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Aqui inicia uma história
História que nunca terminou
Chama Santa Luzia
Pra nos contar por favor!

Chega carros pra derrubar
Mais o povo é lutador
Homem mulher e criança
Chama lá um bom doutor

Grita, corre ergue a voz
De quem, luta com puldor
Respeitando todas as regra
Que criou nosso Senhor
Amar o próximo como a nós mesmo
Não foi assim que ele falou?

Mais pra que tanta divisão
me explique por favor!
As ruas são afundadas
O lameiro cobre o pé
Nas Escolas nossa crianças
Pé de tody é o que é!
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A luz nem quero falar
tem até homem valente
Pra no Poste pendurar
Agua falta todo dia
Esperando a Luz chegar
A luz da esperança de Alguem
Pra ajudar

Aqui tem gente valente
Aqui também tem cidadão
Santa luzia tem valor
Pra toda População

Somos marcados em meio aos outros
Discriminado por cer daqui
Mas chega um povo bom
Que ainda olha por mim

Respiro bem devagar
Com o coração apertado
Hora fico, Hora vou
Se decida meu Senhor
Já estou ficando velha
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Mais meu coração cresceu
Tem mais filhos se chegando
Sempre agradecendo a Deus
Por ter um canto Pra morar
Sem aluguel a pagar
Gritando Santa Luzia
Você não vai se acabar

Preciso de moradia
Agua e Luz
Para viver
Eu trabalho todo dia
Pra me vestir e pra comer
E espero com muito orgulho
Santa Luzia
Vencer!

Aqui tem gente boa
E também tem gente mal
Mas para ficar igual
Veja o palacio Central
O que muda é só o piso
O bom Asfalto para pisar
O grau de Escolaridade de muitos que estão la

E para finalisar
Eu deicho meu parecer
Eu também sou cidadão
Igualsinho a você

Autora : Magda Soraia Farias Melo
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Poema inscrito no Concurso Comunitário
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caderno 01

Guilherme Nery Lacerda
Orientador: Profª. Drª. Liza Maria Souza de Andrade

vindo do barro

Trabalho final de conclusão de curso - 2° / 2020
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de Brasília
O conteúdo deste trabalho foi dividido em três cadernos para facilitar
a sistematização e entendimento da pesquisa desenvolvida. Desta forma os cadernos abordam respectivamente o contexto geral do território
tratado, as atividades de pesquisas de campo e levantamento desenvolvidas e por ultimo as propostas geradas quanto as estratégias de gestão
adequadas ao território. Seus títulos advém de poesias produzidas por
moradores no âmbito do Concurso Comunitário.

resumo
Esta pesquisa consiste em um Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo de base extensionista do grupo Periféricos. Por
meio deste se analisou a situação sanitária da comunidade de Santa Luzia localizada na Cidade Estrutural, região periurbana nas proximidades
do Parque Nacional de Brasília localizada ao lado do antigo Lixão da Estrutural. Tendo como base metodologias de participação e integração
como forma de aproximação às demandas locais, o trabalho abordou a
gestão de resíduos sólidos, esgotamento e economia solidária a partir de
levantamentos e momentos construídos dentro do território.
Neste sentido foi desenvolvido um concurso comunitário juntamente
com o coletivo das Mulheres poderosas cujo objetivo foi gerar uma aproximação com diferentes relações, identidades, memórias, reivindicações
e conflitos dos moradores e suas formas de expressão. Posteriormente
foi proposto um micro plano de gestão comunitária composto por estratégias de atuação sobre o contexto, tendo como objetivo a criação de
padrões de gestão do território a partir de uma visão integrada do planejamento urbano tendo como objetivo a promoção da saúde comunitária.
Palavras chave: gestão de resíduos sólidos, catadores, esgotamento, ecosaneamento e economia solidária
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Contexto do projeto
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Apresentação
Objetivos gerais
Objetivos específicos
Metodologia
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Santa Luzia existe e resiste

Histórico
Santa Luzia
Lixão da estrutural
Proposta de habitação de interesse social

Referências de projeto
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Plano de bairro Vila Cahui - Pedro Ernesto
Plano de Bairro Santa Luzia - Átila Rezende
Comunidade sustentável - Sofia Portugal
Linha estrutural - Thiago
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caderno 02

DENÚNCIA, DOR VERSOS AMOR

caderno 03

Santa Luzia este é meu lugar

4

Um pé na academia
outro no TeRRRitório

Micro plano de gestão comunitária local
estratégias de ecosaneamento, educação ambiental,
economia solidária e governança territorial

Frentes
Colaboradores
Linha do tempo

Esgotamento
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Cultura popular
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Águas cinzas
Águas escuras
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Concurso comunitário
Dia cultural

Contexto sanitário
Esgotamento
Gestão de resíduos sólidos
Drenagem
Recepção de água
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Governança territorial e
economia solidária

Gestão de Resíduos Sólidos
Recicláveis
Orgânicos
Rejeitos
istemas de plantio
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Redes solidárias
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Micro plano de gestão
comunitária local
estratégias de ecosaneamento, educação ambiental, economia solidária e governança territorial
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Figura 96 - Crianças jogando na rua

Neste caderno é apresentado o Micro Plano de Gestão comunitária. Este documento foi estruturado para compilar propostas, técnicas
e estratégias relacionadas ao contexto da Cidade Estrutural - DF, mais
especificamente da Comunidade de Santa Luzia. A estrutura proposta
para o plano busca articular e considerar diferentes aspectos a partir
de analises territoriais transescalares e interdisciplinares com enfoque
em questões sanitárias, ambeintais, economicas, culturais e de governança.

Quanto as condições do solo e as consequentes relações com
os modelos de ecosaneamento, o material não se aprofunda devido a
falta de informação especifica quanto as características do solo nos
materiais encontrados. Neste sentido, quando possível o material traz
indicações relativas a relação do saneamento e composição do solo,
porém são necessários mais estudos dessas condições para aprimorar
a implementação destas técnicas em larga escala.

Para sua composição foram utilizadas diferêntes cartilhas e manuais produzidas a partir de experiências principalmente brasileiras.
Buscou-se gerar um material instrutivo que possa servir como guia para
os próprios moradores, favorecendo a escolha das técnicas a serem
aplicadas e sua construção considerando as especificações relacionadas. O Plano da enfoque a estruturação e articulação de estratégias de
gestão para o território.
São feitas indicações quanto a locação de algumas infraestruturas, porém não foram produzidos muitos mapas com implantações especificas. A intenção desse material é abrir possibilidades de atuação,
de forma a dar base para processos integrados de planejamento do território. Neste sentido, o material traz informações para que os moradores ou demais agentes envolvidos na produção destes espaços possam
decidir a partir do contexto individual e coletivo específico, as formas
mais adequadas de intervenção sobre este território. Portanto a inserção de infraestruturas no território de forma não integrada a comunidade seria contraditório com os objetivos e metodologias do trabalho que
indica a urgencia de outras formas de atuação sobre estas realidades.
Devido o contexto da COVID-19, a produção do material deste caderno não contou com participação popular da comunidade em questão, porém seu conteúdo tenta considerar ao maximo o contexto de
Santa Luzia registrado e cenarizado nos diversos momentos gerados no
local a partir da vivência dos moradores e também a partir dos demais
estudos sobre a área desenvolvidos.
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Figura 98.2 - Cooperativa de costura local. Acervo pessoal

13

Saneamento ecológico
A vertente tradicional de manejo das águas urbanas, tem contribuído para aumentar os prejuízos financeiros, ambientais, estéticos, à saúde e, sobretudo, à qualidade de vida (ANDRADE, 2014). Uma abordagem
mais sustentável tem sido aplicada pelo saneamento ecológico, com
práticas caracterizadas pelo emprego de vegetação, para interceptar,
evaporar, armazenar, absorver e infiltrar nutrientes e sedimentos, bem
como pela preservação e aproveitamento das águas (SOUZA, CRUZ E
TUCCI, 2012).
Os sistemas de saneamento ecológico visam um maior aproveitamento das águas residuais, sua aplicação é possível tanto nas cidades
quanto no campo, utilizando as fontes hídricas disponíveis de forma a
considerar as demais características do território para propor soluções
adaptadas ao contexto.
A aplicação desses princípios pode gerar uma gestão cada vez
mais local, que dependa menos de captações e infraestruturas externas
por meio de uma relação com a comunidade que permita a todos se
relacionarem de forma mais responsável e lúcida seus efluentes gerados. De acordo com Andrade (2014), o saneamento ecológico envolve
princípios que podem otimizar os sistemas de abastecimento de água,
manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário, por ser composto
por uma gama de técnicas, com soluções otimizadas e econômicas.
De acordo com a Lei de Saneamento Básico nº 11.445, a universalização do saneamento é um preceito para as políticas públicas, por
meio da garantia de acesso à infraestruturas básicas ou serviço por
parte da populção, sem qualquer barreira de acessibilidade, seja legal,
econômica, física ou cultural.
As infraestruturas cinzas sanitárias convencionais exigem grandes investimentos e mudanças na configuração dos territórios, devido
a maior facilidade de aplicação dos encanamentos em formas urbanas
mais ortogonais, ao contrário do que ocorre em ocupações autoconstruídas, onde geralmente ocorrem configurações mais espontâneas.
Portanto os modelos de saneamento ecológico melhor se adaptam e
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Figura 97 - SaÍda de residência com fossa localizada na entrada
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representam estratégias mais econômicas a estas realidades devido a
facilidade de implementação e adaptação de tratamentos descentralizados locais.

Esgotamento

No caso de Santa Luzia, outro fator favorável para a escolha desse
tipo de infraestrutura se dá devido os saberes e atividades já desenvolvidas no território para disponibilizar equipamentos que supram as
demandas sanitárias locais. A consolidação e gestão de tais infraestruturas verdes poderia gerar empregos e renda, de forma articulada a
outras cadeias produtivas e iniciativas já existentes localmente.
Não é condizente inserir técnicas centralizadas de saneamento
de forma a desconectar essas pessoas das suas produções residuais e
impactos cotidianos. Seria mais interessante a inserção dessas pessoas na gestão a partir de investimentos em capacitação, infraestrutura e
educação ambiental, incentivando sua atuação como agentes de propagação de novos hábitos e formas de se relacionar com os descartes de
lixo e esgoto. Essa transição exige uma nova maneira de ver e pensar
a produção e o consumo, envolvendo transformações inter e intra geracionais e outros modelos e sistemas de valores, crenças, inclusive a
ressignificação do próprio conceito de desenvolvimento.
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águas cinzas
Círculo de bananeiras

demanda intermediária de espaço físico para sua inserção.
Sua aplicação ao território pode favorecer a saúde comunitária
por evitar o despejo de fluidos nos lotes e ruas, desta forma diversos
conflitos dentro da comunidade advindos da convivência com esses fluxos de fluidos pelos espaços comunitários poderiam ser amenizados,
gerando um fortalecimento das relações entre vizinhanças.
Contexto de inserção
Com base em BENCHOUCHAN (2018) em “tecnologia social
como alternativa para tratamento de esgoto em comunidades tradicionais da Amazônia”, se indica a inserção do Círculo de Bananeiras em
área plana com recepção de bastante insolação, para isso é favorável a
sua disposição em local voltado para o norte de forma a receber mais
sol. Também é recomendado um distanciamento mínimo de 1,5m de
árvores e construções além de aproximadamente 15 metros de poços
de recepção de água. Esta técnica não é apropriada para locais onde
ocorra alagamento.
Segundo o manual Catalosan da Fundação Nacional da Saúde, a
área mínima demandada para inserção da infraestrutura é de no mínimo
4m². Dependendo do volume de águas cinzas geradas e do tipo de solo,
pode ser necessário a inserção de mais de um círculo de bananeiras
para atender a toda demanda.

Figura 98 - Figura de um ciclo de bananeira - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E6 - E7 - E10 - E11 - E12 - E.3
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Essa estratégia de tratamento de águas cinzas também pode ser
utilizada para tratamento de águas com urina. Representa uma infraestrutura possível de ser aplicada pela comunidade de Santa Luzia por ter
processos de construção e manejo simplificados, de baixo custo e com
18

Uma alternativa ou complemento a esse modelo de tratamento que pode funcionar para o recebimento de baixos fluxos de águas
cinzas é a disposição em volta de árvores frutíferas como jabuticaba e
acerola por aumentarem sua produção dependendo da disponibilidade
hídrica. Esta técnica se assemelha ao circulo de bananeiras em relação
aos materiais utilizados, porém nesta a escavação ocorre envolta das
árvores com profundidades de até 50cm.
Construção
.
Para a construção recomenda-se escavar o solo deixando-o em
forma de bacia, com aproximadamente 1,5 m de diâmetro e 0,8m a 1m
de profundidade. A terra retirada é inserida no perímetro da borda da
escavação, criando uma elevação das laterais. O buraco é preenchido
com matéria orgânica de difícil decomposição como galhos de forma
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desorganizada, permitindo assim a existência de espaçamentos entre
estes que serão ocupados pela água. Acima dessa camada é inserido
palha de forma a permitir a entrada de oxigênio que contribuirá para a
decomposição da matéria ao mesmo tempos que isolará a porção orgânica do contato de mosquitos e outros animais indesejados.
Para a tubulação de águas cinzas é indicado um caimento de 1%,
que representa um desnível de 1 cm para cada 1 metro percorrido para
direcionamento das águas até o meio da camada de palha. Evitando
que a água fique em contato com a superfície e contribuindo para a
decomposição de restos de comida e gordura sobre essa matéria . Na
boca do encanamento que é posicionada ao centro do círculo é indicado a colocação de um joelho para diminuir a velocidade das águas.
A água despejada no local infiltrará e principalmente será absorvida pelas raízes das plantas que serão inseridas logo ao lado da borda.
É indicado a plantação de vegetação com alta demanda por água como
bananeiras principalmente, mas também podem ser utilizadas mamoeiros e no caso de áreas sombreadas as taiobas são uma boa alternativa
por não exigirem exposição a luz com muita intensidade. O orçamento
para implementação vai depender da disponibilidade de ferramentas e
de mudas do local, se trata de uma estratégia de baixo custo necessitando de ferramentas comuns para sua construção e manejo.

Manutenção
A manutenção do círculo de bananeira envolve processos simplificados de manejo como colheita das frutas, podas das plantas, adição
de material orgânico como podas e palha além da retirada de húmus
que pode ser utilizado para plantio.

Figura 100 - Dimensionamento do círculo de bananeiras. Fonte: Setelombas.

Figura 99 -Dimensionamento do círculo de bananeiras. Fonte: Setelombas.

