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“O desenvolvimento econômico não representa mais uma opção aberta,
com possibilidades amplas para o mundo. A aceitação geral da idéia de
desenvolvimento sustentável indica que se fixou voluntariamente um limite
(superior) para o progresso material. Adotar a noção de desenvolvimento
sustentável, por sua vez, corresponde a seguir uma prescrição de política.
O dever da ciência é explicar como, de que forma, ela pode ser alcançada,
quais são os caminhos da sustentabilidade” Clóvis Cavalcanti, 1995.

“O que não for por amor
será pela dor”, Maimon, 1996.
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RESUMO
O estudo apresenta a situação dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá, Sergipe
(Brasil) nos dias atuais, no sentido de verificar sua sustentabilidade, através do uso eficiente
dos recursos socioeconômicos e ambientais. Com base na investigação realizada na Prefeitura,
nas instituições de saúde, nas organizações da sociedade civil, nos domicílios, segundo a
condição socioeconômica e na análise da caracterização física dos resíduos sólidos urbanos,
obtiveram-se resultados satisfatórios. A Divisão de Limpeza Pública Urbana (Limpurb) dispõe
de equipamentos e guarnição próprios para operacionalizar as atividades, porém com pouca
eficiência, tendo em vista a ausência de técnicas específicas e equipamentos de segurança do
trabalho. Apesar da regularidade da coleta domiciliar e comercial e do seu alcance (89%), a
destinação final é um vazadouro a céu aberto, e a população continua jogando resíduos sólidos
em terrenos baldios, nas proximidades das moradias, fomentando os focos de lixo, em vez de
acondicioná-los devidamente até a coleta. Os habitantes estão insatisfeitos com a limpeza
urbana de Propriá, no entanto, não colaboram com a Prefeitura. Outro fator agravante
investigado é que a população de alta renda e a classe média reconhecem os males provocados
pela disposição incorreta dos resíduos, porém a baixa renda está em situação de risco potencial,
pela fragilidade das áreas periféricas, pois nas mesmas os focos de lixo espalhados a Prefeitura
não consegue acabar. Diante dessa situação insustentável e com base na caracterização física
dos resíduos, estabeleceram-se ações adequadas para os serviços dos resíduos sólidos, tanto no
âmbito técnico, quanto educacional, relativos à reciclagem e à compostagem, a partir da
segregação dos materiais não apenas na fonte geradora, mas também implantando-se Postos de
Entrega Voluntária (PEVs) nos setores urbanos, no sentido de facilitar o desenvolvimento da
tecnologia. Com essas práticas obtêm-se melhoria no padrão da qualidade de vida e benefícios
econômicos, sociais e ambientais, tal como: o prolongamento da vida útil de um aterro
sanitário, redução na exploração de recursos naturais; diminuição do consumo de energia;
minimização de impactos ambientais; diminuição dos custos operacionais de coleta; e outros.
A sociedade precisa conscientizar-se que utiliza mal os recursos e desperdiça alimentos, pois
em Propriá o que se chama de lixo em média traduz-se em 74,87% de material reaproveitável,
tendo em vista que 55,49% é de matéria orgânica que pode ser transformada em adubo e
19,38% de materiais recicláveis, enquanto apenas 25,13% é lixo. Assim, o gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos direciona-se para a reciclagem de resíduos inertes e orgânicos, na
implantação do aterro sanitário e em ações educativas permanentes, tal como preceitua a
Agenda 21Global.
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ABSTRACT
The study displays the situation of the urban residues of Propriá City, Sergipe (Brazil), in
current days in order to verify its sustainability, through the efficient use of the
environmental, and social-economical resources. Based on the investigation at the City
Hall, the health institutions, the organizations of the civil society, and at common houses
under the social and economical conditions and the characteristic physical analysis of
urban solid residues, obtain satisfactory results. The sector of Urban Public Cleaning
(Limpurb) has the equipment and crew of its own to accomplish the activities, yet with
little efficiency, specially the lack of specific techniques and equipment of work security.
Despite the regularity of house and commercial trash collecting and its range (89%), the
final destination is the sewer at open sky, and the population continues to throw solid
residues at the wastelands, next to the residues; increasing the trash-placing points instead
of packing it properly for collecting. The inhabitants are not satisfied with the City Hall.
Other aggravating factor that was investigated is that the high and medium income
populations are aware of the troubles provoked by the wrong arrangement of the residues;
however, the low income is in a potential risk situation, due to the fragility of peripheral
areas, since they are very spread trash-placing sites that the City Hall cannot get rid of.
Before this unbearable situation and based on the characteristic phisical of the residues,
there were established adequate actions for services of solid residues both in the techinical
and educational scope related to recycling and compounding, through the separation of the
material not only at the gerating source, but also the creatin of Volunteering Delivery Post
(PEVs) in urban sectors, in order to facilitate the development of the technology. With
these practices, we obtain improvement of life quality patterns and economical, social and
environmental benefits, such as: extending of the usage time of sanitary earth-coverings,
diminihing of expploitation of natural resources, diminishing of energy consumption,
minimization of environmental impacts and others. The society must be aware that it uses
the resources wrongly and wastes food, for in Propriá, what they call “trash”, is, average,
74,87% reusable, specially that 55,49% is organic material that can be transformed in
fertilizer and 19,38% of recyclable material, while 25,13% is sewage. That way, the
management of urban solid residues can be aimed to the recycling of harmless and organic
residues, in the sanitary earth-coverings and in permanent educative actions, as
recommends the Agenda 21.
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INTRODUÇÃO
O acelerado processo de crescimento demográfico aliado à crescente urbanização

dos dias atuais no mundo leva a admitir que “nossos espaços de reserva estão diminuindo
e a terra parece estar tornando-se pequena demais para a crescente população”
(ROCHA, 1992). O crescimento da população mundial acarreta um elevado uso das
reservas do Planeta, aumento na demanda da produção e do consumo de bens e,
conseqüentemente, na crescente geração de resíduos. Tudo isso vem sobrecarregando o
meio ambiente com a degradação do solo, a poluição das águas e do ar, com reflexos
negativos comprometedores na qualidade de vida da população e dos ecossistemas, pois
grande parte dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas, não são tratados. A
eliminação dos resíduos nas civilizações mais antigas basicamente era tão somente por
abandono, com disposição ao ar livre, sendo alguns restos queimados. Com o tempo
ocorreu o enterramento simples dos dejetos, forma que não prejudicava o meio ambiente,
uma vez que a harmonia existente entre matéria e energia propiciava o natural processo de
reciclagem.

Com a Revolução Industrial, a intensificação dos meios de produção provocou o
acelerado crescimento demográfico dos centros urbanos ocasionado também pela
migração. A nova forma de produzir exigia uma crescente demanda de mão-de-obra para
atender a expansão do mercado, gerando impactos substanciais nas áreas urbanas, à medida
que aumentavam os problemas da produção de resíduos. Estes quando lançados a céu
aberto, provocavam a proliferação de vários vetores de doenças, além das causadas por
ratos que infestam as cidades à procura de alimentos.

O adequado sistema de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, especialmente
quanto à sua disposição final, é tão importante quanto a execução da sua coleta, pois
coletar e não tratar representa apenas a transferência do problema. Essa situação perversa
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tem atravessado nossos dias, sendo negligenciada em parte pelas autoridades competentes,
que simulam limpar as cidades, enquanto a população espera que seus resíduos
desapareçam de suas vistas.

A sociedade industrial, ao definir como padrão o consumo exacerbado de
produtos e o uso de descartáveis provocou o desperdício de recursos naturais,
comprometendo seriamente sua disponibilidade para as gerações futuras.

A situação caótica dos resíduos sólidos urbanos exige da sociedade uma mudança
de comportamento, de estilo de vida, ou seja, uma mudança cultural efetiva, no sentido de
reduzir o volume do consumo e, por conseguinte, diminuir a quantidade de geração de
resíduos nos domicílios, no comércio, na indústria e no serviço público. Enfim, a redução
da produção dos resíduos traduz-se na diminuição de utilização de aterro sanitário, da
poluição, na economia de energia e matéria prima, na redução do custo da limpeza urbana
e preservação dos recursos da natureza, proporcionando, dessa forma, uma situação
sustentável dos resíduos sólidos.

O manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos exige uma alteração no
padrão de consumo da sociedade. Essa atitude pode ser alcançada com o estabelecimento
de um amplo programa de educação ambiental atingindo os setores formal e informal da
comunidade local (BRASIL, 1996).

No Brasil, a maioria das administrações municipais não sabe o que fazer com os
resíduos sólidos urbanos, e sequer sabe acerca da constituição dos mesmos. Esse descaso
provoca um descontrole do processo na medida em que os gastos destinados para tal fim
não têm considerado as medidas adequadas de disposição final dos resíduos e preservação
dos recursos naturais.

Situação similar é encontrada no Estado de Sergipe, pois a questão do saneamento
dos resíduos sólidos do meio urbano não difere da maioria das pequenas cidades brasileiras
e nordestinas. Nesse Estado o que existe acerca dos resíduos sólidos em nível institucional
é o Diagnóstico das Condições de Resíduos Sólidos (Lixo) no Estado de Sergipe, resultante
de convênio entre a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a
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Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema), realizado em 1979 (SERGIPE,
1979). Esse documento teve por objetivo conhecer os aspectos de limpeza urbana dos 74
municípios existentes na época, sem contudo estabelecer ações mitigadoras locais. O
referido documento observou que em Propriá, no ano de 1979, os serviços de limpeza
urbana eram executados diariamente no centro da cidade e às segundas-feiras e aos
sábados, nas áreas periféricas. A quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados era
cerca de 2,17litros/habitante/dia e o peso específico de 230kg/m³ e 0,5Kg/habitante/dia,
destinados em terrenos de particulares (sítios, chácaras ou fazendas) ou em lotes na
periferia urbana. A Prefeitura, atualmente, realiza o serviço de coleta e transporte de forma
regular, utilizando os caminhões compactador e caçamba, tratores com reboque e carroças,
que dispõem os resíduos em área adquirida pela Prefeitura Municipal, com a finalidade de
operar um aterro controlado e uma usina de reciclagem. Todavia, até os dias atuais, o local
continua sendo um vazadouro a céu aberto.

Com base no exposto, propõe-se tratar os resíduos sólidos através de uma gestão
sistêmica e participativa que vise aos diversos aspectos dos serviços a ele relacionados, às
formas de ocupação da população e aos usos e abusos dos recursos naturais, uma vez que a
sustentabilidade

dos

resíduos

sólidos

gerados

pelo

homem,

quando

tratados

adequadamente, não sobrecarregue o ecossistema. Segundo BRÜSEKE (1995) essa
sustentabilidade, "combina eficiência econômica com justiça social e prudência
ecológica".

Buscando minimizar os impactos ambientais, o tratamento dos resíduos sólidos
requer uma definição de técnica de tratamento e/ou disposição final, de modo integrado,
pois qualquer que seja a medida apontada nesse campo é necessário a implementação do
aterro sanitário, tendo em vista que os resíduos sólidos, independentemente do local em
que são gerados, não são aproveitados na sua totalidade.

A gestão dos resíduos sólidos, enquanto programa de melhoria do padrão sanitário
e ambiental tem sido pouco considerada, do ponto de vista das políticas públicas, o
problema dos resíduos sólidos ainda requer grande empenho de toda a sociedade, a fim de
que se possa articulá-lo com outros segmentos, destacando-se a saúde pública e a
educação.
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Esse estudo relaciona-se basicamente ao campo dos resíduos sólidos urbanos,
entendendo-se estes conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
"como os resíduos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais
perigosos, hospitalares sépticos e de aeroportos" (ABNT, 1985). Ou seja, são os resíduos
provenientes das atividades dos domicílios, do comércio, e da varrição de feira e das vias
públicas da cidade de Propriá. Todavia, por uma questão de hábito citadino e até mesmo
por força de expressão, o estudo por vezes utiliza a denominação lixo em substituição à
expressão resíduos sólidos, esta atualmente mais empregada nos fóruns acadêmicos.

Nesse contexto, este trabalho busca definir uma solução alternativa para
maximização da reciclagem de materiais e a minimização de geração de resíduos,
substituindo o passivo ambiental - o lixão - enquanto área degradada, em ativo ambiental
ou seja, em espaço com capacidade de resposta aos novos estímulos da gestão dos resíduos
sólidos. Para tanto, necessário se faz estudar a problemática dos resíduos de Propriá,
através de conhecimento mais aprofundado da realidade local, no sentido de definir
alternativas de gestão para os resíduos sólidos urbanos de forma a contribuir na
implementação da Agenda 21 Local, respaldada no capítulo 21, que versa sobre o "manejo
ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos"
(BRASIL, 1996).

A sustentabilidade dos resíduos sólidos baseia-se no seu controle e consiste na
utilização do princípio dos três “Rs”, que constam no capítulo 21, da Agenda 21,
referendados na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Brasil em 1992, sediada na cidade do Rio de
Janeiro. O documento delineou entre os seus princípios estratégias e ações para o manejo
saudável dos resíduos sólidos que se traduz em reduzir ao mínimo, reutilizar ao máximo e
reciclar, abordados no capítulo 2. Utilizar esse princípio conforme a Agenda 21 significa
mudar o modo de vida e o padrão de produção e consumo, buscando inverter as atuais
tendências em termos mundiais (BRASIL, 1996).

Esta pesquisa realizada fundamenta-se na hipótese de que a sustentabilidade dos
resíduos sólidos urbanos de Propriá pode efetivar-se através do princípio dos três "Rs" -
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reduzir, reutilizar e reciclar - promotor da melhoria na qualidade de vida da população
local e do desenvolvimento sustentável. O alcance dessa hipótese baseia-se nos seguintes
pontos:

a) caracterização física dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá no Baixo São
Francisco, para levantar, de forma consistente, as questões socioambientais, através da
abordagem desenvolvimentista da economia do meio ambiente;

b) elaborar um perfil da situação atual da coleta e disposição final dos resíduos sólidos
urbanos da cidade de Propriá;

c) apresentar alternativas mitigadoras dos problemas relacionados aos resíduos sólidos
urbanos, visando à implementação da Agenda 21 local, com base nos preceitos da
sustentabilidade;

d) Propor alternativas técnicas sustentáveis de gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos para a cidade de Propriá.

O estudo tomou para contexto empírico de amostra o ecossistema urbano, mais
precisamente o meio ambiente urbano de Propriá, que por sua vez inclui as representações
institucionais do setor da saúde, da sociedade civil organizada, da população por estrato de
renda e a gravimetria dos resíduos sólidos urbanos. Entende-se por meio ambiente urbano,
"um espaço limitado e densamente povoado, formado pelos ambientes natural e
construído" (Lago apud MARTINS JUNIOR, 1996).

De modo específico, este trabalho desenvolveu-se com uma abordagem a partir
das condições socioambientais da área de estudo, partindo-se de uma caracterização urbana
e municipal, sob o ponto de vista ambiental, ou seja, considerando-se as características do
clima, solo, da geomorfologia, da vegetação, flora e fauna; enfatizam-se também os
aspectos sócio-econômicos da população local, com vistas a delinear o cenário onde os
resíduos sólidos são gerados, sob uma perspectiva natural, histórica, social, sistêmica e
evolutiva do processo de ocupação, tal como sugere o paradigma da Ecologia Humana,
fundamentado em LIMA (1984), no entendimento da interação homem/ambiente.
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A delimitação do estudo deu-se em seis capítulos configurados em itens e subitens, utilizando-se ilustrações, figuras e tabelas que permeiam as análises, como são
discriminados a seguir, contendo ainda dois anexos, compreendendo no primeiro o modelo
de questionários e, no segundo, a tabulação dos dados da pesquisa de campo.

A introdução reúne um relato geral do estudo, conceituando os resíduos e
apontando o alcance de sua sustentabilidade na cidade de Propriá identificando os
objetivos propostos e a delimitação.

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica e está subdividido em três
grandes itens. O primeiro compreende a questão dos resíduos sólidos urbanos e a
sustentabilidade ambiental. O segundo item expõe a dimensão da sustentabilidade e sua
relação com o lixo. O perfil socioambiental da área de estudo é visto no terceiro item.

O terceiro capítulo versa sobre a metodologia, que tem a denominação de
concepção do estudo, contendo a base conceitual, os procedimentos; a estratégia da
pesquisa, a amostragem da pesquisa, a composição física dos resíduos sólidos urbanos e o
tratamento dos dados.

O quarto capítulo apresenta os resultados, as análises e discussões, através das
avaliações dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá, na perspectiva institucional
do setor da saúde, das organizações da sociedade civil e da população local.

O quinto capítulo traça uma breve proposta da sustentabilidade dos resíduos
sólidos urbanos para a cidade de Propriá.

O sexto capítulo apresenta as conclusões do estudo, retiradas das avaliações sobre
os resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

OS RESÍDUOS SÓLIDOS E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

2.1.1 Resíduos sólidos urbanos no Brasil: conceitos e problemática

O saneamento dos resíduos sólidos urbanos, no Brasil, é uma importante
atividade dos serviços de limpeza pública. Segundo JARDIM (1995), as ações exigidas
pelos mesmos são: a limpeza propriamente dita, o acondicionamento, a coleta, o
transporte, a disposição final (em lixão ou aterro controlado e aterro sanitário) e o
tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

A denominação “resíduos sólidos” segundo ROCHA (1992), origina-se da
etimologia “resíduos”, do latim “resíduu” e surgiu na década de 60 na terminologia
sanitarista, acrescida do adjetivo “sólido” para diferenciar dos restos líquidos despejados
nos esgotos domésticos e das emissões gasosas das chaminés na atmosfera. Na literatura
sua equivalência é lixo em português; “basura” e “desechos sólidos” em espanhol;
“dechets sólides” em francês; “refuse”, “garbage” e “solid waste“ em inglês (Oliveira,
apud SCHALCH, 1995).

Os serviços relacionados aos resíduos sólidos constituem, nos dias de hoje, uma
das grandes preocupações ambientais no mundo, decorrentes de dois importantes fatores: o
crescente aumento da população e a elevada produção per capita dos resíduos. O
crescimento econômico urbano/industrial acelerado e predatório, ocorrido nas duas últimas
décadas, propiciou a concentração da população nas cidades, principalmente nos maiores
centros urbanos sem, contudo, haver oferta de investimentos em equipamentos e serviços
voltados para a limpeza urbana, pois são exatamente as populações urbanas as maiores
responsáveis pelos resíduos sólidos gerados (PEREIRA NETO, 1992).
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A falta de saneamento básico e o tratamento inadequado do lixo foram
responsáveis por intensos processos de degradação ambiental nesses ecossistemas urbanos.
As sociedades contemporâneas precisam dar uma resposta adequada à questão dos resíduos
por elas gerados. Para entender essa problemática em toda a sua magnitude, é necessário
observar as características principais dos resíduos que NUNESMAIA (1997) expõe, como:
a classificação, a composição física, a produção per capita em kg/dia, a forma de
acondicionamento na fonte geradora, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição
final dos resíduos, devendo-se agregar a isto a definição do que seja resíduo sólido.

A primeira preocupação dos estudiosos com os resíduos sólidos consiste na sua
conceituação. Para tanto, a ABNT, através da norma NBR-10.004, aborda isto da seguinte
maneira:

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades da
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água,
ou exijam para isso, soluções técnica e economicamente inviáveis em face à
melhor tecnologia disponível” (ABNT, 1987).
Outra definição de resíduo pela NBR-12.980, da ABNT, equivalente ao conceito
de lixo foi apontada do seguinte modo: "Material desprovido de utilidade pelo seu
possuidor" (ABNT,1993).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu que lixo é: "aquilo que seu
proprietário não deseja mais, em um certo lugar e em um certo momento e que não tem
valor comercial corrente" (Bertolini apud CALDERONI, 1998, p.51).

Os resíduos sólidos têm recebido inúmeros conceitos, dos quais PEREIRA NETO
(1980) diz que, “lixo é basicamente todo e qualquer resíduo sólido resultante das
atividades humanas”. O autor argumenta que esse conceito clássico de resíduos representa
a visão predominante das décadas de 40 e 50, mas que o modelo de desenvolvimento do
país e a nova ordem ambiental, aliada aos padrões de consumo da sociedade, exigem uma
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redefinição conceitual, tendo em vista o novo paradigma dos resíduos sólidos urbanos, o
qual estabeleceu que estes significam:

“uma massa heterogênea de resíduos sólidos (inertes, minerais e orgânicos)
resultante das atividades humanas em aglomerações urbanas, os quais podem
ser, parcialmente, utilizados, gerando entre outros aspectos, economia de
recursos naturais” (PEREIRA NETO, op. cit., p.12).
Esse conceito preceitua os atuais padrões de consumo da sociedade
urbano/industrial, na perspectiva da sustentabilidade, visando às gerações futuras, na
medida em que aponta a possibilidade de utilização de materiais que poderiam tornar-se
lixo, além de proporcionar economia não apenas no campo ambiental.

No que concerne à classificação dos resíduos sólidos, utiliza-se o processo
adotado pela NBR-10004, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que estes resíduos possam ter manuseio
e destinação final do seguinte modo: "a) resíduos classe I - perigosos; b) resíduos classe II
- não inertes; e c) resíduos classe III - inertes" (ABNT, 1987). Ressalta-se que os resíduos
radioativos não são classificados nessa norma, pois os mesmos são de competência
exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear (SCHALCH, 1995).

Outras contribuições sobre a classificação de resíduos são encontradas em LIMA,
(1995), que toma como base a origem e produção dos resíduos sólidos, tal como
SCHALCH, (1995); BARROS & MÖLLER, (1995), enquadram os resíduos em mais de
uma classificação; FIGUEIREDO, (1995), relaciona-os ao estado físico. Os autores, de
forma diferenciada, classificam os resíduos tendo, porém, como referência comum a
origem dos mesmos.

Segundo JARDIM, (1995), a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos
sólidos é da fonte geradora, com exceção dos resíduos sólidos urbanos – domiciliar,
comercial e público, pois são de competência do poder público municipal. O autor
esclarece ainda que o resíduo comercial coletado pela Prefeitura deve ser de até 50kg, por
unidade de comércio, conforme a legislação específica.
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A composição física dos resíduos sólidos urbanos, segundo LIMA (1995), está
associada à condição socioeconômica e aos hábitos da população local; ao
desenvolvimento industrial; à população flutuante (turismo) e sua sazonalidade.
MARIBONDO (1994) aponta como relevante o conhecimento da composição gravimétrica
dos resíduos sólidos urbanos, tendo em vista que são informações auxiliares nas decisões
de gerenciamento, na medida em que se estabelece a estimação da receita do sistema na
venda de reciclados, como também dimensionam-se baias, áreas de estocagem e
equipamentos utilizados no processo de reciclagem e compostagem; daí a importância da
determinação das quantidades de materiais presentes nos resíduos.

