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1 INTRODUÇÃO 

 

Em todo o planeta os resíduos sólidos são um problema a ser enfrentado pela 

sociedade. Segundo Mattos & Prado (2014), há pouco tempo, a grande maioria dos resíduos 

produzidos eram orgânicos, como resto de cascas de frutas e legumes excrementos de 

animais, porém, atualmente a geração de resíduos em sua grande parte é de materiais com 

potencial de aproveitamento. Para Rossi (2014), a causa do aumento da geração de resíduos 

sólidos está interligada ao desenvolvimento econômico, crescimento populacional no meio 

urbano e à revolução tecnológica, transformando as pessoas em consumistas, causando uma 

maior extração de recursos naturais. 

Silva (2015), ainda acrescenta que além do crescimento populacional e urbano, 

acontece também o consumo descontrolado dos recursos naturais, gerando impactos no meio 

ambiente. Tendo em vista o adensamento das zonas urbanas, os problemas só aumentavam, 

sendo que as cidades brasileiras não estavam acompanhando o ritmo acelerado desse 

crescimento com infraestrutura sanitária adequada (REZENDE et al., 2013).  

No Brasil há uma geração de 78,4 milhões de ton/dia de resíduos sólidos, registrando 

uma cobertura de coleta de 91,2% em todo o país, evidenciando que 6,9 milhões de toneladas 

de resíduos não foram coletados, consequentemente tiveram o destino impróprio. Já no Rio 

Grande do Sul, há uma geração de 22,429 ton/dia, sendo que dos resíduos coletados 29,8 % 

correspondem a 6,356 ton/dia, os mesmos encaminhados para lixões e aterros controlados 

(ABRELPE, 2017). 

Dessa forma, segundo Roedel et al. (2018), é necessário gerir esses resíduos, para que 

os mesmos tenham uma destinação final correta, minimizando os impactos negativos para o 

meio ambiente e a saúde da sociedade. Com isso, a Gestão de Resíduos Sólidos é um grande 

desafio para os órgãos responsáveis pela limpeza pública nos municípios brasileiros (ROCHA 

et al., 2018).  

 Alves & correia (2016), afirmam que, uma das problemáticas na gestão ambiental dos 

sistemas de resíduos sólidos urbanos é a disposição final adequada. Uma alternativa 

encontrada foi a implantação de aterros sanitários, para a destinação destes resíduos, locais 

que atendem os critérios ambientais e sanitários. Mesmo com esta alternativa, no território 

brasileiro ainda são registrados a presença de lixões em todos os estados, e cerca de 60% dos 

munícipios encaminham seus resíduos para locais inadequados (ABRELPE, 2014), sendo que 

atualmente são produzidos 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos (ABRELPE, 2017). 



Para Ribeiro & Mendes (2016), o descarte inadequado dos resíduos provoca sérias 

consequências para a saúde pública e ao meio ambiente. Em épocas com muita chuva, o 

acúmulo de resíduos depositados em locais inapropriados contribui diretamente com 

enchentes, que entopem redes coletoras, e espalham os resíduos sólidos, que 

consequentemente, contaminam recursos hídricos e solos. Além disso, o gerenciamento dos 

resíduos tem ligação direta com a saúde pública, pois pode ser considerada um dos fatores 

para a proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti, a emissão de gases e 

partículas poluentes para a atmosfera (ZARA et al., 2016; CORDOBA et al., 2013).  

Nesse contexto, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2015), 

os supermercados vendem cerca de 62% dos produtos consumidos pela população. Dentre 

desses produtos se encontram plásticos, papelões, latas de alumínio, gerados em grandes em 

quantidades. O problema em questão, é que muitos desses supermercados não possuem um 

tratamento adequado para a destinação final dos resíduos sólidos e resíduos orgânicos, sendo 

que os mesmos possuem algumas formas de reaproveitamento.  

Os supermercados estão em um ambiente altamente competitivo, sendo necessários 

mais produtos e consequentemente, maiores locais. Diante disso, é necessário encontrar 

formas para desenvolver e melhorar todos os processos, sendo socialmente responsável e 

conservando o meio ambiente e os recursos naturais nele contido (ROEDEL et al., 2018).  

