
 CENTRO DE TRIAGEM: IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS POSITIVOS

Marcelo Vinicius Oliveira de Andrade
Letícia Ferreira Guimarães 

Ângelo Rafael de Araújo da Silva
Lorena do Santos Matos

Edilson Brito Lisboa Junior

Resumo

Sem dúvida  a  produção  de  resíduos  sólidos  é  uma  das  principais  problemática  mundial

quando o assunto é impacto ambiental.  A produção de resíduo sólido como subproduto do

comercio e das indústrias, estão agravando cada vez mais tal problemática, visto que não há a

preocupação  por  parte  dessas  empresas  em relação  a  logística  inversa,  ou seja,  não há  a

preocupação do recolhimento das embalagens pós-consumo. Nesse contexto, os Centros de

Triagem (CT) são peças fundamentais  para o reaproveitamento dos materiais  descartados,

visto que os catadores fazem a triagem e, após uma pré-seleção, dão o destino correto a esses

subprodutos. Logo, o presente tralho tem como objetivo, avaliar quanto um CT localizado na

Cidade  de  Belém-PA impacta  positivamente  o  meio  ambiente  dando  o  destino  correto  a

resíduos sólidos.
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The  production  of  waste  is  one  of  the  main  problems  the  world  faces  concerning

environmental impact.  The generation of solid waste as a by-product of commerce and of

industries aggravates  this  problem, due to  the lack of reverse logistics  programs.  That  is,

commerce and industry, as a whole, do not adequately provide support for the collection,

reuse  and  recycling  of  post-consumption  product  wrappings.  In  this  context,  the  Sorting

Centers  –  SC (Centros  de  Triagem – C|T)  are  basic  parts  for  the  reuse  of  the  discarded

materials,  as  the  trash  collectors  separate  and  select  solid  waste,  providing  adequate

destinations  to  these  by-products.  In  this  manner,  the  present  work  main  objective  is  to

evaluate  how much  the São Joaquim Canal  Sorting  Center  positively impacts  the  natural

environment and gives the correct destination for the solid residues. 
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Com  o  progresso  do  conhecimento  cientifico  e  das  técnicas  de  estudo  sobre  os

fenômenos naturais, ampliou se os alardes a respeito dos impactos gerados ao planeta pelas

atividades  humanas.  A  ênfase  neste  assunto  intensificou  ainda  mais  no  Brasil  após  a

Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92. Pode se

afirmar, que depois desta conferencia, o debate a respeito do futuro do planeta se popularizou

e começou a ser mais discutido. 

 Um tema muitas vezes de menor destaque nas conferencias mundiais, sendo as vezes

apenas tangenciado, é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O aumento da quantidade

bruta de resíduos sólidos  está  diretamente  relacionado com o crescimento  das  cidades.  E

como nos últimos  cinquenta anos,  o Brasil  alterou  sua característica  de país agrário  para

predominantemente urbano, esta produção de lixo vem aumentando descontroladamente. O

crescimento  das  cidades  brasileiras  não  aconteceu  de  forma  planejada,  o  que impactou  a

infraestrutura de serviços  urbanos,  tais  como o sistema de gestão dos resíduos sólidos.  O

gerenciamento inadequado desses resíduos sólidos gera problemáticas graves, relacionadas ao

meio ambiente e a saúde da população. 

Contudo é válido lembrar, que os resíduos só passam a se denominados de resíduos

quando a sua produção se dá em quantidades elevadas e quando são mal destinados. Já na

condição de resíduos, sendo este os que afetam diretamente o meio ambiente, colocando em

risco a vida de espécies vegetais e animais, dentre as quais a do próprio ser humano, pois

poluem os recursos naturais, deteriorando a sua qualidade, facilitando assim a proliferação de

microorganismos patogênicos.

