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Lages está localizada no 
Planalto Sul Catarinense, 
na divisa com o estado 
de Rio Grande do Sul, a 

950 m de altitude.



Realidade da cidade de Lages – SC 
(158 mil habitantes)

Produz cerca de 2100 toneladas de lixo por mês 
que vão para o aterro sanitário.

Não existem dados confiáveis a respeito do 
volume de material reciclado. 

Pode até passar de 300 t por mês, mas este 
número não entra na “conta oficial” dos resíduos.

35 a 40% é orgânico (cerca de 800 t) 
Das mais de 1200 t restantes, provável que 800 t (até 37% do total) 

poderiam ser recicladas 
(se não forem misturadas com o lixo orgânico)



A prefeitura de Lages paga mais de R$ 200,00 para recolher e depositar 1 t de 
lixo no aterro sanitário.

E enterra mais R$ 100,00  em materiais recicláveis. 

E todo este material está 
contaminado pelos resíduos 
orgânicos ...



O gasto da prefeitura com coleta e disposição final 
supera R$ 10 milhões por ano!

Qual o potencial  da mudança de destino destes resíduos?

Retirar o orgânico do circuito tradicional do lixo: R$  4 milhões

Produzir hortaliças sobre os resíduos em decomposição: R$ 5 milhões

Aumento da comercialização de recicláveis: R$ 13 milhões

Produção de adubo orgânico: R$ 3 milhões

Redução no custo de coleta e disposição final: R$ 8 milhões



Sistemas de compostagem caseira: todos funcionam muito bem, alguns até mesmo em apartamentos.

Sistemas, métodos e tecnologias de compostagem que somente produzem adubos
orgânicos, serão úteis somente para quem tem o hábito de cultivar hortas e jardins
(dificilmente alcança 15 a 20% da população). Em Lages-SC cerca de 85% da população
não tem interesse em trabalhar com hortas ou jardinagem. Como que estas pessoas
vão dar um destino correto para o seu resíduo orgânico? Implantando uma
minicompostagem ecológica (MCE)



Tecnologias de compostagem X MCE (Método Lages de compostagem)

Caro, pago pelo contribuinte! 
Necessita de coleta (caminhões), de 
pátios, de drenagem, de máquinas e 
é passível de contaminação

Barato ,realizado em casa, no 
condomínio, na escola ou comércio. 
A responsabilidade é do gerador.



Etapas do Método Lages de Compostagem (MCE)?

1- Separar o lixo orgânico.
2- Depositar em uma camada de 12 a 20 cm sobre o solo

3 – Cobrir com MODD (material orgânico de difícil decomposição) e textura fina: serragem, cinza 
de termoelétrica, folhas trituradas, grama, corte da capins (secos), etc. 

4 – Mexer de 1 a 4 vezes nos próximos 15 a 20 dias (oxigenar).
5 – Após 30 a 40 dias plantar mudas ou sementes sobre a compostagem.





1º dia de colocação do lixo

Cobertura: cinza de termoeletrica

Menos de dois meses
depois ...



Programa iniciado em 2012 como consequências do atendimento 
a projetos de hortas escolares

Percepção do grande problema do lixo orgânico mudou o objetivo do projeto

Escola Valéria Goss pioneira do projeto que 
utilizou 100% dos resíduos orgânicos na 
horta, depositando mais de 18.000 kg de 
resíduos em dois anos em apenas 72 
metros de canteiros.



Resultados em Lages:

Percentual de resíduos orgânicos, no aterro sanitário entre 37 e 41% (média nacional de

52%) já em 2013. As análises indicaram no final de 2014 redução para 34%. Última análise

realizada em 2019 indicou 31%.

Pesquisa feita pela Secretaria de Saúde em 2015 

indicou que 32% dos domicílios da cidade 

realizavam compostagem nas suas residências.

Em função destes resultados, estimamos que 

foram criados entre 7 a 8 mil pontos de MCEs

em toda a cidade em um período curto de 

tempo (custo por família abaixo de R$ 30,00)



Considerando estes resultados, cada ponto percentual, em um período de um
ano, pode representar:

a) Uma redução aproximada de 250 t de lixo ao custo de R$ 70.000,00;

b) Um aumento de 130 a 170 t de material reciclável, no valor aproximado de
R$ R$ 50.000,00, devido a descontaminação dos RS pelos RO.