Para tal situação, o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

dentre deles, os planos de gestão de resíduos sólidos para supermercados, começaram a ser 

utilizados pelas empresas como uma ferramenta para melhorar a produção e o desempenho 

ambiental (ESTEVES & HENKES, 2016). Para Barbosa & Ibrahin (2014), ao elaborar um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos nos supermercados, traz consigo, benefícios ao 

meio ambiente, vantagens para a empresa sendo socialmente responsável e visando um 

melhor custo-benefício.  

Para tanto, a participação da população é essencial para dar a destinação correta dos 

resíduos (FILHO et al., 2017), sendo que uma das premissas da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) está na não geração e minimização dos mesmos. Conforme o Art. 3º, inc. 10 

da PNRS, o gerenciamento de resíduos sólidos é definido como um conjunto de ações 

exercidas, sendo direta ou indireta, nas etapas de coleta, isto é, no transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos (BRASIL, 2010). 

 A Lei nº 12.305, reúne conjuntos de princípios, objetivos, instrumentos, metas e ações 

para a gestão adequada dos resíduos sólidos, dentro dessas metas é o programa de coleta 

seletiva (BRASIL, 2010). Buscando a diminuição do problema de disposição inadequada dos 



resíduos sólidos, a coleta seletiva demonstrou-se uma opção viável. Esse tratamento inicia na 

fonte geradora, que são separados conforme a sua constituição ou composição e 

disponibilizados para a coleta separadamente, podendo ser disposta na porta de sua residência, 

para posteriormente a ocorrer a coleta porta-a-porta realizada pelos catadores (MAPA, 2014). 

 Já a NBR 10.004 da ABNT classifica os resíduos sólidos de acordo com os seus riscos 

potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, que são: resíduos sólidos urbanos, que possui 

resíduos domiciliares, gerado por atividade domésticas e o da limpeza urbana, gerada a partir 

da limpeza das vias públicas; resíduos sólidos de serviço de saúde, gerados a partir das 

instalações de serviços de saúde; resíduos sólidos de construção civil, gerados em 

construções, reformas e demolições de obras civis (ABNT, 2004). No entanto, a fração 

orgânica dos resíduos sólidos não deve ser destinada ao aterro, pois pode ser valorizada por 

meio de tratamento biológico. Com isso, a compostagem aparece como uma alternativa, pois 

permitirá a reciclagem das moléculas orgânicas em função nutricional e também diminuir o 

potencial poluidor e contaminante (GUIDONI, 2013). 

 Nesse contexto, os supermercados possuem responsabilidade sobre o descarte e à 

produção dos resíduos, sensibilizando seus clientes para agir e repensar na gestão correta dos 

resíduos sólidos, tanto nos supermercados, quanto em suas residências. Assim, cabe aos 

supermercados assumir a responsabilidade de gerenciar os resíduos gerados de acordo com o 

que se propõe a Lei 12.305/10, tendo uma perspectiva ambiental mais sustentável, com a 

intenção de não gerar, reduzir, reciclar, tratar os resíduos sólidos e dar uma disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Além disso, os mesmos resultados irão possibilitar ações sustentáveis futuramente 

como o incentivo na coleta seletiva, servir de exemplos para outras empresas, possuir o 

reaproveitamento de resíduos; diminuição nos gastos da prefeitura na limpeza pública; 

geração de empregos; educação ambiental; diminuição da poluição visual.  

 O problema da falta de Gestão de Resíduos Sólidos fomentou o desenvolvimento deste 

trabalho, pois com a caracterização gravimétrica dos resíduos potencialmente gerados em um 

supermercado irá ser possível o dimensionamento da composição dos resíduos e a quantidade 

gerada, para posteriormente mensurar a geração de resíduos sólidos e orgânicos em um 

minimercado, buscando formas de reaproveitar os mesmos, visando a sustentabilidade do 

empreendimento.



 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Apresentar dados sobre a importância da coleta seletiva e reaproveitamento de 

resíduos sólidos gerados em mercados para minimizar os impactos da destinação final 

inadequada. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar os diferentes tipos de resíduos sólidos gerados no minimercado. 