Levando em consideração que vivemos em uma sociedade consumista, características

do próprio sistema capitalista, a tendência é de continuo aumento nos padrões de consumo,

sobretudo,  por  parte  daquelas  pessoas  mais  favorecidos  socioeconomicamente,  então  a

tendência  é  de contínuo aumento  da produção de resíduos na condição de lixo.  Portanto,

dentro dessa realidade, a busca por mecanismos eficazes para solucionar tal problemática é

inevitável. 

A produção de lixo é  intrínseca ao capitalismo industrial  de consumo de
massas. O recrudescimento exponencial das dimensões contemporâneas da
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problemática  do  lixo  urbano  revela  os  efeitos  induzidos  latentes  da
industrialização de modernidade avançada.  Tais efeitos,  que já não têm a
possibilidade  de  estar  ocultados,  manifestam-se  como  riscos  à  própria
civilização. (Stroh, 2009, p. 32)

A  reciclagem  vem  sendo  utilizada  como  mecanismo  para  tentar  amenizar  esse

problema  ambiental  contemporâneo,  visto  que  esta  recupera  e  valoriza  a  matéria-prima

descartada,  que  se  transforma  em  um  novo  produto,  retornando  ao  ciclo  de  produção.

Contudo, de acordo com dados da Associação Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), o

Brasil  produz mais  de 240 mil  toneladas  de lixo por dia,  dos quais 45% é reciclável. No

entanto, o país recicla apenas 2% do lixo urbano produzido.

Os Centros de Triagem são peças fundamentais para o reaproveitamento dos materiais

descartados e sobras de processos produtivos, pois destinam esses resíduos para os lugares

adequados. Essas centrais, também conhecidas como Usina de Triagem, é o local onde ocorre

a separação dos resíduos sólidos. 

As pessoas que trabalham nesses lugares  são de extrema importância  dentro dessa

realidade,  visto  que  elas  têm um papel  importante  na  qualificação  dos  resíduos  para  ser

enviado ao destino correto, precisando, portanto, saber identificar, separar e trabalhar aqueles

resíduos  classificados  como  recicláveis,  e  após  uma  pré-seleção,  baseada  geralmente  em

conhecimentos  empíricos,  comercializam  estes  materiais.  Sendo  assim,  os  trabalhadores

desses  lugares  além de gerar  rendimentos  financeiros,  acabam por  colaborar  com o meio

ambiente, devolvendo o material que é descartado pela comunidade ao processo produtivo,

tendo assim os centros de triagem uma característica socioambiental. 

Segundo  a  NBR  10004,  os  resíduos  sólidos  urbanos  são  aqueles  resultantes  das

atividades domésticas e comerciais  dos centros urbanos, e são constituindo principalmente

por: material orgânico, papel e papelão, plásticos, vidros, metais dentre outros. Dentre esses

tipos  de  resíduos,  as  centrais  de  triagem trabalham principalmente  com papel  e  papelão,

plásticos, vidros e metais.
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Portanto, é possível afirmar que Centros de triagem podem causar benefícios ao meio

ambiente e a sociedade de certa forma. Acreditando nesses princípios, o presente trabalho tem

o objetivo de avaliar os impactos socioambientais positivos que esses Centros promovem.  

OBJETIVOS

Levando em consideração toda essa problemática da produção exacerbado de resíduos

sólidos urbanos, do destino final inadequado pelos mais diversos motivos, aliado aos impactos

socioambientais que os Centros de Triagem causam, e de extrema importância avaliar qual a

proporção desses benefícios fornecidos por tais Centros. Portanto, o presente trabalho tem o

objetivo  de  avaliar  os  impactos  socioambientais  positivos  de  um  Centro  de  Triagem,

localizado  na  região  norte  do  país,  região  esta  que  concentra  as  capitais  com  piores

indicadores de gestão de resíduos do Brasil, segundo o Portal de Saneamento Básico 2017. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho envolve duas frentes, a pesquisa bibliográfica e

coleta de dados no Centro de Triagem Maracangalha em Belém-PA.