20

21

Tanques de filtragem

Contexto de inserção
Esta técnica seria facilmente aplicada ao contexto de Santa Luzia
por permitir ser inserida conforme a disposição de área do local. Portanto pode conter percursos maiores que permitirão um melhor tratamento
dos efluentes caso seja possível. Porém com poucos recipientes já é
possível chegar a níveis satisfatórios de tratamento de forma a simplificar a aplicação do efluente que sairá do sistema podendo ser aplicado
em plantios ou para irrigação de plantas em geral.
Outra característica favorável a sua aplicação é a possibilidade de
ser construído com diferentes materiais, permitindo adaptações com
recurso locais de forma a garantir um baixo custo. Os recipientes gerados podem estar elevados do solo de forma a evitar a entrada de águas
da chuva em casos de alagamento ou empoçamento.
Construção

Figura 101 - Ilustrações de tanques de filtragem - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E6 - E7 - E10 - E11 - E12 - E.3 - C2 - C5 - D3 - D4
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Existe uma grande variedade de formas de aplicação desta técnica, algumas produzindo ciclos mais completos de tratamento e outras
sendo associadas a outros modelos como wetlands, lagoas banhadas
e ciclo de raízes. Se trata de uma alternativa para tratamento de águas
cinzas que proporciona a passagem da água por um série de camadas
envolvendo materiais diversos, com a presença de microrganismos que
vão favorecer a redução da carga orgânica e também se utilizando do
metabolismo das plantas para favorecer a redução de patógenos e nutrientes.
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Sua construção envolve a criação de uma série de tanques conectados por encanamentos de forma a garantir a passagem dos efluentes
por todas camadas criadas. Estes recipientes podem ser de manilha de
concreto, ferrocimento, bombonas plásticas, galões plásticos, alvenaria
impermeabilizada, recipientes de fibra de vidro dentre outros.
É interessante ser instalada uma caixa de gordura de forma a evitar que grandes quantidades sejam direcionadas para o sistema. A conexão com os recipientes deve ocorrer de forma a levar os efluentes
até sua base evitando assim a exposição de matéria orgânica principalmente no primeiro local de recebimento com a saída localizada em sua
parte superior oposta um pouco abaixo do nível da entrada de forma
a direcionar os fluidos para o próximo recipiente. Nesta primeira bacia
será inserido materiais de diferentes tamanhos de forma a criar um ambiente propício para a atuação de diversos microorganismos responsáveis por decompor a matéria orgânica. Portanto primeiro podem ser
dispostos resíduos da construção civil, depois britas e por fim área, sendo indicado a inserção de uma manta ou tela entre a camada de areia e
brita de forma a evitar a mistura das camadas.
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Este procedimento será repetido nos próximos se tornando possível a inserção de mais uma camada de terra e vegetações que vão
contribuir para o processo de tratamento desses afluentes. Podem ser
aplicadas diversas espécies vegetais adaptadas a locais com grandes
quantidades de água no solo.

Vala de infiltração

É indicado a utilização de recipientes com no mínimo 50cm de
altura. Para facilitar a manutenção destes se indica ainda a construção
de saídas hidráulicas com a inserção de tubulações que conectem o
fundo do tanque até um local intermediário dos recipientes, permitindo
sua abertura de forma esporádica de forma a contribuir para o mantimento da eficiência do sistema com o passar do tempo.
Manutenção
A manutenção do sistema envolve o manejo das plantas além da
disposição das águas que sairão do sistema em local propício para sua
infiltração. Não é indicado a utilização de produtos de limpeza com cloro e demais químicos que possam prejudicar a presença dos microorganismos. Também é importante acompanhar se não estão se proliferando mosquitos nas águas que podem acabar ficando sobre as camadas
além da retirada do lodo pelo cano de manutenção 1 vez ao ano ou a
cada 2 anos.

Figura 102 - Ilustrações de valas de infiltração - Tauan Conceição

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E6 - E7 - E10 - E11 - E12 - E.3 - C2 - C5 - D3 - D4
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Esta técnica é utilizada para pós tratamento e disposição no solo
de efluentes já advindos de sistemas de tratamento como os tanques
de filtragem. Consiste em um sistema simplificado cuja operação favorece a infiltração dos efluentes no solo de forma a evitar sua disposição
sobre o terreno principalmente em locais sem a presença de demais
vegetações que poderiam receber essa carga hídrica.
Contexto de inserção
Esta técnica exige pouco investimento e demanda pouca área para
sua implementação. Sendo indicada para recepção final dos efluentes
de outras técnicas de tratamento de águas cinzas em casos onde não
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se mantenha cultivo de outras plantas. Segundo Catalosan devem ser
construídas pelo menos duas valas de infiltração de forma paralela. Seu
comprimento varia de acordo com a capacidade drenante do terreno e
sua profundidade e largura podem ter em média 50 cm também podendo variar de acordo com a demanda e características do solo.
Construção
.
Segundo o manual Catalosan, a construção é feita por meio da
inserção de um duto perfurado envolvido com pedras britadas e alinhados no interior de valas recobertas com solo da própria localidade de
instalação. Estes tubos perfurados podem ser substituídos por varas de
bambu paralelas ou tijolos furados alinhados na direção dos furos, estes elementos tem por objetivo favorecer a distribuição do liquidos nos
interior das valas. A vala deve ser preenchida com brita até a metade e
coberta com solo sendo indicado a inserção de alguma manta ou tela
entre as duas camadas de forma a evitar a mistura. O conduto distribui
o efluente ao longo da vala, propiciando sua infiltração subsuperficial. A
eficiência do processo em remover nutrientes e patógenos da água para
recarga de aquífero depende das características de cada solo.
Manutenção
Não demanda manutenção além da necessidade de separação de
sólidos e gorduras de forma a evitar entupimentos e a impermeabilização do solo.

Caixa de passagem para esgoto

Figura 103 - Caixa de passagem para esgoto - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E6 - E7 - E10 - E11 - E12 - E.3 - C2 - C5 - D3 - D4
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Este equipamento básico de esgotamento é utilizado para unir os
efluentes advindos de diferentes fontes a partir da recepção de seus
encanamentos e direcionamento para uma única saída, sua inserção
favorece a manutenção das encanações por simplificar as conexões
entre estas.
Contexto de inserção
Este equipamento demanda pouca área para inserção e baixos
custos de construção. Sua construção poderia ser feita localmente a
partir de moldes com aplicação de concreto nas mini indústrias de pré
moldados presentes em Santa Luzia.
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Construção
.
A construção de mais de uma caixa de passagem é recomendada
para garantir a separação das águas cinzas e águas dos sanitários. Em
sua construção é importante garantir que não ocorra acúmulo de água
no fundo desses recipientes de forma a garantir o fluxo contínuo dos
efluentes, para isso o nivelamento da base deve contribuir para esse
direcionamento das águas. Seu sistema de vedação deve isolar este
recipiente de forma a impossibilitar a entrada de insetos, pequenos animais, águas de lavagem de pisos e águas pluviais.

Caixa de gordura

Manutenção
É interessante fazer a inspeção desses elementos de tempos em
tempos para conferir se não está ocorrendo acúmulo de água, tamponamento de algum encanamento ou presença de animais indesejados.

Figura 104 - Ilustração de caixa de esgoto - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E6 - E7 - E10 - E11 - E12 - E.3 - C2 - C5 - D3 - D4
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
A inserção de caixas de gordura nos sistemas residenciais de esgotamento, principalmente para recebimento dos efluentes da pia da
cozinha possibilita a separação de gorduras, graxas e óleos de forma a
favorecer os processos de tratamento dos mesmos. Pensando na utilização de técnicas de ecosaneamento para o tratamento dos efluentes
da comunidade, esta separação é fundamental para se evitar problemas
como entupimento de tubulações e dos próprios sistemas de tratamento.
Contexto de inserção

Figura 105 - Ilustração de caixa de esgoto 2 - Gabriel Lyon
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Este equipamento pode ser encontrado em lojas de construção a
preços que variam entre 50 e 150 R$ e sua inserção ocupa uma área
mínima no terreno. Os modelos disponíveis no mercado são a partir de
materiais plásticos, mas uma alternativa de produção seriam modelos
em concreto que poderiam ser facilmente construídos nas mini indústrias de elementos de concreto presentes no território.
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Para a sua aplicação é interessante considerar a quantidade de
usuários possibilitando um correto dimensionamento deste. Se indica
para este fim a utilização de equipamentos com capacidade mínima de
31 litros, estes podem receber os afluentes de mais de uma residência
desde que suas dimensões sejam adaptadas a demanda.

águas escuras
Banheiro seco

Construção
Estes equipamentos podem ser feitos a partir de material plástico,
concreto, fibrocimento e alvenaria desde que se garanta um bom vedamento e impermeabilização destes. As caixas de gordura presentes no
mercado contém cesto interno de forma a favorecer os processos de
manutenção. De forma geral a conexão de entrada deve estar em um
nível um pouco acima do cano de saída de forma a favorecer o fluxo dos
efluentes. Este equipamento deve conter um mecanismo interno que
possibilite a retenção da gordura e o escoamento dos demais efluentes.
Seu sistema de vedação deve impossibilitar a entrada de insetos, pequenos animais, águas de lavagem de pisos e águas pluviais.
A NBR 8160:1999 específica as características gerais para a construção destes equipamentos.
Manutenção
Segundo a cartilha da Catalosan de saneamento ecológico, as
gorduras captadas ao resfriarem e oxidarem formam uma camada espessa acima da superfície da água e os sólidos decantam ao fundo.
A manutenção desse equipamento envolve a retirada principalmente
da camada superficial de gordura pelo menos a cada 6 meses. Essas
gorduras podem ser enviadas a sistemas de compostagem ou servir
para criação de sabões. Em casos de utilização de técnicas de ecosaneamento envolvendo compostagem como círculos de bananeira o uso
deste equipamento pode ser dispensado.
Mesmo com este equipamento é interessante utilizar peneiras
nos ralos da pia de forma a diminuir o despejo de matéria orgânica e
também se indica a separação das gorduras o máximo possível de forma a sobrecarregar menos esta infraestrutura.
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Figura 106 - Ilustração de banheiro seco - Angela de Carvalho

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E8 - E9 - E12 - A1
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características principais)
Esta técnica sanitária representa uma alternativa possível de ser
utilizada pela comunidade de Santa Luzia para tratamento de fezes e
urinas. Sua manutenção mesmo que contínua não demanda procedimentos complexos e o fato da infraestrutura não misturar os resíduos
com água para seu transporte facilita os processos de manejo, tratamento e formação de compostos orgânicos que passando pelos pro31

cessos de compostagem controlados podem ser utilizados em sistemas de plantio.
Existem diferentes estratégias para o tratamento do composto
gerado utilizando essa mesma técnica. Para a escolha e adequação
do modelo de tratamento a realidade local precisam ser consideradas
questões como disponibilidade de espaço, de tempo para manutenção,
das condicionantes climáticas e a relação com o solo do terreno.
Em todas estas possibilidades é importante o aquecimento do
material gerado por processos de compostagem com liberação de calor por ser capaz de matar os patógenos presentes nas fezes. De forma
geral, mesmo os seres nocivos, seus poros e ovos mais resistentes não
sobrevivem muito mais do que 1h expostos a temperaturas de 60° ou
mais. Este aquecimento é fundamental para a disposição final de forma
simplificada do composto gerado, e para a continuidade do ciclo com
sua aplicação em sistemas de plantio.
Se indica para o composto gerado nesses processos sua aplicação sobre espécies vegetais de desenvolvimento elevado do chão, não
sendo indicado sua aplicação sobre hortaliças devido a possibilidade
de ainda existir um potencial patogénico no composto, decorrentes de
possíveis desestabilizações de processos de compostagem, que podem ocorrer por diversos fatores, mas sua regulação é possível de forma simplificada a partir do acompanhamento contínuo dessas leiras.
Esta técnica pode ser feita com ou sem separação da urina das fezes. Sendo interessante manter um recipiente para sua separação, porque sua disposição excessiva na câmara pode provocar maus odores.
Contexto de inserção
Esta técnica se adequa a áreas rurais e urbanas, é uma alternativa eficiente para locais com pouca disponibilidade de água, com solos
encharcados ou com recepção de grandes cargas de fluidos nos períodos chuvosos e quando existe demanda por composto orgânico para
plantios.
A área demandada para sua inserção depende da forma de tratamento do composto escolhida, mas de forma geral é necessário uma
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área mínima de pelo menos 3 m² para a construção do banheiro acrescidos em torno de 3m² para construção da cabine de recepção caso seja
o caso, podendo também o composto ser tratado em outro ambiente
a partir de leiras sobre o solo ou recipientes com maior isolamento do
solo demandando em torno de 4m² para seu tratamento.
Os custos de implementação vão depender dos materiais e da relação entre projeto e mão de obra demandada, de forma geral estes
custos não devem ultrapassar 1500,00 R$. Por mais que esta técnica
tenha custos altos de implementação, ainda sim representa uma boa
alternativa por ela em si já contemplar a construção de um sanitário,
podendo ter área para banho acoplada e servindo como sustentação
para a caixa d’água.
É fundamental que se faça um sistema de drenagem e impermeabilização para evitar a infiltração de fluídos com capacidade contaminante no solo quando a compostagem for feita em leiras. Outra questão
a ser considerada é quanto a questões culturais devido a necessidade
de manejar estes dejetos, mesmo que a utilização de instrumentos e
acessórios básicos já garantam a proteção de quem vai gerir o tratamento dos resíduos, a disposição e aptidão de toda família para se envolver no processo e adaptar padrões de comportamento já consolidados precisa ser considerada.
A construção da estrutura do banheiro se dá fora das casas, em
uma distância segura e cômoda para os moradores, é indicado por volta de 3 a 5 metros de distância da residência. O piso do banheiro deve se
elevar em torno de 1,20 metros do nível do chão, contando com escada
externa para acesso a infraestrutura, portanto restrições quanto acessibilidade precisam ser consideradas. Em sua parte interna é feita um
nível elevado a 45cm do piso com uma perfuração na parte central onde
se encaixa um assento plástico com tampa.
Construção
Com cabine acoplada para compostagem
A cabine construída em alvenaria deve ter inclinação de 45°, sendo coberta com uma chapa metálica pintada de preto. A circulação de
ar na câmara promove a desidratação do material e neutralização de pa33

tógenos juntamente com o aquecimento do material. A decomposição
da matéria neste caso é feita basicamente a partir da liberação de calor decorrente de processos exotérmicos e do aquecimento da mesma
pela exposição da placa metálica de fechamento ao sol
A saída do ar quente e dos gases da compostagem ocorre pela
chaminé, sua conexão deve ficar atrás na região superior do assento sanitário, para evitar que o cheiro volte para dentro do banheiro. A cabine
deve ficar voltado para o Norte, de forma a permitir maior insolação e ter

sua superfície superior de placa metálica pintada de preto, garantindo
um bom isolamento e aquecimento suficiente para favorecer a compostagem termofílica dos dejetos.
Neste modelo podem ser utilizadas uma ou duas cabines. A opção por duas cabines permite o tratamento dos resíduos no próprio recipiente, pois é possibilitado um rodízio na sua utilização que permite o
descanso da matéria quando um recipiente encher passando a se utilizar o outro, desta forma a demanda por manutenção se torna menos
frequente. No caso de se construir apenas uma cabine o composto será
levado para tratamento em outro local para completar a compostagem,
demandando mais manejo deste material.
Com compostagem em ambiente separado em leiras
Outra possibilidade mais econômica, porém que exige manutenção mais frequente é a utilização de bombonas para recebimento dos
dejetos ao invés da cabine. BENCHOUCHAN em “Tecnologia social como
alternativa para tratamento de esgoto em comunidades tradicionais da
Amazônia” indica a instalação na parte inferior e externa do banheiro da
bombona plástica impermeável com capacidade de armazenamento de
200 L, encaixando-a embaixo do assento, e utilizando-a para o acondicionamento dos dejetos. É interessante construir uma base de madeira
para facilitar a retirada da bombona assim que atingir a capacidade limite de 80%. É importante que se instale uma saída na tampa para a saída
de gases podendo ter uma extensão ligada a uma chaminé.
O material recolhido é transferido para uma área de compostagem, podendo ser uma leira sobre o terreno ou sobre a superfície de
um recipientes grande de base impermeável podendo ser construído de
alvenaria. No caso da aplicação sobre leiras convencionais, é indicado
de preferência sua inserção em ambiente sombreados que não receba
muita água da chuva nem enchentes. Também é indicado a construção
de sistema de drenagem contendo isolamento da base com manta plástica. Neste modelo a decomposição da matéria também será facilitada
por processos exotérmicos, tendo a ação de digestão por micro e macro
organismo como um complemento acelerando esse processo.