 Avaliar a geração de resíduos e reciclagem/reutilização.  

 Quantificar o reaproveitamento por meio de compostagem dos resíduos orgânicos. 



 
 

3 FLUXOGRAMA 
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4 METODOLOGIA 

  

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O local da proposta de estudo está localizado junto ao munícipio de Tiradentes do Sul, 

Região Celeiro do Rio Grande do Sul, sob as coordenadas geográficas Latitude -27.396126” e 

Longitude -54.087387”. O munícipio possui população estimada de 5.796 pessoas (IBGE, 

2018) e 236,196 km² da área territorial tendo seu aspecto econômico a agricultura (IBGE, 

2017). Atualmente o minimercado se localiza na Avenida Uruguai, e atua de forma familiar 

entre três pessoas, em uma sala comercial com área de 180 m². Os resíduos que tem a maior 

geração são o papelão e os plásticos, a geração dos resíduos que tem a sua composição de 

metal e vidro não se destacam. Já os resíduos orgânicos tem a sua geração controlada, tanto 

para evitar gastos extras e para não ter problemas com a destinação final adequada. 

 

4.2 MENSURAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MINIMERCADO (RECICLÁVEIS 

E ORGÂNICOS) 
 

 As atividades de coleta e separação dos resíduos sólidos gerados no minimercado 

foram realizadas durante os meses de fevereiro de 2019 até o fim de maio de 2019. Para a 

mensuração dos resíduos sólidos e orgânicos, foi realizada inicialmente a segregação de cada 

tipo de resíduo, de acordo com sua classe (papel, papelão, plástico, alumínio, resíduos 

orgânicos, etc.), considerando a NBR 10.004/2004 e 10007/2004 da ABNT, a qual classifica 

os diferentes tipos de resíduos e suas classes. 

A coleta e segregação foram realizadas diariamente e manualmente. Após a coleta e 

separação inicial, os resíduos foram acondicionados junto ao depósito da empresa. 

Após este acondicionamento inicial, ao final de cada semana de trabalho, os resíduos 

foram pesados e os dados tabulados em planilhas do Excel. Já os resíduos orgânicos foram 

dispostos em locais de armazenamento (baldes fechados) para posterior pesagem, e 

encaminhados para compostagem em local (parte externa) do minimercado. 

 

 

 

 



 
 

4.3 AVALIAÇÃO DA RECICLAGEM/REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.  

 

 Para avaliar a reciclagem dos resíduos que foram gerados, após a segregação (Item 

4.2), as quantidades dos resíduos gerados e suas diferentes classificações, foram avaliados, 

semanal, mensal e anual, para cada tipo de resíduo sólido (papelão, papel, plástico, etc.) e os 

resíduos orgânicos, ambos foram avaliados semanalmente. Também foi medida por meio da 

montagem de planilhas de valores que poderiam ser gerados a partir da venda destes 

materiais, sendo obedecida valores obtidos junto ao Compromisso Empresarial Para 

Reciclagem (CEMPRE, 2019), conforme o (Quadro 1):  

 

Quadro 1 - Valores dos resíduos sólidos segundo o CEMPRE: 

Papelão Papel Garrafa 

PET 

Plástico Latas de 

aço 

Vidro 

 R$ 410 L R$ 460 L R$ 2100 

P 

R$ 1750 

P 

R$ 500 

T/PL 

R$ 80 L 

 

Sabendo a quantidade gerada de cada tipo de resíduo, foi pesquisado métodos de 

reciclagem e buscando métodos de reaproveitamento para os mesmos.  

 

 4.4 QUANTIFICAR O REAPROVEITAMENTO POR MEIO DE COMPOSTAGEM DOS 

RESÍDUOS ORGÂNICOS. 