A pesquisa bibliográfica foi focada nos assuntos pertinentes ao tema do artigo, para a

coleta de dados recentes e obtenção de conhecimentos relevantes que o meio cientifico vem

dissertando sobre o tema. 

Já coleta de dados do Centro de Triagem Maracangalha aconteceu a partir de visita ao

local,  onde foi possível  obter, além dos dados que serão utilizados ao decorrer  do artigo,

informações sobre a rotina do centro. Os dados coletados do CT foram tratados e expostos em

gráficos e tabelas para a melhor compreensão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados utilizados no estudo foram fornecidos pela Associação dos Recicladores de

Águas Lindas.  Esse Centro de Triagem começou a funcionar  em 2012 e é composto  por
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sessenta  trabalhadores,  os  quais  têm participação  direta  na  coordenação  e  nos  lucros  do

espaço. Tal Centro de Triagem é localizado na cidade de Belém-PA no bairro Maracangalha. 

Figura 1: Localização Centro de Triagem.
Fonte: Google Earth

Figura 2: Centro de Triagem de Materiais Recicláveis.
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Fonte: Google Earth

Como  Belém  é  uma  cidade  com  características  predominantemente  urbano,  os

principais resíduos sólidos que produz são papel, plástico, metal e vidro. Logo, como o Centro

de  triagem  que  está  sendo  estudado,  encontra  se  na  região  metropolitana  de  Belém,  os

resíduos coletados têm predominantemente essas características. 

Com o intuito de mensurar o fluxo de resíduo que normalmente é arrecadado pelo

Centro, foi feito um levantamento quantitativo, em massa, nos meses de agosto, setembro e

outubro,  de quanto foi  coletado de resíduo urbano pelos  trabalhadores.  Esses dados estão

expressos no gráfico 1.

Gráfico 1: Materiais coletados.

Os  resíduos  coletados  pela  Associação  dos  Recicladores  de  Águas  Lindas  são

vendidos para empresas que utilizam esses resíduos como matéria prima para produzir outros

produtos. 

Levando em consideração que esses materiais não fossem coletados pelo CT, esses 

teriam o destina da maioria dos resíduos sólidos produzidos, como por exemplos, lixões a céu 

aberto, aterros sanitários ou mesmo ser descartado em natura em corpos d´água. 

¹  Graduando  em  Engenharia  Civil,  Universidade  Federal  do  Pará  –  UFPA (vinicius.andrade14@hotmail.com).
²Graduanda  em  Engenharia.  Sanitária  e  Ambiental,  Universidade  Federal  do  Pará-UFPA
(Eng.leticiaferreira.g@gmail.com). 
³ Graduando em Administração, Universidade Federal Do Para –UFPA(angelorafael150@globo.com) 
4 Graduanda em Engenharia, sanitária e ambiental, Universidade Federal Do Para-UFPA( lorenamatos@gmail.com) 

5 Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal Do Para- UFPA ( blisboajunior@gmaisl.com)

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL

mailto:lorenamatos@gmail.com
mailto:angelorafael150@globo.com
mailto:Eng.leticiaferreira.g@gmail.com
mailto:vinicius.andrade14@hotmail.com


Já é sabido que dependendo do tipo de material do resíduo, pode demorar mais ou 

menos tempo para a natureza absorver totalmente e assim não causar mais danos ao meio 

ambiente. 

O vidro dura 1 milhão de anos em aterros, ou seja, não são biodegradáveis.
Em São Paulo o peso do vidro no lixo corresponde à 1,5 %do peso total. O
tempo do alumínio é de 200 à 500 anos, mas a lata de alumínio corresponde
a menos de 1% dos resíduos urbanos enquanto a lata de aço corresponde a
3% em peso do lixo domiciliar das grandes cidades brasileiras. O plástico é
de  difícil  degradação:  alguns  levam  até  450  anos,  outros  não  se
"desmancham".  Os  plásticos  equivalem  a  23%  do  lixo  coletado  pelos
caminhões da prefeitura. O papel e o papelão - incluindo o papel ondulado -
correspondem a 18,8% do lixo de São Paulo. (Marcelo Tramontano, Lara
Leite Barbosa. 2002).