Portanto, seria possível para a prefeitura de
Lages realizar uma economia de mais de R$
1.000.000,00 por ano em função do projeto
“lixo orgânico zero”.



Conclusões  econômicas do programa

O custo de coleta e disposição final de resíduos é cerca de R$ 6 milhões para cada 100 mil habitantes

Um(a) profissional tem potencial para transformar 50 a 70 escolas em “lixo zero”. Dos 15 mil alunos destas 
escolas, 25 a 30% levam a prática da compostagem para suas famílias, e se tornam lixo orgânico zero

Ao final de menos de dois a três anos de atividade, mais de 4 ou 5 mil famílias serão lixo orgânico zero, o que 
representa no mínimo 15%  da população.

Resultado final: redução de 15 a 20% no custo de coleta e disposição final (mais de R$ 900 mil por ano)

Qual o custo deste projeto? Menos de R$ 100 mil por ano

Resumo: A utilização de até 2% do custo do sistema de coleta pública de lixo, em 
um projeto de “lixo orgânico zero”, utilizando o método Lages de compostagem 
resulta na redução de 15 a 20% no custo deste sistema.



Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer.
Mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver.

Antigo ditado oriental

Muito obrigado pela atenção! 

Não se esqueça:
Fazer a SUA parte é somente uma obrigação, portanto, vá muito 
além disso e FAÇA PARTE da mudança !!!

Prof. Germano Güttler
CAV – UDESC - Departamento de Agronomia
Lages – SC
(49) 99992-6171   (49) 3259-9157
germano_guttler@hotmail.com
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A lei dos resíduos sólidos (12305/2010) define esta ação como 
“responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. 

“Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 
articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 
composto produzido”



Base tecnológica do programa: 
Mini Compostagem Ecológica (MCE), ou

Método Lages de Compostagem
e que consideramos como a solução definitiva para os 

resíduos orgânicos urbanos

Um sistema simples para eliminação do lixo orgânico 
urbano, para residências, condomínios, escolas, 

instituições públicas e comércio 
(geradores de resíduo orgânicos seguros)



Principais objetivos deste projeto:

Eliminar os resíduos sólidos orgânicos em local o mais próximo da 
sua origem e assim reduzir ao máximo (ou eliminar) a necessidade 

de coleta seletiva

Objetivo voltado para os pequenos geradores tais como 
residências, condomínios, escolas, pequenos comércios e 

escritórios (resíduos seguros)



De quem é a culpa 
(ou a responsabilidade)?

De todos que produzem lixo!!!!



Esta proposta, além de simples e barata, pode ser implantada em 
espaços muito reduzidos no solo e até mesmo como jardim 

vertical (jardim suspenso) em muros e paredes. Pode ser instalado 
em locais pavimentados (pátios, varandas, calçadas e coberturas 

de prédios) e necessita somente que ocorra incidência solar por no 
mínimo 5 horas por dia. 

Além da destruição total do lixo orgânico, resulta na produção de 
hortaliças de alta qualidade, sem uso de agrotóxicos ou qualquer 

tipo de adubo. 

Também já desenvolvemos sistema alternativo que pode ser feito 
totalmente “no escuro” indicado para garagens, varandas e áreas 

de serviço de prédios e apartamentos.



O sistema de aproveitamento que estamos propondo para o lixo orgânico, 
diretamente sobre qualquer canteiro, ou recipiente (vasos), de produção de 
hortaliças ou flores é:

- De fácil execução
- Utiliza pouca mão-de-obra
- Apresenta baixo custo
- É ecológico e sustentável
- Utiliza pouquíssima água para o crescimento das plantas
- Permite a destruição de grandes quantidades de lixo em pequenas áreas
- Considerado mais fácil do que colocar o lixo na calçada
- Tem potencial para eliminar 100% do lixo orgânico de Lages em uma área 
inferior a 40.000 m2 ( Cerca de 0,25 m2 por habitante)



Sistema de compostagem termofílica: produz
excelente adubo orgânico mas necessita de
coleta seletiva, gastos com máquinas para
revolvimento, pátio preparado para coletar
chorume, etc.
O resultado é a produção de um adubo orgânico.

