PAINEL: A Compostagem comunitária na Gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU)

Aconteceu em 18 de maio de 2016, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em
Florianópolis, com a presença de representantes do poder público, além dos palestrantes:
 Lúcio Costa, Analista Ambiental da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos,
MMA (Ministério do Meio Ambiente) que falou sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/10) e a Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. Nesse contexto, a
Política foi mostrada de forma resumida, evidenciando os pontos mais importantes,
também foram trazidas algumas leis que estão diretamente ligadas à Gestão de Resíduos
Sólidos, como a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81), A Política Nacional de
Educação Ambiental (Lei9795/99), Saneamento Básico (11.445/07), Consórcios Públicos
(11.107/05) e a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).
 Rick Miller, Professor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, que falou sobre o método
UFSC de compostagem e adequação aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), levando às
pessoas presentes a uma reflexão mais profunda sobre a terra como um organismo vivo,
onde finalizou com a citação de Lynn Margulis “composto de coisas mortas e vivas, lugar
em que a sujeira se limpa e os dejetos renascem como hifas e esporos, o solo é, sobretudo
um fenômeno fúngico”
 Antonio Storell Junior, Engenheiro agrônomo, Coordenador de Gestão de Resíduos
Orgânicos da Prefeitura de São Paulo, com o tema: Estratégias para compostagem de RSU
na cidade de São Paulo, onde discutiu sobre políticas públicas, articulação entre
especialistas em compostagem, licenciamento de pátios, e que estes sejam
descentralizados, bem como a compostagem.

Além da palestra, aconteceu o lançamento de 2 publicações editadas pelo Cepagro com a
temática debatida: o Manual para replicação da Tecnologia Social da Gestão Comunitária de
Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana em empreendimentos populares, e a Cartilha “O
passo a passo de uma Revolução”, que conta a história da Revolução dos Baldinhos à luz de
reflexões sobre a importância de aproveitamento da fração orgânica dos RSU para a
compostagem.

Link da reportagem feita durante o painel:
https://www.youtube.com/watch?v=nPhHCMC0Nf4&sns=em
Link da página do CEPAGRO sobre as publicações:
https://cepagroagroecologia.wordpress.com/2016/05/17/publicacao-aborda-participacaosocial-na-gestao-dos-residuos-organicos/
Link do Manual, Revolução dos Baldinhos:
http://pt.slideshare.net/Cepagro/cartilha-revolucao-dos-baldinhos-a-tecnologia-social-dagestao-comunitaria-de-residuos-organicos-e-agricultura-urbana
Link da Cartilha, Passo-a-Passo de uma revolução:
http://pt.slideshare.net/Cepagro/o-passoapasso-de-uma-revoluo-compostagem-e-agriculturaurbana-na-gesto-comunitria-de-resduos-orgnicos?qid=f498b5b6-91bb-4f7e-aba851518595c116&v=&b=&from_search=2