Fazendo a média dos dados dos 3 meses, é possível ter um valor representativo de 

quanto de resíduo sólido é coletado por mês, de acordo com o material. Essa média está 

representado no gráfico 2.

Gráfico 2: Média de resíduo coletado por tipo de material. 
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Tendo o valor representativo de resíduo sólido coletado por mês de cada tipo de 

material, é possível fazer uma projeção de quanto o Centro de Triagem arrecadaria dentro de 1

ano. No gráfico 3, está explicitado quanto seria coletado em um ano, em toneladas, de papel, 

metal, plástico e vidro.

Gráfico 3: Projeção de total coletado em 1 ano.

Analisando os dados que foram coletados no CT, é possível afirmar que nos meses de

agosto, setembro e outubro de 2017, 143.678 toneladas de resíduos sólidos deixaram de ter

destinos  inadequados.  E  tratando  os  dados  é  possível  afirmar  ainda,  que  se  a  média  de

arrecadação continuar, haverá uma redução de 574.712 toneladas de resíduos sólidos em um

ano. Portanto, os Centros de Triagem têm um importante papel no combate a degradação do

meio ambiente. 

É valido ressaltar ainda, que apesar dos trabalhadores que prestam serviços a esses

Centros  não  serem  valorizados  pela  sociedade,  apesar  das  suas  enormes  contribuições

ambientais, esses têm o CT como fonte de renda. Portanto, pode se afirmar que os Centros de

Triagem causam também um impacto positivo no lado social. 
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.

Infográfico 1: importância da coleta seletiva

Observamos também o quanto é importante a coleta seletiva, pois é com ela que o

primeiro trabalho de reciclagem é baseado, afinal antes que o material passe por um processo

de triagem, são necessários alguns cuidados com o material de coleta, como por exemplo um

breve processo de lavagem no mesmo, já que em algumas matérias ainda existem resto de

substancias, podendo desvalidar o processo de reciclagem do mesmo. Com isso, outro aspecto

positivo é a sensibilidade da população em razão desse conhecimento de coleta seletiva, já

que para tamanha demanda de entrada de material há uma conscientização ambiental. Sendo

assim, também contribuindo para a diminuição de vetores de doenças hídricas, afinal para

cada 1 real investido em infraestrutura tem-se uma economia de 6 reais em saúde pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidencia a importância dos centros de triagem de materiais como

meio  eficiente  de  impactar  positivamente  o  meio  ambiente.  Por  meio  da  separação  e

destinação  correta  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  espaços  como  este  além  do  benefício

financeiro que é gerado a população que desenvolve este trabalho, também contribui para o

fomento ao ciclo da reciclagem. A elucidação deste estudo permite visualizar com base em

dados reais,  o benefício propiciado aos grandes centros  urbanos,  os quais são os maiores

geradores de resíduos e consequentemente  os mais  lesionados quando estes materiais  não

recebem o devido tratamento.

Os centros de triagem apresentam-se como uma solução a falha logística reversa, visto

que grande parte das empresas não possuem programas de recolhimento de resíduos, quando

estes não possuem mais usabilidade para seus clientes. É notória ainda a redução de custos no

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, em virtude de estes materiais  não terem que

passar por uma logística que os destina a aterros sanitários ou lixões a céu aberto, reduzindo o

montante gasto no manejo destes rejeitos, o qual em sua maioria é oriundo de verba pública.

Portanto,  os  Centro  de  Triagem devem ser  valorizados,  tanto  pelo  poder  público,

quanto  por  empresas  privadas,  visto  que  são  de  estrema  relevância  quando  o  assunto  é

preservação do meio ambiente. Dessa forma, é de supra importância que novas centres sejam

criados sem jamais deixar de investir e valorizar os já existentes. 
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