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SituaSituaçção Atualão Atual
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Situação Atual

Problemáticas globais 
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SituaSituaçção Atualão Atual

Distanciamento entre

homem e natureza.



MudanMudançça de ha de háábitosbitos

:: Conceitos 
:: Condicionamentos 
:: Consumo 
:: Alimentação
:: Gestão de Resíduos
:: Recursos Naturais



PermaculturaPermacultura

Estilo de vida, tEstilo de vida, téécnicas e princcnicas e princíípios que proporcionam uma pios que proporcionam uma 
interainteraçção saudão saudáável e equilibrada entre os seres humanos vel e equilibrada entre os seres humanos 

e o meio ambiente, gerando produtividade e e o meio ambiente, gerando produtividade e 
preservando os recursos naturais para a futuras gerapreservando os recursos naturais para a futuras geraçções.ões.

Estilo de vida, tEstilo de vida, téécnicas e princcnicas e princíípios que proporcionam uma pios que proporcionam uma 
interainteraçção saudão saudáável e equilibrada entre os seres humanos vel e equilibrada entre os seres humanos 

e o meio ambiente, gerando produtividade e e o meio ambiente, gerando produtividade e 
preservando os recursos naturais para a futuras gerapreservando os recursos naturais para a futuras geraçções.ões.



Inspiração para viver em harmonia
com a natureza na cidade.



Da casa Da casa parapara a a SociedadeSociedade

Cursos 
Produtos
Serviços
Mídia

Projetos Socioambientais
Articulações Políticas e Sociais

Da casa Da casa parapara a a SociedadeSociedade



Núcleo de Permacultura Urbana



Situação atual…

ResResííduos Orgânicosduos Orgânicos



:: Segundo o portal da Prefeitura de São Paulo, a 
cidade gera mais de 18 mil toneladas de “lixo”
diariamente. 

:: Desta quantidade, 10 mil toneladas/dia são de 
resíduos domiciliares.

ResResííduos Orgânicosduos Orgânicos



:: Dos resíduos domiciliares, mais da metade são 
orgânicos,  5 mil toneladas/dia.

:: Os resíduos coletados são transportados para os 
aterros sanitários que tem em média uma vida útil de 
20 anos.

ResResííduos Orgânicosduos Orgânicos



:: Esses res:: Esses resííduos viajam aproximadamente 30 km duos viajam aproximadamente 30 km 
para chegarem aos aterros sanitpara chegarem aos aterros sanitáários. rios. 

ResResííduos Orgânicosduos Orgânicos



Custos Ambientais

:: Sobrecarga nos aterros :: Sobrecarga nos aterros 
sanitsanitáários, que aprios, que apóós pers perííodo de odo de 
utilizautilizaçção, necessitam de 50 anos ão, necessitam de 50 anos 
de monitoramento ambiental de monitoramento ambiental 
em razão do gem razão do gáás metano e do s metano e do 
chorume tchorume tóóxico produzidos.xico produzidos.



Custos Ambientais

:: O gás metano é um dos 
principais agentes do efeito estufa.
:: O chorume tóxico é potencial 
contaminante do solo e dos 
lençóis freáticos.
:: Alto consumo de combustíveis 
fósseis para o transporte desses 
resíduos e alta emissão de 
poluentes na atmosfera.



Custos SociaisCustos Sociais

:: Destruição da Natureza.
:: Sobrecarga no trânsito das vias pública.
:: Poluição atmosférica e suas consequências no 
bem estar e na saúde da população.



Custos SociaisCustos Sociais

:: Desperdício de “matéria-prima" que 
poderiam gerar renda e educação 
ambiental com a reciclagem e 
compostagem.



Custos SociaisCustos Sociais

:: Redução de recursos públicos que 
poderiam ser direcionados para 
projetos socioambientais e educativos.
::Entre tantos outros. 



Custos Econômicos

:: Segundo o orçamento previsto para 2012, a Prefeitura da 
cidade de São Paulo prevê um custo aproximado de 2 
milhões de reais por dia para coletar, transportar e destinar 
os resíduos em aterros sanitários.

