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INTRODUÇÃO: 
 Serviços de limpeza urbana como varrição, poda, capina, limpeza e desobstrução de sistemas 

de drenagem urbana contribuem para evitar ou mitigar a proliferação de transmissores de doenças, 

como insetos e roedores e a poluição do solo e de corpos d’água no meio urbano. Os resíduos originados 

nesses serviços são denominados Resíduos de Limpeza Urbana (RLU); quando somados aos Resíduos 

Domiciliares (RD), constituem os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) (BRASIL, 2010). Dentre os locais 

onde estes resíduos podem ser coletados estão calçadas, sarjetas, bocas de lobo; mais recentemente 

citam-se as bacias de detenção ou ‘piscinões’, que contribuem para evitar catástrofes decorrentes de 

precipitação forte em áreas urbanas pouco permeáveis (DAEE, s-d). A manutenção destas instalações 

inclui a capina dos reservatórios e mesmo a limpeza mecanizada, para remover dos resíduos arrastados 

pelos ventos e sobretudo pela água (SEMASA, 2016). 

Os Resíduos de Limpeza Urbana podem ser de natureza orgânica ou inorgânica; estes últimos, 

em particular, têm sido considerados para reaproveitamento na construção civil, o que se deve à 

necessidade de reduzir desperdícios em obras e utilizar materiais mais baratos, alinhada à perspectiva 

de sustentabilidade (ROCHA, CHERIAF, 2003). 

Pesquisas como Young et al (2009) e Liu e Coffman (2016) investigaram o aproveitamento de 

resíduos de dragagem de rios urbanos na fabricação de argamassa e agregados leves, respectivamente. 

Nestes e em outros trabalhos, a secagem dos resíduos contribui para reduzir o teor de umidade e 

favorecer a incorporação destes aos demais materiais. A utilização de leitos de secagem é parte 

integrante do gerenciamento do lodo gerado em Estações de Tratamentos de Água (ETAs) (FRANCO 

et al, 2017) e Estações de Tratamentos de Efluentes (ETEs). Nestes leitos, a água é removida por 

percolação e evaporação a partir da energia solar recebida; para melhorar a eficiência dos leitos, pode-

se cobri-los com material transparente, o que evita a influência das chuvas (PEDROZA et al, 2006).  
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OBJETIVOS: 
 O objetivo deste projeto é identificar a fração inorgânica presente em resíduos de limpeza urbana, 

especialmente dos resíduos coletados em pontos de um sistema de drenagem de águas pluviais 

urbanas, e avaliar o desempenho de processos de preparação para reaproveitamento desse material. 

Mais especificamente, pretende-se, a partir da coleta e caracterização de resíduos de limpeza urbana, 

avaliar comparativamente diversos métodos de processo de secagem dos sedimentos obtidos a partir 

do RLU coletado. 
 

METODOLOGIA: 
Para atingir os objetivos pretendidos, foram planejadas as seguintes atividades: 

- revisão bibliográfica com foco em resíduos de limpeza urbana: geração, composição, potenciais 

impactos na qualidade da água e potenciais de aproveitamento; 

- coleta de amostras de sedimentos 
na Lagoa de Detenção do Córrego Barroca 

Funda. O local foi escolhido devido ao fácil 

acesso à instalação e proximidade com o 

laboratório da Faculdade de Tecnologia 

(FT/Unicamp), distante cerca de 4,3 km do 

local (Figura 1). 

As amostras foram coletadas com 

auxílio de uma pá e uma enxada e encheram 

3 baldes plásticos de 15 litros cada, 

conforme a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coletas foram levadas para o laboratório e 

homogeneizadas para desfazer efeitos de sedimentação. A 

Figura 1 – Localização da FT/Unicamp (destaque superior) e da bacia de detenção 

do Córrego Barroca Funda (destaque inferior) no município de Limeira 

Figura 2 - coleta de sedimentos (Fonte: autoria própria) 

Figura 3 - pesagem de cápsula úmida 
(Fonte: autoria própria) 
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seguir, foi determinado o teor de umidade inicial do material. Para isso três amostras (uma de cada 

balde) foram colocadas em capsulas de cerâmica previamente pesadas em uma balança de precisão de 

4 dígitos e colocadas a secar ao ar livre; outras três amostras também foram inseridas em capsulas 

previamente aquecidas em estufa à 100º C durante 1 hora, e depois também pesadas com o conteúdo 

(Figura 3). 