Os resíduos representam o quadro fiel de uma sociedade e sua composição sofre
transformações ditadas pelo seu padrão de consumo, a exemplo das baterias de telefones
celulares, pilhas, lâmpadas fluorescentes e outros objetos domésticos potencialmente
perigosos que são descartados inadequadamente. Esses resíduos têm componentes de
periculosidade, entretanto, são dispostos nos lixões, sem que se considerem suas
propriedades físicas e químicas. É necessário que a população tome conhecimento de que
são materiais que contém metais pesados que podem migrar e vir a integrar a cadeia
alimentar do homem (JARDIM, 1995). Os metais pesados estão presentes no colorido do
lixo e as cores de uma revista são obtidas com óxidos de metais pesados (KEIHL, 1996).
Outros materiais perigosos são: borrachas, couro, vidro, porcelana, papel, tecidos,
etiquetas, baterias e latas com rótulos coloridos, dispostos, geralmente, de forma
inadequada. Essa negligência vem do setor industrial, do poder público (dos legisladores e
administradores) e da população que, em parte, desconhece toda a problemática dos
impactos negativos desses materiais na natureza.

Algumas iniciativas têm sido tomadas no combate aos danos provocados pela
disposição inadequada dos materiais perigosos ao consumo humano como por exemplo, as
recentes medidas de controle das baterias de celular no país e, particularmente, em Sergipe,
já são uma realidade, pois desde o início de 1999 as Companhias Telefônicas iniciaram o
recolhimento de baterias inúteis através de seus revendedores.

Os materiais contendo metais pesados e seus efeitos danosos à população foram
listados em JARDIM (1995) conforme mostrado no Quadro 1.

10

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

Quadro 1 – Efeitos causados ao homem por alguns metais pesados
Metal pesado

Onde é encontrado
Equipamentos e aparelhos elétricos de
medida;
produtos farmacêuticos;
lâmpadas de néon, fluorescente e de arco de
mercúrio;
Mercúrio
interruptores;
baterias/pilhas;
tintas;
amaciantes;
anti-sépticos;
fungicidas;
termômetros
Baterias/pilhas;
plásticos;
Cádmio
ligas metálicas;
pigmentos;
papéis;
resíduos de galvanoplastia.
Tintas, como as de sinalização de rua;
impermeabilizantes;
anticorrosivos;
cerâmica;
Chumbo
vidro;
plásticos;
inseticidas;
embalagens;
pilhas.
Fonte: JARDIM, 1995, p.34.

Efeitos
Distúrbios renais;
distúrbios neurológicos;
efeitos mutagênicos;
alterações no metabolismo;
deficiências nos órgãos sensoriais.

Dores reumáticas e miálgicas;
distúrbios metabólicos levando à
osteoporose;
disfunção renal.

Perda de memória;
dor de cabeça;
irritabilidade;
tremores musculares;
lentidão de raciocínio;
alucinação;
anemia;
depressão;
paralisia.

As informações disponíveis sobre a composição física dos resíduos no Brasil são
escassas, pois ainda é pequeno o número de estudos dessa natureza. JARDIM (1995)
verificou que os resíduos domiciliares no país compõem-se, em média, de 3% de vidro, 3%
de plástico, 4% de metal, 25% de papel e 65% de matéria orgânica, madeira e demais
frações não especificadas (Figura 1). Outro estudo recente apontou que os resíduos
domésticos brasileiros apresentam uma composição média de 50% de matéria orgânica,
30% de materiais descartáveis e 20% de materiais com potencial para reciclagem (Pereira
Neto, Borges de Castilho & Lima, apud NUNESMAIA, 1997).

O estudo da literatura aponta disparidades na composição física dos resíduos de
uma cidade para outra, porém, é através da análise do lixo que se fundamenta qualquer
modelo de gestão, tendo em vista a revelação das potencialidades econômicas e
possibilidades de um sistema adequado de gerenciamento. Segundo CASTRO (1998) a
variação nas taxas de uma cidade para outra não podem ser ignoradas, assim como as
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características locais dos resíduos e a situação cultural da população. Como já abordado,
são estas que direcionam as tecnologias de tratamento, para qualquer cidade tal como a
caracterização física dos resíduos domiciliares da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais,
que apresentou o seguinte resultado: orgânicos 72%; plástico 11%; papel 7%; vidro 3%;
metais 3%; trapo 2% e outros 2%. Essa composição física média dos resíduos serviu de
balizamento para um modelo gerencial empírico, baseado na tecnologia da reciclagem e
compostagem dos resíduos sólidos cuja lógica empregada pode servir de modelo a outras
cidades. O modelo de gestão induzido com base na composição física dos resíduos
constitui-se em ferramenta útil para as administrações municipais, considerando-se não os
detalhes, mas a lógica utilizada na construção do modelo (CASTRO, op. cit.).

Vidro
3%
Plástico
3%
Metal
4%

Vidro
Plástico
Metal

Matéria orgânica e
outros
65%

Papel
25%

Papel
Matéria orgânica e
outros

Fonte: JARDIM (1995).
Figura 1 - Composição física dos resíduos sólidos urbanos no Brasil.

PEREIRA NETO (1992) estimou que a produção diária de lixo no Brasil, em
1992, foi de 90 mil toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos gerados, tendo apontado
que as expectativas são fatalmente de superação dessas quantidades produzidas no meio
urbano brasileiro. Essa situação torna-se mais alarmante pela tendência do aumento da
geração do lixo. Assim, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (Abrelp),
através de levantamento junto aos órgãos responsáveis pela fiscalização dessa atividade em
quatro capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, observou que "as
quantidades de lixo geradas após o Plano Real aumentaram substancialmente",
apresentando o índice diário de geração per capita do paulistano, que subiu de 809g, antes
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do plano, para 920g em 1997; em Curitiba aumentou de 473g para 609g e em Salvador, de
535g para 786g (NEGREIROS, 1998).

Quanto à disposição final dos resíduos sólidos urbanos, no Brasil, a Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico (PNSB), executada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) em 1989, e editada em 1992, constatou que do total de lixo urbano
coletado, 76% é destinado a céu aberto (lixões); 13% a aterro controlado; 10% a aterro
sanitário; 0,9% à usina de compostagem e 0,1% à usina de incineração, conforme Figura 2
(JARDIM, 1995).

80%
70%
60%

Céu aberto (lixão)

50%

Aterro controlado
Aterro sanitário

40%

Compostagem

30%

Incinerado

20%
10%
0%
Formas de Disposição Final de Resíduos Sólidos

Fonte: IBGE (1992) apud JARDIM, 1995.
Figura 2 - Disposição final de resíduos sólidos no Brasil.

Os percentuais acima apontam que parte do lixo produzido nas áreas urbanas não
tem coleta, permanecendo próximo das moradias, dos logradouros públicos, terrenos
baldios, das encostas, dos cursos d'água e das margens de rodovias, prejudicando a
população e contaminando o meio ambiente. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, realizada pelo IBGE, em 1995, a situação da coleta de lixo, no país, é
crítica, pois 28% dos domicílios não são atendidos pelo serviço. Observa-se uma
disparidade muito grande, vez que algumas regiões têm um atendimento privilegiado – o
Distrito Federal tem 95% da população atendida, São Paulo tem 93,5%, enquanto a Região
Nordeste tem um precário serviço de coleta, destacando-se o Maranhão, com 79% de
carência, seguido do Piauí, com 72,5%. (NEGREIROS, 1998).
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Essa pesquisa demonstra que o país, em termos de política pública, não
acompanhou o crescimento populacional, assim como o aumento da urbanização. Essa
situação serve para identificar tanto o despreparo das agências de execução dos serviços de
coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos, quanto a ausência de diretrizes
necessárias no cumprimento das atividades nesse campo.

Ainda sobre a disposição final dos resíduos sólidos no país, a Abrelp, entidade de
caráter nacional que objetiva atingir, no campo do saneamento ambiental, padrões ideais
de qualidade para os serviços do setor, demonstrou a seguinte situação:

“na Região Norte, em 298 municípios pesquisados, 78,5% do lixo são destinados
em vazadouros e lixões sem qualquer tratamento; apenas 21,5% são destinados
para aterros ou usinas;
. no Nordeste a situação ainda é pior. Em 1.461 municípios, 99 % do lixo vão
para lixões e apenas 1 % recebe tratamento adequado;
. no Sudeste a posição de 1.430 municípios é a seguinte: 83,3% são destinados
inadequadamente e apenas 14,7 % vão para aterros ou usinas;
. no Sul a situação também não melhora muito. Em 857 municípios, 76,6%
também são dispostos inadequadamente e apenas 23,4% têm a sua destinação em
aterros ou usinas:
. no Centro-Oeste, em 379 cidades, 91,8% vão para lixões e apenas 8,2% para
aterros.
No total de 4.425 municípios, 88,2% do lixo são dispostos inadequadamente”
(SCHOLZ et al. 1992, p.56) (Figura 3).

100%
90%
80%
70%
60%
Lixão

50%

Aterro/Usina

40%
30%
20%
10%
0%
Norte

Nordeste

Sudoeste

Sul

Fonte: Abrelp apud SCHOLZ et al. 1992.
Figura 3 - Destinação final de resíduos sólidos por região.
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O exame da produção diária de resíduos sólidos urbanos do Brasil é calculado
com base nos dados da população urbana do país e da produção média diária de resíduos
sólidos por habitante. Esses dados são multiplicados um pelo outro, obtendo-se aquela
produção diária.

As elevadas taxas de disposição dos resíduos sólidos em lixões comprometem
bastante a capacidade de suporte dos ecossistemas, visto que estes não são capazes de
assimilá-los e transformá-los naturalmente, pois os processos ocorrem em progressão
aritmética, enquanto a geração dos resíduos dá-se de forma geométrica.

Os resíduos sólidos urbanos dispostos nos lixões sem qualquer tratamento, tanto
contaminam o solo como os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer pela
lixiviação como pelo chorume1 que atinge o lençol freático, com reflexos negativos para a
saúde da população, através da incidência de doenças de veiculação hídrica
(NUNESMAIA, 1997).

A disposição final dos resíduos sólidos em locais inadequados como rios, córregos
e manguezais provoca enchentes e favorece a proliferação de vetores que causam uma
gama de moléstias ao homem, inclusive com o ressurgimento das doenças já erradicadas,
segundo MARIBONDO (1994), como a leptospirose, a dengue, o cólera, a malária, e a
febre amarela, que têm acometido o país.

Assim, observa-se que a contaminação do meio ambiente por resíduos sólidos
funciona como um efeito cascata, merecendo das autoridades públicas o fomento de
medidas através de políticas modificadoras da atual situação, pois a prevenção onera
menos do que o reparo da situação já agravada.

Os fluxos de contaminação da natureza por resíduos sólidos e os seus principais
mecanismos foram demonstrados por LIMA (1995), conforme esquematização apresentada
na Figura 4.

1

Chorume, segundo a NBR 8419 (BRASIL/ABNT, 1985), liquido produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos
sólidos, que tem como características a cor escura, o mau cheiro e a elevada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).
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Como exemplo de contaminação da natureza, LIMA et. al (1992) constataram na
área do lixão da cidade de Americana, no Estado de São Paulo, a presença de metais
pesados, atingindo o lençol freático, tornando suas águas potencialmente perigosas à saúde
pública, fato que resultou na proibição do seu uso. Verificou-se também que os metais
pesados provocaram modificações no solo, principalmente no subsolo, alterando as rochas
sãs, através de um intenso processo de oxidação.

Fonte: LIMA (1995, p.10).
Figura 4 - Fluxos de contaminação e seus principais mecanismos.

A solução tecnológica da descontaminação das águas superficiais e subterrâneas
foi desenvolvida pela Alemanha, Inglaterra, França e pelos Estados Unidos, com aplicação
do processo de bio-remediação “in situ”, que consiste na utilização de microrganismos
decompositores para descontaminar o solo afetado pelos resíduos. Essa técnica foi aplicada
na cidade de Americana, para descontaminação do solo, e, consequentemente, foi
aumentada a vida útil da área utilizada, sendo essa experiência repassada para outros
municípios brasileiros como, Campinas, Rio Claro e Piracicaba em São Paulo; Caxias do
Sul e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Ipatinga, em Minas Gerais e Salvador, na Bahia
(LIMA et al. 1992). Segundo DALTRO FILHO (1999), essa tecnologia no Brasil,
demonstrou sucesso apenas em cidades de pequeno porte.
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A falta de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no país tem sido
demonstrada ainda pela maneira como a sociedade acondiciona seus materiais para
descarte, uma vez que esta escolhe o vasilhame a seu modo. Assim, utilizam-se as mais
variadas formas de recipientes que vão do saco plástico, aos tonéis de borracha de pneus,
caixas de papelão, sacos de nylon, tonéis de metal e outras. Com base na literatura
constata-se que na maioria dos municípios brasileiros, não há qualquer conhecimento das
normas e legislação nesse campo definidas pela ABNT.

Sobre as formas de tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos sem
provocar danos à natureza, DALTRO FILHO (1997), destaca a reciclagem, a
compostagem, a incineração e a pirólise. Como técnica recomendável de disposição final
encontra-se o aterro sanitário2 (Figura 5). Entre essas técnicas, ressalta-se a reciclagem e a
compostagem, que visam ao reaproveitamento de materiais e à redução da quantidade de
resíduo a ser destinado no aterro sanitário, uma vez que reciclar custa menos do que jogar
fora. Ressalta-se que as técnicas não recomendáveis de disposição são o aterro controlado e
o lixão a céu aberto.

Fonte: JARDIM, 1995, p.75.
Figura 5 - Aterro sanitário

2

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzilos ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos
menores, se necessário (ABNT, 1984).
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A implantação do aterro sanitário exige, segundo DALTRO FILHO (1997), um
planejamento que leve em conta as características do meio físico da área, os aspectos
sociais, as alterações no meio ambiente, o conhecimento da legislação em vigor e os
aspectos econômicos como os custos necessários ou globais do empreendimento.

O conhecimento dos custos globais de operação do aterro sanitário, entre outros
fatores, está no controle dos gastos orçamentários destinados ao gerenciamento dos
resíduos sólidos de uma cidade.

A produção excessiva dos resíduos sólidos gera problemas que exigem uma
adequada destinação final, com eficiente sistema de tratamento compatível com o meio
ambiente. Essa tarefa não tem sido fácil, pois esbarra em problemas comuns aos
municípios brasileiros, tais como: (i) inexistência de uma política pública nacional de
limpeza; (ii) limitação financeira (orçamentos inadequados, fluxo de caixa desequilibrado,
tarifas desatualizadas e arrecadação insuficiente); (iii) falta de capacitação técnica e
profissional (do gari ao engenheiro-chefe); (iv) descontinuidade política e administrativa;
(v) falta de controle ambiental (JARDIM, 1995). Diante dessa situação, cabe aos
municípios envidar esforços para promover uma adequada gestão dos resíduos sólidos
urbanos.

MARIBONDO (1994) afirma que os problemas relacionados aos resíduos sólidos
poderiam ser mitigados com a participação da Prefeitura, das instituições públicas,
privadas e religiosas e da sociedade civil, modificando a forma de tratamento dos seus
resíduos, realizando a “coleta seletiva”. Experiência como esta foi iniciada em algumas
cidades brasileiras desde a década de 80, das quais citam-se: Porto Alegre, Florianópolis,
Santos, São José dos Campos, Angra dos Reis, Belo Horizonte, Brasília, Campinas,
Ribeirão Preto e outras (EIGENHEER, 1998).

A coleta seletiva, segundo JARDIM (1995), consiste na separação dos materiais
passíveis

de

recuperação,

na

própria

fonte

geradora,

através

de

recipientes

acondicionadores distintos para cada componente ou grupo de componentes. A prévia
separação dos componentes pode ser em recipientes específicos para os materiais secos ou
resíduos inorgânicos: papel, metal, vidro e plástico; e matéria orgânica, ou restos de
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alimentos (cascas de frutas e verduras, cascas de ovos) (COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - Conder,
1994).

A reciclagem dos materiais inertes e dos orgânicos é abordada no item 2.2,
contendo informações básicas acerca de sua estruturação no Brasil, dos custos envolvidos e
benefícios fundamentados, principalmente, em CALDERONI (1998).

2.1.2

Aspectos legais

A base legal para a ação governamental no campo dos resíduos sólidos, no Brasil,
tem como marco referencial, no âmbito federal, a Portaria n° 53, de 1° de março de 1979,
do Ministério do Interior (Minter). Esta Portaria encontra-se em vigor, estabelecendo
normas gerais para os projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos,
fiscalização de implantação, operação e manutenção. Apresenta-se na íntegra, com as
considerações abaixo transcritas:

"Considerando que os problemas de resíduos sólidos estão incluídos entre os de
Controle da Poluição e Meio Ambiente;
Considerando a importância do lixo ou resíduos sólidos, provenientes de toda a
gama de atividades humanas, como veículos de poluição do solo, do ar e das
águas;
Considerando a contínua deterioração das áreas utilizadas para depósitos ou
vazadouros de lixo ou resíduos sólidos;
Considerando que, para o bem-estar público, de acordo com os padrões
internacionais, o lixo de pelo menos 80% (oitenta por cento) da população
urbana das cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes deve ter um sistema
de destinação final sanitariamente adequado;
Considerando que, no interesse da qualidade da vida, deverão ser extintos os
lixões, vazadouros ou depósitos de lixo a céu aberto, no menor prazo possível,
RESOLVE:
I - Os projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem
como a fiscalização de sua implantação, operação e manutenção, ficam sujeitos à
aprovação do órgão estadual de controle da poluição e de preservação
ambiental, devendo ser enviadas à Secretaria Especial de Meio Ambiente – Sema
(hoje Ibama) cópias das autorizações concedidas para os referidos projetos.
II - O lixo 'IN NATURA' não deve ser utilizado na agricultura ou na alimentação
de animais.
III – Os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contém substâncias
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inflamáveis, corrosivas, explosivas e outras consideradas prejudiciais, deverão
sofrer tratamento ou acondicionamento adequado, no próprio local de produção,
e nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de
preservação ambiental.
IV - Os lixos ou resíduos sólidos não devem ser lançados em cursos d'água, lagos
e lagoas, salvo na hipótese de necessidade de aterro de lagoas artificiais,
autorizado pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação
ambiental.
V – Os resíduos sólidos provenientes de portos e aeroportos deverão ser
incinerados nos próprios locais de produção.
VI – Todos os resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de
estabelecimentos hospitalares congêneres, assim como alimento e outros
produtos de consumo humano condenados, deverão ser adequadamente
acondicionados e conduzidos em transporte especial, nas condições estabelecidas
pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação ambiental, e, em
seguida, obrigatoriamente incinerados.
VII – As instalações dos incineradores de que tratam os itens anteriores, além do
contido na Portaria n° 231, de 27 de abril de 1976, do Ministério do Interior, que
estabelece padrões de qualidade do ar, deverão:
a) possibilitar a cremação de animais de pequeno porte;
b) ser instalados por autoridades municipais para uso público, servindo à área
de um ou mais municípios, de acordo com as possibilidades técnicas e
econômicas locais.
VIII – São excluídos da obrigatoriedade de incineração os resíduos sólidos
portadores de agentes patogênicos e submetidos a processo de esterilização por
radiações ionizantes, em instalações licenciadas pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
IX – Não devem ser utilizados incineradores de resíduos sólidos em edificações
residenciais, comerciais e de prestação de serviços.
X - Os resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza não devem ser
colocados ou incinerados a céu aberto, tolerando-se apenas:
a) a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, em locais
previamente aprovados, desde que isso não ofereça riscos à saúde pública e ao
meio ambiente, a critério das autoridades de controle da poluição e de
preservação ambiental ou de saúde pública.
b) A incineração de resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza, a céu
aberto, em situações de emergência sanitária.
XI – O lançamento de resíduos sólidos no mar dependerá de prévia autorização
das autoridades federais competentes.
XII - Nos planos ou projetos de desatinação final de resíduos sólidos devem ser
incentivadas as soluções conjuntas para grupos de municípios, bem como
soluções que importem em reciclagem e reaproveitamento racional desses
resíduos.
XIII – A Secretaria Especial do Meio Ambiente, (ou Ibama) poderá agir
diretamente ou em caráter supletivo, caso inexista entidade estadual para
controlar ou executar o estabelecido na presente Portaria.
XIV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação” (BRASIL,
1990, p. 247-249).
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A Portaria 53/79 têm 21 anos de vigência no país, no entanto, os resultados
indicados não apenas pelo IBGE (1992), mas também por SCHOLZ et al ,(1992) e
NEGREIROS (1998) sobre a disposição final do lixo no Brasil são contrários à legislação,
constatando-se seu desconhecimento bem como a falta de responsabilidade dos governos
municipais e omissão das entidades da sociedade civil organizada.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 24, inciso
VI, estabeleceu competências distintas para a União, Estados e Distrito Federal legislarem
sobre a defesa e proteção do meio ambiente, da saúde e do controle da poluição (BRASIL,
1997). No que concerne à limpeza pública e à coleta, transporte e disposição final dos
resíduos sólidos, esses itens estão relacionados à saúde pública e ao meio ambiente,
embora a Constituição não determine intervenção da União ou dos Estados nos municípios
na observância de padrões sanitários mínimos na coleta, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos. Este procedimento foi previsto com a Lei n° 7347, de 24 de julho de
1985, que atribuiu ao Ministério Público o poder de aplicar a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Foi reservado a esta instituição o
papel de organizar as Curadorias do Meio Ambiente nos Estados, passando as associações
de proteção ambiental a ter o direito de agir judicialmente, determinando ao poluidor a
obrigação de reparar ou indenizar os danos causados à natureza (SOUZA & MILLS,
1995).

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), através da Resolução n° 001,
de 23 de janeiro de 1986, estabeleceu no Artigo 2, inciso X, para os aterros sanitários, o
processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos, a necessidade de elaborar o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(Rima). Estes devem ser submetidos ao órgão ambiental competente e, na sua falta ao
Ibama (IBAMA, 1992). Nesse sentido ficou estabelecido a Licença Ambiental para
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, fundamentada na Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) (FEAM, 1995).

Ainda no campo da legislação federal, a Resolução Conama n° 001 de 25 de abril
de 1991, em seu Art. 1°, criou a Câmara Técnica Especial para analisar, emitir parecer e
encaminhar ao Plenário do Conama, em regime de urgência, a proposta de alteração da
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Portaria Minter n° 53/79, sobre o problema dos resíduos de qualquer natureza gerados no
país, tendo em vista a atualização da norma, no que se refere à construção e operação de
incineradores para resíduos hospitalares (IBAMA, 1992).

