cores diferentes e identificação, a população tivesse um maior 

cuidado na segregação e no descartedos resíduos de maneira correta. A continuação dos estudos de 

caracterização física e composição gravimétrica, associados a campanhas de educação ambiental mais 

efetivas, junto à população e turistas, indicarão se haverá uma evolução positiva na eficiência da 

segregação dos resíduos.  

No que tange a melhoria no impacto visual junto ao Centro Histórico em virtude da 

instalação dos contêineres, no entanto, isto é perceptível visualmente, visto que os resíduos antes 

depositados sobre os canteiros passaram a ser acondicionados nos contêineres. Além do impacto 

visual pela eliminação dos resíduos nas ruas, há o impacto sobre a população visitante pela presença 

dos próprios contêineres, a eliminação da ação de animais sobre os resíduos e dos vetores que mais 

facilmente poderiam de proliferar em função da exposição dos resíduos a céu aberto. 

A partir dos resultados obtidos reforça-se que ações educativas envolvendo o público 

local e visitante são essenciais para a melhoria da segregação, promover melhorias locais como 

também seja exportada para os locais de origem dos visitantes que podem ser conscientizados e 

sensibilizados pela cultura não apenas da tradição e da gastronomia, mas também pela qualidade de 

vida e pelo cuidado com o meio ambiente. 
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