Minhocário caseiro: rápido e eficiente
para destruir lixo orgânico mas a maioria
das pessoas não quer lidar com
minhocas. O resultado também é
somente a produção de adubo orgânico.



Chapecó-SC Neste sistema, em Chapecó-SC, foram
investidos no primeiro semestre de
2013, na estrutura para viabilizar esta
tecnologia, R$ 4,8 milhões para
atender somente 50 mil habitantes
daquela cidade (que possui quase 200
mil habitantes).

Este valor equivale a coleta de
aproximadamente 25 mil toneladas de
lixo em Lages-SC, que é a quantidade
produzida em um período de um ano
por toda a população desta cidade
(cerca de 157.000 habitantes)



Caxias do Sul-RS

Devemos considerar o vandalismo
como um problema limitante para
investir neste tipo de sistema?



Fonte:   
http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2012.php

O custo da coleta seletiva são
elevados. Um dos principais
fatores devido a este elevado
custo é a separação não
adequada dos resíduos nas
residências.



Você sabia:

- Que Lages tem cerca de 500 pessoas envolvidas na coleta de resíduos sólidos 
(catadores)?

- Que um catador pode coletar mais de 100 kg de resíduos por dia utilizando apenas um 
carrinho de tração humana (gaiota)?

- Que a cidade de Lages tem “capacidade instalada” para coletar 100% dos seus resíduos 
recicláveis sem utilizar funcionários ou veículos para esta função?

- Que temos uma Cooperativa (Cooperlages) com mais de 30 catadores que realizam a 
coleta seletiva na cidade e comercializam os resíduos recicláveis?



Existe uma outra cidade média neste país que tem esta realidade?
Você já deu a sua contribuição para que a nossa cidade resolva este problema (o maior 
problema ambiental de Lages)?



A única característica positiva do lixo orgânico:

Desde que bem manejado, é o único tipo de lixo que se auto-
recicla em tempo relativamente curto (30 a 40 dias), 

transformando-se em gás (CO2) e matéria orgânica no solo, 
através da decomposição por fungos, bactérias e diversos outros 

organismos vivos, como as minhocas. 

E todos estes organismos são naturalmente encontrados em 
qualquer tipo de solo.



Comparações entre MCE e compostagem tradicional
Desvantagens

Tipo de compostagem: Não é tão completa como a convencional, fase 
termofílica é mais curta e pontual

Se for utilizar como adubo, a qualidade é inferior

Necessidade de disponibilização de material orgânico para compostar

A princípio, cada família deve fazer a sua compostagem



Comparações entre MCE e compostagem tradicional
Vantagens

Custo inferior. Não prevê coleta seletiva e uso de pátios de compostagem.

Menor complexidade. Bastante acessível a maioria da população.

A responsabilidade sobre a reciclagem do resíduo fica por conta do gerador. 

Uso de plantas acelera muito a reciclagem, deixa de ser resíduo sólido 
rapidamente.



Comparações entre MCE e compostagem tradicional
Vantagens

Elevada capilarização do processo na população

Resíduo orgânico somente “faz uma viagem”

Sistema associado com plantas (horta ou jardim) reduz trabalho e 
necessidade de irrigação em mais de 80%

Desconstroi o mito de que o lixo orgânico é um problema de difícil 
solução

A princípio, cada família deve fazer a sua compostagem



O sistema aqui proposto foi testado 
em uma residência que produz, 
diariamente, em torno de 2,5 a 3,0 
litros (1,7 a 2,1 kg) de lixo orgânico. 
Foi verificado se esta jardineira pode 
receber e transformar todo este 
material em húmus, de forma
continua, sem interrupções e por um 
período ilimitado de tempo. 

Obs.: Neste sistema não

devem ser utilizados restos de

carne e ossos.



Primeiro dia de colocação do lixo.