Figura 107 - Ilustração de banheiro seco com cabine de compostagem- Tauan Coceição
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No caso da inserção em um recipiente é interessante que tenha
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orifícios laterais permitindo maior ventilação, podem mantendo uma camada de matéria seca como palha para não atrair animais. Em ambos
os casos é importante manter uma boa relação entre a umidade, temperatura, aeração e proporção carbono e nitrogênio ( sendo carbono a
matéria seca e nitrogênio a matéria orgânica). Para isso sempre utilizar
material seco para o isolamento do composto e permitir sua aeração
pela aplicação de materiais grandes na sua parte inferior.
Materiais

Materiais e elementos necessários: estrutura, paredes, cobertura
da edificação, pia com torneira, escada para acesso ao banheiro, porta
de acesso para o compartimento onde fica o tambor de compostagem,
canal de ventilação (para que o mau cheiro e vapor seja direcionado
para fora) assento de vaso sanitário com tampa, porta do banheiro, chuveiro, balde para mistura de materiais secos da descarga, tampo superior, onde vão acoplados os conectores da chaminé e da bombona | e
canos e curvas 20mm de PVC.
O canal deve ser bifurcado ao final, em formato de T, para que não
caia água da chuva dentro do tambor e também deve ser telado para
evitar entrada de animais recebendo uma pintura de preto.
Com compostagem externa
Espaço protegido, onde receba raios solares, para colocação dos
tambores | 2 tambores de compostagem de 200 litros feitos de plástico
PEAD (plástico rígido, resistente, bom para conservar temperaturas) de
cor escura | conector do acento com a bombona, cilindro de chapa de
alumínio, plástico ou aço com 40 cm de largura e perfuração para conectar a chaminé e unida a bambona por saco plástico ou lona.
Com cabine de compostagem
Cimento para a construção da cabine | estrutura metálica | chapa
metálica pintada de preto para a cobertura da cabine | portas com sistema de ventilação telado para manutenção.
Manutenção (cuidados e adaptações)
O processo de compostagem dura de 3 a 6 meses. É indicado um
descanso de 6 meses a 1 ano dessa pilha, após finalizada a colocação
de novos materiais para a utilização do composto. Para mais detalhes
acerca das características dos processos de compostagem com liberação de calor indicamos a consulta a área específica sobre compostagem de orgânicos onde as técnicas estão melhor detalhadas.

Figura 108 - Ilustração de banheiro seco com compostagem externa - Tauan Conceição
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De forma geral se indica a inserção de duas canecas de material seco em cada descarga. A matéria seca contribuirá para diminuir o
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cheiro gerado além de ser fundamental para o processo de compostagem. Pode ser utilizado serragem de preferência em lascas finas, papel
picado, palha e folhas. Também pode ser inserido um pouco de terra
misturada com cinza para auxiliar na compostagem. Para a inserção
desses compostos fica ao lado do vaso um balde com o material e um
recipiente menor para auxiliar a jogar a matéria seca após o uso do banheiro, podendo ser aplicado o papel higiênico juntamente.
Em nenhum dos casos é indicado utilizar produtos químicos de
limpeza tradicionais para a higienização do vaso, pois podem matar os
organismos que vão garantir a decomposição do composto, sendo sugerido a utilização de vinagre para tal. Também é importante sempre
manter a tampa do assento abaixada para melhor direcionar o vapor
para a chaminé e evitando a entrada de animais
Urina
Para a separação da urina no banheiro seco, é possível direcionar
os fluidos até recipientes de armazenamento ou conectado a um ciclo
de bananeiras, que também pode receber as águas da pia e do chuveiro.
Quanto aos elementos sanitários é possível adaptar o assento do banheiro seco com uma entrada a mais, essa entrada pode ser um balde
ou funil, que acoplado ao assento permite a separação. A urina neste
caso é captada por uma encanação que a leva até um recipiente onde
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Figura 109 - Ilustração de mictório feminino - Angela de Carvalho

será armazenada.
Também são encontrados no mercado modelos de mictório femininos e masculinos e ainda é possível a criação de elementos adaptados com utilização de materiais de fácil acesso. O “Catálogo de Soluções Sustentáveis de Saneamento Gestão de Efluentes Domésticos“ da
CataloSan traz algumas destas estratégias de adaptação de elementos
sanitários para separação da urina.
Para a construção do mictório feminino adaptado, que também
pode ser utilizado por homens desde que urinem sentados, pode ser utilizado um banquinho de plástico. Basicamente em seu assento é feito
um corte onde será encaixado um funil, servindo para recolher a urina
que será direcionada por uma mangueira conectada na extremidade do
funil.
Já a construção do mictório masculino adaptado pode ser inserido um funil na entrada do galão de recepção com uma mangueira até o
fundo do recipiente. O ideal é que o banheiro seco tenha um bom sistema de ventilação permitindo a renovação do ar para não ocorrer maus

Figura 110 - Ilustração de mictório masculino - Angela de Carvalho
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odores pela liberação de amônia.

Fossa de evapotranspiração

Em todas as estratégias é interessante borrifar água com vinagre
após seu uso para evitar o mau cheiro, e sua limpeza pode ser também
feita com a aplicação de vinagre. Nos casos onde se opte por armazenar o material é indicado o prolongamento da mangueira até a base do
recipiente de armazenamento, evitando o retorno de odores.
Quanto ao armazenamento se indica a utilização do ambiente
abaixo do banheiro seco para guardar os recipientes juntamente com o
recipiente com as fezes e material seco, o recipiente de recepção pode
ser de plástico ou fibra de vidro. Para uma adequada aplicação da urina
em sistemas de plantio, considerando a carga nutritiva existente nas
urinas, se indica dissolver em uma proporção de uma parte de urina
para 10 partes de água ou manter o material em descanso por 6 meses.
O período de descanso contribui para a alteração do seu PH de forma a
dificultar a sobrevivência de substâncias maléficas à saúde. Após esse
período o material pode ser aplicado em plantios, caso seja em hortaliças é importante se atentar para aplicar ao menos um mês antes do
consumo final destes alimentos.
A geração de maus odores no armazenamento no momento do
seu manuseio por conta da volatilização da amônia pode vir a incomodar a pessoa responsável pela sua manutenção. Porém no seu uso cotidiano para o usuário do banheiro este fator pode ser bastante reduzido
com a sua correta higienização e manutenção.

Figura 111 - Ilustração de bacia de evapo transpiração - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - E.2 - D3

Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Este sistema é indicado para o tratamento somente das águas
geradas nos sanitários, portanto sua inserção precisa estar em conjun40
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to com outras infraestruturas que possibilitem o tratamento das águas
cinzas. Se trata de uma sistema fechado com base impermeabilizada,
portanto não ocorre a saída de água e a matéria orgânica é decomposta
sem a presença de oxigênio pela ação de micronutrientes. A água neste
modelo é sugada pelas plantas localizadas na superfície do tanque.
Contexto de inserção
Esta técnica se mostra favorável a aplicação em Santa Luzia por
ser uma infraestrutura durável que garante um tratamento bastante controlado dos dejetos com necessidade de pouca manutenção. Porém se
mostra desfavorável quanto ao custo de inserção relativamente alto que
varia de acordo com a localidade e do número de usuários além da alta
demanda por área. Em média se prevê para esse sistema 2 m² de área
por usuário e de 1 a 1,2 m de profundidade, considerando a proporção
e forma de ocupação da maioria dos lotes de Santa Luzia essas dimensões representam um desafio a inserção, podendo ser adequada em
casos de lotes vizinhos vazios ou até mesmo em trechos de espaços
públicos. Outro ponto delicado para a inserção local é a existência de
alagamentos em alguns lotes, nestes casos seria interessante elevar
as laterais de alvenaria de forma a evitar a demasiada entrada de águas
advindas da falta de infraestrutura de drenagem urbana. Este modelo
não produz odores.
Construção
Tendo como base o Catalosan cartilha de saneamento ecológico
a construção do tanque se inicia com a escavação da área demandada
que em seguida recebe a camada impermeabilizante em sua base e
laterais que pode ser feita de alvenaria cerâmica, ferrocimento ou de
lonas resistentes como as de PVC ou PEAD tendo espessura mínima
de 1,5mm. A câmara de recepção das águas escuras é geralmente feita
por meio do enfileiramento de pneus que são travados lateralmente e
dos quais dois recebem furos na sua parte superior para conexão com
o cano de entrada de um lado e do respiro do outro, é importante travar
os pneus lateralmente para que não se desloquem no processo de preenchimento do tanque.

Posteriormente se insere uma camada fina de brita e depois de areia
com aproximadamente 10 cm cada e por último o tanque recebe uma
camada de terra de no mínimo 25 cm que receberá o plantio de espécies
com alta demanda por água. Abaixo da camada de terra é possível se
inserir uma manta ou malha tendo como finalidade diminuir a mistura
dos materiais.
A conexão dos canos entre o banheiro e o tanque pode ser feita
por uma caixa de passagem. No caso do DF por ser uma região mais
seca não é necessário a construção de saída de água desse sistema,
porém caso o sistema seja subdimensionado é interessante a construção de saída por meio da inserção de um encanamento em sua região
oposta a entrada e ligação com outros modelos como o círculo de bananeiras que continuarão o tratamento.
Manutenção
A digestão da matéria orgânica acontece na câmara de recepção
e na camada de entulho cerâmico, posteriormente este efluente rico em
nutrientes é distribuído nas demais camadas por capilaridade e absorvido pelas plantas. A água é evaporada através do solo e das folhas por
meio do seu metabolismo. O manuseio e manutenção envolvem atividades simplificadas como a colheita de frutos que podem ser consumidos
e podas das plantas. Não necessita de retirada de lodo pelo tubo de inspeção. Para a higienização dos sanitários se indica utilização de vinagre
visto que a utilização de produtos químicos podem afetar a atuação dos
microorganismos presentes no tanque.

Na primeira camada se utiliza resíduos da construção civil de
preferência com materiais cerâmicos até em média a altura dos pneus.
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garante a remoção total de matéria orgânica do esgoto sanitário, porém
a partir de estudos foi constatado uma redução considerável de 60 a
80% já existindo estudos estrangeiros onde se alcança valores superiores a 90% de acordo com Aplicação da vermifiltração no tratamento de
esgoto sanitário de Madrid Francisco. O vermifiltro deve ser associado a
outras técnicas como o círculo de bananeiras dentre outras como forma
de aprimorar seu desempenho.

Vermifiltro

Contexto de inserção
Sua aplicação ao contexto da comunidade de Santa Luzia se
mostra favorável principalmente por ser uma técnica de baixo pra médio custo, de fácil manutenção e com pouca demanda de espaço para
inserção. Não necessita de mão de obra muito especializada para sua
construção porém sua manutenção envolve conceitos básicos de compostagem além de cuidados com a higiene dos sanitários assim como
diversas outras técnicas de ecosaneamento. Em locais com lençol freático muito próximo à superfície essa técnica não é a mais indicada,
assim como no tanque de evapotranspiração pode ser elevado a sua
borda a fim de evitar a entrada de água das chuvas em casos de alagamento.
A demanda básica de área dessa infraestrutura sem contar os
modelos que devem ser associados a ela é de aproximadamente 2m²
variando de acordo com a quantidade de usuários que pode exigir a inserção de mais de um recipiente de recepção.
Figura 112 - Ilustração de vermifiltro - Tauan Conceição

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - E.2 - D3
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Esta técnica em seu processo de tratamento de efluentes sanitários alia a degradação bacteriana com a compostagem de matéria
orgânica por minhocas. Pode ser aplicada tanto para águas dos sanitários quanto para cargas menores de águas cinzas desde que não contenham produtos de limpeza químicos. Se trata de uma estratégia mais
recente com diversos estudos em desenvolvimento. Este modelo não
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Construção
.
Esta estratégia envolve a construção de infraestrutura enterrada,
o recipiente de recepção dos afluentes pode ser tanto de manilhas de
concreto quanto de bambonas plásticas. As águas podem ser aplicadas
diretamente no vermifiltro ou passarem antes por um fossa séptica de
recipiente único, neste caso a compostagem seria feita com o lodo produzido ao invés dos dejetos diretamente. Em ambos os casos é importante a conexão posterior com outros sistemas que darão continuidade
ao tratamento como o círculo de bananeira.
A tubulação mais utilizada para direcionamento de águas dos sanitários em tubos PVC é a de diâmetro de 100mm, com inclinação mínima de 2%, portanto a cada metro se inclina 2 cm de forma a permitir o
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escoamento dos sólidos mesmo a distâncias maiores.
A construção se inicia fazendo a escavação do solo para recepção do recipiente. No caso da utilização de manilhas de concreto são
utilizados com diâmetro de 1m e profundidade de também 1 m. Com
base a Cartilha “Como cuidar de nossas águas” do projeto Protegendo
as águas, a tubulação advinda da caixa de passagem ou do banheiro
diretamente segue até a entrada do recipiente, deixando um espaço livre entre o topo do tubo e o topo da borda do anel de concreto. A saída
do vermifiltro deve ser feita na parte inferior do recipiente. Se indica um
bom vedamento dos espaços vazios entre os tubos de conexão e também entre as manilhas com nata de cimento, ou argamassa forte (3:1),
e toda a superfície interna, impermeabilizada.
Para a composição das camadas se utiliza materiais de tamanhos
decrescentes de baixo pra cima, a primeira camada é composta por pedras ou entulhos da construção civil com aproximadamente 15 a 20cm
de altura de forma a cobrir a saída. É indicado organizar os materiais
próximos à saída que é localizada em sua parte inferior na lateral de
forma a evitar que posteriormente essa seja entupida pelos materiais
de menor tamanho. A segunda camada é composta por brita com aproximadamente 15 a 20cm, posterior a esta pode ser inserido alguma tela
permeável de forma a evitar a mistura da camada subsequente de areia
que tem aproximadamente 15 cm, esta camada pode ser dispensada
caso a altura do recipiente não possibilite a criação das 4 camadas.
Para a inserção da quarta e última camada se insere uma nova
tela de forma a facilitar o processo de manutenção, pois o humus gerado pode ser retirado de tempos em tempos a partir do levantamento
dessa tela de forma a gerar uma cestinha. Depois disso, aplica-se uma
camada de 35 a 40 cm de serragem maravalha e, ao menos, uma lata
de esterco curtido, que passará a ser o alimento das minhocas. As minhocas indicadas para inserção no sistema são as californianas, que
podem ser achadas em sites especializados em compostagem ou com
pessoas que desenvolvam compostagem residencial por minhocários.