As seis cápsulas foram novamente pesadas 24 horas depois, para se determinar a variação de 

massa. 

O restante do material coletado foi novamente homogeneizado e disposto em três leitos de 

secagem, preenchendo cerca de 1/3 do volume de cada um. Os leitos são constituídos por caixas 

plásticas de 20 litros de capacidade máxima 

sendo:  

- leito 1: leito de secagem ao ar livre 

- leito 2: leito de secagem ao ar livre, 

tendo no fundo duas camadas de manta 

geotêxtil, material usado para drenagem; e  

- leito 3: leito de secagem com 

cobertura em plástico transparente, porém 

aberto nas laterais (Figura 4). 

- secagem da fração inorgânica: os sedimentos permanecerão por 15 dias nos leitos de secagem, 

sendo verificados em dias alternados. Nesse período, serão colhidos valores de temperatura, velocidade 

de ventos e umidade relativa do ar, fornecidos pela estação hidrometeorológica da FT, localizada 

próximo ao local do ensaio. 

Após os 15 dias, os materiais de cada leito terão seus teores de umidade determinados segundo 

o método da estufa (EMBRAPA, 1997), e a seguir comparados com os valores ideais de utilização em 

materiais construtivos, para se determinar se há - e qual é - o método de secagem mais eficiente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As pesagens das cápsulas resultaram nos valores apresentados na Tabela 1: 

Cápsula Método de 
secagem 

Massa 
sem 

material 
(g) 

Massa 
inicial 

(material 
úmido) (g) 

Massa 
após 24 
horas (g) 

Variação 
(%) 

1 Estufa 105,5686 199,6176 161,8080 40,2 
2 Estufa 99,8072 200,3778 161,7233 38,4 
3 Estufa 94,8093 204,5913 155,1627 45,0 
4 Ar livre 137,7040 199,9026 187,8704 19,3 
5 Ar livre 129,8825 198,4701 189,2206 13,5 
6 Ar livre 98,9226 198,1910 181,9421 16,4 

Tabela 1 - resultado pesagens (Fonte: autoria própria) 

Figura 4 - leitos de secagem (Fonte: autoria própria) 
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Como esperado, a secagem na estufa implicou uma redução maior na massa e, portanto, na 

umidade da amostra do que a secagem ao ar livre. Ao mesmo tempo, tem-se agora um indício da perda 

de umidade proporcionada pela secagem ao ar livre, estratégia de secagem do leito 1. 

CONCLUSÕES: 

O ensaio de secagem está atualmente em andamento, e os próximos passos da pesquisa 

incluem, além do prosseguimento da revisão bibliográfica, o acompanhamento do comportamento dos 

leitos e a determinação final de perda de massa das amostras. Pretende-se também identificar, em caso 

de ocorrência de chuvas no período do ensaio, se a cobertura plástica confere proteção contra as 

chuvas, o que prejudicaria o processo de secagem do material. 

Por meio deste projeto, espera-se contribuir para uma maior compreensão tanto sobre a 

composição dos RLU, sobretudo de sua fração inorgânica, quanto sobre seu potencial de 

reaproveitamento e valorização. Pretende-se também identificar a melhor estratégia de secagem natural 

dos resíduos avaliados, subsidiando estudos posteriores que se aprofundem nas estratégias de 

gerenciamento deste fluxo de resíduos, privilegiando alternativas de reutilização/reciclagem em lugar da 

simples disposição em aterro sanitário. 
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