Uma referência importante no campo da legislação para os resíduos sólidos é a
Lei n° 9.605, que trata dos Crimes Ambientais, sancionada pelo Presidente da República
em 12 de fevereiro de 1998, considerada de conteúdo rigoroso, porém pouco conhecida.
Esta lei no Art. 54, na Seção III, trata da Poluição e de outros Crimes Ambientais, prevê
pena e multa para os agentes causadores de poluição e danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora no país. Essa lei
penaliza a conduta de funcionário de órgão ambiental e define a responsabilidade da
pessoa jurídica, inclusive penal, como também da pessoa física autora ou co-autora da
infração. A lei dispõe ainda, no parágrafo 2°, inciso V, que o crime, ocorre por lançamento
de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos (IBAMA, 1998).

Ainda acerca dessa lei, a seção III, Art. 60, trata de penalidades referentes à
construção, reforma, ampliação, instalação e funcionamento no país de estabelecimentos,
de obras ou serviços potencialmente poluidores, sem a devida licença de órgão ambiental
ou contrarie as normas legais em vigor (IBAMA, op. cit.).

Quanto à normalização federal sobre os resíduos sólidos, a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela sua padronização, disciplinou em
Norma Brasileira

(NBR), a definição, classificação, acondicionamento, classificação,

acondicionamento, coleta, transporte, aterro, entulho, incineração, critérios relativos a
amostragem e outras relacionadas aos resíduos (ABNT, 1983; ABNT, 1984; ABNT, 1985;
ABNT, 1987; ABNT, 1992) (JARDIM, 1995).

Os requisitos legais de âmbito do Estado no setor dos resíduos sólidos são de
natureza privativa e concorrente. São leis complementares de interesse do setor definidas
nos incisos I, VI, VII, VIII e XII do Art. 24 da Constituição Federal.

Com base nessa prerrogativa a Constituição do Estado de Sergipe de 1989, em
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conformidade com a Constituição Federal apresentou importante contribuição para o
tratamento dos resíduos sólidos no capítulo lV da seção l do meio ambiente, no Art. 232,
inciso Vll e inciso Vlll, a seguir:

"Art. 232, inciso Vll - implementar política setorial visando à coleta, transporte,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e industriais, com
ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem.
Art. 232, inciso Vlll - estabelecer política tributária visando à efetivação do
princípio poluidor-pagador e ao estímulo do desenvolvimento e implantação de
tecnologias de controle e recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, vedada a
concessão de financiamentos governamentais e incentivos fiscais às atividades
que desrespeitem as normas e padrões de preservação do meio ambiente"
(CARDOSO, 1992, p. 83).
A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), órgão ambiental
normativo e fiscalizador, determinou através da Resolução n° 7, de 31 de maio de 1982,
sobre: “ cap. V Art. 37 - examinar a disposição direta ou indiretamente no solo de
resíduos sólidos, líquidos ou gasosos que concorram para a modificação de suas
características primitivas ou comprometa o ecossistema natural" (SERGIPE, [198-]).

A legislação estadual, em consonância com a Lei Federal, disciplinou a aplicação
de penalidades por infrações ambientais, na Resolução n° 19, de 25 de agosto de 1992, da
Adema, estabelecendo a infração do ponto de vista ambiental, como: "l - Infração: toda
ação ou emissão que importe na degradação da qualidade ambiental, em decorrência do
lançamento de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, (...) que direta ou indiretamente:
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (...), e interfiram nas
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente" (SERGIPE,[199-]).

No nível municipal a competência de natureza privativa é aquela de interesse
local, conforme indica a Constituição. Assim, os serviços relacionados com a limpeza
pública, foram considerados de interesse local. Em Propriá, os resíduos sólidos estão
disciplinados na Lei n° 104, de 13 de maio de 1970, que institui o Código de Posturas
Municipal. Este documento preceitua medidas de polícia administrativa a cargo do
Município, entre outras, em matéria de higiene e das Infrações e das Penas.
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A Lei trata no Capítulo II da higiene das vias públicas e no Art. 25, estabelece a
responsabilidade dos moradores pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à sua
residência. Define também no Parágrafo 2° a proibição, em qualquer caso, na varrição do
lixo para os ralos de logradouros públicos. Proíbe ainda, no Art. 28, Inciso IV, a queima no
próprio quintal do lixo, ou qualquer outro material capaz de molestar a vizinhança. E no
Inciso V, proíbe aterrar vias públicas, com lixo.

No Capítulo III, sobre a higiene das habitações, em seu Art. 34, Parágrafo Único
diz que: “Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou
servindo de depósito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados”.

O Art. 36, definiu a forma de acondicionamento do lixo das moradias, bem como
o horário de sua coleta. O Parágrafo Único desse artigo não considera lixo e portanto não
realiza o serviço de limpeza pública dos seguintes materiais:

“Não serão considerados como lixo os resíduos de fábricas e oficinas, os restos
de materiais de construção, os entulhos provenientes de demolições, as matérias
excrementícias e restos de forragem das cocheiras e estábulos, as palhas e outros
resíduos das casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e
quintais particulares, os quais serão removidos a custo dos respectivos inquilinos
ou proprietários” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ, 1970, p.7).
Desse modo, tanto a infração quanto a pena foi previsto no Art. 40, quando impôs
a multa no valor de 10 a 50% do salário mínimo vigente no país. Assim, o Código de
Postura do Município de Propriá encontra-se em vigor há 30 anos e suas determinações são
ainda atuais, carecendo apenas de uma revisão, tendo em vista a atualização das normas
que disciplinam o saneamento ambiental no controle da poluição dos resíduos sólidos tais
como a Portaria n° 053/79; As Normas da ABNT; as Resoluções do Conama; a
Constituição Federal e Estadual; e a legislação básica de Sergipe, através do órgão
ambiental (Adema).

A divulgação desse documento é necessário não apenas para a população, mas
principalmente para o setor de competência, pois há o desconhecimento da lei que
disciplina a limpeza urbana em Propriá. Constata-se, portanto, o descaso de parte da
população no seu cumprimento.
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Ressalta-se que os requisitos do saneamento ambiental devem ser observados nos
instrumentos de suporte ao desenvolvimento municipal, a exemplo da Lei do Plano
Diretor, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos Anuais e
das legislações específicas locais (HELLER et al , 1995).

2.1.3 Os resíduos sólidos urbanos na Região Nordeste do Brasil

No Nordeste do Brasil, a história do saneamento teve origem nas ações de alguns
órgãos que atuam em conjunto com a Sudene, destacando-se o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), a Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública
(FSESP), atualmente Fundação Nacional de Saúde (FNS), as prefeituras municipais, além
de órgãos estaduais (BRASIL, 1992).

A Sudene exerceu importante papel na coordenação de programas estaduais e
regionais de saneamento básico, principalmente a partir de 1967, envolvendo órgãos
federais, estaduais e internacionais, a fim de captar recursos para o Nordeste e suprir as
deficiências no setor.

No Nordeste brasileiro, os problemas sempre repercutem de modo mais agudo,
agravados pelas condições socioeconômicas das populações locais e limitações financeiras
dos governos estaduais e municipais. Isso faz com que os indicadores de saneamento sejam
bastante desfavoráveis, evidenciando a necessidade de intervenções eficazes no sentido de
mudar tal situação.

No âmbito federal, foram estabelecidas outras ações destinadas ao setor de
saneamento, tais como: Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos (Pronurb);
Programa de Ação Social em Saneamento (Prosege) e Programa de Saneamento para
População de Baixa Renda (Prosanear), contendo em seus objetivos básicos de realização
investimentos em ações integradas de saneamento. As intervenções, no entanto,
apresentaram pouca eficácia, quando se observaram as reais necessidades do setor. Entre as
distorções evidenciadas foi apontada a adoção de tecnologia com padrões internacionais,
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sem levar em conta a geração de tecnologia adequada à realidade nacional (BRASIL, op.
cit.).

O plano das ações de políticas públicas regionais foi definido em 1992, através da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) que elaborou o Programa de
Saneamento do Nordeste, proposto pelo Ministério da Ação Social (MAS), a ser
implementado no período 1992-1995, com horizonte até o ano de 2002. Esse programa,
teve como finalidade, sobretudo, responder aos problemas da epidemia do cólera;
destacando, porém, a necessidade de equacionar a questão do saneamento dos resíduos
sólidos, assinalando ainda a fragilidade do setor saneamento na Região, particularmente no
que concerne à falta de adequados sistemas de abastecimento de água, ao esgotamento
sanitário e à limpeza pública. Foi estabelecida como meta global, para 1995, a destinação
adequada dos resíduos sólidos urbanos em torno de 50%, buscando atingir, até o ano 2002,
uma cobertura da população nos serviços em 100% (BRASIL, op. cit.).

Com base no diagnóstico feito pela Sudene, em 1992, através de informações
levantadas nas prefeituras municipais dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, os serviços de limpeza pública têm sido
executados sem critérios técnicos nas atividades de acondicionamento domiciliar, coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Aqueles Estados,
segundo o documento, têm sistemas de coleta e transporte final dos resíduos, abrangendo
70% da sua população. O problema maior da situação dos resíduos sólidos reside no seu
destino final, pois, na maioria das cidades nordestinas, são despejados a céu aberto, em
verdadeiros lixões, por vezes próximos às zonas urbanas, aos cursos d’água, às margens de
estradas, provocando as mais diferentes formas de poluição, além de sérios riscos à saúde
pública, assim como a degradação do meio ambiente (BRASIL, op. cit.).

Observa-se, porém, que a situação do saneamento e da limpeza pública, no
Nordeste brasileiro, não difere da realidade das outras regiões do país, uma vez que, até o
momento, as medidas do atual governo não passaram de ações isoladas e esporádicas, com
atuação somente em linhas de crédito para aquisição de equipamentos, através da Caixa
Econômica Federal (CEF), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e do Banco Mundial (BIRD). Em nível estadual, somente nas regiões
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metropolitanas de Fortaleza, Recife, Salvador e algumas capitais foram elaborados os
planos diretores de resíduos sólidos pelos respectivos órgãos metropolitanos de
desenvolvimento dessas regiões (BRASIL, op. cit.).

2.1.4 Os resíduos sólidos urbanos em Sergipe

Segundo o IBGE (1992), o Estado de Sergipe configura uma área de 21.994 km²,
localizado na Região Nordeste; limita-se ao Norte e Nordeste pelo Estado de Alagoas
(separado pelo Rio São Francisco), à Leste e Sudeste pelo Oceano Atlântico e, ao Sul,
Oeste e Noroeste pelo Estado da Bahia. É o menor Estado brasileiro, correspondendo a
1,42% desta Região e 0,26% do território nacional. Com 75 municípios, Sergipe tem o
sistema urbano centrado em Aracaju, capital do Estado, localizada à margem direita do Rio
Sergipe, no litoral Atlântico.

O acelerado processo de crescimento urbano em Sergipe não difere da situação
brasileira, uma vez que, segundo os dados do IBGE, o crescimento da população urbana
teve início a partir da década de 70, quando alcançou 58,9%, superando a população rural
(41,1%). Essa população concentrava-se em Aracaju, principalmente, e nas maiores
cidades do Estado, como Itabaiana, Estância, Lagarto e Propriá, que detinham cerca de
60% da população sergipana. A população rural encontrava-se assentada nos pequenos
povoados e em pequenas localidades. O crescimento urbano na década de 80,
particularmente, foi direcionado para Aracaju, pois aí encontravam-se as melhores
oportunidades socioeconômicas, enquanto os pequenos centros secundários mantiveram-se
menos competitivos, a exemplo da cidade de Propriá, que a partir dessa década vem
apresentando uma tendência de evasão populacional, em função de dificuldades
econômicas que o município enfrenta. Em Sergipe, a atual década é reconhecida pelo
processo de metropolização de Aracaju associado a vários fatores, entre os quais ressaltase o acesso a bens e serviços de consumo coletivo mais modernos e adequados à demanda
escolar e inserção no mercado de trabalho da população do interior que fizeram da capital
sergipana, em 1996, uma cidade com 428.194 habitantes (FRANÇA, 1998).
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A maioria das cidades sergipanas, tal como a maioria das cidades do país, não
sabe o que fazer com seus resíduos, não tendo sequer local definido para descarregá-lo.
Essa situação agrava-se a cada dia, uma vez que os resíduos gerados diariamente e não
tratados adequadamente, além de sobrecarregar os recursos naturais, contribuem
negativamente na qualidade de vida da população. Essa situação é antiga, pois como já
abordado no Diagnóstico das Condições de Resíduos Sólidos (lixo) no Estado de Sergipe,
em 1979, em todos os municípios a disposição final deu-se em vazadouro a céu aberto,
sobre o manguezal; em sítios, chácaras e fazendas; em riachos, córregos e outros,
contrariando nesse período a Lei n° 4.771, Artigo 2° do Código Florestal (SERGIPE,
1979).
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 1992) detectou que dos 74
municípios sergipanos 96% destinam o lixo em vazadouro a céu aberto e 4% (Aracaju,
Carmópolis e Nossa Senhora do Socorro) em aterro controlado. A varrição das ruas era
realizada diariamente em 70,3% dos municípios; em 17,5%, três vezes na semana; em
10,8%, duas vezes por semana; e em 1,4%, semanalmente. Dos 74 municípios, em 47,3%
destes a coleta dos resíduos domésticos era diária; em 29,6%, três vezes na semana; 20,3%
duas vezes na semana; 1,4% (Pinhão) era semanal; e 1,4% (Nossa Senhora da Glória), é
irregular. Os resíduos industriais tinham coleta apenas em 32,4% dos municípios, dos quais
14,8% coletavam-se duas vezes por semana; 12,2%, diariamente; e 5,4%, três vezes na
semana. A coleta dos resíduos hospitalares era realizada apenas em 67,5% dos municípios
sergipanos. Destes 28,4% tinham coleta diária; 22,9%, três vezes na semana e 16,2%, duas
vezes por semana (IBGE, 1992). Sabe-se que em algumas cidades a não geração destes
resíduos deu-se pela ausência de unidades de saúde e nos locais em que havia coleta de
materiais das unidades de saúde, estes eram destinados ao vazadouro a céu aberto.

Na década de 80, juntamente com as ações estabelecidas para o aglomerado
urbano de Aracaju, foi apresentada à Secretaria de Estado do Planejamento uma proposta
de venda de usina de tratamento de resíduos sólidos para Aracaju, tal como estava
acontecendo em algumas cidades brasileiras. No entanto, o Governo Estadual não
implementou a usina de reciclagem em Sergipe.

Em 1998 o relatório sobre a situação dos resíduos sólidos nos municípios de
Sergipe realizado pela então Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) identificou,
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com base nos critérios de saneamento ambiental para os resíduos, a condição do local de
destinação final dos resíduos sólidos urbanos dos 75 municípios sergipanos. Pelo estudo,
verificou-se que a destinação final dos resíduos permanece inalterada, em relação às
condições levantadas no final da década de 70, ou seja, a situação ainda é caótica. Os 75
municípios sergipanos apresentam a seguinte situação: a) segundo o tipo de ocupação do
terreno, em 52% dos municípios o terreno utilizado para lixeira é próprio; 10,7% é cedido;
13,3% é alugado ou arrendado e 24% dos municípios não têm sequer local definido para
disposição final dos resíduos sólidos urbanos, contrariando os critérios sanitários e
ambientais, pois encontram-se próximos de moradias, nas margens de rodovias e próximos
de recursos naturais (rios, córregos e manguezais); b) sobre a condição da lixeira foram
utilizados os critérios de saneamento ambiental sugeridos em JARDIM (1995),
classificando as áreas em adequadas e inadequadas. Com base nesse critério, constatou-se
que, dos 75 municípios pesquisados, 57,3% das lixeiras estão em áreas adequadas e 42,7%,
em áreas inadequadas. Esse documento visava, principalmente, levantar os municípios sem
local definido adequadamente para disposição final dos resíduos e estabelecer, conforme
DALTRO FILHO (1997), o tamanho da área mínima necessária para disposição do lixo
(SERGIPE, 1998).

O trabalho da Sema permitiu constatar que a situação do lixo em algumas cidades
sergipanas é insustentável, a exemplo do município de Divina Pastora. Esta e outras
cidades não têm local definido para descarte dos seus resíduos, dispondo-os em locais
impróprios, entre os quais em uma nascente d’água. A lixeira de Itabaiana está às margens
da rodovia e no município de Ribeirópolis, embora o Secretário de Obras tenha declarado
que o terreno é de propriedade da Prefeitura de Itabaiana. Em Moita Bonita o lixo é
transportado para um terreno situado também em Ribeirópolis sem qualquer acordo entre
os governos municipais. Maruim não tem local para seus resíduos; estes são dispostos no
município de Santo Amaro das Brotas. O município de São Cristóvão dispõe os resíduos
da área central da cidade em propriedades particulares, enquanto a coleta de lixo dos
Conjuntos Eduardo Gomes e Rosa Elze estavam sendo descarregada em área próxima à
Universidade Federal de Sergipe. Esse município convive com uma situação atípica, tendo
em vista que a lixeira da Terra Dura, que recebe os resíduos de Aracaju, estava localizada
em seu território (SERGIPE, 1998). As áreas da Terra Dura bem como as do Mosqueiro,
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de Areia Branca, do Robalo e de São José, pertencentes ao município de São Cristóvão,
foram desmembradas, em agosto de 1999 para o município de Aracaju.

Em Japaratuba e Tomar do Geru foram construídas usinas artesanais de
reciclagem e compostagem dos resíduos (modelo adotado pela FNS), no entanto, estão
desativadas. A primeira tem sido conservada pela Prefeitura, que está tentando terceirizar
as atividades do processamento. A segunda usina foi encontrada em situação de abandono,
coberta pelo matagal, sendo seus resíduos dispostos em área vizinha.

A maioria das Prefeituras Municipais não tem órgão ou setor responsável pela
limpeza urbana, não tem orçamento próprio; há apenas um funcionário responsável por
esta atividade, cujo serviço está voltado basicamente para varrição, coleta e disposição dos
resíduos de forma inadequada. Outro fator agravante não só em algumas cidades
sergipanas mas também em grande parte das cidades brasileiras é a convivência de
catadores de resíduos nos lixões. São pessoas que estão constantemente em contato direto
com agentes patogênicos e metais pesados, comprometendo seriamente a saúde. Elas
procuram materiais como o metal (cobre e alumínio), garrafas plásticas e restos de
alimentos para ração animal.

Em Sergipe, a Campanha Lixo e Cidadania – Criança no Lixo Nunca Mais é um
projeto de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), constitui-se
num fórum nacional de entidades que lidam com a questão do lixo, nos dias atuais, com o
objetivo de erradicar as catas do lixo em todo o país, principalmente as realizadas por
crianças. A meta do Unicef, segundo Rui Pavan, seu representante, em palestra proferida
em 26 de maio de 1999, por ocasião do Seminário Lixo e Cidadania em Sergipe, é retirar
todas as crianças das lixeiras até o ano 2002 para colocá-las na escola, tendo ainda como
política de ação o aterro sanitário, a preservação do meio ambiente, coleta e reciclagem de
lixo. O projeto foi lançado pelo Ministério Público e pela Universidade Federal de Sergipe;
a retirada das crianças da lixeira da Terra Dura já é uma realidade, pois desde agosto elas
passaram a freqüentar a escola. Nos demais municípios essa ação vai ser estimulada
através dos Prefeitos, que deverão montar seus planos de trabalho para a retirada das
crianças do lixo, sob a orientação do Unicef.
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O despreparo dos municípios exige a definição de políticas direcionadas ao
saneamento dos resíduos sólidos urbanos, conforme os preceitos da Agenda 21, aliado às
especificidades da cidade e ao empenho das pessoas envolvidas nessa ação. Atualmente, as
iniciativas nesse campo, do ponto de vista teórico, começam a se direcionar para a
reciclagem dos resíduos, apesar de algumas resistências. No entanto, essa realidade é uma
exigência do tratamento dos resíduos, mesmo nos pequenos municípios.

2.2

A DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE E OS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

2.2.1

Aspectos gerais sobre a sustentabilidade

Sustentabilidade é um termo que passou a ser discutido com propriedade nos
fóruns internacionais, na década de 70, no contexto das discussões concernentes ao meio
ambiente e desenvolvimento. O enfoque dos debates centrou-se nos riscos da degradação
ambiental existente em todo o mundo, tendo sido aprofundado e instituído na Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), para a elaboração do
Relatório “Nosso Futuro Comum”, ou Relatório Brundtland, divulgado em 1987, que
conceituou desenvolvimento sustentável como:

“aquele que atende às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”
(ONU,1991, p.46).
Esse documento representa a estratégia de desenvolvimento traçada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), tanto para os países do Hemisfério Norte quanto
para os países do Hemisfério Sul, utilizado como ferramenta central do planejamento de
organismos do governo. Ele aborda a interligação entre economia, eqüidade social e
equilíbrio ecológico, destacando a necessidade da ética entre as gerações atuais e futuras na
condução de responsabilidade comum, cuja implementação dar-se-á, segundo BRÜSEKE
(1995), com a implantação do programa de desenvolvimento sustentável.
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Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), realizada no Brasil, em 1992, os países envolvidos referendaram, entre
outros documentos, a Agenda 21, programa de ação contendo objetivos e metas, além de
estratégias e ações para alcançar a sustentabilidade no próximo século. É um documento
que retrata os problemas na interface meio ambiente e desenvolvimento, apontando a
necessidade de interação dos diferentes níveis de poder (nacional, regional e local).

Nos últimos anos, a sustentabilidade serviu para abrigar diferentes escolas de
pensamento e múltiplos interesses, tendo o conceito recebido contribuições a partir das
linhas gerais do Relatório Brundtland. Sobre essa questão, MAIMON (1993) sugere que,
do ponto de vista crítico, não se pode pensar em defender as gerações futuras, tendo em
vista que existe uma fração da geração atual que não consegue sequer atender às suas
necessidades básicas.

O paradigma do desenvolvimento sustentável, requer consciência ecológica, ou
ambiental, e, por sua vez, prudência no uso dos recursos renováveis, em substituição aos
estoques de recursos não renováveis (SACHS, 1986). Isso significa um compromisso com
a terra, no sentido de não exaurir os recursos, não poluir, não desperdiçar. A
sustentabilidade relaciona-se à capacidade de suporte de um ecossistema, à medida que os
níveis de produção e consumo sejam compatíveis em um determinado tempo, sem que haja
degradação. A prudência ecológica se autofinancia, mesmo em termos econômicos
tradicionais, tal como a transformação do lixo em riqueza, através da reciclagem, podendo
vir a ser um empreendimento lucrativo. O autor defende, no campo dos resíduos sólidos, a
utilização do lixo como insumo, minimizando os impactos líquidos finais sobre o ambiente
(SACHS, op. cit.).