PVC em T afim de diminuir a velocidade dos afluentes além de melhor
distribuí-los pela camada de serragem, também pode ser colocado alguma material rígido exatamente sobre o local de queda da água já na
camada de serragem de forma a melhor distribuição as águas.
Manutenção (cuidados e adaptações)
Este sistema não demanda manutenção com muita frequência,
é indicado manter um bom isolamento do recipiente de forma a evitar
a entrada de organismos indesejados que podem interferir na atuação
das minhocas, neste sentido podem ser feitas vistorias de tempos em
tempos a fim de saber se as minhocas ainda estão presentes no composto, pois alguns fatores podem acabar matando ou fazendo elas evadirem do sistema.
O fluxo intermitente de fluidos no sistema permite a aeração natural do biofiltro, desta forma caso se mantenha longos períodos sem o
uso do banheiro também é interessante checar se as minhocas continuam presentes mesmo sem a continuidade de sua alimentação.
As fezes são transformadas em húmus, e a água, depois de passar
pelo sistema, deve ser levada para a infiltração junto a árvores frutíferas
ou ornamentais, ou até círculos de bananeiras de forma a não gerar o
despejo superficial e exposto no terreno. É interessante que se mantenha o húmus gerado em um nível abaixo do cano de alimentação, para
isso podem ser feitas retiradas de tempos em tempos deste material

Também pode ser utilizado como uma alternativa as manilhas de
concreto bombonas plásticas grandes que também ficarão submersas
parcialmente na terra dependendo das condições do terreno. Ao fim da
tubulação que alimenta o sistema pode ser inserido uma conexão de
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Fossa biodigestora

ser relativamente especializada para que se garanta boas conexões entre a casa com o sistema e entre os recipientes.
O custo básico e dimensões mínimas demandadas dependem
dos materiais a serem utilizados para a composição dos recipientes.
Mas é necessário ao menos 5m² de área sem contar com a inserção do
sistema posterior para recepção dos fluídos que desaguam do sistema.
Portanto se observa que essa técnica é adequada a residências com
disponibilidade de área no lote ou na vizinhança para sua inserção.
Construção

Figura 113 - Ilustração de fossa biodigestora - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - D3
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
A Fossa Séptica Biodigestora é um sistema proposto pela Embrapa indicado para o tratamento tanto de águas cinzas como de escuras.
Este sistema é composto por três caixas coletoras enterradas no solo
e interligadas entre si. O efluente após passar pelos 3 recipientes deve
ser encaminhado para infiltração junto a árvores frutíferas, ornamentais
ou círculos de bananeiras de forma a não gerar o despejo superficial e
exposto no terreno.
Contexto de inserção
Segundo Catalosan na cartilha de saneamento ecológico cada
caixa deve ter o volume de 1000 litros com distância mínima entre as
caixas de 50 cm. Se indica que as bordas superiores das caixas fiquem
a ao menos 5 cm acima do solo. Em casos de terrenos que recebem
grandes fluxos de águas da chuva é interessante que se eleve ainda
mais em relação ao nível do terreno. A mão de obra demandada precisa
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As caixas coletoras podem ser de fibra de vidro, ferrocimento,
manilhas de concreto, bombonas plásticas e até mesmo de alvenaria
desde que se garanta uma boa impermeabilização do recipiente e vedamento das conexões e da tampa. No caso da construção com bombona se indica a utilização de recipientes com ao menos 200L. Segundo
Catalosan na cartilha de saneamento ecológico antes da primeira caixa
é instalada uma válvula de retenção, onde será adicionado o esterco
com água, periodicamente. É indicado que se pinte de preto as tampas do sistema de forma a ficarem expostos ao sol. O bom vedamento
das tampas dos recipientes enterrados são importantes para manterem
uma alta temperatura no interior e serão inseridos respiro na tampa dos
dois primeiros recipientes.
Para sua construção são necessários encanamentos de PVC de
100mm incluindo Ts e joelhos de conexão. Para a o recipiente que servirá como filtro anaeróbico ( decomposição sem presença de ar). As encanações que entram nos recipientes contêm um joelho que ficará imerso nos fluidos e o encanamento de saída que é posicionado à mesma
altura do de entrada recebe um T que será conectado a uma tubulação
que se estendera até aproximadamente 5 a 10 cm do fundo do recipiente. A abertura superior do T contribuirá para não dar pressão dentro dos
encanamentos e na abertura inferior da encarnação se indica fazer um
corte transversal.
O encanamento dos dois primeiros recipientes será como descrito anteriormente o no último terá um T em sua recepção com encanação sendo estendida até sua região inferior que recebera uma camada
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de entulhos e brita. Na saída deste será inserido um cano reto com altura inferior às demais entradas de aproximadamente 2 cm, este cano de
saída será conectado ao círculo de bananeiras.
Existem experiências que inserem mais camadas na última cabine por meio de areia, terra e plantas com alta demanda por água como
uma estratégia para reduzir ainda mais o potencial patogênico dos
efluentes gerados ao final.
Também já são desenvolvidos nacionalmente modelos de fossas
biodigestoras com captação de gás metano. Estas contém ciclos semelhantes aos apresentados, porém com adaptações das cabines, principalmente onde ocorre a decomposição sem presença de oxigênio da
matéria de forma a permitir o acondicionamento e transferência do gás.
Nestes sistemas o gás gerado pode ser utilizado para uso doméstico,
portanto se trata de uma estratégia que gera uma economia de gastos
básicos domiciliares além do tratamento de seus efluentes. Segundo a
iniciativa biosaneamento 1 biodigestor para 3 famílias gera aproximadamente 20kg de biogás/mês, o equivalente a 1,5 botijão de GLP.
A inserção dessa técnica em Santa Luzia em termos econômicos
num primeiro momento não se adequa tanto ao perfil da população por
ser uma técnica de maior custo, porém a economia a longo prazo além
da possibilidade de utilização de elementos produzidos localmente com
o incentivo estatal poderia representar uma alternativa que muito contribuiria para a saúde coletiva da população.
Manutenção
Para a manutenção do sistema se indica uma vez por mês inserir
uma mistura de 10 litros de água e 10 litros de esterco fresco de bovinos
cabras ou ovelhas por meio da válvula de retenção posicionada antes
dos 3 recipientes. Segundo Catalosan a mistura de esterco irá seguir
para a primeira caixa, onde fermenta juntamente com as águas negras,
reduzindo parcialmente os patógenos.
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Gestão de resíduos sólidos
Quanto a gestão residencial de resíduos sólidos, a separação dos
materiais pode ser feita em três frações de forma a atender as demandas do usuário e considerando o trabalho desenvolvido pelos catadores,
que favorece uma separação simplificada por dar continuidade na separação feita nas residências possibilitando estratégias adequadas de
disposição desses materiais. Quando esses agentes não são inseridos
de forma justa na gestão, vemos uma série de contradições surgirem a
partir da falta de conexão entre os destinos destes resíduos.
Esta separação contribui para a reutilização, reciclagem, compostagem e a disposição correta destes materiais, portanto são estabelecidas as frações de orgânicos, recicláveis e rejeitos para tal. No caso dos
resíduos orgânicos, sua separação facilita o processo de compostagem
e garante a qualidade do composto final gerado, simplificando suas formas de aplicação posterior e contribuindo para a melhoria das relações
trabalhistas de catadores que não precisarão entrar em contato com
materiais em processo de decomposição recebendo materiais recicláveis com melhores condições de retorno.
Quanto aos recicláveis, nas centrais de triagem, mas também nas
ruas a partir da atuação dos catadores autônomos são separados cada
tipo de resíduo que posteriormente serão encaminhados para as indústrias de reciclagem. Quanto menos orgânicos chegarem nas centrais
de triagem de recicláveis, mais eficiente será a separação dos resíduos
e melhores serão as condições de trabalho dos catadores. Por último,
esta separação favorece a disposição em aterro sanitário de apenas a
parcela de materiais que não são viáveis de serem reciclados, que são
os rejeitos.
Neste sentido as estratégias propostas visam potencializar a atividade dos catadores a partir da melhoria de suas relações trabalhistas
e também por meio do incremento de atividades de sensibilização e
articulação junto a toda comunidade. O engajamento popular é fundamental para possibilitar umas gestão compartilhada de resíduos sólidos
que considere desde a separação dos resíduos nas residências até sua
correta destinação, de forma a considerar tanto os resíduos gerados
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localmente quanto os levados até o território para serem selecionados.
Tais medidas visam favorecer a valorização desses agentes ambientais
por meio de uma maior integração da categoria com a sociedade, setor
privado e estado. Neste sentido, com a aplicação de novas estratégias,
valorização das já existentes e integrando os saberes locais da população, Santa Luzia poderia representar para Brasília um modelo de gestão
comunitária de resíduos sólidos e governança territorial, com experiências a serem aplicados a outros territórios.
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Neste sentido, o estado ao negligenciar suas obrigações quanto a
disponibilização de infraestruturas e serviços de base a ocupações não
regulamentadas, se desfavorece as relações sociais e saúde comunitária destes territórios, sobrecarrega o aterro existente devido a falta de
coleta seletiva, potencializa danos ambientais com despejos de resíduos em diversas localidades devido a falta de infraestrutura para tal e no
caso de Santa Luzia vai contra a previsão de inserção social dos catadores. Neste sentido o estado deve estimular processos autogestionários
por meio de investimentos em redes locais gerando capacitação, emprego e o fortalecimento das relações comunitárias dessas localidades.
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Figura 114 - Diagrama de gestão de resíduos

Recicláveis
Os materiais recicláveis mais convencionais são: papel, revistas,
jornais, papelão, caixas de papel, brinquedos, embalagens tetra pak, garrafas PET, embalagens, objetos plásticos, isopor, ferro, alumínio, cobre,
sucata, vidros, latas e embalagens de metal.

Pontos de coleta seca

uma maior identificação e sensibilização quanto ao serviço dos catadores podendo incluir principalmente aqueles que se encontram como
autônomos.
A proposta trata de um método de gestão de resíduos locais com
enfoque nos recicláveis. Existe uma grande quantidade de catadores
sem vínculo com cooperativas, logo sem nenhum tipo de respaldo ou
formalização trabalhista, parte desses profissionais utilizam do espaço
individual de seus lotes ou de áreas comuns da cidade para fazer o processo de separação e armazenamento dos recursos recicláveis recolhidos. O modelo proposto prevê disponibilização de infraestrutura para
estes catadores de forma articulada a gestão de resíduos da comunidade, tal ação seria potencializada com a criação de novas cooperativas
locais e articulação com as existentes.
Contexto de inserção
A proposta prevê a inserção de infraestruturas básicas para acolher estes profissionais com melhores condições de trabalho e de desenvolvimento de suas atividades. A inserção destas infraestruturas
poderia ser feita em frente ao lote dos catadores envolvidos contendo
local adequado para recepção dos recicláveis produzidos pela vizinhança. Tal estratégia deve ser vinculada a um plano comunitário onde a
comunidade saberia quem são os catadores mais próximos de suas
residências, facilitando assim o processo de entrega desses materiais.

Figura 115 - Ilustração de ponto de coleta seca - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Como forma de aumentar o reconhecimento e atuação dos catadores dentro de seus próprios territórios, reafirmando sua atuação
como agentes comunitários e ambientais esta alternativa visa gerar
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Poderiam ser recebidos nesses locais recicláveis convencionais,
recicláveis específicos de logística reversa e até mesmo rejeitos. A coleta desses materiais poderia ser feita por cooperativas locais, destinando os recicláveis comuns para seus estabelecimentos de triagem,
os artigos de coleta seletiva para os devidos locais de recepção e os
rejeitos para os papalixos.
Neste sentido seria essencial a inserção de mais pontos de logistica reversa na estrutural para recepção desses materiais e o sistema
atual de recepção por papalixos ficaria responsável por receber apenas
a carga de rejeitos a ser destinada no aterro. Neste sentido os catadores integrados ao sistema poderiam ficar responsáveis por estimular o
engajamento comunitário, prestar manutenções frequêntes no local de
recepção e ainda poderiam participar da coleta dos pontos de recepção.
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Construção
O projeto para a infraestrutura de coleta poderia ser desenvolvido
e produzido nas oficinas da própria comunidade, utilizando de materiais disponíveis localmente como aço carbono ou alumínio, madeira,
concreto e borracha pensando na construção de uma infraestrutura resistente e durável a ser inserida no espaço público. Esta infraestrutura
poderia ser elevada do chão com local de inserção dos recicláveis e
rejeitos de forma a proteger os materiais de condicionantes ambientais.
Para a retirada dos materiais poderia contar com um sistema simples
de abertura por portas. A estrutura poderia ainda prever uma cobertura
a fim de facilitar seu manejo.
Estes catadores poderiam gerar engajamento tanto a partir do
processo de sensibilização individual da vizinhança quanto a partir da
inserção de comunicados educativos na própria estrutura para recepção dos insumos. Além destas estratégias de sensibilização quanto a
segregação de resíduos, também poderiam ser desenvolvidos cartilhas
educativas e canais de comunicação para acompanhamento das demandas da comunidade. Os materiais educativos desenvolvidos poderiam tratar também sobre estratégias de gestão de esgotamento possíveis para a região, considerando suas interferências com a gestão de
resíduos sólidos e saúde coletiva comunitária.
Manutenção
Neste sentido para a manutenção e aprimoramento da gestão local seria fundamental a disponibilização de verba pelo estado para o
pagamento do serviço de coleta, educação ambiental, material recolhido e montante de material que deixaria de ser destinado para o aterro
de samambaia. As oficinas contratadas para a construção dos elementos de recepção poderiam ficar responsáveis também pela manutenção
dessas estruturas.
Esta estratégia sozinha não garante a emancipação destes profissionais, mas é capaz de ser um incremento na renda ao mesmo tempo que fortalece as relações comunitárias, trabalhistas e de vizinhança
além de contribuir para a saúde comunitária e ambiental. Para a comunidade este sistema seria vantajoso por reduzir as distâncias necessárias até a disposição desses materiais, melhoria da limpeza urbana.
56

Resíduos de logística reversa
Os resíduos de logística reversa são materiais possíveis de serem reciclados, porém devido sua composição exigem processos mais
complexos e específicos para tal. Sua descarte inapropriado pode gerar problemas ambientais diversos, portanto a gestão desses materiais
conferem obrigações compartilhadas entre fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos visando reduzir os impactos gerados pelo ciclo de vida desses produtos.
Estes acordos setoriais com a indústria de estruturação da logística reversa é previsto em lei e busca envolver os setores produtivos de
agrotóxicos, remédios, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, óleos
de cozinha, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.
Hoje devido a falta de separação desses materiais pela população, resultante do baixo investimento em ações de sensibilização e educação ambiental por parte de empresas e estado. Boa parte de sua separação se dá pela ação dos catadores que recebem pouco ou nenhum
tipo de bonificação pelo fortalecimento da logística reversa, recebendo
apenas uma baixa remuneração pela entrega desses produtos em ferros velhos e pontos de coleta. Neste quesito, a remuneração desses
profissionais também deve envolver o estado e acordos setoriais, sendo
pensada não somente a partir do quanto aquele resíduo vale no mercado de recicláveis, mas também a partir dos impactos ambientais que
são evitados com sua correta disposição.
Em Santa Luzia a gestão de logística reversa poderia ser compatibilizada com a gestão de recicláveis comuns, onde cada infraestrutura para recepção dos recicláveis poderia prever local para recepção
de resíduos específicos desse sistema. Portanto, a coleta local ficaria
responsável por recolher esses materiais e disponibilizá-los em pontos
de recebimento mais próximos relacionados aos setores responsáveis.
Neste sentido, algumas cooperativas com infraestrutura adaptada também poderiam funcionar como pontos de coleta devido a necessidade
de expansão dos pontos de destinação correta para resíduos de logística reversa na Estrutural e também em diversos outros territórios.
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Limpeza urbana

cooperativa de limpeza urbana local, considerando as responsabilidades dos órgãos e instâncias relacionadas ao tema em disponibilizar tais
serviços a toda população. As atividades de limpeza urbana envolvem
recolhimentos de resíduos das ruas, varrição, capinagem, jardinagem,
recolhimento e transporte de resíduos sólidos produzidos nas atividades e remoção de entulhos lançados em ambientes públicos.
Quanto a produção de resíduos da construção civil ao nível local
e também considerando a atuação de carroceiros que desenvolvem
atividades relacionadas ao transporte e despejo desses resíduos na
comunidade e seu entorno, seria importante o cadastramento desses
profissionais e criação de estratégias por parte do SLU visando o recebimento desses materiais para tratamento por britagem ou apenas
disposição junto aos demais resíduos da construção civil levados até a
área destinada para tal na Unidade de Recebimento de Entulhos – URE
(localizada na área do antigo Lixão da Estrutural). Esta medida seria
capaz de reduzir o despejo em locais não regulamentados de forma a
diminuir impactos ambientais decorrentes dessa prática.