:: Se mais da metade dos resíduos 
produzidos são orgânicos, podemos 
estimar que mais de 1 milhão de reais 
por dia são gastos com coleta, 
transporte e destinação desses 
resíduos.



Compostagem Urbana

Destinação ecológica 
de resíduos orgânicos.

:: Uma estratégia convergente à
implementação da PNRS no 
município de São Paulo.



Compostagem

:: Processo Natural

:: Decomposição de matéria orgânica

:: Gestão Ecológica dos Resíduos Orgânicos

:: Transformação de “lixo” em adubo

:: Transformação de resíduos em recursos



Benefícios Sociais

:: Educação e Conscientização Ambiental 

:: Geração de Renda

:: Responsabilidade Compartilhada



Benefícios Ambientais

:: Produção de adubo
:: Incentivo ao plantio urbano
:: Incentivo à reciclagem dos demais resíduos
:: Menos consumo de combustíveis fósseis
:: Menos poluentes emitidos na atmosfera
:: Não produção de chorume tóxico



Benefícios Ambientais



Benefícios Econômicos

:: Menos gastos com coleta e transporte de resíduos

:: Geração de Renda

:: Transformação de resíduos em recursos



Sustentabilidade começa em casa.

Compostagem Doméstica





Composteira DomComposteira Domééstica com Minhocas Californianasstica com Minhocas Californianas



IMPACTO:IMPACTO:

Compostagem dos resíduos orgânicos 

produzidos pela Morada da Floresta: 

10 Litros/Dia

300 Litros/Mês

3.600 Litros/Ano

= 46.800 Litros em 13 anos



Composteiras Domésticas

São Paulo - 2010 e 2011

500 famílias:

:: Kit P (0,5 litros/dia) x   83 un. =  41,50 litros/dia
:: Kit M (1,0 litro/dia)  x   126 un. =  126,00 litros/dia
:: Kit G (1,3 litros/dia) x   114 un. =  148,00 litros/dia
:: Kit GG (2 litros/dia)  x  177 un. = 354,00 litros/dia

Total  = 669,50 litros/dia
= 20.085,00 litros/mês

= 241.020,00 litros/ano
=  120 Toneladas/ano



Compostagem em Estabelecimentos

:: Descentralização da gestão dos resíduos

:: Responsabilidade Compartilhada

:: Produção de adubo na cidade

:: Educação Ambiental



Condomínios
Restaurantes

Empresas
Refeitórios

Clubes
Hotéis
Escolas

Universidades

Compostagem em Estabelecimentos



Sistemas de Compostagem em Leiras



Sistemas de Compostagem em Alambrado



Sistema de Compostagem Empresarial da
Morada da Floresta





Espaços de Compostagem espalhados pela cidade:

Estações de Compostagem Urbana

:: Cooperativas de Reciclagem

:: Associação de Moradores

:: Projetos Socioambietais

:: Projetos Educativos

:: Prestadoras de Serviço



Espaços de Compostagem espalhados pela cidade:

Estações de Compostagem Urbana e 
Periurbana

:: Terrenos da Prefeitura

:: Terrenos da SABESP

:: Terrenos da Eletropaulo

:: Terrenos Particulares

:: Parques e Praças



Espaços maiores detinados a compostar os resíduos 
produzidos por grandes geradores e aqueles resíduos que 

não foram contemplados pela Compostagem Urbana: 

Centrais de Compostagem fora da cidade

:: CEAGESP

:: Centrais de Abastecimento

:: Shoppings



“Seja a mudança que você quer ver no mundo”
M. Gandhi



GratidãoGratidão

EcoSP

Sind. dos Eng. de São Paulo
Sind. dos Nutricionistas de SP

e a todos que contribuíram
para esse encontro acontecer.



Inspiração para viver em harmonia com a 
natureza na cidade.



www.moradadafloresta.org.br