Para CAVALCANTI (1995), a adoção do desenvolvimento sustentável não é uma
opção aberta, de amplas possibilidades para o mundo, mas da fixação de limites; sua noção
está baseada na prudência ecológica. O autor faz parte da corrente que defende a economia
ecológica, escola pluralista de concepção metodológica centrada na relação da economia
com a ecologia, a física, a química e a biologia modernas.
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A contribuição das ciências econômicas às questões ambientais, do ponto de vista
interdisciplinar, embora contemporânea, afirma-se cristalizando orientações e temáticas
das pesquisas já existentes, deslocando o objeto do domínio cognitivo para o domínio
social, político, ético e mesmo estético. A complexidade do meio ambiente nesse campo
apoia-se sobre o particular em direção ao geral, do simples ao complexo, do nível
disciplinar à multidisciplinaridade. Trata-se de um novo paradigma científico, de visão
sistêmica e pensamento holístico que tem “o desafio no campo do conhecimento de romper
o reducionismo tanto das ideologias subjacentes às teorias geradas por uma ecologia
geral e um pragmatismo funcionalista” (MAIMON, 1993, p.48).

Nesse contexto, a contribuição da economia ao meio ambiente resulta em escolas
de pensamento que incorporaram a variável ambiental, destacando-se aqui a economia
ambiental, a economia do meio ambiente e a economia ecológica (SEKIGUCHI & PIRES,
1995). Para efeito deste estudo, os pressupostos básicos de alcance da sustentabilidade
norteados pelo paradigma da Agenda 21, aplicados ao estudo de caso da reciclagem dos
resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá, basearam-se nos referenciais da economia
ambiental que desenvolve seu enfoque sobre a sustentabilidade, com base nos aspectos da
economia neoclássica tradicional, utilizando em suas técnicas a análise custo/benefício nas
questões ambientais, principalmente nas questões relacionadas às economias da poluição
ou dos recursos naturais (SEKIGUCHI & PIRES, op. cit.). Segundo essa perspectiva, as
relações entre análise de custo/benefício dos resíduos sólidos urbanos e o meio ambiente
são abordadas e entendidas a partir da mensuração dos custos e benefícios econômicos
e/ou sociais. A economia ambiental procura descrever estas relações, simultaneamente,
através

de

uma

compreensão

qualitativa/interpretativa

e

uma

descrição

analítica/quantitativa baseadas principalmente nos dados de CALDERONI (1998). Esses
aspectos teóricos estão abordados nos itens sobre a reciclagem, com ênfase nos benefícios
socioambientais desta atividade para a sociedade.

Assim, o paradigma do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade é um
modelo conceitual com abordagens de padrões alternativos de uso dos recursos com
redefinição dos objetivos de desenvolvimento, direcionando o crescimento em base
sustentável.
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Baseada nas dimensões ecológica, espacial, econômica e sociocultural, a
sustentabilidade relaciona-se ao desenvolvimento humano e coloca a questão ambiental
para o interior das tomadas de decisão em todos os níveis de poder. Um exemplo de
insustentabilidade é a problemática dos resíduos sólidos urbanos enfrentada nos dias atuais,
que resulta de decisões tomadas que não consideram seus impactos na sociedade e na
natureza. Conforme demonstrado, a oferta de serviços dos resíduos sólidos proporcionada
pela maioria das prefeituras municipais, resume-se apenas à coleta e ao transporte, sem
preocupação com a disposição final, bastando tão somente descarregá-lo. Todavia, o
adequado sistema de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, especialmente quanto à sua
disposição final, é tão importante quanto a execução da coleta, pois coletar e não tratar
representa apenas a transferência do problema. Essa situação perversa tem atravessado
nossos dias caracterizada por alguns aspectos como: negligência em parte pelas
autoridades competentes; fragilidade do setor de resíduos sólidos que necessita atuar como
relevante componente ambiental e de saúde pública; falta de pessoal técnico qualificado e
fragilidade do sistema, que se amplia face ao crescimento populacional e à expansão das
cidades. Esses fatores constituem-se em externalidades negativas geradoras de conflitos
nesse campo. Externalidade na abordagem econômica neoclássica do meio ambiente,
segundo MAIMON (1993), está relacionada à internalização dos custos da poluição e sua
delimitação vai depender da legislação ambiental em vigor.

Assim, por um lado a insustentabilidade no campo dos resíduos sólidos é
encontrada na maioria das cidades brasileiras, na medida em que não existe, em nível
nacional, uma política que estabeleça critérios regulatórios mínimos de tratamento
adequado para os resíduos nos municípios, apontando externalidades ambientais, sociais e
econômicas. Por outro, as cidades cujas experiências têm dado resultados satisfatórios, tais
como as citadas Curitiba, Brasília e algumas cidades mineiras, além de Belo Horizonte,
tiveram o apoio tanto da sociedade local quanto do poder público que não esperaram o
Governo Federal definir a forma de tratamento dos seus resíduos. Essas experiências
brasileiras avançaram na questão do desenvolvimento do saneamento ambiental, sobretudo
no que se refere aos resíduos sólidos e servem de referência a novas experiências, desde
que sejam consideradas as especificidades resultantes da composição física, bem como dos
aspectos ambientais e socioeconômicos locais.
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A sustentabilidade nesse campo está contemplada na Agenda 21, cujo capítulo 21
versa sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos. Sua implementação
consiste na participação de todos os setores da sociedade e apoia-se nos seguintes
programas:

“(a) Redução ao mínimo dos resíduos; (b) Aumento ao máximo da reutilização e
reciclagem ambientalmente saudáveis dos resíduos; (c) Promoção do depósito e
tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; (d) Ampliação do alcance
dos serviços que se ocupam dos resíduos” (BRASIL, 1996, p.420).
Os

objetivos

dos

programas

de

ação

estabelecidos

acima

consistem

principalmente da integração das técnicas delineadas, obedecendo ao conjunto de critérios
econômicos, sociais, culturais e ecológicos, a fim de:

“(a) Estabelecer ou reduzir, em um prazo acordado, a produção de resíduos
destinados a depósito definitivo, formulando objetivos baseados em peso, volume,
e composição dos resíduos e promover a separação para facilitar a reciclagem e
a reutilização dos resíduos
(b) Reforçar os procedimentos para determinar a quantidade de resíduos e as
modificações em sua composição com o objetivo de formular políticas de
minimização dos resíduos, utilizando instrumentos econômicos ou de outro tipo
para promover modificações benéficas nos padrões de produção e consumo.”
(...)
“(a) Fortalecer e ampliar os sistemas nacionais de reutilização e reciclagem dos
resíduos;
(b) Criar, no sistema das Nações Unidas, um programa-modelo para a
reutilização e reciclagem internas dos resíduos gerados, inclusive do papel;
(c) difundir informações, técnicas e instrumentos de política adequados para
estimular e operacionalizar os sistemas de reutilização e reciclagem de
resíduos.”
(...)
“(a) Tratar e depositar com segurança uma proporção crescente dos resíduos
gerados.”
(...)
“(a) Até o ano 2000, ter a capacidade técnica e financeira e os recursos humanos
necessários para proporcionar serviços de recolhimento de resíduos à altura de
suas necessidades;
(b) Até o ano 2025, oferecer a toda população urbana serviços adequados de
tratamento de resíduos;
(c) Até o ano 2025, assegurar que existam serviços de tratamento de resíduos
para toda a população urbana e serviços de saneamento ambiental para toda a
população rural” (BRASIL, 1996, p.420 – 434).
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O manejo sustentável dos resíduos sólidos baseia-se, portanto, não apenas no seu
controle, mas na mudança do modo de vida e do padrão de produção e consumo, buscando
inverter as atuais tendências (BRASIL, op. cit., p. 420). Nesse sentido, cabe à sociedade
decidir e exigir dos governos o padrão de qualidade de vida do futuro. Caso contrário, a
melhoria na qualidade de vida da sociedade será colocada em xeque pela degradação
ambiental, na água, no solo e no ar, proporcionado pela disposição inadequada dos
resíduos sólidos, bem como pela falta de uma gestão sustentável, pelos municípios, nesse
setor.

Os pressupostos da Agenda 21 para a reciclagem abordada em CALDERONI
(1998), é uma alternativa para o desenvolvimento sustentável, todavia, o autor afirma que
não se encontram referências consistentes para que a reciclagem dos resíduos seja uma
alternativa de desenvolvimento economicamente sustentável. O autor defende, tal como
outros (JARDIM, 1995; RODRIGUES & CAVINATO, 1997; NUNESMAIA, 1997;
CUSSIOL, 1996; DIAS & NUNESMAIA, 1995; LEÃO, 1995; FIGUEIREDO, 1995;
HADDAD, 1994; GONÇALVES, 1994 e SKINNER, 1997), que a reciclagem é um fator
de economia do capital natural (matérias-primas, energia, água) e de saneamento ambiental
(diminuição de poluição do ar, da água, do solo e do subsolo). Contudo, CALDERONI
(1998) ressalta, com base em estudos, que falta a mensuração desses efeitos, do ponto de
vista estritamente econômico, pela ausência de metodologia. Reforçaram ainda nesse ponto
CHERMONT & MOTTA (1996) e MOTTA (1998). A reciclagem dos resíduos no Brasil
tem sido vista, ainda, como inviável em termos estritamente econômicos, sendo esta a
razão pela qual ela não consegue um desenvolvimento mais rápido nas cidades
(CALDERONI, 1998). A ótica da viabilidade da reciclagem precisa deixar o campo
econômico e avaliar os benefícios sociais e ambientais que esse processo proporciona para
a sociedade a curto e longo prazo. Tendo em vista que a reciclagem dos materiais objetiva
proporcionar o aumento do bem-estar das pessoas, essa técnica pode ser auxiliada, segundo
MOTTA (1998a), com a análise social de custo-benefício, a qual atribui valores sociais a
todos os efeitos da reciclagem, ressaltando-se que os efeitos negativos são custos e os
efeitos positivos são benefícios.
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Poucos são os estudos sobre reciclagem que abordam a questão da mensuração de
sua viabilidade econômica, sendo esta a dificuldade encontrada por CALDERONI (1998).
Ainda sobre esta discussão, o autor sugere que a avaliação da viabilidade da reciclagem
dos resíduos, em termos estritamente econômicos, não foi abordada com consistência por
nenhuma das escolas mencionadas anteriormente; nesse sentido o estudo relaciona-se
principalmente aos aspectos socioambientais. Sobre esse ponto, ressalta-se que:

“Na verdade, não há uma economia da sustentabilidade nem uma única forma de
chegar aos predicados de uma vida sustentável. Inexiste tampouco uma teoria
única do desenvolvimento ecologicamente equilibrado. O que há é uma
multiplicidade de métodos de compreender e investigar a questão”
(CAVALCANTI, 1995, p.21).

2.2.2 Aspectos teóricos da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
A reciclagem dos materiais resulta de uma série de atividades através das quais os
componentes destinados banalmente ao lixo ou encontrados no lixo, são desviados,
coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura
de bens, antes produzidos apenas com matéria-prima virgem (JARDIM, 1995).

As principais vantagens da implantação de um programa de reciclagem dos
resíduos sólidos urbanos apontados na literatura são: (i) aumento da vida útil dos aterros, à
medida que a quantidade de lixo a eles destinados é reduzida, principalmente a parte dos
materiais não degradáveis; (ii) redução do consumo de energia; (iii) preservação dos
recursos naturais; (iv) diminuição da poluição do ar, do solo, do subsolo e das águas e (v)
geração de empregos, com a criação de indústrias recicladoras (JARDIM 1995 ;
NUNESMAIA, 1997; CUSSIOL, 1996; CALDERONI, 1998; e outros).

Quanto aos benefícios advindos desse conjunto de vantagens, tem-se a melhoria
da qualidade de vida da população de modo geral, traduzida em menores índices de
doenças e menores gastos orçamentários na saúde pública. No entanto, apenas a reciclagem
não se configura como a solução dos problemas proporcionados pelos resíduos, uma vez
que nem todos os materiais são técnica ou economicamente recicláveis. Assim, a
reciclagem representa apenas um dos fatores que faz parte de um conjunto de soluções.
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Do ponto de vista prático, a reciclagem dos resíduos está relacionada a duas
condições: disponibilidade de mercado e custo de transporte/tratamento e/ou disposição
final (SOGABE, s.d.). O mercado definirá que produtos serão reciclados industrialmente.
De nada valerá proceder a separação de materiais, se não houver demanda dos produtos
reciclados por parte da sociedade, pois irão abarrotar os depósitos, e, por fim, serão
aterrados ou lançados em lixões a céu aberto. O preço final de bens reciclados deve ser
menor ou igual ao do mercado. No Brasil, a baixa produção de produtos reciclados faz com
que os preços de alguns desses produtos, tal como o do papel reciclado, sejam mais altos
que os reciclados em outros países, tendo em vista a não economia de escala e a falta de
incentivo à reciclagem (CZAPSKI, 1994). Esse é um dos fatores de maior entrave na
reciclagem dos materiais, cuja superação encontra-se no próprio meio industrial.

No campo das administrações municipais, como agente implementador de
medidas diretas e concretas para o desenvolvimento da reciclagem dos resíduos, pode-se
atuar nas seguintes linhas: (i) implementação de coleta seletiva; (ii) construção e
gerenciamento de usinas de reciclagem e compostagem; (iii) custeio dos serviços de
limpeza urbana e programas especiais para reciclagem; (iv) treinamento e capacitação dos
funcionários municipais envolvidos com os serviços de limpeza urbana, reciclagem e
coleta seletiva; (v) instituição de uma coordenação municipal de reciclagem e (vi)
instituição de consórcios intermunicipais. As medidas da atividade da reciclagem exigem
um esforço contínuo para superar possíveis entraves de gestão.

A opção por um programa de reciclagem exige também a decisão estratégica no
processo de separação dos materiais a serem reciclados, separação dos materiais na fonte
pelo gerador com coleta seletiva e envio às usinas de triagem ou separação dos materiais,
após a coleta normal.

A coleta seletiva consiste na separação, na própria fonte geradora, dos
componentes que podem ser recuperados mediante um acondicionamento distinto para
cada componente ou grupo de componentes. A existência de mercado para os recicláveis é
requisito básico da atividade e a população deve estar consciente das vantagens dos custos
e cooperar. Assim, o papel da educação ambiental é fundamental para o sucesso de
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qualquer programa de coleta seletiva, pois esta visa a ensinar à comunidade o seu papel
enquanto gerador de resíduos. Coleta seletiva sem ampla campanha educativa cai no vazio,
pois a população consciente do dever/poder de separar os resíduos contribui mais
ativamente no programa, proporcionando menos desperdícios, economia de aterro e de
recursos.

O mais antigo projeto de coleta seletiva documentado de que se tem notícia, no
Brasil, é a do Bairro de São Francisco, em Niterói. Em 1985, a coleta seletiva foi
implantada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a associação de
moradores, sem a participação do poder público (EIGENHEER, 1998). Em São Paulo, em
1989, iniciou-se a coleta seletiva pela ação da Prefeitura, porém essa iniciativa apresentouse inviável devido os altos custos da coleta. Já a cidade de Curitiba tem ampla participação
da população na coleta seletiva, e seus índices de material reciclável embora não sejam
ainda satisfatórios para a Prefeitura, são equivalentes aos da Alemanha.

Outro aspecto da reciclagem dos materiais está relacionado ao produto resultante
da matéria orgânica presente nos resíduos e gerados, principalmente, nos domicílios
urbanos. Trata-se da compostagem da matéria orgânica que é um processo biológico
aeróbico e controlado de tratamento e estabilização de resíduos orgânicos para a produção
de húmus (PEREIRA NETO, 1996). O composto orgânico é reconhecido conforme
HADDAD (1994) sob dois aspectos predominantes: para processamento, quando o
interesse é econômico e tratamento, quando o interesse é sanitário. Segundo
NUNESMAIA (1997), a valoração da maior fração dos resíduos pode ser realizada no
processo de compostagem. O material necessário para o processo de compostagem está
presente nos resíduos sólidos urbanos e, no Brasil, representa sua maior fração. São
quantidades representativas que podem ser processadas de modo controlado, mas que estão
sendo desperdiçadas nos lixões, causando poluição sem controle no meio ambiente. Na
Europa, a pratica da compostagem doméstica é comum, sendo encontradas para venda as
composteiras para uso nos jardins (HADDAD, 1994). Todavia, no Brasil, por uma questão
de clima, a prática adequada de compostagem é de processos manuais e não os
mecanizados modelos europeus.

Para compreender como se processa a compostagem, o estudo diz que:
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“é desenvolvido por uma população diversificada de microrganismos e envolve
necessariamente duas fases distintas, sendo a primeira de degradação ativa
(necessariamente termofílica) e a segunda de maturação ou cura. Na fase de
degradação ativa, a temperatura deve ser controlada a valores termofílicos, na
faixa de 45 a 65°C. Já na fase de maturação ou cura, na qual ocorre a
humificação da matéria orgânica previamente estabilizada na primeira fase, a
temperatura do processo deve permanecer na faixa mesofílica, ou seja, menor
que 45°C” (PEREIRA NETO, 1996, p. 18).
A matéria orgânica representa não só as sobras de frutas, as sobras de legumes, os
restos de alimentos, mas também os materiais como: podas, gramas, palhas, sobras de
cultivo, serragem, lodos orgânicos, resíduos orgânicos industriais, e resíduos orgânicos
agro-industriais (PEREIRA NETO, op. cit.).

No âmbito da engenharia sanitária, destacam-se experiências de compostagem
compatíveis com a realidade dos municípios brasileiros, tais como as de PEREIRA NETO
(op. cit.) e NUNESMAIA (1997). O primeiro autor aborda o processo de compostagem de
baixo custo, pois ele é simplificado, sendo desenvolvido em pátios onde o material, a ser
compostado é colocado em montes de forma cônica que se chamam “pilhas de
compostagem”, ou ainda em porções de forma prismática, conhecidas como “leiras de
compostagem”. NUNESMAIA (op. cit.) em seu trabalho afirma que a realização dessa
atividade pode ocorrer em unidades descentralizadas e de baixo custo.

Ressalta-se que se obedecidos os critérios básicos da compostagem, o húmus
resultante dos resíduos orgânicos não apresentará metais pesados nem representará
qualquer malefício.

Os benefícios advindos da utilização do húmus no solo são vários, destacando-se
seu uso em:

“horticultura; fruticultura; produção de grãos; parques, jardins e ‘playgrounds’;
projetos paisagísticos; reflorestamento; hortos e produção de mudas;
recuperação de solos esgotados; controle de erosão; proteção de encostas e
taludes; cobertura de aterros, etc.” (PEREIRA NETO, 1996, p.41).
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Os benefícios da reciclagem da matéria orgânica são também de ordem sanitária,
devido à eliminação de doenças e de outros vetores. Ainda, do ponto de vista (i) ambiental,
em função do controle da poluição; (ii) econômico, tendo em vista a geração de divisas, ou
seja emprego e renda; (iii) do ângulo social, tem-se a absorção de mão de obra, a
participação comunitária e a eliminação de catadores; e ainda (iv) no campo agrícola, o
desenvolvimento das práticas agrícolas de baixo custo (PEREIRA NETO, op. cit.).

Assim, a técnica da compostagem de baixo custo defendida pelo autor citado tem
sido utilizada em algumas cidades mineiras e seu laboratório na Universidade Federal de
Viçosa (UFV) é referência nacional. Essa experiência é destinada a atender os objetivos
sanitários, ambientais, econômicos, sociais e agrícolas e se constitui em medida a ser
implementada, principalmente em cidades de pequeno porte, onde a técnica pode ser
operacionalizada com eficiência, desde que a mão de obra seja devidamente treinada
(PEREIRA NETO, op. cit.).

2.2.3 O catador no processo de reciclagem

A reciclagem no Brasil é sustentada pela mão do catador informal de materiais
encontrados nas ruas e lixões. A presença de catadores de ruas é comum, tanto nas áreas
metropolitanas quanto nos centros urbanos de médio e pequeno porte. São homens,
mulheres e até mesmo crianças que vivem da catação dos materiais deixados nas calçadas.
Segundo pesquisa realizada em algumas cidades brasileiras, a renda mensal do catador de
rua, na maioria dos casos, supera o salário mínimo (VEJA, 1995; MIRANDA, 1995). A
prática da catação, cada vez mais freqüente no país, segundo o INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL (1999), mobiliza um contigente de milhares de pessoas que
recolhem e consomem o desperdício, sob a forma de alimento e de geração de renda. O
Unicef, através do Fórum Nacional “Lixo e Cidadania”, realizou uma pesquisa em 83
municípios brasileiros, sobre a economia do lixo nas cidades e constatou que a má
distribuição de renda é o principal agravante para a alta incidência de famílias na atividade.
Atualmente são cerca de 75 mil catadores de lixo trabalhando nas ruas, em lixões e aterros,
no entanto essa quantidade pode ser duplicada quando se soma as “ações clandestinas” não
contabilizadas pela fiscalização. Observou-se ainda, entre outros fatores, que a maioria dos
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municípios acima de 50 mil habitantes reconhecem o papel dos catadores, enquanto 34%
negam sua existência (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, op. cit.).

Grande parcela dos catadores não sabe ler ou escrever e não tem documentos, o
que dificulta uma eventual mudança de atividade profissional. Esse mercado está
incorporando aqueles que são vítimas do desemprego, tanto no campo como na cidade. No
Ceará, cerca de 62% dos catadores vêm do interior do Estado ou de Estados vizinhos
(BODINAUX, 1994). Alguns catadores, após terem deixado esse meio de vida, retornam à
atividade por não terem acesso ao setor formal da economia. No litoral sul de São Paulo
até mesmo os índios, crianças e adultos, Guarani Nhandeva e Guarani Mbyá, das aldeias
Itaóca e Aguapeú catam comida e latinhas no lixão municipal de Mongaguá. Na lixeira, os
índios disputam com outros humanos restos de alimentos com urubus, e, na chegada de um
caminhão de lixo, o alvoroço se dá com brigas entre as partes; onde as crianças, muitas
vezes descalças, tentam afugentar os urubus com pedaços de ferro, enquanto os adultos de
mãos desprotegidas vasculham os dejetos à procura de latinhas, previamente negociadas
com os compradores, que controlam o comércio local de sucatas (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 1999).