Figura 116 - Ilustração de modelo de limpeza urbana - Gabriel Lyon

Outra frente de atuação possível de ser inserida a gestão de resíduos sólidos comunitária é a limpeza urbana. As atividades decorrentes dessa demanda buscam garantir manutenção contínua aos espaços públicos de forma a garantir condições favoráveis à convivência
comunitária. Este sistema poderia ser gerido a partir do incremento da
atuação de cooperativas já existentes, mas também poderia ser criado
cooperativas específicas para tal. Trata-se de mais uma estratégia para
inserir catadores autônomos em relações trabalhistas de forma a terem
seus direitos respaldados.

Com o desenvolvimento da gestão de resíduos sólidos, esgotamento e drenagem urbana seria viável a criação de mais de uma frente de limpeza urbana, podendo ter grupos específicos para fazerem a
manutenção dos sistemas de ecosaneamento para drenagem e esgotamento urbano a partir de podas, manejos e sensibilização da população
quanto ao seu uso.

Esse grupo por atuar localmente pode ser articulado aos catadores responsáveis por fazer a sensibilização e engajamento comunitário
das outras frentes de gestão, como forma de potencializar e articular
a presença desses agentes comunitários pelo território. Para a manutenção do sistema seria fundamental a contratação pelo estado dessa
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operação, engajamento comunitário, preservação de direitos sociais,
respeito aos instrumentos de decisão coletivas, poder de influência sobre a gestão dentre diversos outros fatores que buscam fortalecer o
potencial coletivo e emancipador destas organizações sociais que não
buscam somente no lucro o sentido de seu funcionamento e sim na
valorização das relações estabelecidas e mantidas a partir do trabalho
conjunto de seus associados.

Cooperativas

Tais legislações visam direcionar a atuação do estado de forma
a contribuir e assegurar a continuidade dessas iniciativas considerando
suas especificidades frente a relações de mercado muitas vezes desfavoráveis a sua lógica de funcionamento e sustentabilidade das atividades desenvolvidas.

Figura 117 - Ilustração de modelo de cooperativa - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10

Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
A lei n. 5.764/71 denominada Política Nacional de Cooperativismo a partir do seu regimento jurídico coloca como atribuições do governo federal a orientação e estímulo às mais diversas atividades de cooperativismo. Este vínculo pode ser estabelecido principalmente a partir
da disponibilização de assistência técnica, incentivos financeiros e de
crédito especiais.
Outra regulamentação quanto a atividade de cooperativas é a lei
n° 12.690 de 2012 que traz em seu artigo 3° alguns princípios e valores
básicos quanto ao funcionamento de cooperativas de trabalho. Alguns
desses princípios são: adesão voluntária e livre, gestão democrática,
educação, formação, informação, autonomia, independência, interco60

Quanto a atuação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, cada vez mais este tipo de organização se mostra eficaz e
necessária frente a informalidade do ramo de resíduos sólidos que se
beneficia da atuação de diversos catadores pelos centros urbanos. A
cooperação se mostra como uma possibilidade frente à desvalorização
da atuação desses profissionais a partir da autogestão e colaboração é
mais possível para esses agentes melhor se situar no mercado de forma a pleitear relações de troca mais justas com atravessadores e grandes empresas relacionadas ao comércio de recicláveis, também contribuindo para uma maior articulação da luta pelos seus direitos básicos.
Os sistemas de cooperação favorecem e estruturam redes de economia solidária a partir de metodologias que têm como base modelos
participativos e democráticos baseados nas necessidades e interesses
específicos dos trabalhadores. Porém para seu funcionamento de forma
sustentável é necessário o constante engajamento de seus integrantes
na gestão não somente a partir de seu trabalho desenvolvido de forma
mais direta, mas também por meio da sua integração a gestão.
A gestão de resíduos sólidos do Distrito Federal por mais que insira parte das cooperativas existentes e também estimule a criação de
outras inserindo catadores autônomos, ainda se mostra ineficaz quanto
a emancipação dessa categoria que mesmo dentro de cooperativas ligadas a coleta seletiva local ainda se encontra em condições de exploração recebendo valores abaixo do salário mínimo e degradantes devi61

do a um sistema de coleta seletiva ineficaz e incompleto.
De forma geral empresas privadas tem sido muito mais inseridas
e assim beneficiadas com o aumento da coleta seletiva, mesmo já sendo comprovado uma maior efetividade do sistema quando gerido por
catadores, devido seu acompanhamento e assessoria feita de porta em
porta da população atendida que se veem muito mais estimuladas a se
engajarem com a separação dos resíduos.
Segundo Cecília de Faria Sampaio em O fechamento do Lixão da
Estrutural e a inclusão dos catadores de materiais recicláveis na cadeia
formal de tratamento de resíduos sólidos no Distrito Federal publicado
em 2020, as cooperativas atendem 17% da população com os serviços
de coleta seletiva, enquanto a empresa privada atende 34% da população. Apenas 51% da população do DF é atendida pelos serviços de coleta seletiva. A falta de políticas de educação ambiental e comunicação
social por parte das entidades públicas e setores privados envolvidas
com a gestão de resíduos sólidos não contribui para um engajamento
da população e assim a atividade dos catadores acaba sendo desvalorizada e precarizada na medida em que continuam a ter contato com
dejetos dos mais diversos na sua atividade de triagem.

Portanto o aprimoramento da gestão de resíduos sólidos do DF
não deve ocorrer unicamente a partir da inserção de infraestruturas para
processamento da geração de resíduos independente da participação
popular, assim como se desenvolve as políticas de esgotamento e recepção de água historicamente operando de forma distanciada sem
participação popular e se utilizando somente de técnicas centralizadas para sua disponibilização. Para sua operação de forma efetiva e
sustentável, a valorização de cooperativas de materiais recicláveis e da
categoria de catadores de forma geral é fundamental pelo potencial de
articulação desses agentes com os diversos setores envolvidos.
Enquanto a atuação dos catadores não for valorizada e expandida
na gestão de resíduos sólidos de forma articulada a população, essa
categoria continuará a ser explorada e como sociedade continuaremos
a não ter controle do nosso consumo e descarte de bens de forma a
acelerar cada vez mais o desperdício e enterrando de recursos.
Contexto de inserção
Considerando a grande demanda de área, a inserção de cooperativas de material reciclável em Santa Luzia poderia ocorrer principalmente na região da cidade cujo acesso se dá pela lateral da Capital Recicláveis, considerando a existência de diversas mini indústrias de pré
moldado, oficinas e cooperativas na região cujo as vias são mais largas
devido o grande fluxo de caminhões no local.
Neste sentido seria importante que a inserção da infraestrutura
das cooperativas fosse feita de forma a considerar novas conexões urbanas com inserção de vias entre essa região e as demais áreas da
cidade assim como aponta REZENDE (2019) em “Plano de Bairro”. Este
local devido a existência de terrenos muito grandes e poucas vias perpendiculares a principal acaba por fragmentar a cidade, portanto a região de maior potencial construtivo da comunidade precisa ser melhor
articulado a malha urbana existente.

Figura 118 - Fonte: SLU, 20198 Créditos: ©2019 Mapbox e ©OpenStreetMap.
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A inserção dessas cooperativas nessa região também facilitaria
processos de verticalização da cadeia produtiva a partir da associação
das cooperativas com oficinas locais que poderiam produzir objetos diversos se utilizando em parte dos materiais de reuso coletados e selecionados pelos catadores.
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Construção
O beneficiamento primário consiste na classificação ou separação dos materiais por tipo sendo seguido do enfardamento em bags. O
material beneficiado é estocado até que se atinja grandes quantidades,
possibilitando assim seu recolhimento e transporte até as indústrias de
reciclagem.
Segundo o manual CATAFORTE (2018) a estrutura física básica
de uma cooperativa relacionada a coleta seletiva comporta geralmente
galpão de aproximadamente 400 m² onde são feita as atividades de
triagem. Quanto maior a capacidade de armazenamento dos materiais
melhores serão as suas condições de venda. São necessários também
uma série de máquinas como prensas, balanças e esteiras ou mesas
de separação que possibilitam melhores condições de trabalho aos cooperados, além de ambientes como banheiros, refeitórios e salas para
gestão, reuniões, capacitações e descanso.

lho, também é importante que se criem programas e articulem esses
profissionais a políticas públicas de assistência social de forma a dar
amparo a pessoas que carregam uma série de vulnerabilidades pelo seu
histórico de desamparo e violação de direitos. Garantindo remuneração
justa, condições de acesso e permanência em programas de educação
para adultos, direito à moradia digna além de acesso ao sistema de saúde se torna mais possível o estabelecimento da cultura cooperativista
de forma aos associados alcançarem uma efetiva emancipação com a
autogestão de seus empreendimentos.
O incentivo por parte do poder público é fundamental para manter uma
atuação das organizações de catadores que contemplem aspectos ambientais com a coleta e seleção da maior variedade de materiais e não
apenas os mais interessantes economicamente para o mercado de recicláveis.

Para as cooperativas responsáveis por realizar a coleta de materiais porta a porta é necessário meio de transporte para conduzir o material de sua fonte até a sede da cooperativa. Isto pode se dar através de
caminhões do tipo baú (essencial para regiões com maiores períodos
de chuva), de carrinhos manuais com capacidade média de 200 kg e no
caso da gestão local caso se insira os catadores carroceiros na coleta
dos materiais seria interessante a construção de estábulos.
Para a estruturação das cooperativas é importante que se garanta a realização de acompanhamento técnico visando seu fortalecimento financeiro, de gestão, de organização do processo produtivo ou de
trabalho, bem como à qualificação dos recursos humanos de forma a
respeitar os direitos trabalhistas dos cooperados e sua participação a
partir do fortalecimento dos instrumentos de autogestão.
Manutenção
Considerando uma grande parcela de catadores com baixa escolaridade e baixo ou nenhum acesso a políticas públicas de forma geral.
Uma das dificuldades para a viabilidade das cooperativas é a participação dessas pessoas nos processos de autogestão. Neste sentido além
da assistência técnica quanto às questões mais relacionadas ao traba64
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Orgânicos
Os processos mais indicados e acessíveis hoje para tratamento
de resíduos orgânicos são aqueles que envolvem a compostagem desta
matéria. Existem diversas técnicas possíveis que devem ser pensadas a
partir das condicionantes locais como clima, disponibilidade de espaço,
capacidade de manutenção, engajamento dos envolvidos dentre outros.
As ações envolvendo essas técnicas perpassam pela conscientização da população de forma a possibilitar o seu envolvimento na separação desde a fonte destes resíduos, portanto ações de educação
ambiental, comunicação social e valorização dos catadores são fundamentais para a gestão de resíduos sólidos, visto que os orgânicos representam uma grande porcentagem dos resíduos urbanos gerados que
quando não são separados na fonte, comprometem todo o processo de
separação e processamento dos materiais.

legumes, verduras, esterco de animais, restos de comida como pão, ossos, cascas de ovos e outros resíduos.
Estes métodos produzem insumos prontos para serem utilizados
nos cultivos de plantas e podem ser realizados tanto em pequenas escala (doméstica) quanto em média (comunitária, institucional) ou grande (municipal, industrial). Neste trabalho focaremos nos métodos de
pequeno e médio porte, estes mesmo sendo simplificados, precisam
de ter manutenção contínua para se evitar o surgimento de problemas
como a geração de odores, desaceleração do processo de decomposição e a proliferação de vetores de doenças.

No que tange a gestão de resíduos orgânicos, implantar sistemas
de compostagem de forma articulada aos agentes econômicos e sociais nos territórios são estratégias estabelecidas como obrigações dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos,
por meio do inciso V do artigo 36.
Segundo o “Manual de orientação do Ministério do Meio Ambiente
“ Cepagro (2017), os processos de compostagem envolvem a degradação controlada de resíduos orgânicos sob condições aeróbias, ou seja,
com a presença de oxigênio. Os processos decorrentes das técnicas
utilizadas procuram garantir condições ideais (de umidade, oxigênio
e de nutrientes, especialmente carbono e nitrogênio) para favorecer e
acelerar a degradação dos resíduos de forma segura (evitando a atração de vetores de doenças e eliminando patógenos).
A manutenção das condicionantes e condições ideais favorece o
surgimento de uma diversidade de macro e micro-organismos, a atuação destes organismos favorecem a degradação dos resíduos, gerando
ao final um material de cor e textura homogêneas, com características
de solo e húmus, chamada composto orgânico. Os materiais orgânicos
mais viáveis e indicados para serem compostados em processos simplificados são: aparas de árvores, palhas, folhas, restos de frutas, raízes,
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Compostagem comunitária

A compostagem termofílica é o processo de decomposição microbiológica da matéria orgânica com geração de calor, se desenvolvendo em temperaturas acima de 45°C (atingindo picos que podem chegar a mais de 70°C)
Os processos de compostagem nas leiras podem ser divididos em: fase
inicial, fase termofílica, fase mesofílica e fase de maturação. Cada fase
tem um período de duração duração onde se observa a presença de
distintos microrganismos, condições de temperatura e processos químicos.

Figura 119 - Ilustração ponto de coleta molhada - Gabriel Lyon

O método descrito neste item tem como base o ”Mmanual de
orientação para compostagem do Ministério do Meio Ambiente” Cepagro (2017), a técnica proposta é de compostagem termofílica em leiras
estáticas com aeração passiva, porém outras técnicas são possíveis
para a gestão desses compostos.
Leira estática
As leiras, montes formados por resíduos e outros materiais onde
a compostagem ocorre, não exigem revolvimentos ou tombamentos durante sua operação.
Aeração passiva
Neste método a decomposição depende de oxigênio (aeróbia) e a
aeração se dá por convecção natural, onde o ar quente escapa pelo topo
da leira, e o ar frio é sugado pela base permeável da leira.
Compostagem termofílica
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Figura 120 -Imagem do manual de orientação para compostagem do Ministério do Meio Ambien-