 

4.4.1 Montagem da composteira de baldes 

 

A montagem do sistema de compostagem por meio de baldes de 15 litros, cada. Nestes 

baldes foram realizados pequenos furos, nas laterais de 3 mm, e na tampa que está no topo, 

além de furos na parte inferior de 6 mm para a circulação de oxigênio, o suficiente para 

impedir a entrada de animais. No último balde foi instalado uma torneira para escoar o 

chorume formado pela decomposição e apenas o balde que ficou no topo, teve tampa, nos 

outros foram removidos, conforme Rosa (2016). Os baldes foram empilhados um em cima do 

outro e dentro dos baldes foram colocados produtos que ficaram impróprios para a venda no 

estabelecimento, tais como: tomates, cebolas, folhas de repolho, frutas, etc. e após 90 dias o 

composto foi retirado. Também será colocado maravalha de Eucalipto sem tratamento para 

LEGENDA: 

P – Prensado 

L - Limpo 

T – Tonelada 

 



 
 

afastar pragas, regulando a umidade em 60%. As (Figuras, 1, 2, 3, 4, e 5) abaixo ilustram 

como será o sistema de compostagem:  

Figura 1 – Forma de montagem dos baldes 

para a composteira. 

Figura 2 – Furos na tampa que ficará no topo 

para a circulação de oxigênio. 

  

 

Figura 3 – Furos nas laterais dos baldes para 

a circulação de oxigênio. 

 

Figura 4 – Modelo do experimento para 

compostagem finalizado 

  

Fonte: Rosa (2016) 

 

 

 



 
 

Figura 5: Montagem e funcionamento da composteira doméstica com seus benefícios. 

 

FONTE: Embrapa Amapá (2015). 

 

Após a montagem dos baldes foram adicionados os resíduos orgânicos. Na primeira 

camada foi colocado uma camada de 10 cm de resíduos orgânicos e uma de maravalha de 

Eucalipto de 5 cm, para absorver o excesso de água e fazer a circulação do oxigênio. Após 

formada as camadas, foi regado com água apenas para umedecer, de acordo com o 

experimento de Fernandes & Peixoto (2015). Também foi acrescentado semanalmente mais 

uma camada de resíduos orgânicos de 10 cm e de serragem 5 cm, foi cessado o adicionamento 

no momento em que o composto se aproximava dos furos para circulação de oxigênio. 

Os resíduos orgânicos que não serão colocados nos baldes, e após a decomposição 

serão reutilizados em uma pequena plantação de batatas e no parreiral de uva que há no 

terreno, sendo colocados diretamente no solo. 

Para monitorar a compostagem foi medido a temperatura diária, pH a cada três dias 

junto ao laboratório de ciências da Uergs, a metodologia para medição de pH foi de acordo 

com (EMBRAPA, 1997), onde foi coletado alíquotas de 20 g de composto e adicionados em 

Becker, onde posteriormente foi adicionada 50 ml de água ultra pura. Após a amostra foi 



 
 

agitada por 10 minutos e realizada a leitura no pH, no pHmetro de bancada. A temperatura foi 

medida diariamente com um termômetro analógico, após a medição foi revirado o composto e 

em seguida adicionado maravalha de Eucalipto. Também foi observado o aspecto dos 

resíduos, umidade, coloração, odor, presença de fungos e o quanto de chorume a 

decomposição formou. Após observar esses detalhes, tudo foi descrito em uma planilha 

contendo data, temperatura, e as características (Fernandes & Peixoto, 2015). 

 



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS EM UM 

MINIMERCADO 

 

A segregação foi realizada diariamente e manualmente durante 4 meses, de acordo 

com as classes (papelão, papel, metal, vidro e resíduos orgânicos), considerando a NBR 

10.004/2004 e 10007/2004 da ABNT. 

Durante a classificação dos resíduos sólidos ao final de cada semana não se encontrou 

muitas dificuldades, mas enquanto foi realizado a segregação se levou cuidados para não 

danificar embalagens de plástico e caixas de papelão que poderiam ser reutilizadas. Já os 

resíduos orgânicos também ao final de cada semana foram pesados, picados e acondicionados 

na parte externa do minimercado dentro de baldes de 15 kg para decomposição. Nos primeiros 

dias de decomposição, quando próximo, era notado mau odor mesmo com tampas. 

