CARTILHA MUNICIPAL
CENTRO AMBIENTAL
DA RIBEIRA
Um dos maiores do Brasil
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MUDANÇA DE ATITUDE
São Luís, em seu desenvolvimento, passou por recentes gargalos na gestão
de resíduos, problema aliado a uma diﬁculdade de mudar hábitos
arraigados de descarte irregular ou inadequado, que marcam a paisagem
urbana.
O Centro Ambiental da Ribeira surgiu para ser um catalizador da
transformação, um modelo tanto para São Luís como para todo o Brasil.
Um ponto de virada, que hoje, mais que um simples repositório de
resíduos, é um local de promoção de boas práticas sustentáveis e também
de educação e responsabilidade social.
Um importante investimento estrutural e cultural, que busca conscientizar
e engajar a população ludovicense a adotar uma nova atitude, mais
consciente, rumo à geração e ao descarte responsável de resíduos.
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HISTÓRIA DA RIBEIRA
O Aterro da Ribeira começou a funcionar em 1995 – substituindo o Lixão do
Jaracati, que foi desativado no ano seguinte. Longe dos olhos da população,
o Aterro da Ribeira logo teve seus controles afrouxados e o local novamente
se tornou um lixão a céu aberto, com um enorme e descontrolado volume de
resíduos variados, que atraía pessoas em condições miseráveis em busca de
algum alimento. Também agonizava a natureza, que sofria com a
contaminação do solo, das águas superﬁciais e subterrâneas. E a presença de
mais de seis mil urubus ameaçava a segurança do aeroporto da capital.

Recuperação da Ribeira
Por meio do Projeto de Recuperação de Área Degradada do Aterro da Ribeira
(PRAD) diretriz ambiental aprovada pela SEMA, o Aterro da Ribeira passou
pela implantação de obras de engenharia e procedimentos técnicos que
minimizaram os potenciais impactos ao meio ambiente, derivados do
descarte inadequado de resíduos sólidos.
O processo de recuperação do Aterro da Ribeira foi um sucesso. Logo, ﬁcou
evidente uma grande oportunidade: transformar em orgulho aquilo que
causava vergonha e tristeza. Fazer da Ribeira um centro ambiental de
referência. Mudar, ao mesmo tempo, o rumo da história da Ribeira e de São
Luís.
Atualmente, o Centro Ambiental da Ribeira é formado pelo Casarão de
Aprendizagem, Transbordo, pela Usina de RCD, Central de Triagem de
Resíduos Recicláveis e Pátio Escola de Compostagem.
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CASARÃO DE APRENDIZAGEM
O Casarão de Aprendizagem é um espaço multiuso para sensibilizar
cidadãos, capacitar proﬁssionais e inﬂuenciar gestores, públicos e privados,
na construção de novas mentalidades e modelos de geração e descarte
responsável de resíduos. Um espaço que possui grandes metas, pronto para
receber e impactar não apenas os ludovicenses, mas pessoas de todo o
Maranhão, do Brasil e do mundo.
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PÁTIO ESCOLA DE COMPOSTAGEM
O Pátio Escola de Compostagem é um equipamento de serviço público
essencial, com ações de educação ambiental e de comunicação social,
voltadas para o gerenciamento de resíduos orgânicos/ compostáveis,
originados da coleta seletiva (com segregação na origem). É composto por
baia de recebimento de resíduos orgânicos; leiras de compostagem; área de
armazenamento de resíduos provenientes de podas e similares; e área de
ensino, contendo uma sala de aula e estrutura administrativa/operacional.
O Pátio Escola de Compostagem é destinado ao recebimento de resíduos
orgânicos das feiras livres e mercados municipais, como frutas, legumes e
verduras (FLV). Esse material coletado é misturado com os resíduos de poda
e capina, já triturados, para serem colocados nas leiras de compostagem,
respeitando o processo operacional da compostagem. O produto resultante é
um adubo rico em nutrientes que elevam a qualidade do cultivo, assim como
o processo produtivo, devido a sua característica sem defensores químicos.
O Pátio Escola de Compostagem funciona em imóvel de propriedade do
município – localizado em área anexa ao Centro Ambiental da Ribeira, uma
área cercada e delimitada, construída exclusivamente para o Pátio Escola.
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TRANSBORDO
O Transbordo da Ribeira iniciou suas atividades no ano de 2015. É o local
onde se faz o translado dos resíduos, de um veículo coletor para outro
veículo com maior capacidade de carga, como carretas e caminhões. Esse
segundo veículo é responsável por levar o rejeito ao seu destino ﬁnal.
Atualmente, todo lixo doméstico coletado em São Luís é destinado ao Aterro
Sanitário da Titara, no município de Rosário, a 68 km da capital.
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CENTRAL DE TRIAGEM
DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
Na Central de Triagem (e valorização) de Resíduos Recicláveis, são recebidos
os resíduos dos Ecopontos e da Coleta Seletiva, somente o que a Cooperativa
e Associação de Catadores não conseguem absorver, de forma automatizada
– o que prepara os resíduos para reuso na indústria, visando a
comercialização e a reutilização dos materiais na cadeia produtiva,
preservando os recursos naturais. A Central de Triagem e Valorização de
Resíduos Recicláveis é composta por uma área administrativa/operacional e
um galpão operacional equipado com esteira, triturador de vidros, prensas
para enfardamento, picotadora, balança e área de armazenamento.
É uma unidade ecológica parcialmente mecanizada, com capacidade inicial
de 10 toneladas/dia e potencial para 20 toneladas/dia. A grande diferença
para outras centrais de triagem é a inteligência arquitetônica do espaço e o
auxílio de equipamentos especíﬁcos que facilitam e organizam o trabalho,
trazendo ganho de escala.
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