Fase inicial
Duração estimada de 15 a 72 horas e se caracteriza pela liberação
de calor e elevação rápida da temperatura até atingir 45°C. Isto acontece pela expansão das colônias de microrganismos mesófilos e intensificação da ação de decomposição.
Fase termofílica
Se inicia no momento em que a temperatura se eleva acima de
45°C, predominando a faixa de 50 a 65°C, quando se dá a plena ação
de microrganismos termófilos, com intensa decomposição de material
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e liberação de calor e de vapor d’água. A aeração se intensifica, pois, o
ar quente (mais leve) se eleva, favorecendo a entrada de ar mais frio por
baixo da leira (processo de convecção).
Fase mesofílica
Acontece a diminuição da temperatura pela redução da atividade
dos microrganismos, degradação de substâncias orgânicas mais resistentes e perda de umidade. Enquanto a fase termofílica é dominada por
bactérias, desta fase em diante os fungos têm papel igualmente relevante.
Fase de manutenção
Nesta fase, de fato, ocorre a formação de húmus, quando a atividade dos microrganismos diminui e o composto perde a capacidade
de auto aquecimento. A partir desta fase, a decomposição se processa
muito lentamente sendo indicado um período de 30 dias até sua aplicação no solo.
Problemáticas relacionadas
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
A compostagem comunitária representa uma excelente estratégia para gestão de resíduos orgânicos em escala local. A partir de sua
gestão é possível gerar engajamento comunitário, capacitação, renda e
educação ambiental, sendo uma ferramenta que contribui diretamente
para a melhoria da saúde pública e ambiental. As estratégias de gestão podem estar articuladas a gestão dos recicláveis, rejeitos e até do
esgotamento, possibilitando ao morador sua integração ao sistema comunitário ou estimulando a utilização de técnicas mais individualizadas
quando for de interesse ou em casos em que não se consiga atender a
toda comunidade.
Tal iniciativa precisa contar com engajamento popular, que fica
responsável pela segregação na fonte dos resíduos em suas residências e disposição nos ponto de coleta de orgânicos. Em seguida essa
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matéria orgânica será recolhida e levada até leiras de compostagem,
neste local o composto passará por processos de decomposição da
matéria por aproximadamente 6 meses até estar pronto para uso, podendo ser vendido ou retornado para a comunidade para adubação de
jardins e plantios.
Contexto de inserção
Quanto ao local de inserção das leiras de compostagem, não é
indicado sua aplicação em ambientes alagáveis nos períodos de chuva.
A construção do sistema de drenagem do chorume gerado é importante
para manter o controle desses fluídos de forma a evitar sua chegada
aos lençóis freáticos. O sistema de drenagem também pode evitar o
encharcamento contínuo da leira, que afetaria todo o processo de compostagem.
Considerando se tratar de uma estratégia integrada, é necessário
a previsão de infraestrutura em diferentes escalas e agentes que vão
ter diferentes atuações nos processos. No que tange a inserção e gestão dessas infraestruturas no território o trabalho do Plano de Bairro
do Átila Fialho apresenta uma repartição da comunidade em bairros
desenvolvida junto a moradores locais. Estas divisões de bairro deve
ser consideradas para a distribuição espacial das infra estruturas e relações temporais da gestão considerando as características ambientais e
demandas de cada parcela. A implantação do sistema poderia ser feita
de forma gradual, se iniciando com o atendimento a algumas ruas, depois de bairros e por fim a toda comunidade.
Para a manutenção desse sistema seria imprescindível a disponibilização de fundos estatais, que poderiam ser advindos do montante já
previsto para a gestão de resíduos da região. Tal ação se justifica devido
a necessidade de valorização do trabalho ambiental comunitário e de
forma mais específica dos catadores com a redução da carga de resíduos que seria direcionada ao aterro de Samambaia. Portanto a quantidade de material compostado deve ser revestido em arrecadação a ser
reinvestida no aprimoramento do sistema. O composto gerado pode ser
distribuído para a população utilizar em plantios e jardinagem e também
pode ser comercializado a fim de financiar custos do sistema.
Neste sentido seria possível a criação de cooperativas locais res71

ponsáveis especificamente pela gestão de orgânicos, gerando desde
o engajamento comunitário até a manutenção do ciclo dos materiais.
Estas cooperativas poderiam ser compostas por catadores que hoje se
encontram como autônomos, portanto representa uma estratégia para
inserir em relações trabalhistas mais justas, gerando capacitação e renda a esses profissionais que foram totalmente afetados com o fechamento parcial do lixão. O pagamento por parte do estado a esse serviço
prestado se justifica também pela necessidade de promover reparação
histórica a essa categoria que a muito desempenha um trabalho ambiental fundamental para a sociedade sem ser valorizado e remunerado
dignamente.
O desenvolvimento do sistema de compostagem comunitário
deve ser estruturado de forma conectada com a gestão de rejeitos e recicláveis locais, a partir da disponibilização de infraestruturas de coleta
integradas. Uma possível fonte de matéria seca a ser disponibilizada
para o tratamento dos resíduos seria os insumos gerados a partir da
trituração de podas que ocorre hoje na unidade de recebimento de entulhos - URE (antigo lixão) para a aplicação nas leiras. Para as ações de
engajamento e conscientização seria importante integrar a articulação
das cooperativas responsáveis pela gestão coletividades já presentes
no território como a associação de moradores, grupo das crecheiras,
ONGs, entidades locais e demais coletividades.
Em Santa Luzia poderiam ser inseridos pátios de compostagem
na parte posterior da comunidade de forma a esses locais já serem
uma transição entre o ambiente urbano com o parque linear proposto no
“Plano de Bairro” REZENDE (2019) principalmente na região que se localiza já na parte posterior ao Setor de Automóveis, devido o seus maior
afastamento da área habitacional com o limite do Parque Nacional.
Também poderia ser aplicado os pátios de compostagem no limite da Santa Luzia e Parque da Estrutural com a URE, considerando a baixa necessidade de inserção de estruturas com fundações para a manutenção do sistema de compostagem em leira além de poder funcionar
como um tratamento para a região de forma a torná-la mais articulada
às demandas da população.
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Figura 121 - Ilustração de pátio de compostagem comunitária - Gabriel Lyon

Construção
De acordo com o “Manual de orientação do Ministério do Meio
Ambiente” Cepagro (2017) a sensibilização e engajamento comunitário
quanto a separação dos resíduos em três frações (orgânicos, recicláveis secos e rejeitos) representa uma fase fundamental para o início da
gestão. De forma geral é relatado no manual um maior envolvimento da
população quando se associa a gestão de orgânicos com sistemas de
plantios urbanos, criando um ciclo onde a comunidade vê a aplicação
do composto e seu retorno com a produção dos alimentos.
Neste momento de mobilização é interessante já haver um planejamento básico quanto os locais de inserção dos pátios de compostagem (onde se localizarão as leiras) e dos Pontos de Entrega Voluntária
(PEVs, local onde a população levara seus compostos que serão recolhidos posteriormente) para se discutir de forma conjunta as adaptações necessárias e demonstrar toda infraestrutura de base. O sistema
de coleta em Santa Luzia poderia ser desenvolvido pela cooperativa tanto por caminhões quanto por carroças.
Dentro das residências é importante a separação da matéria orgânica em recipientes fechados, que após preenchidos devem ser levados
até os pontos de coleta. O local destinado para recolhimento dos ma73
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Figura 122 - Imagem do manual de orientação para compostagem do Ministério do Meio Ambiente - Cepagro
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teriais orgânicos deve conter bombonas plásticas onde a população
deposita seus resíduos orgânicos, estas devem sempre ser mantidas
fechadas. Este local pode ser coberto a fim de melhor acomodar seus
elementos e também pode prever infraestrutura básica para recepção
de rejeitos e recicláveis como estratégia para diminuir os trajetos para
a população e para integrar a gestão, de forma a otimizar as infraestruturas.
Para o pátio de compostagem são previstos área para as leiras;
armazenagem dos materiais secos, área para lavação e armazenagem
das bombonas com saída para os sistemas de ciclos de bananeiras,
barreira arborizada no perímetro, área para maturação do composto,
regiões de passagem e área para empacotamento e armazenamento
do composto. O dimensionamento é feito com base em estimativas da
quantidade de resíduos orgânicos gerados pela localidade a ser atendida. Experiências brasileiras utilizando a mesma técnica indicam de
forma aproximada uma demanda de 1500m² de área para compostar
um volume total de 100 toneladas por mês.
É indicado um espaçamento entre as leiras e os limites dos lotes
para inserção de vegetação em seu perímetro, que contribuirão como
barreira de isolamento para ruídos, poeiras e eventuais odores que
podem vir a ser produzidos caso as condições das leiras entrem em
desequilíbrio. Esta faixa pode ser composta por plantas de diferentes
alturas contendo largura de 1 a 5 metros e podendo conter ciclos de
bananeiras em alguns pontos para receber as águas cinzas produzidas
com a lavagem das bombonas. Algumas das espécies indicadas para
inserção são bananeiras, palmeiras, hibiscos, cinamomos, amoreiras e
outras frutíferas.
A construção das leiras se inicia a partir da inserção do sistema
de drenagem, para isto é feito um buraco posicionado ao centro da leira
com largura aproximada de 70 cm e mesmo comprimento da leira. No
buraco é colocado brita e depois um cano PVC com perfurações em
todo seu diâmetro envolvido por uma manta permeável. O cano direcionára os fluidos para um reservatório enterrado na terra. O material
recolhido servem como fertilizante natural podendo ser utilizados em
plantios.
As leiras podem ser manejadas tanto manualmente ou mecani76

camente, a forma de operação definirá seu formato e dimensões. É indicado que a largura da leira não ultrapasse dois metros, para permitir a
entrada de ar em seu interior, já seu comprimento fica a critério do das
características do seu local de inserção, variando de 1 a 20 metros. Para
manejos manuais se indica uma altura máxima de 1,5m para a leira e
para manejos mecanizados a altura pode chegar a 3 metros.
Após cobrir o sistema de drenagem com terra é feita uma camada
de materiais maiores como galhos e folhas de palmeira facilitando a
entrada de ar por entre estes. Essa conformação favorece a troca de
ar na fase de aquecimento do composto, contribuindo para a atividade
microbiana. Sobre esses galhos é feito um leito com folhagens sobre o
qual é colocado composto pronto, chamado de inoculante, a inserção
deste será responsável por acelerar o início da fase termofílica onde
ocorre o aquecimento da leira.
Posteriormente se inicia a disposição de matéria orgânica, sendo
misturada com o inoculante e coberta com serragem, por fim é feito
uma camada de palha, podendo ter até 50 cm, esta será uma barreira
contra a proliferação de moscas e perda de água por evaporação. A
partir desse momento serão sempre repetidos esse mesmo processo
sempre misturando o composto anterior antes de se inserir os novos.
A superfície de palha vai sendo transformada em paredes laterais e se
indica, no mínimo 48 horas entre uma inserção e outra de matéria.
Manutenção
Para realizar o trabalho de revolvimento que contribui para a inserção
de oxigênio na pilha, contribuindo para a aceleração dos processos de
decomposição aerobia recomenda-se a utilização de garfos agrícolas
de quatro pontas, conhecido em algumas regiões como forcado. Este
equipamento é favorável a postura do trabalhador, outros equipamentos
necessários são facão, pá, enxada e carrinho de mão. Para a higienização das bombonas são utilizados quipamentos como mangueiras, lavadoras de alta pressão, escovas e esponjas. Os principais Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) utilizados são botas, luvas, chapéus e roupas adequadas, especialmente calça comprida.
Podem ser utilizados maquinários para auxiliar no trabalho como carregadeiras ou micro tratores e trituradores de podas caso não se encontre
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disponível materia seca nas redondezas. A proporção entre carbono e
nitrogênio é fundamental para o desenvolvimento de todos processos
de decomposição. É indicado manter uma relação aproximada de duas
partes de matéria seca ( rico em carbono) para cada parte de matéria orgânica (rico em nitrogênio). Como alternativa para uso de material seco
de fácil acesso, podem ser utilizados palha, serragem e restos de poda.
A utilização de pó de serragem não é indicado para inserção de matéria
seca, e sim a maravalha, cepilho ou cavaco. Por estarem em forma de
lascas mais grossas favorecem a criação de pequenos espaços dentro
da leira facilitando o fluxo do ar. O pó de serragem por ser muito fino
acaba por compactar a leira diminuindo a presença de oxigênio. Também não são indicados utilizar materiais advindos de madeiras processadas e com grandes quantidades de material químico.
É importante que a matéria orgânica esteja sempre protegida da entrada de agentes externos desde sua separação no local de produção até a
sua disposição em leira. Durante os processos de decomposição a pilha
precisa ficar totalmente coberta por palha para evitar a perda de calor e
umidade além da proliferação de organismos indesejados. Após o inicio
do período de descanso do composto é indicado esperar por volta de 4
meses até reiniciar o processo.
Proporções desarmônicas de humidade, aeração ou proporção carbono/nitrogênio podem desacelerar os processos de compostagem , para
isso é necessário manter um monitoramento constante para regular a
composição caso surjam indícios de desequilíbrio.

Figura 123 - Imagem do manual de orientação para compostagem
do Ministério do Meio Ambiente - Cepagro - pág 44
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Compostagem residencial em leira

Contexto de inserção
Consiste em uma alternativa para resídencias que produzem muitos organicos com presença de restos de carnes, derivados de laticinios
e alimentos cítricos visto que a compostagem com minhocas não permite a inserção desses materiais em grande quantidade. Sua aplicação
não é indicada em locais que ocorre alagamento, pois o encharcamento
afeta os processos de compostagem e esta técnica exige uma disponibilidade de área mínima de 4m² não hipermeabilizada no lote para construção e manutenção das leiras, podendo receber materia de vizinhos
que não ocntém espaço disponível. Esse metodo também exige manutenção continua e é indicado para locais com produção minima de 20
litros de resíduos por semana.

Figura 124 - Ilustração de leira residêncial - Gabriel lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Esta estratégia representa uma boa alternativa para o tratamento
em escala residêncial de materia orgânica. De forma geral também é
utilizada a técnica de compostagem termofílica em leiras estáticas com
aeração passiva, porém em menor escala do que na gestão comunitária. O método descrito neste item também tem como base o “Manual
de orientação para compostagem do Ministério do Meio Ambiente” Cepagro (2017), e de forma geral exige em menor escala cuidados e
manutenção semelhante a gestão dos patios na gestão comunitária.

Construção
.
feita uma camada de materiais maiores como galhos e folhas de
palmeira facilitando a entrada de ar por entre estes. Essa conformação
favorece a troca de ar na fase de aquecimento do composto, contribuindo para a atividade microbiana. Sobre esses galhos é feito um leito com
folhagens sobre o qual é colocado composto pronto, chamado de inoculante, a inserção deste será responsável por acelerar o inicio da fase
termofílica onde ocorre o aquecimento da leira. Posteriormente se inicia
a disposição de materia organica, sendo misturada com o inoculante e
coberta com serragem, por fim é feito uma camada de palha, podendo
ter até 50 cm, esta será uma barreira contra a proliferação de moscas e
perda de água por evaporação. A partir desse momento serão sempre
repetidos esse mesmo processo sempre misturando o composto anterior antes de se inserir os novos até se chegar a uma altura aproximada
de 1.3 m.
No momento em que se atinge a altura indicada se inicia a formação de uma nova leira, que sera preenchida enquanto o composto da
anterior se encontra em processo de maturação por volta de 4 meses
até o composto estar pronto para uso.
Manutenção
Para uma separação controlada e contínua dos resíduos orgânicos se indica manter um recipiente com tampa de tamanho em torno de
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3 litros na cozinha, quando este encher seu volume deve ser esvaziado
em outro recipiente externo de 20 a 25 litros também com tampa. Quando o último encher deve ser encaminhado para a compostagem, com
uma produção de 20 litros de composto por semana é indicado inserir
apenas uma vez na semana o composto de uma vez para evitar ficar
abrindo a leira para inserção de quantidades mínimas

Compostagem residencial em minhocários

Para realizar o trabalho de revolvimento que contribui para a inserção de oxigênio na pilha, de forma a acelerar os processos de decomposição aeróbia recomenda-se a utilização de garfos agrícolas de quatro
pontas. Para as demais atividades podem ser usadas pás, carrinhos de
mão e ferramentas de jardinagem de menor proporção.
A utilização de pó de serragem não é indicado para inserção de
matéria seca, e sim a maravalha, cepilho ou cavaco. Por estarem em forma de lascas mais grossas favorecem a criação de pequenos espaços
dentro da leira facilitando o fluxo do ar. O pó de serragem por ser muito
fino acaba por compactar a leira diminuindo a presença de oxigênio.
Também não são indicados utilizar materiais advindos de madeiras processadas e com grandes quantidades de material químico.
É importante que a matéria orgânica esteja sempre protegida da
entrada de agentes externos desde sua separação no local de produção
até a sua disposição em leira. Durante os processos de decomposição
a pilha precisa ficar totalmente coberta por palha para evitar a perda de
calor e umidade além da proliferação de organismos indesejados. Após
o início do período de descanso do composto é indicado esperar por
volta de 4 meses até reiniciar o processo.
Quanto a desequilíbrios que podem vir a surgir no processo de
compostagem quanto a relação de umidade, aeração e proporção carbono/nitrogenio as regras para restabelecimento das condições ideais
são as mesmas do sistema de compostagem comunitário em leiras.