Os catadores de lixões são humanos do submundo, pois vivem em condições
insalubres, no meio de uma nuvem de insetos, vetores de endemias, disputando o espaço
com urubus, vacas, cães, ratos e porcos, mergulhados entre latas, papéis sujos, frutas
podres. Homens, mulheres e crianças vasculham as sobras dos outros, aquilo que não
quiseram e jogaram fora; buscam a sobrevivência na podridão. A maioria exerce a
atividade apenas com um irrisório mecanismo de proteção contra a sujeira: um boné, trapos
sujos, um velho tênis, sem nenhum tipo de proteção para as mãos. Além dos riscos
elevados de doenças respiratórias, de dengue, infecções, doenças de pele (escabiose) e
verminoses, cujas taxas são altas entre os catadores. Eles correm o risco de serem
atropelados pelos carros de lixo e tratores, em constante movimento nessas áreas. Existe
também o risco de asfixia ou de explosão devido à produção de gás metano, produto da
fermentação do lixo. Além desses perigos, existe ainda o risco de contaminação pelo lixo
industrial e hospitalar, que de forma irresponsável e criminosa está sendo despejado nos
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lixões de todo o Brasil (BODINAUX, 1994; ABES, 1998; e INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 1999).

Os catadores selecionam também para uso pessoal ou doméstico roupas, panelas,
sapatos e também alimentos industrializados com prazo vencido que serão consumidos
pela família. O lixo reciclável recolhido é vendido aos donos de depósitos instalados no
lixão, que, por sua vez, vendem o material a um depósito maior, situado fora do local, ou
diretamente às indústrias de beneficiamento.

Os lixões das principais cidades brasileiras abrigam um contigente humano
bastante significativo. O fechamento de um lixão quebra o fluxo de receitas para a
comunidade, gerando uma série de transtornos para seus habitantes. Por isso, antes de seu
fechamento, deve-se estudar o perfil dos catadores e as maneiras de facilitar-lhes a
transição para uma vida fora do lixão, incentivando-os a se organizarem através de
associações ou cooperativas, as quais podem funcionar em galpão próximo ao antigo lixão
ou novo aterro sanitário.

2.2.4 A reciclagem dos materiais

No Brasil, o desperdício de materiais nas grandes cidades com potencial para
reciclagem supera em muito as expectativas municipais, que não sabem o que estão
perdendo com alguns componentes. O que se chama de lixo, na verdade, é material com
potencial de reaproveitamento, que varia de cidade para cidade, já que em média de 35% a
45% do que se descarta compõe-se de recicláveis e mais de 50% é de matéria orgânica que,
se processada, transforma-se em adubo, restando uma pequena fração de rejeitos
(CUSSIOL, 1996). Contudo, algumas gigantes empresas estrangeiras como a pioneira
Latas de Alumínio S/A (Latasa) instalada em quatro Estados do país; a American National
Can (ANC) em Extrema, Minas Gerais; a Crow Cork, em Cabreúva, São Paulo, e a
Latapack Ball, em Jacareí, igualmente no Estado de São Paulo já entraram no mercado
nacional, iniciando um trabalho de parceria que, além de render lucro, tem abrangência
social e ambiental (CALDERONI, 1998). Atualmente no Brasil, a reciclagem com
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potencial de lucro econômico refere-se à lata de alumínio, ao vidro, papel, plástico e à lata
de aço.

A coleta seletiva, no país, atualmente, é realizada apenas em 81 municípios,
concentrados basicamente nas regiões Sul e Sudeste, em regime de partilha entre o poder
público e a sociedade civil. Em São Paulo, o programa de coleta seletiva está sendo
retomado com alguns problemas no gerenciamento do lixo, pela persistência da
implantação de usinas de incineração. Em Belo Horizonte o projeto de coleta seletiva deuse de forma articulada com a implantação do modelo tecnológico contemplando três
programas de reciclagem, do seguinte modo: compostagem dos resíduos orgânicos de
grandes produtores, reciclagem dos resíduos da construção civil e coleta seletiva dos
resíduos inorgânicos (papel, metal, vidro e plástico), e um complexo de tratamento,
compreendendo o aterro celular associado à biorremediação para atender o restante do lixo
domiciliar e comercial do município. Esse modelo de gestão diferenciada dos resíduos
sólidos integrou a sociedade na resolução do problema, com sucesso, visando a redução
dos rejeitos, a maximização com reutilização e separação dos materiais para reciclagem.
Toda essa prática tem despertado a atenção no comportamento das pessoas com relação ao
desperdício, diminuindo os impactos negativos resultantes da geração de resíduos. A
Prefeitura realiza parcerias com outras instituições oficiais, com entidades civis,
empresariais e religiosas integrando o catador no processo da reciclagem, pois a coleta é
realizada por cooperativas de catadores que contam com a estrutura de galpões e recursos
financeiros da Prefeitura. A Admistração Municipal reconheceu do ponto de vista legal, a
atividade dos catadores quando incorporou, conforme MOTTA (1998b), na Lei Orgânica
Municipal no Art. 151, inciso 7, a implantação da coleta seletiva preferencialmente por
cooperativas de trabalhadores na seleção de papel, papelão e materiais reaproveitáveis.
Esse fato contribuiu no fortalecimento da organização da Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e materiais reaproveitáveis (Asmare) e melhorou o serviço da
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Também realizou-se convênios com o Banco
do Estado de Minas Gerais; com a Santa Casa de Misericórdia, maior hospital filantrópico
local; com a Associação Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro), com a
participação ativa de grandes doadores como motéis, restaurantes, distribuidoras de
bebidas, para coleta seletiva de vidro que são comercializados pela Santa Casa. A parceria
viabilizou a colocação de conteineres para a coleta seletiva de vidro e materiais educativos
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em pontos estratégicos da cidade. Essa experiência aponta para a necessidade de intenso
trabalho educativo com a população, pois na fase inicial do projeto os maus hábitos
culturais de parte da população em relação à limpeza urbana, assim como a desinformação
em relação à coleta seletiva prejudicaram o andamento dos serviços, pela mistura de lixo
nos depósitos e pelo uso destes como lixeiras. A estratégia para viabilização do modelo foi
através do processo educativo que priorizou escolas, igrejas e instituições em geral
propiciando a formação de agentes multiplicadores incentivando a coleta seletiva. Os
recursos materiais educativos utilizados são cartilhas, folhetos, vídeos, recursos lúdicos
como peças teatrais e músicas relacionadas às questões relativas ao lixo, conquistando o
respeito e o apoio da imprensa e da sociedade civil em geral.

No interior de Minas Gerais realizam-se várias experiências de reciclagem e
compostagem de materiais, tal como em Lavras, cujo projeto de coleta seletiva envolve a
população de baixa renda e os desempregados. Esse programa viabiliza a comercialização
do material reciclável e trabalha os conceitos de educação ambiental, convivência social e
resgate da cidadania, envolvendo catadores, famílias e estabelecimentos comerciais da
região. A coleta do papel, vidro, plástico e alumínio em conteineres dispostos em locais
centrais da cidade reduz os gastos, tendo em vista que a coleta seletiva é semanal e que a
coleta porta a porta é quase dez vezes mais cara (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL,
1999).

Em Porto Alegre os materiais recicláveis (vidros, papéis, metais e plásticos)
triados nas unidades de reciclagem são comercializados, em parte, diretamente com as
indústrias e por intermediários que posteriormente negociam com o setor industrial. O
plástico rígido e o vidro a serem reciclados são negociados diretamente pela Companhia
Melhoramentos da Capital (Comcap), empresa de economia mista municipal às industrias
recicladoras, obtendo-se um preço mais elevado e uma fração das embalagens plásticas
(tetra-pak) são vendidas misturadas ao papel (PEREIRA & SANTOS, 1998). O custo total
da coleta, de acordo com as informações da RECICLOTECA (1997), é pago pela taxa do
lixo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinou recursos para o
Programa Pró-Guaíba, da ordem de 300 mil dólares para equipamentos (caminhões e um
microônibus) e para a educação ambiental, com o objetivo de aumentar o volume de
material reciclável. Na cidade de Florianópolis, a venda dos recicláveis no mercado tais
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como o papel, o metal e o plástico filme são negociados com os sucateiros devido à
exigência das indústrias, que estabelecem a quantidade mínima a ser entregue.

Em Angra dos Reis, a coleta seletiva de lixo foi implantada pela Prefeitura com
recursos da ONG francesa Comitê Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento
(CCFD) em parceria com o Conselho Municipal de Associações de Moradores (Comam)
na fase inicial. Os materiais selecionados para a coleta seletiva são os de origem do
plástico, alumínio, ferro, vidro e papel. O vidro e o alumínio são comercializados
diretamente com as indústrias Cisper e Latasa respectivamente, enquanto a sucata ferrosa é
vendida para o grupo industrial Cosígua-Gerdau. A dificuldade na comercialização
estavam relacionadas com a falta de equipamentos para beneficiar o lixo tal como a prensa
e o moinho, que foi solucionado com o comodato com as empresas Plaspel e Cosígua que
colocaram a prensa. O programa já proporcionou benefícios de alcance social junto à
comunidade, através de doações de alimento, material de construção e material escolar às
escolas do município, além de máquinas e equipamentos (MOITREL PEQUENO et. al,
1998).

No Conjunto Nacional, em São Paulo, os benefícios da comercialização do
material reciclável resultante da coleta seletiva como papel, papelão, alumínio, vidro e
plástico, foi a busca da melhoria da qualidade de vida para os habitantes, funcionários e
visitantes, pois eliminou o acúmulo dos materiais na unidade. As despesas evitadas ou
ganhos indiretos pela diminuição do volume de resíduo retirado, gera uma economia de
12% do custo de retirada de lixo, que se traduz em segurança e saúde para todos com
redução a zero dos acidentes provocados por resíduos cortantes; diminuição dos riscos de
acidentes (incêndio) decorrentes do acúmulo de papéis; redução nos gastos com
manutenção de elevadores; economia em adicionais noturnos pela diminuição de
funcionários que permitiu o aumento do piso salarial, equipamentos e outros benefícios
(PERAMEZZA, 1998).

A atividade da reciclagem consolida-se com a coleta seletiva, ou segregação dos
materiais referentes aos cinco materiais considerados com potencial reciclável como: (i) a
lata de alumínio; (ii) o vidro; (iii) o papel; (iv)o plástico; (v) a lata de aço. No Brasil, o
alumínio tem um mercado de reciclagem que alcança 61% das latinhas consumidas. Esse
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indicador supera a Inglaterra (23%) e a Alemanha (22%) e perde apenas para o Japão
(66%). Do total brasileiro, 50% representam a coleta feita por catadores e sucateiros, sendo
vendidas para as indústrias recicladoras, que em 1996 movimentaram cerca de US$45
milhões (CEMPRE, 1997). A reciclagem desse material proporciona uma economia de
energia elétrica da ordem de 95% do total exigido na produção a partir da matéria-prima
virgem. Destaca-se que o desperdício de latas de alumínio no país é de 30%, tendo em
vista que 70% desse material é reciclado; isso significa perdas de recursos na forma de
energia elétrica, ou seja, o descarte das latinhas nos lixões, ou a não reciclagem acarreta
perdas monetárias significativas. Isto porque, do ponto de vista ambiental, os ganhos com a
reciclagem são elevados, através da diminuição de poluição da água em 97% e da poluição
do ar em 95%, se comparados com a produção a partir da matéria-prima virgem (Powelson
apud CALDERONI, 1998).

A reciclagem do vidro é semelhante à da lata de alumínio, pois pode ser feita
infinitas vezes sem haver perda das propriedades. Na Europa, o vidro passou a ser
reciclado desde 1974, como forma de economizar energia, em decorrência do choque do
Petróleo, além da consciência ecológica da população. O consumo anual de vidro por
habitante em seus países é cerca de 5 kg/hab, que através de programas de reciclagem
conseguem reciclar mais de 60% de todo o vidro descartado (CALDERONI, 1998). O
Brasil até 1996, alcançou um índice de reciclagem de 35,09%, com expectativa de atingir
60%. O vidro é 100% reciclável, no entanto, somente os vidros para embalagens se
destinam à reciclagem. A Associação Brasileira da Indústria do Vidro (Abividro) mantém
programas de reciclagem funcionando em 25 cidades brasileiras, do Rio Grande do Sul até
Recife, Pernambuco. Os sucateiros contribuíram, em 1996, com 13% do material às
industrias. O benefício da reciclagem do vidro é traduzido em economia de petróleo
destinado a fundição do vidro, além de grandes quantidades de matérias-primas como
areia, calcário, feldspato e carbonato de sódio, por tonelada reciclada (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 1999).

A reciclagem do papel nos Estados Unidos da América (EUA), em 1989, foi de
cerca de 20 milhões de toneladas; este país é o primeiro produtor mundial enquanto o
Brasil é o sétimo no ranking internacional. A Áustria, o Chile, o Japão e a Suécia excedem
em 50% sua capacidade de uso de material reciclado, enquanto o Brasil apresenta-se em
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níveis intermediários com potencial em elevação (Lintu apud, LEÃO, 1995). Esse autor
sugere que o consumo desse material é considerado pela ONU como um índice de
desenvolvimento. Todavia, segundo JARDIM (1995), a reciclagem do papel depende de
fatores econômicos como as flutuações de mercado proporcionadas pela pasta celulósica
de fibras virgens, elevados custos de instalação de unidade fabril e outros. Do ponto de
vista do processo, a reciclagem do papel é dificultada pela falta de homogeneidade das
aparas e presença de impurezas no papel. CALDERONI (1998) comenta que o papel
reciclado, ao contrário da lata de alumínio e do vidro, embora seja reciclada inúmeras
vezes, perde parte de suas propriedades após cada reutilização. A reciclagem pode se dar
inúmeras vezes, mas em usos distintos dos originais. Portanto sobre a reutilização, declarase que: “a fibra secundária não substitui totalmente a fibra virgem. (...) Ainda, uma fibra
celulósica pode ser reciclada, em média, 5 a 6 vezes, após o que perde suas características
de resistência” (JARDIM,1995). O Brasil, em 1990, em termos produtivos rivalizou com a
Grã-Bretanha, superou a Índia, Espanha, Áustria e outros, demonstrando um crescimento
mundial significativo nos últimos 15 anos. Em 1995, o índice de reciclagem foi de 31,7%,
esse desempenho é inferior a muitos países cujo reaproveitamento tem amplo apoio. A
reciclagem de papel no país é comparável aos países recicladores, cuja tendência é
crescente. A atividade proporcionou, em 1995, uma economia de R$ 234 milhões em
energia elétrica obtida e economizou também 53,7 milhões de m³ no consumo de água, que
representa cerca de R$ 222,1 milhões. Economizou, ainda, matéria-prima (madeira e
produtos químicos na produção de celulose) em torno de R$ 339 milhões. No entanto, o
país perdeu pela não reciclagem de papéis no mesmo período, R$ 504,1 milhões em
energia elétrica. A reciclagem desse material além de reduzir o consumo de água na cadeia
produtiva, proporciona uma diminuição de 35% de poluição da água e 74% na poluição do
ar (CALDERONI, 1998).

A participação do plástico no processo de reciclagem no Brasil é elevada,
principalmente com relação à economia de matéria–prima. No entanto, a relação
preço/volume apresenta desvantagem, ou seja, sua desvantagem está na densidade, que se
refere a relação massa/volume, sendo esse aspecto pouco atrativo aos catadores do
material. Em decorrência dessa baixa atratividade, o plástico, em 1995, apresentou um
índice de reciclagem de apenas 12%. Se, por um lado, a sucata plástica apresenta baixo
valor, apenas cerca de 10% do preço da resina virgem, por outro, a reciclagem do plástico
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tem como benefício a economia de petróleo, na medida em que requer apenas a metade do
necessário para a produção, a partir de matéria-prima virgem; isso significa, conforme
CALDERONI (op. cit.), economia de divisas, tendo em vista que parte do petróleo
utilizado é importado. A reciclagem do plástico economiza, segundo LEÃO (1995), cerca
de 95% da energia necessária para sua produção, utilizando-se resinas virgens,
economizando ainda emissão de CO na atmosfera. A taxa de recuperação dos plásticos é
²
pequena nos Estados Unidos e quase inexistente no Brasil, onde são utilizados apenas para
alguns brinquedos, enquanto o vidro é em torno de 8% e o papel, 23%. De acordo com
LEÃO (op. cit.) a taxa de rejeição do plástico refere-se à contaminação por comida ou de
resíduos orgânicos e papel é de 1 a 25%, apresentando como problemas os rótulos e os
adesivos, pois contêm corantes à base de metais pesados, tais como o chumbo-cádmio,
chumbo-cromo (amarelo), chumbo-molibdênio (vermelho) e são resistentes ao calor.
Outros efeitos perversos da reciclagem do plástico foram apontados e decorrem da queima
do plástico, que produz gases tóxicos, tal como o PVC, libera cloro, podendo também
liberar o corrosivo ácido clorídrico e dioxinas, fortemente tóxicas e cancerígenas
(CALDERONI, 1998). O plástico contém elevada carga poluente e não biodegradável, pois
permanece por mais de 100 anos na natureza (MMA, 1998). O Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) em parceria com a Copersucar têm desenvolvido pesquisas visando à
minimização do impacto ambiental do plástico. Desse trabalho surgiu o plástico
biodegradável através de uma tecnologia que utiliza cana-de-açúcar em substituição ao
petróleo, gás natural, carvão mineral e vegetal, poupa o consumo de energia em torno de
90% (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 1999). Outro obstáculo na reciclagem do
plástico está nos aspectos legais e tributários, pois segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) “o plástico é o único reciclável que não é isento de IPI, além
de sofrer bitributação quanto ao ICMS, fato este atribuído como entrave à expansão da
atividade recicladora do mesmo” (CALDERONI, 1998).

A reciclagem da lata de aço no Brasil tem como desvantagem o peso, que onera o
transporte desse material e atrai os catadores. Os benefícios proporcionados pela
reciclagem da lata de aço, são contabilizados em termos de redução de 85% da poluição do
ar e de 76% de redução da poluição da água. Os ganhos apontados nesse processo são:
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“a cada 75 latas de aço recicladas, salva-se uma árvore que, sem isso, estaria
sendo transformada em carvão vegetal. A cada 100 latas recicladas, poupa-se o
equivalente a uma lâmpada de 60w acesa por uma hora. Cerca de 74% de
energia é economizada quando se recicla materiais feitos de aço” (CUSSIOL,
1996, n.p.).

Esse componente, após reprocessado, é transformado em lâminas de aço usadas
nas indústrias automobilísticas e nas fábricas de latinhas de conserva (Cempre apud
CALDERONI, 1998).

Os catadores enfrentam, no caso da sucata de aço, preços muito baixos para o
elevado peso do material que coletam, daí a preferência pelo alumínio e o papelão, em
função do preço melhor por tonelada transportada.

Do ponto de vista do mercado, a atividade da reciclagem apresenta uma estrutura
particularmente saudável; cada segmento tem suas particularidades, todavia,

“a concorrência no ramo de embalagens não se dá apenas no interior de cada
segmento, como é o caso do vidro, mas também entre segmentos. Assim, o vidro
tem como concorrentes o plástico, o papelão e os metais, notadamente o
alumínio” (CALDERONI, op. cit., p.202).

2.2.5 Custos da reciclagem

O aspecto da concorrência dos recicláveis vai além do preço, pois o vidro tem
baixo preço no mercado, ao contrário do alumínio, seu maior concorrente no segmento de
embalagens para cervejas e refrigerantes. Por outro lado, o enfraquecimento do mercado do
vidro para embalagens deve-se à ausência de articulação entre o setor industrial e os
demais agentes que integram a cadeia produtiva (CALDERONI, op. cit.).

Os dados de mercado dos recicláveis na região Sul e Sudeste do país encontramse na Tabela 1; esses preços são praticados pelas indústrias que utilizam a matéria prima já
beneficiada. O mercado de recicláveis oscila conforme o mercado externo, com os preços
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da matéria prima virgem. Ressalta-se que a comercialização direta com a indústria requer o
cumprimento de alguns requisitos específicos, dos quais destacam-se: quantidades
mínimas, acondicionamento, pureza, limpeza da área de abrangência, teor de umidade,
além de outros (RECICLOTECA, 1998a).

Tabela 1 – Preço do material reciclável por tonelada, em julho de 1998

Papel e afins

Vidro
Alumínio
Plásticos
Polietileno,
Poliestireno,
Polipropileno
Pet
Metais Ferrosos

Recicláveis
Papelão (aparas)
Jornal
Apara Branca de 1ª
Apara Branca de 2ª
Misto
Embalagem longa vida(tetra brik)
Incolor
Colorido
Misto
Latas de alumínio
Granulado preto
Gran. branco ou transparente
Frasco (sem tampa)
Incolor (prensado, s/tampa)
Verde (prensado, sem tampa)
Lata de flandres (aço)
Sucata ferrosa (densa)

Valor médio (R$/tonelada)
140,00
93,00
479,00
327,00
87,00
60,00
65,00
65,00
60,00
670,00
800,00
800,00
200,00
250,00
200,00
40,00
60,00

Fonte: Recicloteca, 1998.

Os custos que configuram a atividade da reciclagem são caracterizados como os
dispêndios realizados pelos segmentos envolvidos e agentes econômicos privados nas
transações desse mercado. Na maioria dos municípios brasileiros, tais como São Paulo, não
é a Prefeitura, nem o Governo Federal ou Estadual, que realizam as transações
relacionadas com a reciclagem, mas os catadores (carrinheiros) e principalmente sucateiros
que assumem os custos do processo para repassá-los à indústria. Os sucateiros financiam e
operam a coleta, a triagem, o transporte, a armazenagem e o processamento dos materiais
recicláveis, enquanto os serviços dos catadores são recrutados pelo ramo industrial, que são
os financiadores do processo (CALDERONI, 1998).

Assim, os custos da atividade da reciclagem exigem a mensuração das receitas
auferidas pelos sucateiros, o que significa: preços e quantidades referentes às transações
relacionadas aos dispêndios; remuneração do sucateiro; pagamentos aos catadores e custos
operacionais de reciclagem. O pagamento a catadores representa cerca de 40% do total da
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receita dos sucateiros, enquanto os custos operacionais de reciclagem referem-se aos
equipamentos, como prensas, trituradores de vidro, aluguel (depósitos, escritório etc.),
veículos e despesas diversas (água, energia elétrica etc.). Todavia, tendo em vista as
dificuldades de obtenção de informações consistentes, aceita-se, com reservas, para fins de
cálculo, a partição, por igual, de 30% da receita dos sucateiros aos custos operacionais de
reciclagem, 30% à remuneração dos próprios sucateiros e os 40% remanescentes ao
pagamento dos carrinheiros (CALDERONI op. cit.).