... e após coberto com capim.
O capim tem função apenas estética, 
para que o lixo não fique visível. Pode 
ser usado qualquer material disponível 
que apodreça: grama cortada, folhas, 
serragem, cinza da Tractebel, etc.



No quarto dia, colocando o 
lixo sobre o mesmo local, não 
havia mais espaço vertical, 
pois a “pilha” de lixo orgânico 
apresentava cerca de 20 cm 
de altura.



... e foi necessário começar a 
depositar na sequência da 
jardineira

Agora com 9 dias ...



Após 23 dias foram plantadas as primeiras 6 mudas de alface, oriundas de
bandeja de isopor. Com uma faca foi aberto um pequeno espaço, no meio do
lixo em decomposição, somente o suficiente para encaixar, quase sem folga,
o substrato com as raízes. Esta abertura foi feita até alcançar o solo da
jardineira. As mudas foram somente colocadas nesta abertura, sem apertar o
lixo contra as raízes.

Pela análise visual, a 
decomposição do lixo ainda 

não estava no ponto ideal. 
Este ponto talvez fosse 

alcançado em mais 8 ou 10 
dias. Mas precisamos ganhar 

tempo para que este alface 
seja colhido rapidamente e 

mais lixo seja depositado 
neste local.



Aos 34 dias foram plantadas mais 8 mudas de beterraba. Neste dia cerca de 1/3 da 
jardineira está ocupada com hortaliças.



Aos 41 dias toda a área não plantada 
foi coberta com uma camada extra de 
grama cortada. 

Assim, após 41 dias, pode-se afirmar que esta 
jardineira tem capacidade de receber mais de 80 kg 
de lixo orgânico.



Aos 60 dias as plantas estão próximas da primeira colheita. As alfaces 
estão com 37 dias de idade na jardineira.



Bairro Conta Dinheiro - Lages



1º dia de colocação do lixo

Mistura e cobertura com cinza da Tractebel



3ª Semana



Registro aos 25 dias: deposição de mais lixo orgânico, e
ao fundo movimentando as cinzas para oxigenar o lixo
orgânico situado abaixo destas. Podemos observar que
já está quase tudo decomposto (cor preta predomina).
Abaixo uma porção após o revolvimento, também com
25 dias



Após 30 dias: reparar na
predominância da coloração
preta, marrom e cinza
escuro, característico da boa
decomposição dos resíduos
orgânicos. A pequena
mancha amarela caracteriza
um ponto de falta de
oxigênio (formação de
anaerobiose) onde não foi
revolvido corretamente.



60 dias aproximadamente do
inicio do trabalho e primeiras
fotos, só para comparação. Comparar com o primeiro

dia abaixo



CEDUP Renato Ramos

Nesta pequena “praça interna”
da escola, com cerca de 10
canteiros elevados, foram
colocados entre 1200 e 1300 kg
de lixo orgânico em pouco mais
de dois meses. Este trabalho foi
realizado sem que os professores
soubessem que ali havia uma
MCE em andamento, apesar de
passarem ao lado dos canteiros
diariamente.



Resultados obtidos no programa Lixo Orgânico Zero 
em Lages-SC:

A Gerência Regional de Educação (GERED)adotou o projeto e em 
novembro de 2013 todas as 25 escolas desta rede, divulgaram 

oficialmente que todas se tornaram “Instituições lixo orgânico zero”. 

A partir do início de 2014 a Secretaria Municipal de Educação 
também adotou oficialmente o projeto e atualmente 30 escolas da 

rede municipal já se tornaram “Instituições lixo orgânico zero” e 
mantém MCEs em suas dependências.



A Secretaria Municipal de Saúde, através de seus mais de 300 agentes
comunitários de saúde, estabeleceu uma meta de estimular e orientar a
instalação de três mil MCEs em residências até o final do ano de 2014.



O Ministério Público, através da 13a Promotoria Pública do Meio Ambiente, aprovou um

projeto encaminhado pelo coordenar do projeto, em novembro de 2013, com o objetivo de

dar continuidade e reforçar as ações do projeto “Lixo Orgânico Zero em Lages-SC”.