Figura 125 - ilustração de minhocario - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Esta estratégia aplicada a escala residencial representa uma boa
alternativa para gestão de resíduos orgânicos contando com a ação de
minhocas que aceleram o processo de decomposição da matéria. Esta
técnica é indicada para a compostagem de frutas, legumes, verduras,
pães e restos de comida com pouca quantidade de sal.
Contexto de inserção
O uso de minhocários para tratar resíduos orgânicos é muito adotado em locais com restrição de espaço devido sua capacidade de re-
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cepção de matéria, praticidade e dimensões adaptáveis a demanda. O
processo de decomposição acontece dentro de recipientes plásticos
para evitar a fuga das minhocas e em local coberto para melhor controle da temperatura e da humidade (excesso de umidade é prejudicial às
minhocas).
Construção
Os minhocários podem ter diversos tamanhos, proporcionais à
produção de resíduos orgânicos da família. As minhocas mais indicadas para este fim são as californianas, por se alimentarem de alimentos
frescos, podendo ser adquiridas em sites ou doadas por pessoas que já
possuem minhocário.
De forma resumida as caixas ficam empilhadas e o processo de
digestão ocorre de cima pra baixo. O recipiente superior recebe os resíduos frescos que vão sendo misturados com matéria seca (serragem
em flocos, folhagens, palhas) em uma proporção de duas partes de matéria seca para cada parte de matéria orgânica. Quando esse recipiente
enche ele é passado para a fileira de baixo para continuar o processo de
decomposição enquanto o recipiente vazio vai receber os novos fluxos
de orgânicos. A última caixa fica responsável por receber o líquido produzido pelas duas caixas superiores, a inserção de uma torneira ajuda
na retirada desse líquido.
Para que ocorra a drenagem do chorume gerado é necessário fazer perfurações no recipiente de todas as tampas e no fundo dos dois
recipientes superiores. Em relação a ventilação do interior dos recipientes é indicado fazer perfurações nas laterais superiores permitindo a
renovação do ar. Estes orifícios podem ter um diâmetro aproximado de
5mm. Para a ativação do processo é importante fazer uma base para
recepção das minhocas com um pouco de húmus e terra antes de começar a colocar os orgânicos.

Materiais: 3 recipientes plásticos com fechamento superior de tamanho equivalente a quantidade de resíduos gerados com perfurações
na sua lateral superior para ventilação do composto, na base de dois
dos recipientes e em todas as tampas para escoamento do chorume
(biofertilizante), Instrumentos para manejo do composto, galão para estocar o chorume, torneira para retirada do chorume com maior facilidade na ultima caixa, recipiente com tampa para recepção das matérias
orgânicas na cozinha e recipiente para armazenar a matéria seca caso
não haja local no jardim.
Manutenção
É importante que o manejo do minhocário seja cuidadoso e contínuo, pois se algum fator estiver desequilibrado (muita umidade, muito
calor, muito frio, pouca aeração, pouca matéria seca por exemplo), as
minhocas podem morrer ou fugir. Além disso, os minhocários possuem
algumas restrições quanto aos resíduos que, em grandes quantidades,
podem ser prejudiciais às minhocas, como restos de carnes, cítricos,
alimentos cozidos ou com alto teor de sal.
É indicado sempre manter tampado tanto o recipiente de separação na cozinha quanto de recepção, mantendo sempre a matéria orgânica coberta com a matéria seca no segundo para evitar a entrada de
agente externos que podem interferir na dinâmica das minhocas. Misturar periodicamente o composto ajuda no seu processo de decomposição. Caso as minhocas estejam fugindo dos recipientes algum fator
pode estar em excesso ou em falta.

O valor da inserção da infraestrutura depende da disponibilidade
de materiais locais e da proporção desejada, de forma estimada com
um investimento de aproximadamente 150 reais é possível montar um
sistema para atender uma família de 3 pessoas. Esse valor acaba sendo
retornado posteriormente com a produção de composto orgânico que
pode ser utilizado para adubação de jardins, plantios e até vendido.
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Enterramento

Quanto às condicionantes, por se tratar de perfurações no solo pouco
profundas e com pouca carga de matéria, não representa risco de contaminação dos lençóis freáticos e recomenda-se aplicação em áreas
cujo solo não esteja constantemente encharcado, pois esse fator pode
interferir nos processos aeróbios de decomposição da matéria.
Construção
Segundo o “Manual de orientação de compostagem de resíduos
orgânicos do Ministério do Meio Ambiente” - Cepagro (2017), é indicado valas quadradas de 20cm de lado por 30cm de profundidade para
cada 10 litros de resíduos orgânicos. A baixa profundidade favorece a
decomposição aeróbica da matéria, evitando a geração de odores. Para
a perfuração do solo podem ser utilizados pás e enxadas.
Manutenção

Figura 126 - ilustração de enterramento de ogânicos - Gabriel Lyon

Problemáticas relacionadas (padrões de levantamento)
C2 - D4 - R2 - R.2 - R1 - E11 - E10
Solução e características gerais (como a infraestrutura contribui
para a saúde e suas características gerais)
Esta estratégia representa uma alternativa em menor escala na
medida que prevê destinação específica e simplificada para resíduos orgânicos, que sendo misturados com os demais resíduos e rejeitos acabam por agravar situações já delicadas a saúde pública da população.

A vala é preenchida a partir da inserção de matéria seca como
folhagens, capins e serragem de forma intercalada com os resíduos orgânicos, após seu preenchimento é necessário fazer a cobertura com
terra ou palha. Na compostagem, adicionar matéria seca é importante
para criar condições de degradação aeróbia da matéria orgânica, evitando mal cheiro.
Quando a vala estiver preenchida é necessário mudar o local de
enterramento. Mesmo sendo simples, o método, apresenta algumas
restrições, como a recomendação de evitar o enterramento de carnes,
além da necessidade de isolar o local para impedir a chegada de animais domésticos como cães e gatos, que podem interferir no processo.

Contexto de inserção
O enterramento é uma forma de destinação bem simples, recomendada quando a produção de resíduos orgânicos da residência é
baixa e há disponibilidade de espaço não impermeabilizado no terreno.
86

87

Rejeitos

Sistemas de plantio

Figura 127 - ilustração da gestão de rejeitos - Gabriel Lyon

Considerando o descarte de materiais inviáveis de serem reutilizados ou reciclados, denominados rejeitos, seu recolhimento na comunidade também poderia ser integrada a estrutura para recebimento
dos recicláveis ou até a infraestrutura para recolhimento dos orgânicos,
considerando em qualquer dos casos espaço adequado para sua recepção, acondicionamento e retirada. Tais materiais seriam recolhidos pela
gestão comunitária local e levados até os papa lixos já presentes no
território, portanto apenas os rejeitos seriam destinados ao aterro sanitário de forma a aproveitar ao máximo os resíduos gerados localmente.
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Figura 128 - ilustração dde sistema de plantio urbano

Com o aprimoramento da gestão de matéria orgânica poderia ser
desenvolvido sistemas de plantio em regiões específicas da comunidade, como forma de gerar renda e fortalecer a soberania alimentar da comunidade pela disponibilização de alimentos de qualidade para venda e
consumo local. Esta prática representaria uma continuidade e conexão
do ciclo dos recursos gerados a partir da compostagem pela disponibilização desses recursos novamente a população.

Mesmo com a diminuição da quantidade de resíduos dispostos
nos papa lixos, a expansão do sistema com a inserção de novos containers semi enterrados (papa lixos) pelo território como previsto pelo trabalho do Plano de Bairro do Átila Fialho em 2019 seria fundamental para
melhor atender a comunidade, diminuindo as distâncias e aprimorando
os processos de disposição de rejeitos nessas infraestruturas.

O sistema de orgânicos da comunidade poderia estar articulado
também a outros territórios como ocupações e assentamentos relacionados a movimentos sociais e grupos conectados às lutas da reforma
urbana e agrária e também a plantios urbanos de forma geral a partir
da disponibilização dos compostos gerados para contribuírem para a
inserção ou adequação de sistemas de plantio nesses locais, possibilitando sistemas de troca entre a produção de adubos e fertilizantes
naturais com os alimentos produzidos.

Como exemplos de produtos que ao serem descartáveis são considerados rejeitos temos: espuma, fotografias, papel carbono, espelho,
louças, embalagens metalizadas, papéis engordurados, fraldas e bitucas de cigarro.

Para a inserção de sistemas de plantio na própria comunidade,
seria interessante prever a utilização de sistemas agroflorestais a partir
da inserção de espécies vegetais variadas incluindo nativas que poderiam contribuir para a regeneração principalmente da área do Parque da
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Estrutural ao mesmo tempo que seria disponibilizado alimentos a população. Nestes sistemas também poderiam ser implantados espécies
leguminosas e mais rasteiras desde de que se tivesse como base estudos com laudos favoráveis a utilização do solo ou a partir da previsão
de camadas de isolamento deste solo com as leiras podendo também
ser desenvolvida a partir de canteiros elevados.
Além do Parque da Estrutural esses sistemas de plantio também
poderiam ser feitos em menor escala em lotes vazios pela comunidade,
espaços públicos subutilizados e até em residências a partir da utilização de técnicas variadas a depender das características de cada local.
Para o favorecimento desses plantios pela comunidade poderiam ser
criados pontos de apoio a atividades de manejo pela comunidade de
forma a possibilitar o armazenamento de ferramentas e materiais que
por meio do regime de empréstimos poderiam ser disponibilizados a
comunidade.

Governança territorial e economia solidária
As seguintes estratégias visam potencializar os arranjos e técnicas sanitárias propostos para a área de forma a gerar articulações que
considerem e envolvam ao máximo as cadeias produtivas já relacionadas à gestão de resíduos ou com potencial para tal no território, visto
que boa parte dos recursos materiais disponíveis localmente decorrem
das práticas e saberes locais relacionados ao reuso e reciclagem de
resíduos.
A proposta de inserção de infraestruturas de base e sua manutenção de forma articulada a comunidade, visa manter os investimentos no
território não apenas a partir de uma lógica pontual na disponibilização
de elementos de base, mas também a partir da apropriação desses pela
gestão comunitária, garantindo assim que a população continuamente
seja a maior beneficiada em todo esse processo e com a gestão dos
sistemas. Neste sentido a regularização do local pode contribuir diretamente para a emancipação da população a partir de sistemas que contribuem gerando renda e fortalecendo o comércio e cultura local, além
da articulação da comunidade desde que as estratégias e tecnologias
utilizadas sejam pensadas a partir da realidade e potencialidades do
território.
As estratégias propostas visam contribuir para a criação e fortalecimento de tecnologias e metodologias locais, sendo contrário a aplicação desmedida de tecnologias difundidas pelo mercado hegemônico
da construção civil que historicamente operam impondo sobre realidades diversas, formas de vida alienantes e desarticuladas a natureza.
Por meio do dominio sobre a aplicação de técnicas ligadas a modelos
hegemonicos se concentra os rendimentos de sua construção e manutenção, negando as populações envovlidas qualquer possibilidade de
controle sobre atividades básicas da vida. Portanto o desenvolvimento
de tecnologias locais se mostra fundamental para a autonomia da população frente a uma economia cada vez mais predatória e descomprometida com as localidades as quais se insere.
Para a criação, expansão e manutenção desses modelos de gestão comunitária de forma sustentável, é importante que a comunidade
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fortaleça seus canais de articulação e crie novos, formulando ferramentas de gestão que garantam a integração popular e que consigam perpassar as instâncias, coletividades e população local, garantindo entendimento comum, transparência e engajamento com o funcionamento
das mesmas.

Associação local de catadores e cooperativas

A autogestão neste sentido se mostra como uma prática emancipadora destes territórios por possibilitar maior integração e controle
popular sobre a gestão local. Neste sentido o fortalecimento e aprimoramento das redes de economia solidária se mostra fundamental para
estruturar articulações coletivas que tenham como base de apoio as
próprias instituições e agentes locais. A economia solidária representa
uma alternativa na medida em que seus instrumentais são centrados na
reprodução do trabalho e decorrentes relações sociais e não na acumulação de capital.
Desta forma as propostas subsequentes visam fortalecer a articulação de sistemas de cooperação relacionados aos catadores com
as diversas coletividades locais, por entender que ambos já utilizam de
estratégias de gestão fundamentais para se pensar configurações que
fortaleçam a resiliência deste território.

Figura 128 - ilustração de associação de catadores - Gabriel Lyon

Essa estratégia visa favorecer a articulação entre cooperativas de
material reciclável e catadores com diferentes atuações pelo território
por meio da concepção de uma entidade capaz de articular esse profissionais contribuindo para o fortalecimento de suas pautas e reivindicações de direitos focalizada no território de Santa Luzia e Estrutural
como um todo.
Segundo “Redes solidárias de catadores e catadoras de materiais
recicláveis” , entende-se como redes solidárias de empreendimentos
de catadores de materiais recicláveis o agrupamento de cooperativas
e associações constituídas legalmente ou articuladas a partir de uma
cooperativa ou associação de referência, para atuação conjunta na articulação, comercialização de materiais recicláveis e outras atividades.
Para isso a atuação de catadores mobilizadores se mostra fundamental
para contribuir com a integração dos cooperados das redes de forma a
facilitar os processos de mobilização, de integração e de participação
ativa e consciente destes nos processos de assessoramento técnico,
capacitação, tomada de decisões e engajamento para a estruturação de
negócios sustentáveis nas redes solidárias.
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Esta organização junto às cooperativas e catadores associados
poderia gerar levantamentos, reuniões, cadastramentos, pesquisas,
assembleias, capacitações, articulação com entidades públicas e privadas, produção de material educativo e campanhas de comunicação
com a população e demais catadores. Neste sentido seria favorável ao
fortalecimento, expansão e manutenção da rede solidária de catadores
a seleção de profissionais cuja atuação estaria focada na mobilização
dos diversos agentes envolvidos.
Para a estruturação da articulação os catadores poderiam ter
como base o Projeto CATAFORTE: Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias que tem por finalidade fortalecer e nivelar os empreendimentos
econômicos solidários dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, por meio da estruturação das Redes de cooperação solidária. Neste
projeto se indica a formação do conselho gestor, planejamento participativo e elaboração participativa dos planos de negócios sustentáveis,
gestão participativa, contábil, logística e projetos de engenharia. Onde
os catadores e catadoras mobilizadores são também responsáveis por
acompanhar e monitorar a implementação dos referidos planos.
O fortalecimento da rede de catadores no território de Santa Luzia com a criação de novas experiências comunitárias de autogestão
podem contribuir com o funcionamento de toda comunidade a partir
da consolidação e popularização de metodologias que representam a
materialização de estratégias de desenvolvimento humano tendo como
referências processos de produção, distribuição, troca, consumo e tratamento de resíduos de forma a valorizar todas as relações comunitárias e naturais envolvidas.
O “Manual de mobilização social em redes solidárias de catadores e catadoras de materiais recicláveis do projeto Cataforte” (2015)
indica uma série de possibilidades de atuação dessas redes a partir
da formulação participativa de planos de negócios sustentáveis com
a orientação especializada de assessores experientes com a forma de
atuação dessas iniciativas e sensíveis ao contexto local. Algumas oportunidades de negócios apontados envolvem: a comercialização dos materiais recicláveis em rede e inter redes; formalização de contratos para
pagamento pela prestação de serviços de coleta seletiva e triagem de
recicláveis; formalização de contratos para prestação de serviços am94

bientais e de logística reversa.
Outras oportunidades apontadas como viáveis as Redes Solidárias dependendo do contexto são: coleta e tratamento de orgânicos,
coleta e processamento de óleo de fritura, fibra de coco, entre outros.
No caso de Santa Luzia a gestão comunitária local também representa
uma oportunidade de negócio a partir da viabilização institucional de
mecanismos que favoreçam estratégias de gestão de resíduos de forma compartilhada nos territórios do DF.
O “Manual de mobilização do projeto Cataforte” (2015) lista ainda
uma série de estratégias que visam contribuir para o aprimoramento da
gestão dos catadores em seus empreendimentos. Para sua adaptação
e aplicação localmente se mostra imprescindível levar em consideração
a realidade local, as necessidades e expectativas dos atores, o diagnóstico dos segmentos produtivos envolvidos, o perfil da população e
a perspectiva de desenvolvimento do território, os desafios e potencialidades das organizações sociais e produtivas dos catadores identificados no território, devendo obrigatoriamente combinar temáticas técnicoprofissionais e elementos de educação política e cidadã, enfatizando
a autogestão, a participação, transparência, e privilegiando o foco do
Plano de Negócios
A estruturação da associação local de catadores facilitaria a criação de projetos de integração entre as diferentes categorias de catadores considerando tanto os catadores com vínculos trabalhistas formais
quanto os catadores autônomos. Com o contexto local de intercooperação fortalecido e com uma maior integração as federações regionais
e confederações nacionais da categoria, tais empreendimentos teriam
maior poder de negociação das condições e preços dos materiais recicláveis de forma a favorecer o seu caráter emancipador.
A articulação destas redes também possibilitaria a verticalização
da cadeia produtiva dos catadores, estratégia que se mostra fundamental para gerar renda, emprego e capacitação a partir de um maior manufaturamento dos recursos que transitam pela comunidade por meio da
criação de produtos diversos e tecnologias sociais a serem aplicadas e
disponibilizadas tanto ao contexto local quanto a outros. Neste sentido
a associação seria fundamental para mapear, fortalecer e propor novas
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conexões entre a cadeia produtiva dos catadores e agentes locais como
marceneiros, serralheiros, artesãos dentre outros que poderiam ser inseridos tanto para gerarem capacitações quanto por meio de produções
conjuntas

Pontos para turismo regenerativo e educação ambiental

Desta forma a associação articulada ao contexto de intercooperação e aos demais coletivos e entidades presentes na comunidade
seriam fundamental para a gestão do território de Santa Luzia que poderia representar um modelo em gestão comunitária com experiências
a serem replicadas a outros territórios do DF e de todo o Brasil. Em um
primeiro momento essa entidade poderia ser alocada no edifício de modelo habitacional da codhab que se encontra sem uso e em uma área
central da comunidade.