 Enquanto executado o trabalho observou-se uma geração média semanal de 1,26 kg de 

papelão, 1,18 kg de resíduos orgânicos e 0,44 kg de plástico, não foi observado a geração de 

resíduos como latas, vidros, a (figura 6) demonstra a geração semanal de cada resíduo. Em 

trabalho realizado por Campos e Lima (2014) no supermercado Cereal, foi observado que a 

geração de papelão foi de 757 Kg/Mês, 61,3 Kg/Mês de papel, 266 Kg/Mês de plástico, 113 

Kg/Mês de resíduos orgânicos, mas não houve geração de vidro, metais e isopor, como no 

presente trabalho. 

Figura 6: Geração semanal de resíduos sólidos e orgânicos. 

 

Fonte: Autor (2019) 



 
 

De acordo com o observado durante as semanas 2, 6, 8, 12, 14 se destacam pela 

geração de papelão e as semanas 3, 8, 12, 14, 16, 17 pela geração de plásticos, porém, ambas 

são por motivos semelhantes, como: a semana 2 e 3 (11/02 a 15/02; 18/02 a 22/02) se destaca 

pelo fato de o fluxo de clientes diminuir após o pico, sendo necessário repor as mercadorias e 

por ser dias antes do ano letivo, momento em que a demanda de material escolar é alta.  

Na semana 6 (11/03 a 15/03) se destacou também por ser após a diminuição do fluxo 

de clientes, sendo necessário repor as mercadorias e pela as entidades públicas estarem 

requisitando por produtos de limpeza e higiene. Contudo a semana 8 foi a que mais gerou 

papelão (25/03 a 29/03), pelo motivo de ser dias antes da Páscoa, sendo uma grande demanda 

de produtos específicos para a data do feriado, tanto para clientes quanto para as entidades 

públicas.  

Os dias da semana 12 (22/04 a 26/04) se destaca por ser antes do início do mês 

seguinte no qual há grande fluxo de clientes, sendo necessário repor mercadorias. Já semana 

14 (06/05 a 10/05) foi a que mais gerou plástico, isso por ser no meio da semana de pico, na 

qual foi requisitado determinado produto que apenas era entregue envolvido por embalagens 

plásticas. As semanas 16 e 17 (20/05 a 24/05; 27/05 a 31/05) também geraram altas 

quantidades de plástico, isso por alguns produtos entrarem em oferta, os quais grande parte 

era entregue envolvido por plásticos e uma semana antes do fluxo de clientes. 

 A geração de resíduos orgânicos se destacara nas semanas 5, 8 e 11, a semana 13 até 

teve uma geração significante, pelos motivos de: a semana 5 (11/03 a 17/03) ter uma grande 

geração devido ao início do ano letivo, a demanda por merenda escolar (por licitações) foi 

grande, sendo bastante requisitado frutas e verduras e também sendo necessário reabastecer 

após a semana de pico (mercadorias como frutas, verduras e legumes são entregues nas terças, 

quintas e sábados). 

 Contudo, a semana 8 (01/04 a 07/04) possui a maior geração por ser nos dias de pico, 

além do grande fluxo de clientes, as escolas também requisitam entrega de grandes 

quantidades de frutas, legumes e verduras, e como na semana anterior era a Páscoa, havia 

expectativa de alta vendas de mercadorias orgânicas, à qual não correspondeu. 

 A geração de resíduos orgânicos da semana 11 (22/04 a 28/04) foi pela quantidade 

adquirida na semana anterior, semana 10 (15/04 a 21/04), pois havia alguns clientes que não 

compareceram nos dias de pico e os mesmos viriam na semana 10. A semana 13 (06/05 a 

12/05), teve uma geração de resíduos orgânicos considerável devido ao preparo para os dias 



 
 

de pico, na qual foi na semana anterior 12 (29/04 a 05/05) e muito do que foi adquirido 

acabou se deteriorando. 

 A figura 7 demonstra o total gerado e a média de todas as semanas de resíduos sólidos 

e orgânicos.  

 

Figura 7 – Geração total dos resíduos e as médias 

semanais

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Nota-se que há uma geração total e a média semelhante entre papelão e resíduos 

orgânicos, porém devemos considerar o peso do plástico que é menor se comparado à eles.  