Foram destinados R$ 158.000,00 do Fundo Municipal para Recuperação de Bens Lesados

nesta ação. Esta ação teve duração de 18 meses (de novembro de 2013 a maio de 2015) e

incluiu a atuação de duas bolsistas profissionais, uma bióloga e uma pedagoga, com 40 horas

semanais de atuação, a compra de um veículo e de materiais para auxiliar no atendimento à

100% da rede pública de ensino da cidade, totalizando mais de 100 escolas atendidas.



A Secretaria Municipal de Água e Saneamento (SEMASA) também adotou o projeto e seus

funcionários mantém uma MCE no jardim utilizando todos RO gerados naquela secretaria.

A Câmara de Vereadores de Lages, através da Comissão Parlamentar do Meio Ambiente,

formada por onze vereadores, está elaborando um projeto de lei tornando obrigatória a

utilização das MCEs em todas as repartições públicas do município. Esta lei está prevista

para entrar em vigor a partir do início de 2015.



A coordenação deste projeto foi convidada,

como palestrante, para divulgar este trabalho

no “Fórum Internacional Cidades Lixo Zero” que

foi realizado na cidade de São Paulo-SP em

maio de 2014.

Neste evento foram demonstradas experiências

positivas de cidades referências em manejo de

RS urbanos, tais como São Francisco (EUA) e

Hong Kong (China), com a participação de

profissionais da Suécia, França, Itália, Canadá e

Estados Unidos da América.



A participação do projeto “Lixo Orgânico Zero em Lages-SC”

neste evento demonstrou claramente que a forma criada e

adotada para destinar resíduos orgânicos utilizando as MCEs, é a

única que se tem conhecimento no Brasil e, provavelmente, no

mundo.

Lages, atualmente, pode ser a única cidade que está investindo e

acreditando em um sistema de manejo de resíduos orgânicos

urbanos que elimine totalmente a coleta pública para este tipo

de resíduo.



Em novembro de 2014 a coordenação do projeto foi convidada pela comissão do meio

ambiente Tribunal Superior Eleitoral do Estado da Bahia para estabelecer esta tecnologia

dentro desta instituição e também divulgar esta ação na cidade de Salvador. Em um

período de cinco dias mais de 40 Instituições e cerca de 250 pessoas participaram da

divulgação e implantação de várias MCEs em diversos pontos da cidade.

Grande divulgação do projeto, a nível nacional, foi realizada com a reportagem do Jornal a

Folha de São Paulo intitulada “Lixo: Resíduo orgânico não deve nem sair de casa, diz

professor de SC”, no dia 04/09/2015, na coluna de meio ambiente e sustentabilidade da

repórter Mara Gama.



Em julho de 2014 o projeto “Lixo Orgânico Zero em Lages-SC” foi

selecionado pelo Ministério do Meio Ambiente como uma das mais

destacadas ações na área de “Práticas de Educação Ambiental e

Comunicação Social em Resíduos Sólidos” e passou a fazer parte da

Plataforma Virtual Educares.



A empresa Tractebel Energia também passou a ser uma forte parceira do projeto a partir de

2015, pois possui uma usina geradora de energia elétrica a partir da queima da biomassa das

árvores de pinus, e o resíduo desta queima (cinzas) é um excelente material para viabilizar a

compostagem dos RO. A Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA)

liberou o uso destas cinzas para realização das MCEs na área urbana e esta parceria foi

finalista no prêmio “Engie Innovation Trophies” realizado em Paris, França, em junho de 2016,

onde foram inscritos mais de 2000 trabalhos, com 580 selecionados de mais de 70 países e

com 52 finalistas. O programa Lixo Orgânico Zero foi selecionado entre os oito finalistas na

categoria “Excelência em Gestão”. Esta parceria também foi inscrita no evento “European

Utility Week”, na cidade de Barcelona, Espanha, em novembro de 2016, com o título de

“Composting Biomass Ashes”, e foi o segundo projeto mais votado pela internet neste

importante evento.