Figura 129 - ilustração de sistema de turismo comunitário - Angela de Carvalho

Considerando o potencial local de autogestão territorial a partir
da articulação das redes solidárias, mantidas por uma série de agentes
comunitários atuantes em Santa Luzia e entorno. Esta estratégia visa
potencializar as experiências locais a partir do compartilhamento dos
saberes e experiências já existentes e as demais possíveis de serem
aplicadas na localidade, de forma a gerar renda localmente a partir da
promoção de atividades voltadas para a educação ambiental e comunicação social com instituições diversas de outras cidades do DF.
O sistema para acolhimento do público poderia contar com um
percurso eco afetivo e pedagógico entre diversas instituições da localidade envolvendo a região do antigo lixão, cooperativas, associação de
moradores, e infra geral sanitária conforme fosse sendo aplicada e até
mesmo o aterro sanitário de Samambaia assim como a ETE Melchior.
Tais visitas representam uma estratégia para tornar mais compreensível o contexto relacionado a gestão pública de resíduos sólidos. Este
modelo poderia ter financiamento tanto público quanto privado representando uma estratégia onde os catadores seriam capacitados para
receberem e apresentarem a conjuntura local e regional, se tornando
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guias locais desse modelo.
Esta estruturação de um modelo de turismo para a cidade busca
elucidar a atuação dos catadores que para boa parcela da população
não compreende a importância desses profissionais e nem os impactos
de seus descartes para a gestão de resíduos sólidos do DF. Portanto,
representaria uma estratégia de educação ambiental e comunicação
social para toda população do DF de forma a valorizar um território cuja
sua estruturação historicamente tem profunda relação e continua a ter
com os resíduos gerados por toda a capital.
O investimento estatal nesta estratégia assim como em diversas
outras apresentadas nesse trabalho poderia representar uma forma parcial de remediação da dívida histórica com a população geral e com
os catadores considerando a ausência sistemica de ações e políticas
públicas voltadas para o território. Este modelo permitiria a população
local contar sua própria versão quanto sua fixação, permanência e memória relacionadas a esse território e diversos outros de origem.
Ao invés do fortalecimento de estratégias e coletividades que buscam registrar e respeitar a memória da população da estrutural como
um todo, o’que tem sido feito ao nível da gestão pública com forte articulação a iniciativas privadas é um grande apagamento e distanciamento da gestão de resíduos com a gestão da estrutural a partir de projetos
higienistas de remediação do antigo lixão, de habitação de interesse social e por meio da contínua negligência de demandas locais que juntos
representam uma profunda violação de direitos básicos.

to e visem gerar ações de reparação histórica se mostram fundamentais para uma atuação pública realmente voltada para a inserção social
dos catadores, que por meio de investimentos visem contribuir para a
melhoria da qualidade de vida, das condições de trabalho e remuneração dessas pessoas
Um planejamento urbanístico que desconsidera a forma de vida
da população, suas redes solidárias e recursos locais está contribuindo para o empobrecimento da mesma, a partir da desterritorialização e
desarticulação de coletividades locais. Portanto investimentos que deveriam ter como enfoque fortalecer a resiliência de um povo, na verdade
se mostra operar da forma inversa na medida que desarticulam e não
contribuem para a rotação de recursos locais, preferindo se aliar a agentes externos que não tem nenhum comprometimento com a condição
de vida da população a médio e longo prazo.
Negar a relação do lixão da estrutural com a população de forma
geral é uma maneira de apagar a memória de um povo e negar uma reparação histórica que considere os danos e exploração sistemica sobre
os mesmos. Portanto a gestão do lixão não pode ser feita de forma desconectada com a estrutural, uma vez que ele continua a impactar sobre
a vida da população de diversas formas.

Estas medidas operam de forma a invisibilizar a participação da
população na gestão de resíduos sólidos historicamente. Neste sentido
não pode ser desvinculado a responsabilidade do SLU e demais instituições relacionadas à gestão de resíduos sólidos em disponibilizar investimentos que atendam a todo o território da estrutural e não somente
aos catadores que tinham vínculo direto com o lixão.
Fundamental se fortalecer e registrar a memória comunitária do
surgimento da cidade e manutenção do antigo lixão. A organização e
documentação desses fatos históricos é a base para se garantir direitos
da categoria, não pensando apenas em sua atuação futura e presente,
mas também passada. Portanto políticas que reconheçam este contex98
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Associação de comerciantes, produtores, artesãos, artistas e coletivos locais
Ainda considerando as redes de economia solidária de Santa Luzia, como forma de potencializar a articulação dos agentes, entidades e
empreendimentos tanto localmente quanto com outros territórios. Essa
estratégia sugere a estruturação de uma associação local de comerciantes, produtores, artesãos, artistas e coletivos locais cuja atuação
fomentaria a produção e cultura comunitária.
Para a operação da associação é indicado a estruturação de uma
Planos de desenvolvimento local de forma participativa junto às iniciativas e com acompanhamento técnico especializado. Neste poderia estar
previstos o fomento de reuniões. levantamentos, assembleias, capacitações, pesquisas dentre outros instrumentos e metodologias de organização capazes de manter a sustentabilidade, engajamento popular e
transparência de sua gestão.

municação, artistas e coletivos culturais locais poderiam ser vinculados
a este modelo de organização, tornando-se parcialmente responsáveis
pela sua operação e manutenção de forma a expandir a cena cultural e
articulação da juventude pelo território. Desta forma os empreendimentos locais poderiam contribuir dando subsídios para eventos e ações
culturais.
O seguinte fluxograma visa registrar parte das iniciativas do território, considerando os recursos humanos, matéria, conexões e fluxos
gerados a partir da economia local. Este levantamento inicial busca
demonstrar o grande potencial construtivo e de articulação existentes
a partir de relações já desenvolvidas pela comunidade. Foi com base
nesse levantamento que foram pensadas muitas das estratégias presentes nesse trabalho considerando a capacidade de transformação e
emancipação dessas redes.

Esta organização poderia estruturar a formulação de planos de
comunicação social para o território envolvendo a produção de material
físico e digital como forma de divulgar produtores, materiais e produtos
locais visando a captação de investimentos externos para o território
além de fortalecer a economia circular. Neste sentido esta entidade
poderia ainda por meio desse plano de comunicação favorecer a articulação dessas iniciativas e agentes locais com fundos de apoio e de
recursos possíveis que poderiam criar canais de vínculo inclusive com
o projeto de Banco comunitário da Estrutural.
O fortalecimento da economia local perpassa pela criação de diferentes estratégias que busquem favorecer o consumo local e a manutenção dos recursos e renda decorrentes do trabalho da população
no território pelo maior tempo possível, em decorrência de comércios
de maior escala ligados a cadeias produtivas externas a comunidade
que muitas vezes pouco contribuem para a resiliência local. Desta forma deve ser pensado tanto o fortalecimento de iniciativas já existentes
quanto o fomento a criação de novas buscando suprir setores ainda
pouco expressivos no território.
Como forma de potencializar o alcance dessas estratégias de co100
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Produção de tecnologias sociais

potência de intervenção sobre a realidade além de estreitamentos quanto ao cuidado do corpo e mente desses agentes.
Ao se tratar da inserção de infraestruturas básicas visando o desenvolvimento comunitário, a criação de ferramentas e metodologias de
fortalecimento da autonomia e de relações econômicas articuladas ao
contexto dos territórios, de forma a combater mecanismos de apropriação do trabalho e renda local pelo mercado hegemônico, são essenciais
para pensarmos na valorização da cultura e vivência de populações
segregadas sócio espacialmente. A busca por tecnologias sociais ambientais adaptadas ao contexto visa gerar estratégias para potencializar
a captação de recursos externos a comunidade e de manter a riqueza e
produção local circulando localmente.

Figura 130 - ilustração de sistema de produção de técnologias sociais - Gabriel Lyon

Vivemos em um momento o qual muito se discute sobre saúde e estética, porém continuamos a reproduzir práticas degradantes e alienantes
sobre o organismo que compomos e sobre diversos outros corpos e seres de maneira cada vez mais desconectada aos ciclos da natureza. Tal
degradação é consequência de relações de trabalho exploratórias baseadas em modelos de desenvolvimento que operam a partir de lógicas
de consumo exacerbado, acúmulo de bens e exploração da natureza.
Este processo afeta principalmente populações de baixa renda, negra
e feminina, que em boa parte garante seu sustento a partir de suas manualidades.
A partir do planejamento estratégico a nível urbano, arquitetônico e
do design esta estratégia visa apontar possíveis conexões de arranjos
locais tendo o trabalho manual e todas conexões humanas e naturais
decorrentes deste como protagonistas. A valorização e estímulo da
manualidade dos agentes locais deve perpassar pela troca de saberes,
subjetividades, estímulo da capacidade criativa e sensorial, aumento da
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Uma característica de Santa Luzia que favorece a produção de tecnologias sociais no e para o território decorre da grande capacidade construtiva instalada no local, que tem como base mão de obra qualificada
em diferentes setores construtivos, oficinas equipadas com maquinários, mini indústrias, artesãos, quantidade e diversidade de materiais
selecionados e processados no local e o baixo custo de acesso a esses
insumos por se tratarem de matérias primas de segunda mão, em geral
desvalorizadas pelo mercado tradicional. Dentre os materiais muito encontrados na localidade estão: Papelão, papéis, sucatas, pets e demais
plásticos, latinhas, madeira e concreto. O projeto busca a partir dessas
condicionantes gerar soluções que contribuam para a gestão comunitária além da geração de renda e oportunidades localmente.
Tem sido cada vez mais bem recebido pela sociedade nichos de mercado cuja cadeia produtiva se coloque de forma responsável frente a
seus impacto ambientais sem deixar de valorizar as relações sociais
envolvidas em todos seus processos. Neste sentido a verticalização da
produção dos catadores em Santa Luzia, a partir de uma inserção de
mais processos produtivos nesses materiais de forma a retorná-los ao
mercado sempre que possível em forma de produtos mais manufaturados pode representar uma boa estratégia para gerar insumos e serviços
que tenham boa aceitação e demanda a nível regional e local.
Produções a partir de material de reuso não necessariamente conseguem obter preços de mercado abaixo dos demais produtos disponíveis, porém sua cadeia produtiva permite que seus produtores agreguem
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mais valor por envolverem tanto os processos básicos de construção
do objeto quanto pela revitalização desses diversos materiais que se
fossem de primeira mão sairiam mais caros e não possibilitariam um
ganho a mais quanto a sua utilização para os produtores. Neste sentido
é como se o produto feito a partir de material de reuso permitisse agregar tanto o valor da revitalização do material, que na cadeia convencional seria equivalente a extração e processamento do material básico,
quanto de sua construção em si.

em concreto pelas mini indústrias locais poderia ser utilizado para a
própria inserção de infraestrutura como calçamentos, postes de iluminação além de elementos de infraestrutura socioecológicas para drenagem, esgotamento e infra estruturas básicas da gestão de resíduos
local. O desenvolvimento de projetos pensados para atender a realidade
local permitiria o incremento dessa produção e articulação dessas iniciativas ao mesmo tempo em que permitiria uma circulação maior de
recursos pela comunidade.

Para garantir uma maior verticalização da produção dos catadores no
território seria fundamental investir em estratégias presentes no Plano
Nacional de resíduos sólidos (PNRS 2012) que prevê a disponibilização
de assessoria técnica especializada para essas cadeias tanto para formular seus planos de negócio quanto para contribuir para a formulação
de produtos advindos de matéria de reuso. Este plano prevê que a Universidade deve ser envolvida para o aprimoramento e desenvolvimento
de tecnologias e saberes necessários para o aprimoramento desses
processos produtivos.

De forma mais especificada alguns dos produtos que poderiam ser desenvolvidos hoje para o território a partir sua capacidade já instalada
são: módulos de paredes de madeira, calçamento com blocos intertravados, meio-fios e vale de recepção de água adaptadas para a inserção
de infraestruturas verdes, manilhas de diferentes proporções adaptadas
para infraestruturas socioecológicas sanitárias, esquadrias de sucata e
de madeira de reuso, blocos pré moldados de fundações adaptadas ao
território, coberturas de casas pensadas a partir de materiais plásticos
além de produtos domiciliares diversos a partir de materiais como plásticos, madeira, papelão, ferro dentre outros.

É importante frisar que a população de Santa Luzia já desenvolve atividades nesse sentido, porém a atuação externa poderia potencializar
estes processos. Com as redes mais consolidadas e a partir do investimento estatal e de setores empresariais devido suas responsabilidades
frente a gestão de resíduos sólido como produtores, a produção local de
tecnologias sociais poderia ser direcionada para o provimento de infraestruturas de base e produtos que atendessem as demandas não só de
um mercado externo, mas também da própria comunidade que em boa
parte já contém se não toda, boa parte de suas residências compostas
por materiais de reuso. Neste sentido, com o aprimoramento do sistema, um teto auto construído a partir do que materiais de reuso poderia
se mostrar muito mais eficiente em termos sociais e ambientais do que
um teto de concreto imposto a população sem considerar a realidade
local.
A produção local já domina processos construtivos passíveis de serem
articulados a políticas públicas. No caso da aplicação de políticas habitacionais poderia se pensar em modelos construtivos considerando
os materiais disponíveis como madeira, borracha, ferro e concreto que
podem ser utilizados para construção de elementos de fundação, alvenaria, esquadrias e coberturas. A produção de elementos pré moldados
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Figura 131 - fluxograma de economia local
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