A quantidade gerada parece ser um valor não muito alarmante, porém, esses valores 

representam apenas de um minimercado e segundo a SEBRAE (2016), existem cerca de 415 

mil estabelecimentos desse ramo e se todos produzem essa média semanal se torna algo 

alarmante se não realizado a destinação final adequada. Caretta e Froemming (2013), fizeram 

um estudo com objetivo de discutir o papel dos supermercados no descarte de produtos após a 

venda em 3 supermercados em Ijuí/RS, nesse estudo registrou-se uma média de 12,7 kg 

semanais gerados pelas famílias após o descarte. A quantidade gerada variava pela quantidade 

de indivíduos de cada família. 

O CEMPRE (2016) comenta que em todo o país somente 15% da população conta 

com programas de coleta seletiva, segundo os dados. A radiografia realizada pelo Panorama 



 
 

dos Resíduos Sólidos no Brasil, feita pela ABRELPE (2016) aponta que a geração de resíduos 

sólidos no Brasil cresceu mais de 26% na última década (2005-2015).  

 A Associação Catarinense de Supermercados (Acats), criou o programa 

“Supermercados Lixo Zero”, tendo a redução no volume encaminhado aos aterros sanitários 

de 600 toneladas (ASSIS, 2017). Ainda de acordo com Assis (2017), a redução do volume 

que chega aos aterros sanitários é importante, principalmente pelo fato que a maioria não 

possui sistemas que impeçam a liberação do metano no meio ambiente. Cortez ainda comenta 

que o gás metano contribui fortemente para o aquecimento global. 

A coleta seletiva gera bons ganhos ambientais e reconhecimento da empresa, Assis 

(2017) usa como exemplo o diretor comercial do Hippo, Josiano Saqueti, que recebeu o 

“Certificado Internacional de Reaproveitamento” em 2011. De acordo com Lemos (2013), os 

benefícios da coleta seletiva irão resultar em ganho ambiental, pois evita a poluição do meio 

ambiente que os resíduos provocam. Diminuição da quantidade de resíduos enviados a aterros 

sanitários, que irá prolongar a vida dos mesmos e diminuição dos recursos naturais.  

Ainda de acordo com Lemos (2013), a coleta seletiva também proporcionará o ganho 

econômico, gerando uma economia dos recursos naturais, controle da poluição ambiental e 

remediação de áreas degradadas e uso de espaços de reserva. Geração de empregos para a 

população não qualificada.  

A coleta seletiva também proporcionará o ganho social, geração de empregos em 

cooperativas de reciclagem e incentivar a mobilização comunitária para o exercício da 

cidadania, em busca de solução de seus próprios problemas. Redução da marginalidade, sendo 

retirada pessoas dos lixões e melhorando a qualidade de vida (LEMOS, 2013). 

Ainda de acordo com Lemos (2013), a coleta seletiva também beneficiará a educação 

ambiental, principal ferramenta e dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de 

uma forma concreta, tornando as pessoas responsáveis pelos resíduos que geram, contribuindo 

indiretamente para a sustentabilidade. 

 Então, para diminuir os resíduos sólidos destinados aos aterros e para diminuir nos 

gastos com embalagens para os produtos vendidos, o minimercado Central, no qual foi 

executado o trabalho já reutilizava caixas de papelão e plásticos que são adequados para o 

embalo. Campos e Lima (2014) também aplicaram esse método no mercado Cereal, usando 

caixas com o tamanho igual ou inferior à 30x50 cm como alternativa para substituir as sacolas 

plásticas, que é um problema de poluição ambiental e acúmulo em aterros sanitários. Além de 

uma forma da empresa diminuir em gastos com embalagens, há também um ganho ambiental, 

diminuindo na extração de recursos naturais. 



 
 

 Outro método para reaproveitar os resíduos sólidos seria a venda, o (quadro 1) mostra 

o valor respectivo dos resíduos sólidos gerados sendo obedecida valores obtidos junto ao 

Compromisso Empresarial Para Reciclagem (CEMPRE, 2019), conforme o (quadro 1), a 

(figura 8) apresenta o potencial pela venda dos resíduos sólidos. 