Os custos da coleta seletiva em Belo Horizonte são distribuídos de acordo com os
sistemas de operacionalização, tais como: (i) custo de equipamento, manutenção,
combustível, licenciamento, seguros, além de custos dos serviços de coleta seletiva,
serviços de terceiros como: água, luz, telefone, mão de obra pessoal e outros cabem à
(SLU); (ii) custos de carreto e transporte, triagem e manutenção cabem à Associação dos
Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (Asmare). A taxa de limpeza
urbana, junto com o IPTU, cobrem 65% dos custos da limpeza. A prefeitura complementa
com mais 30%, enquanto os 5% restantes são obtidos com as receitas próprias geradas pela
SLU. A remuneração dos associados à Asmare ocorre de acordo com sua produção e com
os preços praticados no mercado, acrescidos de um incentivo de 20% da produção
individual. A comercialização dos recicláveis é realizada pela Asmare e também pela Santa
Casa (no caso da coleta do vidro), entidades beneficiárias da coleta (RECICLOTECA,
1998b).

2.2.6 Os benefícios obtidos com a reciclagem

Os benefícios alcançados com a atividade da reciclagem foram considerados por
CALDERONI (1998) como ganhos, em relação aos cinco materiais recicláveis (latas de
alumínio, vidro, papel, plástico e aço). Relacionou-se também como benefício, os
diferentes componentes envolvidos, tais como: energia elétrica, matéria-prima, água,
controle ambiental e os custos evitados com coleta e disposição final dos resíduos.
Segundo o autor, do ponto de vista numérico, esses ganhos, anualmente, são estimados em
termos de bilhões de reais, distribuídos desigualmente entre as indústrias, os sucateiros e
catadores, na esfera do setor privado, enquanto a Prefeitura, os Governos Estadual e
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Federal, na esfera pública, contribuem de modo diferente, sem contudo haver
correspondência entre a magnitude das contribuições e os ganhos auferidos. É a indústria o
parceiro que compartilha com destaque os bilhões proporcionados pela reciclagem.

Em termos de ganhos econômicos, o Brasil apresentou uma economia de energia
proporcionada pela reciclagem, em 1996, de R$ 340 milhões (26%) e uma perda de R$ 999
milhões (74%) pela não reciclagem, da qual o papel tem uma participação de cerca de
68,8%; o plástico de 15,2%; a lata de alumínio de 8,3%; a lata de aço de 5,8% e o vidro de
1,9% (CALDERONI, op. cit.).

A reciclagem dos resíduos sólidos urbanos proporciona uma razoável economia
de recursos financeiros às Prefeituras, na medida em que diminui as quantidades de
materiais destinados aos aterros e/ou lixões. A Prefeitura, em alguns casos, é beneficiária
da reciclagem embora não contribua para esse processo, obtendo economia pelas ações
realizadas por outros segmentos (CALDERONI, op. cit.).

Do ponto de vista ambiental, a redução dos custos com o controle, que se traduz
em benefícios são consideráveis, tendo em vista que a atividade da reciclagem diminui os
custos industriais no sentido da adequação com a legislação ambiental. São ganhos
relacionados ao controle de poluição ambiental da água citado do seguinte modo: lata de
alumínio, 97%; vidro, 50%; papel, 35%; lata de aço, 76% (Powelson apud CALDERONI,
op. cit.). O ar apresenta uma redução da poluição em 95% com a lata de alumínio, 20%
com o vidro, 74% com o papel e 85% com a lata de aço. Esses percentuais indicam menos
carga poluidora lançada na rede pública e portanto, economia com tratamento de efluentes
líquidos.

A economia de água com a reciclagem no processo produtivo, com relação ao
vidro, é de 50%; a lata de aço, de 40%. A reciclagem do papel pode proporcionar uma
economia R$ 694 milhões anuais, e, atualmente, economiza-se R$ 222 milhões/ano, são
32% do total possível, enquanto a lata de aço através da reciclagem já obtêm R$ 1,8
milhão/ano (CALDERONI, 1998).
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Os ganhos obtidos com a reciclagem estão muito aquém do potencial existente
para esse mercado no país, pois como já abordado no capítulo o processo de reciclagem no
Brasil ainda é tímido, e visto com reservas. O setor industrial detém a maior parte dos
ganhos obtidos com a reciclagem, como: economia de matérias-primas e energia; redução
no consumo de água; diminuição dos custos com o controle ambiental exigidos pela
legislação e órgãos ambientais e aumento da vida útil dos equipamentos.

Quanto às relações indústrias/sucateiros, prevalece o poder industrial através da
manutenção dos baixos níveis de preços pagos. Outros benefícios obtidos com a
reciclagem são encontrados no aumento da vida útil dos equipamentos (CALDERONI, op.
cit.)

Os ganhos econômicos dos sucateiros estão vinculados ao crescimento do
mercado de reciclagem, principalmente em nível de preços. A indústria, por sua vez,
beneficia-se desses vendedores pois não precisa arcar com o ônus dos encargos trabalhistas
estabelecidos pela legislação, economizando em cima dos preços baixos por ela
determinados (CALDERONI, op. cit.).

Os catadores fazem parte do lado marginal da importante atividade da reciclagem,
já que se encontram em situação de clandestinidade ou semi-clandestinidade. Tal situação
pode mudar com o crescimento do mercado, através da consciência social e da organização
da comunidade (CALDERONI, op. cit.). Esses catadores têm pouco poder de barganha
junto aos sucateiros, sendo a remuneração próxima do nível de subsistência e sua receita
depende da quantidade e composição dos resíduos da cidade.

O Governo Federal beneficia-se com a reciclagem do lixo através de economia de
energia, de divisas, de recursos hídricos e do aumento da qualidade do meio ambiente,
proporcionados pela diminuição da poluição do ar e da água. Outros benefícios estão
relacionados à geração de empregos e à saúde pública. Somente com os ganhos
proporcionados ao setor elétrico já se justificaria uma política pública de reciclagem. Esses
mesmos benefícios podem ser auferidos em nível de Governo Estadual, que deverá realizar
parcerias com agentes públicos e privados.

54

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

A atividade da reciclagem no Brasil está apenas começando; ela enfrenta inúmeras
dificuldades de natureza diversa; cabe aos seus parceiros continuar nesse processo e ao
Governo Federal, implementar a política dos resíduos sólidos conforme preceitua a Agenda
21. No país, PEREIRA NETO (1998), sugeriu que no dia em que a mídia nacional colocar
na pauta de seus programas a discussão de caráter informativo e educativo sobre a
reciclagem, a população brasileira certamente a fará.

A atividade da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos sem dúvida é uma
necessidade e para dar certo precisa do empenho de todos, do conjunto da sociedade e dos
níveis de poder. Resta à sociedade tomar conhecimento de seus benefícios, pois estes
justificam os custos, ainda que elevados. Nessa questão, os meios de comunicação têm
importante função porque são formadores de opinião pública e têm fácil acesso junto à
sociedade.

2.3

PERFIL SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO

2.3.1

Antecedentes
Segundo o IBGE (1959), a ocupação do território de Propriá ocorreu nos

primórdios do século XVI, através da colonização portuguesa que fundou um núcleo de
catequese jesuíta em 1590, localizado as margens das lagoas aquém e a montante da
fundação situada no morro denominado de “urubu”. O surgimento do núcleo populacional,
posteriormente, deu-se em um relevo adiante da missão com o nome de Urubu de Baixo,
primitivo nome da cidade de Propriá. A extensão das terras compreendia a porção situada
entre os rios Sergipe e São Francisco que em Sesmaria foram doadas por Cristóvão de
Barros a seu filho Antônio Cardoso de Barros, tendo sido doadas antes da metade do
século XVII a Pedro de Abreu Lima.

A posição geográfica privilegiada pela presença do Rio São Francisco e várzeas
férteis, contribuiu para o crescente florescimento da povoação que, em 1718 foi elevada a
categoria de sede da freguesia pelo Arcebispo Primaz da Bahia, Dom Sebastião Monteiro
da Vide, que através de Ato Episcopal desmembrou a Freguesia de Santo Antonio do
Urubu de Baixo do rio São Francisco da então Freguesia de Villa Nova Real do Rio São
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Francisco, hoje Neópolis, em 1718. A extensão territorial era de mais de 40 léguas partindo
da foz do Riacho Pindoba, Rio São Francisco acima até os limites da Freguesia de Pambu
(antigo Curral dos Bois, Glória).

O crescimento da aglomeração urbana às margens do Rio São Francisco, aliado à
expansão das transações do comércio com a vila de Penedo, em Alagoas e com todo o
interior da região do São Francisco propiciou a Freguesia de Santo Antônio do Urubu de
Baixo no ano de 1800, um contingente de 4.000 pessoas e 875 domicílios. A expansão da
aglomeração urbana e das atividades do comércio serviu para que fosse solicitado à criação
do município, à corte, que atendeu o pedido um ano depois.

Em 1821 a Freguesia de Santo Antônio de Propriá perdeu parte de sua área
territorial para a criação da Freguesia de São Pedro do Porto da Folha com sede na Ilha de
São Pedro, no Rio São Francisco, restando a Propriá 14 léguas de extensão da margem do
Rio São Francisco a Foz do Riacho Pindoba à ponta da Serra Tabanga.

Através da Resolução n° 755, de 21 de fevereiro de 1856, Propriá passou à
condição de cidade, cujo desenvolvimento foi marcado pela sua importante função de
transbordo, pela influência exercida pelas atividades comerciais e expansão da população.
A cidade de Propriá situou-se em uma colina de privilegiada localização que domina a
paisagem do Rio São Francisco, circundada de vales inundados com as águas da cheia do
rio.

Com o advento do século vinte, o progresso alcançado pela cidade recebe em
1908 o Hospital de Caridade São Vicente de Paula, funcionando para prestação de serviços
desde sua instalação, em nível regional.

O surgimento da fábrica de tecidos e da primeira usina de beneficiamento de
arroz, em 1914, significou o período de ascensão econômica de Propriá. A inauguração do
último trecho da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, em 1920, ligando a cidade de
Propriá às capitais Aracaju (Sergipe) e Salvador (Bahia), facilitou o acesso a estas cidades.
Nesse mesmo período foi instalado também na cidade o serviço de energia elétrica para
iluminação pública e particular.
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A dinâmica expansão econômica da cidade de Propriá exigia que se instalasse em
seu território uma instituição financeira. Desse modo, em 1931, foi inaugurada a agência
filial do Banco Mercantil Sergipense S.A. Foi também inaugurada, à época, a rodovia,
ligando Propriá a Aracaju, capital Estado de Sergipe, contribuindo fortemente para o
progresso do município (CONDESE, 1974).

Segundo ARAGÃO (1992), a intensa atividade do comércio, em 1947, propiciou
a criação da Associação Comercial em 1949, tendo Propriá alcançado a liderança
comercial atacadista da região do Baixo São Francisco, destacando-se como a segunda
economia sergipana, perdendo somente para Aracaju. O desenvolvimento da cidade
proporcionou o surgimento de algumas repartições públicas como a Exatoria Estadual,
Coletoria Federal, Juízo de Direito da Comarca, Correios e Telégrafos, Serviço de Saúde
Pública, Serviço Nacional de Malária, Comissão do Vale do São Francisco (Suvale), bem
como a criação do núcleo jornalístico de Propriá, filiado à Associação Sergipana de
Imprensa.

No início da década de 50, têm início as reivindicações de construção da ponte
sobre o rio São Francisco, ligando Propriá a Alagoas. Somente em 1972 é que ela foi
inaugurada, ligando a Região Norte e Nordeste com a Região Sul do país e ao mesmo
tempo contribuindo para o enfraquecimento de suas atividades, principalmente do
comércio; isso ocorreu pela ligação das cidades pelo transporte rodoviário através da BR101 e pela intensificação das rodovias estaduais e municipais.

Na década de 70, Propriá foi palco de ações governamentais importantes, tal como
a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). A área
prioritária de atuação dessa companhia baseava-se na agricultura irrigada, utilizando as
várzeas inundáveis para o cultivo do arroz visando a dinamização da economia local para
auto-sustentação (CODEVASF, 1992). O Projeto Propriá instalado em sua maior parte no
município buscou consolidar as ações.

A economia do município de Propriá estava
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“baseada na produção agrícola, principalmente no cultivo do arroz, que era e é
produzido nas várzeas inundáveis do Rio São Francisco. Antes da construção da
barragem de Sobradinho na Bahia, os agricultores ligados à produção do arroz
acompanhavam o ciclo natural do rio para o desenvolvimento de suas atividades:
durante o período da cheia a pesca era a principal atividade econômica e nas
áreas mais altas se praticava a agricultura de subsistência; durante o período de
seca, o agricultor permitia a saída de uma certa quantidade de água das várzea,
através da ‘portas d’água’, e plantava o arroz” (ARAGÃO 1992, p.36).
Antes da existência da Codevasf, as várzeas pertenciam principalmente a grandes
proprietários que exploravam o plantio sob a meação. Depois foram desapropriadas e
entregues a parceleiros com 4hectares cada em várzeas artificializadas e não mais naturais.
As ações governamentais da Codevasf foi um dos fatores de modificação no meio urbano
de Propriá, pela mudança na estrutura fundiária no município e nas relações de trabalho,
quando mudou o curso do processo produtivo nas principais várzeas de cultivo de arroz e
afetou as usinas de beneficiamento do produto (ARAGÃO, 1997).

Do ponto de vista agrário, a estrutura fundiária de Propriá, tal como na maioria
dos municípios nordestinos, é um fator condicionante da economia, caracterizada pela
concentração de terras destinadas às pastagens, 62,7% em 1980 e 53,3% em 1985 (Tabela
2). Essas propriedades apresentam igualmente baixo nível de produtividade e de emprego
de mão de obra, proporcionando concentração de renda com reflexos diretos na economia.
As áreas de lavoura no mesmo período elevaram-se em 60,5%, resultantes da incorporação
de áreas para exploração de cultivos irrigáveis. Todavia, essa situação pouco contribuiu na
ocupação de mão de obra porque retiraram milhares de meeiros e arrendatários e
instalavam poucos parceleiros.

Tabela 2 – Área e utilização das terras por classe de atividade econômica em Propriá,
Sergipe, 1980/85
Ano

Total (1)

Área (ha)
Pastagens

Lavoura

Matas e Florestas

1980
4.778
1.292
2.996
1985
5.391
2.137
2.871
Fonte: SERGIPE, 1996
(1)Área total dos estabelecimentos, inclusive terras inaproveitáveis.
(2)Terras em descanso, inclusive terras produtivas não utilizadas.
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O tradicional setor do comércio de Propriá apresentava entre 1980/85 um aumento
no número de estabelecimentos e incremento no número de pessoas ocupadas nesse
período em 9%, elevando a participação de pessoal ocupado em 48%. O setor de serviços
tinha um elevado crescimento nas suas atividades, demonstrando, no mesmo período,
162% de aumento no número de estabelecimentos e 122% de aumento no número de
pessoal ocupado (SERGIPE, 1996).

Adicionalmente, de acordo com os dados da SEPLANTEC (1997), a infraestrutura do setor de serviços é de 5 hotéis, 100 aposentos e 233 leitos, dos quais destaca-se
o Velho Chico, às margens do Rio São Francisco, porém apresenta um baixo índice de
ocupação. Por outro lado, as principais atrações turísticas de destaque são as belezas
cênicas proporcionadas nesse rio durante a festa popular de Bom Jesus dos Navegantes,
procissão que acontece no mês de janeiro com atividades comemorativas de padroeiro da
cidade, conduzindo à cidade turistas da Região, do Estado e de outras partes do país.

A feira livre realizada nas quintas e sextas-feiras e, particularmente, nos sábados
tem uma grande circulação de pessoas dos municípios vizinhos e até de Alagoas. Todavia,
com o surgimento dos mercados periódicos de outros municípios aliado à facilidade de
acesso para Aracaju, essa influência diminuiu nos últimos anos.

O setor industrial teve bastante influência no passado do município, porém nas
últimas décadas, mesmo com a instalação de um Distrito Industrial que obteve incentivos
fiscais dos governos estadual e municipal, não conseguiu sua revitalização, encontrando-se
em abandono (ARAGÃO, 1992). A quantidade de estabelecimentos no setor industrial
diminuiu no período de 1985 a 1991 em cerca de 16 empresas, ou 33%, desempregando a
mão de obra ativa do setor em torno de 30% (SERGIPE, 1996).

2.3.2 Aspectos físicos e climáticos

O município de Propriá, compreende uma área de 95,5 km², situado ao norte do
Estado de Sergipe, na Região Nordeste do Brasil (SERGIPE, 1996). Configurando a
microrregião de Propriá, limita-se ao Norte e Nordeste com Alagoas, separado pelo Rio
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São Francisco, a Leste com Neópolis, a Oeste com Telha e ao Sul com Cedro de São João
com São Francisco e Japoatã (Figura 6).

O território municipal está assentado numa área de contato entre as duas unidades
geológicas denominadas de Complexo Cristalino e a Bacia Sedimentar Sergipe e Alagoas.
A primeira é “constituída de rochas pré-cambrianas e cambrianas e corresponde a ‘horst’
estrutural que separa as ‘grabens’ de Sergipe e Tucano” (SERGIPE, 1979, p.13). A Bacia
Sedimentar “encontra-se recoberta pelos sedimentos terciários e quaternários do grupo
Barreiras” (SERGIPE op. cit., p. 13).

Fonte: IBGE, 1999, (dados básicos).
Figura 6 – Localização da área de estudo com divisão municipal, Propriá, Sergipe.

O município apresenta três tipos de solos: (i) Podzólico Vermelho Amarelo,
caracterizado pelo grupo Barreiras e de materiais arenoso-argiloso de baixa fertilidade,
destinado às pastagens; (ii) Litólico Eutrófico, raso, pedregoso e seco, não recomendado
para o uso agrícola; e (iii) Regosol Eutrófico, que ocorre em pequenas áreas de relevo
suavemente ondulado com vegetação de floresta caducifólia (op. cit. ). Destaca-se que as
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áreas de vegetação de floresta caducifólia são destinadas ao uso agrícola racional, através
de irrigação e adubação (Piesa-SE apud ARAGÃO, 1992).

Assentada à margem direita do Rio São Francisco, a cidade de Propriá ocupa uma
área de 5,50 km², cujo perímetro é de 10,41 km (IBGE, 1999), distando em cerca de 94
quilômetros de Aracaju pela rodovia BR-101 (SERGIPE, 1998). O território urbano de
Propriá encontra-se assentado sobre os terrenos do Complexo Cristalino, do PréCambriano indiviso. A porção oeste apresenta terrenos mais baixos da Planície Fluvial,
resultante do processo de acumulação, que contribui para o surgimento de lagoas,
utilizados para o plantio do arroz (SERGIPE, 1979).

O clima da área de estudo é quente com 5 a 6 meses secos e pluviosidade de
806,1mm anuais (SERGIPE, 1997). O período úmido corresponde aos meses de março a
agosto e as temperaturas médias atingem 27,9° C no mês mais quente e 25,7° no mês mais
frio (SERGIPE, 1979).

O Rio São Francisco teve papel relevante na vida da cidade e do município, sendo
utilizado das mais variadas formas. No passado foi a principal via de comunicação, ligando
a cidade a diversos pontos do Norte do Estado e com o Nordeste. Além disso, o cultivo do
arroz e a atividade industrial estavam fortemente relacionadas à presença desse rio que,
tem ainda, um potencial de geração de energia elétrica e contribui para o abastecimento
d’água de parte considerável do Estado, além de sua utilização nos perímetros de irrigação
administrados pela Codevasf. Quanto à pesca, no passado, já foi relevante para a
comunidade local, mas, após os diversos represamentos, cada dia torna-se mais escassa e
menos representativa na economia municipal.

2.3.3 Dinâmica demográfica

Em Propriá, o processo de urbanização tomou impulso a partir do substancial
desenvolvimento industrial ocorrido no período de 1940 a 1970, que se caracterizou como
de maior dinamismo econômico, tanto nos setores primário, como no secundário e
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terciário. A Tabela 3 e Figura 7 apontam a evolução da população urbana e população
rural.

Tabela 3- Evolução da população urbana e rural, Propriá, Sergipe
1950/91
Anos
1950
1960
Urbano
Rural
Urbano
Rural
12.654
5.230
15.947
4.769
70,8
29,2
77
23,0
Fonte: Condese, 1974. IBGE, 1991.

1970
Urbano
Rural
18.386
2.386
88,5
11,5

1980
Urbano
Rural
18.991
2.307
89,1
10,9

1991
Urbano
21.944
87,5

Rural
3.147
12,5

A maior parte da mão-de-obra ativa encontrava-se empregada na cidade,
destacando-se as atividades do comércio como principal fonte de renda, seguidas das
atividades industriais; a atividade pecuária foi pouco expressiva e agricultura de sequeiro
empregava a maior parte dessas pessoas no meio rural.

25.000

População

20.000
15.000
Urbano
10.000

Rural

5.000
0
1950

1960

1970

1980

1991

1996

Fonte - Dados básicos: CONDESE, 1974; IBGE, 1991; e SERGIPE, 1997.
Figura 7 - Evolução da população urbana e rural de Propriá, Sergipe, 1950/96

As elevadas taxas de urbanização, demonstradas na Tabela 4, reforçam o caráter
urbano de Propriá, todavia seu crescimento populacional mais expressivo deu-se até a
década de 70. A construção da ponte metálica sobre o rio São Francisco e o surgimento da
ligação rodoviária pela BR-101 modificou a trajetória urbana local com a emigração de sua
população para outras cidades, apresentando, em 1980, um crescimento lento com
diminuição de população. Na década de 70, constatou-se que:
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“Propriá apresenta grande mobilidade populacional, semelhante à que ocorre na
sua Microrregião. Pode-se entender tal variação como decorrente não só da
redistribuição do espaço geográfico, verificada com a criação de novos
municípios, como também do movimento emigratório” (CONDESE, 1974, p.22).

Tabela 4 - Taxa de urbanização, Propriá, Sergipe
1950 / 91
1950
1960
70,75
76,98
Fonte: CONDESE, 1974 (dados básicos).

Anos
1970
86,16

1980
89,17

1991
87,46

SEPLANTEC, 1996.
Quanto ao gênero, predominava em Propriá a população feminina, pois na década
de 70, residiam na área urbana 53,6% e 50,8% na área rural As mulheres também eram
maioria na população total, cuja representação foi de 53,2%. A população feminina
apresentou ainda um predomínio jovem, significando mais da metade da população,
decorrente do aumento no índice de mortalidade infantil e na taxa de natalidade
(CONDESE, 1974).