Aprovação de projeto no edital 01/2017 do FNMA/FSA 
(Fundo Nacional do Meio Ambiente e Fundo Socioambiental da Caixa)

24 meses trabalhando com 25 bolsistas

Objetivo de alcançar 40% da população com compostagem doméstica



Tipo de resíduo (kg/mês) Custo (R$)

Orgânico Reciclável Lixo coleta Por mês Por ano

Cidade de Lages 1.100.000 200.000 2.000.000 400.000 4800000

Média das famílias de Lages 22 4 40 8 96

Média família Güttler 42 9,1 2,6 0,52 6,24

Se FL = FG 130000 26000 312000

Relação MFL/MF = 15,6
Se cada família fizer a sua parte, Lages pode reduzir o custo 

com coleta de lixo em mais de 90% 
(economia de R$ 4.488.000,00 por ano)

?

?



E o desenvolvimento sustentável, onde ele se efetiva?

a) Na possibilidade de se economizar mais de R$ 2 milhões ao ano nos custos da coleta. 

Cada R$ 1,00 mensal economizado por habitante na coleta de lixo poderia aumentar em
R$ 10,00 o salário de TODOS professores da rede pública municipal



b) Na viabilidade de aumento imediato da renda dos 500 coletores da cidade 
em  R$ 4.000,00 ao ano.

Este valor, distribuído dentro de um dos grupos de maior sensibilidade social da 
cidade de Lages tem diversos efeitos positivos além do aumento de renda

c) Na criação de associações e empresas novas e/ou incremento das atuais que
compram e beneficiam este material reciclável

A comercialização conjunta e o beneficiamento de materiais recicláveis pode
agregar valor ao produto com aumentos entre 60 a 200% do valor original



d) Na produção de hortaliças, temperos e chás orgânicos, sem agrotóxicos e de alta qualidade
nutricional e terapêutica, sobre o material orgânico das mini compostagens ecológicas

Quando todos resíduos orgânicos forem destinados às 
MCEs, será possível produzir entre 500 e 1000 t anuais de 
hortaliças. Este produto custaria hoje, nos mercados de 
Lages, entre R$ 2 a 4 milhões (considerando apenas R$ 
4,00 por kg) 

e) O cidadão comum se valoriza, aumenta a sua auto estima, e percebe melhor o seu valor
quando resolve problemas cuja a solução somente seria possível com a ação de um “bom
governo”

Esta mudança de comportamento pode gerar melhorias de valor incalculável para a
sociedade pois as pessoas começam a perceber que problemas antigos, crônicos, pesados e
de alto custo (como o lixo urbano) podem ser resolvidos por elas mesmo, bastando que se
mobilizem e se organizem para buscar estas soluções.



E todos estes resultados estão se
tornando possíveis com baixo
custo, sem pagamento de direitos
autorais ou royalties, sem a compra
de equipamentos “ultra modernos”
e caríssimos, sem a licitação para
contratação de “mega empresas”
que vivem as custas do dinheiro
público e com total controle social.



O que propomos para os resíduos sólidos de qualquer cidade?

- Que o cidadão assuma que o lixo é dele e que ele é principal fator para a solução 
deste problema

- Incentivar a formação de cooperativas de coleta e reciclagem

- Identificar e investir no cidadão e instituições que já possuem sensibilidade para as 
questões ambientais

- Investir em educação ambiental para separação do lixo na sua origem com a 
participação das empresas que recebem verbas públicas para coleta, compostagem, 
etc. 

- Eliminar totalmente a disposição final de resíduos orgânicos em aterros sanitários



E qual é o meu sonho?

Que cada família desta cidade tenha uma mini 
compostagem ecológica

Que o poder público economize mais de R$ 4 
milhões por ano na coleta de lixo

Que cada família de catadores de Lages tenha uma 
renda acima de R$ 1500,00 por mês

Que a cadeia da reciclagem de Lages consiga envolver mais de mil
pessoas superando a geração de mais de R$ 10 milhões por ano

Que cada cidadão lageano separe as mais de 700 t de resíduos 
recicláveis e entregue este material (limpo) para o coletor que 
passa na frente da sua casa (de graça) quase todos os dias

E, principalmente, que todos aqui 

presentes acreditem que tudo isto é 

possível