 

Figura 8 – Valores possíveis gerados pela venda dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: Autor (2019) 

Os resíduos orgânicos gerados no açougue (restos de gordura, cebos, etc.) e no 

hortifruti (frutas, verduras e legumes) possui destinações adequadas. Os ossos gerados no 

açougue são doados para pessoas que reutilizam como alimento para seus animais, na sua 

maioria cachorros, Campos e Lima (2014) contam que o supermercado Cereal destina os 

ossos gerados no açougue para uma Fazenda que reutiliza como ração para animais. 

 As frutas, verduras e legumes que estavam muito deteriorados eram doados para 

pessoas que moram no meio rural e possuíssem animais (porcos, galinhas, etc.), porém a 

quantidade diminuiu, como consequência não necessitavam mais de produtos orgânicos. Para 

reutilizar esses resíduos foi aplicado uma composteira no lado externo do mercado e para 

utilizar o composto formado era necessário fazer um monitoramento da composteira. 

 A (figura 9) demonstra quanto será gerado de resíduos sólidos e orgânicos em 1 ano, 5 

anos, 10 anos e 20 anos no minimercado Central e a (figura 10) o quanto 415 mil 

minimercados segundo os dados SEBRAE (2016), gerariam em anos usando as médias do 

mercado Central: 



 
 

 

Figura 9 – Geração de resíduos sólidos e orgânicos em anos do minimercado Central. 

 

Fonte: Autor (2019) 

Figura 10 - Geração de resíduos sólidos e orgânicos em anos de 415 mil minimercados. 

 

 Fonte: SEBRAE (2016) & Autor (2019). 

Na (figura 10) observamos que usando a média semanal gerada pelo minimercado 

Central, aplicada em 415 mil minimercados, dados segundo o SEBRAE (2016) se torna algo 

bastante significativo, sendo necessário tomar medidas para a destinação final adequada. 

 

5.2 REAPROVEITAMENTO POR MEIO DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS 

ORGÂNICOS  

 

 O modelo de montagem e compostagem foi seguido como no item 4.4.1, seguindo as 

instruções de Rosa (2016). Também foi realizado o monitoramento da composteira, pois a 



 
 

temperatura representa um fator determinante no processo de compostagem, uma vez que 

diferentes temperaturas promovem o desenvolvimento de diferentes comunidades 

microbianas (ISMAEL, et al, 2013). O pH exerce grande influência no processo de 

compostagem, pois segundo Fernández (2008), esses valores estão diretamente ligados a 

atividade biológica. A (figura 11) demonstra a média do pH e as temperaturas do balde 1, com 

o monitoramento de 11 semanas. 

 

Figura 11 – Médias do pH e da temperatura do balde 1. 

 

Fonte: Autor (2019) 

Como a composteira se iniciou em fevereiro (11/02) as temperaturas eram altas, com a 

aproximação do inverno as temperaturas do ambiente começaram a diminuir, influenciando 

na temperatura da composteira. 

 O balde 1, como dito anteriormente, possui a capacidade de 15 kg, mas não foi 

utilizado todo o espaço, pois o composto iria cobrir os furos para a circulação de oxigênio. 

Sendo assim, foi confeccionado mais um balde (balde 2) para a compostagem dos demais 

resíduos orgânicos. A (figura 12) mostra as médias do pH e da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 12 – Médias do pH e da temperatura do balde 2. 

 

Fonte: Autor (2019) 

O balde 2 teve início de seu monitoramento dia 29/04, como consequência o período 

de monitoramento foi menor do que o balde 1. A equipe eCycle e Reis (2005; 2019) 

comentam que inicialmente o ambiente do composto é ácido devido à formação de ácidos 

minerais e gás carbônico, com valores até 5, porém isso não ocorreu no balde 1 (figura 11), 

isso pela provável baixa atividade dos fungos e bactérias na digestão da matéria orgânica. No 

entanto, a semana 2 e 3 tiveram uma baixa no pH, ficando ácido, no balde 1 e nas semanas 

seguintes atingindo a alcalinidade novamente. Já o balde 2 (figura 12), inicialmente teve seu 

ambiente ácido e nas semanas 2 e 3 manteve-se neutro, porém nas semanas 4 e 5 manteve-se 

alcalino. 