A evolução da população do município de Propriá, a partir de 50 foi crescente,
principalmente nas décadas de 50 e 60, e elevada na área urbana desde 50 a 96 (Tabela 3 e
4, e Figura 7). O predomínio urbano, (86,16%), deu-se na década de 80, embora com
tendência de perdas relativas de população, tendo em vista o declínio na taxa de
crescimento da população na década 70/80. As informações das tabelas e da figura,
identificam o forte contingente urbano de Propriá. Em 1991, a população do município era
de 25.091 habitantes dos quais 21.944 residiam na área urbana e apenas 3.147 na área
rural, pulverizados nos povoados de Santa Cruz e São Miguel e as localidades São Vicente,
Boa Esperança, Saco da Boa Esperança e Coité (IBGE, 1998). Propriá apresentou uma taxa
de crescimento de 1,50% no período 80/91, enquanto no período 96/91 foi de apenas
0,70%, demonstrando uma diminuição no ritmo de crescimento da população municipal. A
contagem da população em 1996 identificou um total de 25.986 habitantes no município,
sendo 22.835 na área urbana e 3.151 na área rural. Em relação ao gênero, o IBGE apontou
que na população urbana as mulheres (11.922) são maioria, em relação aos homens
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(10.913) e que, em termos de área rural, para essa mesma classificação, a situação se
inverte, ou seja, os homens (1.608), superam as mulheres 1.543 (SERGIPE, 1997).

2.3.4 Saneamento ambiental

No campo do saneamento ambiental, a distribuição de água para os domicílios é
realizada somente na sede municipal. Propriá apresenta um sistema integrado, que
compreende também os municípios de Cedro de São João e Telha, tendo a sede municipal
43.843 metros de rede, com captação de água no Rio São Francisco (MACÊDO, 1997). O
número de ligações é de 5.639, configurando uma cobertura de 93,77% no fornecimento de
água aos domicílios e nas atividades produtivas como o comércio e a indústria. Esta
situação é considerada satisfatória, embora a população não tenha informações sobre a
qualidade da água, pois não há divulgação dos dados sobre a potabilidade da água do
município.

O esgotamento sanitário é precário, na medida em que as águas servidas de todo o
meio urbano têm sido lançadas a céu aberto, sem tratamento, próximo das moradias, em
áreas alagadas nas lagoas, no Riacho Jacaré ou diretamente no Rio São Francisco. Essa
situação calamitosa é comum à maioria das cidades em Sergipe e repercute negativamente
nas atividades da rizicultura, da pesca, de lazer e do turismo, e termina afetando a
socioeconomia local (MACÊDO op. cit.). Atualmente encontra-se em fase de
implementação a rede de esgotamento sanitário da cidade.

O quadro de carência no setor de saneamento é reforçado pela incidência dos
vetores de doenças encontrados na cidade, destacando-se segundo MACÊDO (op. cit.), os
roedores, os insetos, os aracnídeos e outros que se constituem em foco de doenças
endêmicas e/ou epidêmicas. As doenças tais como malária, dengue, febre amarela e
moléstia de Chagas são transmitidas por insetos; já os roedores são os ratos, que provocam
a peste bubônica e a leptospirose na população. Animais como suínos, caninos, felinos,
aves e outros também são encontrados, inclusive alimentando-se nos focos de lixo ao longo
de todo o meio urbano, servindo de veículo transmissor de zoonoses, principalmente à
população de baixa renda, pois esta é potencialmente vulnerável a doenças.
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Sobre a situação do saneamento ambiental em Propriá, foi apresentada a seguinte
posição:

“... a cidade de Propriá está desassistida de uma política de saneamento
ambiental que privilegie ações em saúde preventiva, tratamento dos dejetos
líquidos, coleta, acondicionamento e destinação final adequada dos resíduos
sólidos. Sendo assim, a garantia da qualidade de vida e da preservação dos
recursos naturais na localidade, dependerá, em boa parte, de ações planejadas
nessa área, o que certamente, faz do saneamento ambiental, através de sua
técnica, um instrumento imprescindível” (MACÊDO, op. cit., p.32).
Por outro lado, os serviços de limpeza pública urbana como a coleta, o transporte
e o destino final dos resíduos sólidos são executados exclusivamente pela Prefeitura
Municipal, tal como na maioria das cidades brasileiras.

A Adema, em 1979, constatou que a quantidade de lixo domiciliar coletado era
cerca de 4 toneladas por dia e a produção per capita de 0,5kg/hab/dia. Convém ressaltar
que o serviço de coleta de lixo não cobria o conjunto dos domicílios urbanos; assim, no
total de lixo gerado na cidade havia um déficit de 7 toneladas por dia, que eram dispostas
em terrenos baldios, quintais e nas margens do Rio São Francisco. Os resíduos coletados
pela Prefeitura eram dispostos em vazadouro a céu aberto na área urbana, e ainda, em
sítios, chácaras ou fazendas próximos à área urbana, com o consentimento do proprietário
(SERGIPE, 1979). A disposição inadequada dos resíduos é uma atitude que compromete a
qualidade de vida da comunidade, degrada as áreas afetadas, prejudicando os recursos
naturais pela poluição.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), em 1989, o serviço
de coleta em Propriá tinha freqüência diária no centro urbano, enquanto nas áreas
periféricas esse serviço executava-se somente nas segundas-feiras e nos sábados, utilizando
como equipamento de transporte o trator com carreta e carroças. O lixo comercial tinha
coleta uma vez por semana; o lixo industrial diariamente; e o lixo hospitalar não era
coletado, por não ser de competência municipal (IBGE, 1992).
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Até dezembro de 1996, o destino final do lixo domiciliar e de varrição era vazado
a céu aberto, no entorno do conjunto habitacional Maria do Carmo Alves, de população de
baixa renda. Esse ambiente apresentava fortes índices de degradação, pela proliferação de
possíveis macrovetores, como roedores, ratos, moscas, baratas e microvetores (diversidade
de bactérias), comprometendo a qualidade de vida da comunidade, em particular das mais
próximas, repercutindo na saúde dessa população. Essa situação também contribuiu em
prejuízos na produção da rizicultura irrigada dos Projetos Propriá e Cotinguiba/Pindoba
desta região, através da infestação de roedores que se alimentavam da lavoura do arroz
(BARRETO, 1996).

A atual lixeira de Propriá está localizada em um terreno afastado da cidade,
distante 4,5km, medindo 22.500m² de área disponível para disposição final do lixo. Foi
adquirida no início da atual gestão administrativa, em 1995, para esta finalidade, atendendo
a solicitação da população e da sociedade civil de retirar a lixeira da entrada de um
conjunto habitacional, como já mencionado.

No que concerne à escolha de uma área para disposição final do lixo do
município, a engenharia sanitária e ambiental adota os seguintes critérios técnicos: (i)
tamanho da área; (ii) localização; (iii) adequação ambiental; (iii) dados básicos ou
inventário físico; (iv) condições de acesso; (v) operação; (vi) recursos disponíveis; e (vii)
classificação da disposição. Esses critérios são adaptados de acordo com as especificidades
de cada município ou local. Dentre os parâmetros citados, ressalta-se que a área escolhida
deve ter adequação nos aspectos quanto à geologia, geotecnia e hidrogeologia (JARDIM,
1995). Nesse sentido, observou-se que a lixeira de Propriá é uma área, cuja geologia
apresenta como substrato o Pré-Cambriano Superior e Unidade Morfo-Estrutural Batólito
de Pernambuco-Alagoas, situado nos Estoques de Biotita-Granodiorito, Cinza-Médio,
Hipidiomórfico, contendo localmente Quartzo-Monzonito Pórfiro (PETROBRÁS, 1999)
(Figura 8). A descrição do substrato acima poderá servir no futuro para análise do
potencial de aproveitamento ou não da área.
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Fonte: PETROBRÁS, 1999.
Figura 8 – Mapa Geológico com localização do vazadouro de Propriá, Sergipe.
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3

METODOLOGIA: A CONCEPÇÃO DO ESTUDO

3.1

BASE CONCEITUAL

A base metodológica deste estudo foi norteada fundamentalmente pela
sustentabilidade, caracterizado por uma abordagem sistêmica, um pensamento holístico e
interdisciplinar conforme preceitua a economia ambiental (MAIMON, 1993). Utilizou-se
ainda como suporte teórico a Agenda 21 (BRASIL, 1996) e a ecologia humana (LIMA,
1984 e ALMEIDA JR., 1994).

A economia ambiental constitui-se em um campo teórico-metodológico
contemporâneo que recebeu aportes da economia neoclássica, na qual as questões
ambientais estão associadas às externalidades das atividades econômicas. Estas se
manifestam, por exemplo, quando a disposição incorreta dos resíduos sólidos compromete
a saúde pública (problemas respiratórios, outras doenças; fortes odores) e o meio ambiente
(degradação de manguezais, beiras-rios, o solo), afetando o padrão da qualidade de vida
dos humanos, sendo necessário o estabelecimento de medidas para neutralizar os danos
destes custos externos (MAIMON, 1993). A definição econômica de dano ambiental,
depende dos aspectos físicos dos impactos dos resíduos sobre o ser humano (biológico,
químico, estético), assim como da reação do indivíduo a seus efeitos (descontentamento,
stress, ansiedade) que se resume na perda de bem-estar (MAIMON, op. cit).

O estudo das características físicas dos resíduos sólidos fundamentou-se em
MANDELLI et. al. (1991), DALTRO FILHO et al. (1994), LIMA (1995) e JARDIM
(1995). Desta forma coletou-se o material dos três extratos diferenciados de renda da
população urbana. A caracterização física dos resíduos sólidos de uma cidade constitui
uma condição sine qua non para se avaliar e desenvolver uma proposta alternativa
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sustentável de seu gerenciamento. A opção por um sistema integrado de gerenciamento de
resíduos sólidos baseada na economia ambiental consiste no balizamento das atividades
relacionadas aos resíduos sólidos no sentido de considerar os custos sociais, para adequar
as falhas de mercado, (CHERMONT & MOTTA, 1996). A opção definida baseia-se na
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais superiores aos custos, tendo em
vista que os custos operacionais relacionados aos resíduos são, entre outros, os custos de
coleta, transporte e disposição final.

A obtenção dos dados das características físicas dos resíduos sólidos urbanos da
cidade de Propriá apontou os materiais e tentou-se utilizar os pressupostos teóricos da
economia ambiental baseados em CALDERONI (1998). Ressalta-se que o estudo está
voltado basicamente para o tripé econômico, social e ambiental, pouco relacionado às
questões de caráter puramente econômico financeiro. Porém, não esquecendo que o
econômico está relacionado com o social.

Nessa perspectiva, a questão fundamental da pesquisa consistiu na verificação da
sustentabilidade dos serviços relacionados aos resíduos sólidos. Assim, a avaliação dos
resíduos sólidos urbanos de Propriá foi realizada também, através da utilização de
instrumentos de pesquisa, como a aplicação de entrevistas, questionários, consultas a
documentos oficiais, fundamentais ao estudo, visando entender a correlação entre os
resíduos sólidos e o seu gerador, suas causas, conseqüências e o modo com que a
comunidade vivencia a problemática dos resíduos.

3.2

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O estudo pautou-se pelas seguintes fases:

I)

coleta de dados com revisão bibliográfica e documental;

II)

definição da amostra e preparação dos questionários institucionais
(Prefeitura e setor da saúde), da sociedade civil e dos domicílios urbanos;

III)

trabalho de campo;
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IV)

tabulação dos questionários;

V)

trabalho de síntese e redação da dissertação.

3.2.1 Estratégias da pesquisa de campo

O desenvolvimento do trabalho de campo na cidade de Propriá consistiu nas
tarefas de reconhecer a área de estudo, realizar entrevistas com aplicação de (01)
questionário no órgão municipal de limpeza pública; (96) nos domicílios urbanos, (05)
para a sociedade civil, representada pelas entidades relacionadas no item 3.3.1 e (06) na
saúde (Anexo 1). Foi realizado também o acompanhamento do roteiro de coleta dos
resíduos sólidos no caminhão compactador e no trator, que realizam o serviço em áreas
distintas da cidade. O trabalho de campo contou com o apoio logístico da Prefeitura
Municipal de Propriá.
A definição estatística para o tamanho amostral da pesquisa nos domicílios
urbanos de Propriá estabeleceu a amostragem aleatória estratificada baseada nos estratos
de renda, utilizando-se da base do IBGE, 1991, que dividiu a cidade em 18 setores
censitários. Esta pesquisa visou elaborar o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos
urbanos a partir dos níveis diferenciados de renda local.

3.3

AMOSTRAGEM DA PESQUISA

3.3.1 Segmento institucional e sociedade civil

As instituições de saúde amostradas representam as três esferas de governo no
meio urbano de Propriá, abaixo relacionadas, responderam aos questionários (Anexo 1).

1. Fundação Nacional de Saúde (FNS);
2. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS);
3. Secretaria de Estado da Saúde;
4. Instituto de Previdência do Estado de Sergipe (IPES);
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5. Secretaria Municipal de Saúde;
6. Conselho Municipal de Saúde.

O questionário enviado ao setor da saúde procurou identificar as doenças
diagnosticadas na cidade que mais afetam a população e que estão relacionadas com a
ausência de saneamento dos resíduos sólidos urbanos, com as principais áreas de
infestação; com a freqüência de internações de doenças infecciosas e parasitárias; com a
população de vetores e a destinação final dos resíduos sólidos destas unidades de saúde.

Em nível governamental foi aplicado, também, um questionário na Divisão de
Limpeza Urbana Pública (Limpurb), Órgão da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, responsável pelos serviços relacionados aos resíduos sólidos urbanos de
Propriá. (modelo em anexo), para obtenção das informações de operacionalização do lixo;
de pessoal; de custo financeiro; de legislação; freqüência da coleta; formas de
acondicionamento; quantidade de lixo gerado e coletado; tamanho da área da lixeira;
catadores, entre outros.

A sociedade civil organizada da cidade de Propriá, em estudo, está representada
pelas entidades abaixo relacionadas:

1. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) ;
2. Federação das Associações Comunitárias do Baixo São Francisco;
3. Movimento de Educação de Base (MEB);
4. Associação de Produtores Agro Industriais de Propriá;
5. Fundação Bradesco.

Neste segmento, igualmente, foi aplicado o questionário em cada organização,
para examinar as ações relacionadas à limpeza pública, procurando avaliar o conhecimento
dos problemas provocados pela disposição incorreta dos resíduos; problemas mais
freqüentes; doenças mais comuns; formas de colaboração para a limpeza pública;
motivações da população para solucionar o problema dos resíduos sólidos, além disso
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observou-se que parte das reivindicações levantadas foi encaminhada aos órgãos e às
autoridades tanto da saúde pública quanto da limpeza pública da cidade.

3.3.2 Domicílios urbanos

A situação sobre os resíduos sólidos urbanos de Propriá foi também avaliada
através da aplicação de questionários no domicílio (modelo em anexo), através do sorteio
do domicílio na rua do respectivo setor, segundo a classe socioeconômica: classe alta (A),
classe média (B) e baixa renda(C) (Tabela 5). O tamanho da amostra para aplicação de
questionário nos domicílios foi assim definida: Classe Alta – sorteio de 5 domicílios por
setor; Classe Média - 6 domicílios por setor e Baixa Renda – 5 domicílios para cada setor.
Para alcançar esta amostra, foi utilizada a seguinte metodologia:
1. Número médio de pessoas por domicílio em cada setor.
2. Dividiu-se o tamanho da amostra, obtido anteriormente no nível de
significância de 5%, pelo resultado correspondente a cada classe,
arredondando o número de domicílios sempre para o maior número
inteiro.

Tabela 5 - Tamanho da amostra domiciliar, Propriá, Sergipe, 1997
Classe
Domicílios
Setor

Baixa
45
1,6,7,8,9,11,12,14 e 18

Média
36
2,10,13,15,16 e 17

Alta
15
3,4 e 5

O IBGE considera para fins de identificação social a renda média nominal do
chefe de família no local, e com base nesse dado, a cidade é dividida em setores
estratificados de renda, conforme Figura 9. Objetivou-se levantar a opinião entre os
moradores a partir da situação do domicílio e em seguida aos aspectos do lixo, tais como:
avaliação do lixo na cidade e na rua do morador; destino; freqüência da coleta; males
provocados; formas de acondicionamento; aproveitamento de materiais; motivo da
reutilização e outras.
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A pesquisa foi imprescindível, pois permitiu levantar informações dos três níveis
de renda da população, que apontaram, sob sua ótica, questões básicas do atual sistema de
coleta dos resíduos sólidos urbanos. Assim, os domicílios pesquisados atuaram como
representantes da sociedade e sua disposição espacial está representada na Figura 9.

3.3.3 Resíduos sólidos urbanos

A caracterização física dos resíduos sólidos da cidade de Propriá foi realizada
utilizando-se os materiais dos três níveis de renda, em dias determinados, com a
colaboração da Divisão de Limpeza Pública Urbana (Limpurb). O período de coleta para a
análise da caracterização física dos resíduos nos três níveis de renda deu-se no verão, nos
seguintes dias 05/12/97 (alta renda), 12/12/97 (renda média) e 23/12/97 (baixa renda). No
Quadro 2 e na Figura 10 apresentam-se os detalhes desses procedimentos. Não houve
necessidade de mudança no roteiro do caminhão coletor compactador, com exceção do
primeiro dia, no qual se realizava a coleta nos setores de alta renda. Essa preocupação teve
a finalidade de não haver mistura de resíduos do bairro a ser analisado com os dos bairros
vizinhos.
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09

08

13
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11

Fonte: IBGE, 1997, Propriá, Sergipe.
Figura 9 - Setores urbanos de Propriá, Sergipe.
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Fonte: IBGE, 1997, Propriá, Sergipe.
Figura 10 – Setores urbanos, segundo o nível socioeconômico, Propriá, Sergipe.
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Quadro 2 - Roteiro de coleta dos resíduos sólidos urbanos segundo o nível
socioeconômico
Nível
socioeconômico

Setores

Classe alta

3e4

Classe média

15 e 16

Classe baixa

7e8

Roteiro

Gerador

1 Praça da Estrela; 2.Rua Lopes Trovão; 3.Rua Pedro
Abreu e Lima; 4. Rua Barão do Rio Branco; 5.Rua Getúlio
Vargas; 6. Rua Serapião de Aguiar; e Rua do Rotary.
1.Praça Santa Luzia; 2. Rua Maruim; 3.Rua do Quadro;
4.Rua Manoel Lima; 5.Rua Dom José Thomaz; 6.Rua
Jackson de Figueiredo; e 7.Rua Olímpio Campos
1.Rua N. Sra. De Fátima; 2.Travessa João Paulo II; 3.Rua
João Paulo II A e B; 4. Rua Jessé Ferreira Trindade; 5.Rua
João de Aguiar Caldas ; e 6.Rua A

Residencial,
comercial e
público
Residencial e
público
Residencial e
público

3.3.3.1 Composição física dos resíduos sólidos urbanos

A composição física dos resíduos sólidos urbanos foi determinada através da
análise das amostras dos três estratos de renda, fundamentada no método do quarteamento,
conforme proposto no sub-item 3.3.1. Para a elaboração da análise do lixo, escolheram-se
dias diferentes, tendo o trator, no dia determinado, coletado resíduos somente nos setores
de uma classe social representativa. O material coletado para a amostra foi recolhido de
dois setores para cada estrato de renda, em dias distintos de acordo com o Quadro 2.

O método de quarteamento foi sintetizado do seguinte modo:
“é o processo de mistura pelo qual uma amostra bruta é dividida em quatro
partes iguais (os quartis), sendo tomadas duas partes opostas entre si para
consistir uma nova amostra, descartando-se as duas partes restantes. As partes
não descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é
repetido até que se obtenha o volume desejado, tomando-se o cuidado de tomar
quartis em posição opostas aos tomados anteriormente” (JARDIM, 1995, p.27).
A caracterização física dos materiais teve os seguintes procedimentos:

1. O trator coletor de lixo descarregou todo o material coletado dos setores escolhidos.
Como tarefa inicial, romperam-se todos os acondicionadores de lixo (sacos plásticos,
caixas), misturando-se ao máximo possível os resíduos nas partes a serem amostradas,
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tendo sido considerado os materiais rolados como latas, plásticos, papéis, papelões e
outros.

2. Em seguida, foram recolhidos da pilha resultante da carga quatro tonéis de 100kg cada,
retirando-se três na base e laterais e o último da parte superior do material.

3. O primeiro quarteamento deu-se com o descarregamento do conteúdo de dois tonéis na
lona plástica, (200kg), aleatoriamente, eliminando-se o material dos dois tambores
restantes.

4. Com os dois tonéis de 100kg de resíduo cada procedeu-se o segundo quarteamento; da
mesma forma anteriormente realizada, foram desprezados dois quartis, vis-a-vis,
resultando em dois montes de 50kg cada e uma nova mistura com 100kg de resíduos,
atingindo-se a amostra propriamente dita; obtiveram-se, assim, as amostras
representativas de cada nível socioeconômico da cidade de Propriá (Fluxograma 1).

A quantidade de 100kg de resíduos sólidos é suficiente para definição da
gravimetria dos resíduos sólidos, pois indica, com a mesma precisão, os valores
equivalentes às amostras superiores a essas quantidades (Klee e Carruth apud
POVINELLI & GOMES, 1990, p.5).

Assim, com os 100kg de resíduos sobre a lona plástica, teve início a catação
manual por componente, através dos seguintes procedimentos:
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TRATOR COLETOR

4 MONTES DE LIXO

MISTURAR O CONTEUDO
DE CADA MONTE
SEPARADAMENTE


100kg

MISTURAR, DOIS A DOIS
MONTES
1+2

3+4

200kg

1° QUARTEAMENTO
FORA
BOM

MISTURAR NOVAMENTE
I

II

100kg

2° QUARTEMENTO
FORA
BOM

AMOSTRA DE
COMPOSIÇÃO FISICA
100kg
Fonte: DALTRO FILHO, 1997.
Fluxograma 1- Obtenção da amostra de lixo representativa de cada estrato de renda de Propriá,
Sergipe, 1997.
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1. Preencheu-se os baldes até a borda, com os resíduos separados, manualmente, por
componente, para determinação de seu peso. Os resíduos sólidos da cidade de Propriá
foram divididos em 12 componentes; são eles: matéria orgânica; plástico duro; plástico
mole; papel; papelão; vidro; metal; absorventes + fraldas; ossos; trapos; coco verde;
restos + inertes; material hospitalar.

2. De posse do material separado, fez-se a pesagem e, através do seu peso líquido (menos
o peso da tara do vasilhame), realizou-se o cálculo da percentagem em base úmida.

De acordo com LIMA (1995), os métodos de análise das características físicas dos
resíduos sólidos são recomendados pelo Institute of Solid Waste da American Public
Works Association (APWA). Este órgão internacional de padronização de normas de
limpeza pública tem o objetivo de reduzir as incertezas nas análises e na formulação das
composições de resíduos, para a obtenção de resultados consistentes e homogêneos.

3.4

TRATAMENTO DOS DADOS

A análise dos dados foi realizada com base na estatística simples, através da
percentagem, com a tabulação dos questionários aplicados nos domicílios urbanos e a
composição física dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá.

3.5

NORMALIZAÇÃO DO TEXTO

A elaboração do texto seguiu as recomendações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) (ABNT, 1989a, 1989b, 1992).
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4.