O pH vai aumentar gradativamente com a evolução do processo de compostagem e 

estabilização do composto, alcançando valores entre 5,5 e 8, sendo uma base ótima para a 

maioria dos microrganismos (eCycle, 2019; REIS, 2005). No caso das composteiras 

instaladas até o fim de seus monitoramentos obtiveram a média do pH de 8,1 (balde 1) e 7,3 

(balde 2), valores semelhantes na pesquisa de Bernardo (2008), com os índices de pH iniciais 

de 7,3 e no final 8,97. 

A compostagem é uma forma de economizar e devolver a biomassa e nutrientes para o 

solo. Além de ser uma estratégia para solucionar os problemas em ambos os lados cadeia 

produtiva de alimentos, como a perda de fertilidade dos solos e a poluição e o desperdício de 

resíduos orgânicos depositados em aterros e lixões (DRESCHEL; KUNZE, 2001). O material 

compostado terá retorno às suas origens, agregando valores aos mesmos, a compostagem 

também se insere na produção limpa a partir da transformação dos resíduos em composto 

enriquecido (MELO & DUARTE, 2018). 



 
 

Büttenbender (2004) comenta que a compostagem da fração orgânica é uma integrante 

no gerenciamento dos resíduos sólidos e orgânicos, isso pelos benefícios ambientais, sociais e 

econômicos relacionados a atividade. Ainda Büttenbender (2004), a compostagem é um dos 

processos mais eficientes de reciclagem dos resíduos orgânicos com possibilidade de 

utilização na agricultura.   

Com a utilização do composto formado na agricultura temos o aumento da saúde do 

solo, pois a matéria compostada se ligará às partículas do solo, ajudando na retenção da água 

e drenagem do solo e melhorando sua aeração. Beneficiará também a redução da erosão do 

solo, a compostagem irá aumentar a capacidade de infiltração de água no solo (SARTORI, et 

al.). 

O composto também contribuirá para a redução de doenças de plantas, pois aumentará 

a população de minhocas e outros microrganismos, proporcionado equilíbrio entre as 

populações e a planta hospedeira. Além de reduzir as doenças, irá realizar a manutenção da 

temperatura e estabilização do pH do solo, com essas contribuições irá realizar a ativação da 

vida do solo, pois essas contribuições favorecerem a reprodução de microrganismos benéficos 

para culturas agrícolas (SARTORI, et al.). 

Com o aproveitamento da matéria orgânica na agricultura segundo Sartori et al., a 

mesma diminuirá a perda econômica e aumento do lucro da propriedade rural, reduzindo a 

utilização de fertilizantes químicos e também o material orgânico formado é um processo 

ambientalmente seguro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 CONCLUSÕES 

 

 A classificação demonstrou que há geração de apenas dois resíduos sólidos (papelão e 

plástico) e os resíduos orgânicos;   

 Junto com a classificação e pesquisas relacionadas ao assunto, foi possível observar 

que há métodos de reaproveitamento e de reutilização dos resíduos gerados no 

minimercado; 

 Todos os resíduos orgânicos que ficaram impróprios para venda foram reaproveitados 

com o uso da composteira instalada, porém o composto formado não foi utilizado. 

 



 
 

7 CRONOGRAMA 

 

Atividades Jul a 

Set 

2018 

Out a 

Dez 

2018 

Fev a 

Mar 

2019 

Abr a 

Mai 

2019 

Jun de 

 2019 

Jul de 

2019 

Revisão bibliográfica X X X X X  

Defesa do TCC1  X     

Mensuração de resíduos 

gerados 

  X X   

Avaliação do potencial de 

reciclagem 

  X X   

Avaliação do potencial de 

reciclagem dos resíduos 

orgânicos 

  X X   

Escrita TCC X X X X X  

Defesa TCC      X 
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