RESULTADOS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO

4.1

AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE PROPRIÁ

4.1.1 Operacionalização do serviço de limpeza urbana da cidade de Propriá

As atividades do sistema de limpeza urbana compreendem os serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do município. Em Propriá a
execução desses serviços são de competência da Limpurb, divisão vinculada à Secretaria
de Obras Transporte e Urbanismo Municipal, cuja realização é direta. Os serviços de
limpeza e conservação urbana municipal consistem na varrição, limpeza de vias e
logradouros públicos, coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos para disposição final
na lixeira pública municipal.

Segundo a Limpurb os resíduos sólidos urbanos gerados são de origem domiciliar,
comercial, público (varrição de logradouros, feiras e mercado), industrial e ‘especial’
(entulho). Em 1997, a coleta diária foi de cerca de 14 toneladas, nas quais inclui-se o
entulho.

A freqüência da coleta dos resíduos sólidos é diária (exceto domingo), no turno
diurno e cobre 89,8% dos domicílios urbanos e do setor comercial. O atendimento de
coleta distribui-se do seguinte modo: domiciliar e comercial, diariamente; industrial,
quarta-feira e sexta-feira; hospitalar, não tem coleta, uma vez que este tipo de resíduo tem
destino final nas fossas das respectivas unidades de saúde, com exceção da coleta de uma
clínica médica; e os serviços de varrição, capinação, poda e entulhos ocorrem conforme a
demanda.
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A modalidade da coleta é de porta em porta e, em pontos considerados
estratégicos, na cidade, existem tonéis, que em muitos casos não são utilizados por parte da
população, que dispõe seus resíduos nas proximidades dos depósitos (tonéis),
transformando esses locais em focos de lixo.

Esse serviço dos resíduos sólidos caracteriza-se pela ausência de técnicas
operacionais adequadas, tendo em vista a não obrigatoriedade do acondicionamento do lixo
em saco plástico pela população. No entanto, a meta principal da Limpurb é atender da
melhor forma possível os domicílios. O acondicionamento é feito em recipientes
diferenciados utilizando sacos plásticos, contenedores de pneus, baldes, bacias e caixas de
papelão, além dos tonéis espalhados na cidade. O trabalho dos garis consiste em recolher
os vasilhames de porta em porta para descarte no coletor. A coleta de resíduos na cidade de
Propriá, realizada diariamente, é desnecessária e antieconômica, já que os serviços dos
resíduos sólidos urbanos exigem modificações de caráter técnico-operacional, no sentido
de otimizar a mão de obra, os equipamentos e minimizar seus custos.

Sob este aspecto acrescenta-se ainda, sucessivas paradas para recolhimento do
lixo, com varrição em pontos que se transformaram em lixeiras. O desperdício (tempo
morto) para execução do serviço se dá pelas paradas nos focos de lixo, pois a coleta,
inclusive de entulho, e a varrição comprometem a qualidade do serviço, através da
sobrecarga do veículo e do tempo de execução das tarefas.

Operacionalmente as atividades da Limpurb, em 1997, eram executadas por uma
frota composta por: dois tratores com reboque; dois caminhões caçamba; um caminhão
com carroceria comum, um coletor compactador e cinco carroças. Esses equipamentos
realizavam a coleta do centro e das principais ruas do meio urbano; os caminhões
caçambas recolhiam os resíduos da rua da Linha e do bairro Remanso, pela manhã e à
tarde, no conjunto Maria do Carmo Alves e na área comercial; o caminhão comum
coletava os pontos de lixo, pela manhã, na orla (rua da Frente) do Rio São Francisco
(Figura 11).

81

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

Figura 11 – Roteiro de coleta e focos de lixo, 1997 e 1998, Propriá, Sergipe

Em 1998, a Limpurb realizou uma campanha, visando à colaboração da população
da cidade, incentivando os moradores a colocarem os resíduos na porta, no horário da
coleta, e não nos pontos de lixo. Houve ainda uma mudança em parte do roteiro da coleta,
do seguinte modo: o percurso da coleta de toda a rua da frente passou a ser realizado pelo

82

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

caminhão aberto; antes era feito pelo coletor compactador. Essa mudança deu-se visando à
racionalização de combustível, uma vez que esse percurso era feito, anteriormente, por
dois veículos. Isso porque na rua da Frente havia muitos pontos de descarte que se
transformaram e, com essa mudança, parte destes focos de lixo foram eliminados.

O então plano de coleta da Limpurb mantinha uma distribuição de serviços entre
os setores urbanos de Propriá, com características operacionais distintas, conforme o
roteiro de coleta realizado em 03 de outubro de 1997. O caminhão coletor compactador
realizava suas atividades diárias com uma guarnição de 01 motorista e 03 garis. O roteiro
do trator com reboque era efetuado por 01 tratorista e 03 garis; servidos de equipamentos
auxiliares de coleta, pá e vassoura. Esse serviço tem sido executado sem utilização de
equipamentos de segurança (EPIS), como: luvas, botas, máscaras e fardas.

A guarnição da coleta, mão de obra responsável pela execução do serviço, é
composta por 15 garis, 6 motoristas, 31 varredores e 2 capinadores. Os garis, pela natureza
da sua atividade, estão expostos a riscos de doenças de caráter físico, biológico, químico e
ergonômico, além dos riscos de acidente de trabalho.

Ainda, o fator agravante no desempenho do trabalho é o alto índice de alcoolismo
entre esses trabalhadores, pois 72,2% fazem consumo de bebidas alcóolicas durante a
jornada de trabalho, tornando-os vulneráveis às doenças transmitidas pelos resíduos. Entre
as doenças comuns nos garis destacam-se as dermatológicas como a escabiose e
dermatites, além das parasitoses intestinais (BARROS et al., 1998). Outro fator agravante,
tal como já observado, é que os garis trabalham de chinelo e até de bermuda, colocando-os
em situação vulnerável aos efeitos perversos que a atividade os submetem (Figura 12).
Segundo a Limpurb foi distribuído para os garis, alguns equipamentos como: luvas e botas,
porém existe uma resistência por parte da guarnição no uso desses materiais.

Ressalta-se que os serviços são executados pela Prefeitura, com pouca eficiência,
pois não obedecem a nenhum critério técnico. Isso resulta ainda da falta de equipamentos
apropriados e do despreparo profissional. Os critérios básicos de manejo dos resíduos
sólidos referem-se as ações obrigatórias, de responsabilidade da administração municipal, e
operações envolvidas no gerenciamento, que estão interligadas umas às outras tais como:
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planejamento eficiente da coleta; dimensionamento do transporte; tratamento adequado.
Esses requisitos apresentam resultados positivos quando acompanhados de campanhas
educativas direcionadas à conscientização da população nos aspectos da limpeza da cidade,
tais como divulgação dos locais, dias e horários da coleta, e a regularidade na execução do
serviço.

Figura 12 - Coletor compactador e guarnição recolhendo o lixo do
chão em ponto de coleta na Avenida Gracho Cardoso,
Propriá, Sergipe.

Sobre o tipo de pavimentação dos logradouros existentes no percurso da coleta,
em 1997, o revestimento constituia-se de pedra, paralelepípedo e piçarra, porém em 1998,
parte da cidade foi revestida com pavimentação de asfalto, melhorando a qualidade desse
percurso. Parte da coleta é feita com as carroças de tração animal, que fazem o
recolhimento dos resíduos nas ruas e becos estreitos e íngremes, de difícil acesso, e,
manualmente nas áreas próximas das lagoas e nas ruas estreitas.
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A disposição final dos resíduos sólidos urbanos ocorre com a operação de simples
descarga do lixo no solo a céu aberto, sem o uso de técnicas como: espalhamento,
compactação e cobertura de material inerte (arenoso), para evitar os danos de poluição
previstos nos lixões (Figura 13). Eventualmente, um trator espalha os resíduos
amontoados, empurrando-os na vala (grota), no fundo do terreno. Esse procedimento
acarreta prejuízos econômicos à Prefeitura e ambientais à área, pois minimiza a utilização
da lixeira com redução de sua vida útil, exige um número maior de horas/trabalho de trator
no espalhamento e compactação dos resíduos, enfim, torna essa forma de
operacionalização inadequada.

Figura 13 - Disposição dos resíduos sólidos no vazadouro municipal,
1999, Propriá, Sergipe.

Diante dessa realidade, o atual governo municipal propôs em projeto ao Governo
Federal, como alternativa de tratamento, a instalação de uma Usina de Reciclagem e
Compostagem de resíduos sólidos no município de Propriá, com a finalidade de atender
sua área urbana bem como de municípios vizinhos, como: Cedro de São João, a 6km de
distância, Telha, a 5km, São Francisco, a 18km e Japoatã a 17km de distância. Todos estão
num raio de 20km, e, com a implantação da Usina, utilizariam a mesma área do atual
vazadouro (PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ, 1998). Convém salientar que este
projeto não contemplou recursos para recuperação da lixeira, que tem recebido resíduos
desde 1995. Essa área, segundo estimativa de um geólogo da Codise, em 1996, tem uma
vida útil para 10 anos, tendo em vista a vala onde os resíduos são tombados de tempos em
tempos. Ela apresenta um razoável volume de resíduos, exigindo assim uma recuperação
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do passivo ambiental imposto em 4 anos de intenso uso do solo. Por passivo ambiental
entende-se que são os custos de recuperação, ou efeitos negativos, provocados pelo
acúmulo dos resíduos sólidos no vazadouro a céu aberto do período de uso, ou seja são os
danos causados pela poluição decorrentes do lançamento do lixo sem tratamento
(COMUNE, 1992).

Os custos para implantação da usina de compostagem e reciclagem de resíduos
sólidos foram orçados em R$ 375.000,00, com recursos alocados do Orçamento do
Governo Federal, através do Programa de Ação Social em Saneamento (PASS). Sua
operacionalização e manutenção serão obrigações da Prefeitura, através da arrecadação do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Porém, as recentes medidas econômicas de
contenção de gastos da União, entre outras previsões, cortou o orçamento no qual incluíase a Usina de Propriá, retirando da Prefeitura a oportunidade de iniciar as ações no campo
governamental, de reaproveitar e reciclar os resíduos sólidos urbanos.

Segundo a Limpurb, os custos mensais e anuais respectivamente, da coleta e do
transporte dos resíduos sólidos urbanos de Propriá são de R$ 14.603,00 e R$ 175.236,00,
conforme estão discriminados na Tabela 6. Esses dados de custos da limpeza urbana são
ínfimos, quando comparados com os custos da Secretaria da Saúde municipal. Verifica-se
que a limpeza urbana representa apenas 16,33% do orçamento mensal da saúde, que é o
segmento mais estruturado em termos de recursos financeiros. Ressalta-se que o
conhecimento dos custos com os serviços de coleta e transporte dos resíduos é importante,
pois isso serve para se avaliar a receita municipal e sua capacidade de pagamento para
realização do serviço. Contudo, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Propriá
reestruture os serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos,
no sentido de minimizar os seus custos e otimizar a oferta desses serviços.

Além disso, não existe cobrança de taxa para execução desses serviços, com
exceção do recolhimento de entulho, cuja taxa tem sido, na maioria das vezes, dispensada.
Os usuários, em alguns casos, têm solicitado ao Prefeito a dispensa da taxa cobrada,
alegando falta de condições financeiras. Esta atitude reforça a posição de alguns teóricos
sanitaristas, quando afirmam que os serviços dos resíduos, de modo geral, recebem
tratamento paternalista, uma vez que, na maioria das cidades brasileiras, não existe
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cobrança por este tipo de serviço e, quando é feita a cobrança da taxa, parte da população
não paga pelo serviço. Tanto a falta de cobrança da taxa de limpeza de entulho, quanto o
desconhecimento dos custos dos serviços é um indicador de fragilidade do setor.

Constitucionalmente, os municípios são responsáveis pelos custos dos serviços de
limpeza pública (BRASIL, 1997); no entanto, como estes não são baixos, os orçamentos
municipais não têm conseguido manter um padrão razoável de tais serviços.

Tabela 6 - Custos mensais de operação dos serviços de coleta dos
resíduos sólidos urbanos, Propriá, Sergipe, 1998
Discriminação
Valor mensal (R$)
Valor anual (R$)¹
Material de consumo
569,00
6.828,00
Peças de reposição (carros)
1.500,00
18.000,00
Combustível
1.144,00
13.728,00
Funcionários (salários + encargos)
11.390,00
136.680,00
Total
14.603,00
175.236,00
Fonte: Prefeitura Municipal de Propriá, 1998.
¹ Valores estimados com base nos custos mensais, sem inflação, considerando que no período a economia
não era indexada.

No que concerne à participação da população nos serviços relacionados aos
resíduos sólidos, esta restringe-se à colocação dos seus vasilhames com os resíduos na
porta ou nos tonéis e também nos focos de lixo na cidade. Todavia, parte desses habitantes
reutilizam no cotidiano alguns materiais. A Prefeitura exerce seu tradicional papel, que é o
de recolher os resíduos, seja de porta em porta, seja nos pontos de coleta (tonéis). Não
existe um incentivo para que a população contribua na otimização dos serviços. A
sociedade civil tem uma pequena participação, uma vez que algumas entidades como o
Movimento de Educação de Base (MEB), a Associação dos Produtores Agro-industriais e
o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) solicitaram à Prefeitura
Municipal ações educativas para a população. O projeto da Usina de Reciclagem e
Compostagem da Prefeitura previa ações para o desenvolvimento comunitário no meio
urbano de Propriá, através de mobilização e organização comunitária, capacitação
profissional e educação sanitária (PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ, 1998).
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4.1.2 O perfil dos catadores em Propriá

A presença de catadores em Propriá, no período de realização da análise das
características físicas do lixo no vazadouro, foi observada apenas no horário de almoço o
serviço de catação de materiais de algumas pessoas adultas. No entanto, a pequena
quantidade de catadores no lixão não significa a ausência destes na cidade. Em Agosto de
1999, constatou-se, a existência de cerca de 30 pessoas, entre as quais algumas crianças.
Segundo declaração de um catador no local, a metade destes são crianças que procuram,
em sua maioria, “sucata fina” tal como alumínio, cobre, bateria de carro, metal (torneira,
castiçal e outros) e bronze, vendida a um sucateiro em Propriá, que, por sua vez, revende
para o Sucatão em Aracaju, pelos preços/kg conforme Tabela 7. O sucateiro de Aracaju
vai comprar na maioria dos municípios do Baixo São Francisco como: Telha, Cedro de São
João, Neópolis e outros, sempre que recebe o aviso de ter suficiente quantidade de
materiais separados.

Tabela 7 - Preços de materiais, sucata fina, por quilo, Propriá e Aracaju, Sergipe
1999
Materiais de catação
Alumínio
Cobre
Bateria de carro
Metal
Bronze

Pagos em Propriá (R$/kg)
0,50
1.00
0,15
0,60
0,60

Pagos em Aracaju (R$/kg)
0,90
1,50
0,25
0,90
0,70

Em Agosto de 1999, constatou-se que a realidade dos catadores de lixo de Propriá
pouco difere da situação dos demais, em outros locais ou cidades, pois sobrevivem do que
conseguem separar no meio do lixão (Figura 14). A maioria deles vai a pé realizar a
catação e poucos possuem bicicleta para locomoção. Ressalta-se que não existe moradia
nem morador na lixeira, seus freqüentadores deslocam-se no circuito ida e volta de forma
irregular, sem ter dia certo de catação.

Outros catadores recolhem e juntam (Figura 15 e 16) alguns materiais como
cobre, alumínio “(latinhas)” e vidro para venderem a um comprador de Arapiraca
(Alagoas), ao preço respectivamente de R$ 1,50; R$ 2,00 e R$2,00 o quilo. Os
compradores/sucateiros de vidro, alumínio e ferro são provenientes de Aracaju, Maceió e
Neópolis e realizam negócios de compra e venda dos materiais em Propriá e Aracaju.
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Figura 14 - Catadores em atividade após a descarga do coletor
compactador, Propriá, Sergipe, 1999.

Figura 15 - Material separado esperando sucateiros de latas, Propriá,
Sergipe, 1999.

Um dos catadores investigados declarou que catava ferro velho (latas, pedaços de
cano, torneiras e outros), mas parou de catar e vender porque não havia demanda. Em
seguida afirmou que:
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Figura 16 – Material separado (latas de óleo de cozinha) esperando
comprador, Propriá, Sergipe, 1999.

“vivi 30 anos em São Paulo, era catador de papel e papelão e com esse dinheiro
sustentava minha família, comprei terreno e construi uma boa casa, mas tive que
voltar porque os filhos deram pra marginal, agora vivo da aposentadoria que a
mulher deixou. Já dormi, já cozinhei nessa lixeira para guardar meus materiais.
Estou catando resto de comida para os porcos”.
O entrevistado afirmou que os compradores de materiais se queixam dos custos,
pois suas despesas totalizam o pagamento da diária do motorista, do ajudante, e mais o
custo do combustível. Além disso as latas apresentam-se em um volume bastante
significativo, o que encarece seu transporte pois, elas não estão compactadas ou
enfardadas, dificultando sua saída do lixão e na ótica econômica do sucateiro não
compensa ir buscá-las. Esse tipo de material custa R$ 0,40/kg.

Outro entrevistado declarou que: “junto parafuso, televisão, peças de metal e
aproveito consertando bicicleta, guarda-chuva, sombrinha e calçados. Venho aqui só de
vez em quando”. Esse catador estava de bicicleta; os demais não têm transporte.

Na hora em que o coletor compactador chegou, aproximaram-se três pessoas, as
quais declararam que catam “restos de comida para lavagem de porcos e do cachorro”.
Essa prática de alimentar animais com os materiais encontrados no lixo é antiga em
Propriá; inclusive a Limpurb declarou que a retirada da lixeira do Conjunto Maria do
Carmo, causou reclamação de algumas pessoas, afirmando que os porcos iam ficar sem
alimento.
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No vazadouro havia apenas 04 crianças catadoras (Figura 17 e 18) e todas
declararam que catam alumínio (latinha) e cobre e vendem para o sucateiro em Propriá.
Essas crianças costumam ir ao lixão dias alternados; estão matriculadas na escola mas não
freqüentam constantemente. No horário da aula estavam na catação e duas delas moram no
bairro Remanso, as outras moram perto da Fundação Nacional de Saúde (FNS) próxima do
Conjunto Maria do Carmo Alves. Elas afirmaram que vêm crianças de Neópolis e Malhada
dos Bois catar materiais no vazadouro. Ao chegar o coletor compactador todas
abandonaram a entrevista para realizar a catação. Observou-se que elas têm habilidade na
abertura dos sacos de lixo, juntando-se nessa tarefa não só crianças, mas também adultos.

Figura 17 - Crianças na catação de materiais após a descarga do
coletor compactador, Propriá, Sergipe, 1999.

Do ponto de vista econômico, os catadores fazem parte do setor da economia
informal do país, economia subterrânea, pouco qualificada, mas tão produtiva quanto a
economia formal.
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Figura 18 - Crianças na catação de materiais, após a descarga do
coletor compactador, Propriá, Sergipe, 1999.

Pelo ângulo social, quando se trata de catadores, os números estão sempre sujeitos
a divergências, tais como suas quantidades por lixão. Nas grandes cidades existem algumas
facilidades de acessibilidade, de transporte dos materiais e outros. Em Propriá há muita
dificuldade para exercer a atividade, uma vez que o acesso ao lixão só pode ser mesmo a
pé. Eles não têm transporte e os materiais catados são acondicionados em sacos e
transportados nas costas. O catador é apenas a ponta de uma grande estrutura; constitui-se
no elo mais humilde da cadeia econômica

da atividade da reciclagem. Acima dos

catadores encontram-se os sucateiros e, no final, a indústria. Contudo, em que pesem as
dificuldades desse ramo, as pessoas terminam por encontrar outras formas de sobreviver,
ganhando dinheiro no lixo. O trabalho assalariado está difícil e a economia informal tem
crescido na crise; são homens, mulheres e até crianças que trabalham sem registro, como
autônomos.

4.2

OS
RESÍDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
INSTITUCIONAL DO SETOR DA SAÚDE

NA

PERSPECTIVA

As entrevistas realizadas em instituições ligadas ao setor de saúde indicaram
várias doenças relacionadas com os resíduos sólidos que mais afetam à população, tais
como: “poliverminoses”, “diarréia”, “hepatite A”; “parasitoses”, “gastroenterites”;
“doenças diversas provocadas por roedores, insetos e animais peçonhentos”; “cólera”,
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“dengue”, “micose”; “escabiose” e “ferimentos causados por mosquitos” (Quadro 4,
Anexo 2).

A prevalência desses casos comprova o nível de precariedade do saneamento
ambiental da cidade de Propriá e seus reflexos na saúde da população, pois a incidência de
casos de diarréias e outras relacionadas são provavelmente causadas por verminoses, que
por sua vez estão associadas à falta de saneamento básico na comunidade. A gravidade
dessa situação é também proporcionada pelas deficiências de um trabalho educativo
vinculado a medidas sanitárias e isso contribui para a manutenção de focos de resíduos nas
proximidades de suas habitações. Por outro lado, segundo os dados consolidados e obtidos
na Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde,
referentes a casos notificados de agravos compulsórios relacionados às precárias condições
de saúde, em Propriá, em 1997, encontram-se a hepatite e a dengue. Portanto, campanhas e
até mesmo medidas sanitárias, sobre os resíduos sólidos, devem ser efetivadas, no sentido
de melhorar a qualidade de vida em termos de saúde pública (Figura 19).

Figura 19 – Foco de lixo na entrada do Conjunto Maria do Carmo
Alves, local da antiga lixeira, Propriá, Sergipe, 1999.

Os impactos dos resíduos sólidos na saúde do homem têm sido referenciados em
alguns estudos de epidemiologia, a incidência de doenças em comunidades carentes.
Tchobanoglous apud HELLER (1997) menciona os aspectos da saúde pública com a
disposição correta dos resíduos sólidos, afirmando que nos Estados Unidos foi estabelecido
um rol de 22 doenças referentes a essa questão. No Brasil, as principais doenças ligadas ao
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lixo observadas por HELLER e MÖLLER (1995) são: peste bubônica, tifo murino,
leptospirose, febre tifóide, salmonelose, cólera, amebíase, disenteria, giardíase, malária,
leishmaniose, febre amarela, dengue, filariose, cisticercose, toxoplasmose, triquinelose e
teníase.

As áreas consideradas de infestação das principais doenças listadas pelas
instituições de saúde, no meio urbano de Propriá (Quadro 5, Anexo 2), são: o “bairro
Remanso”, o “conjunto Maria do Carmo”, o “bairro Fernandes”, “parte do bairro Nova
Fátima e adjacências do Mercado Municipal”. A maior parte destas áreas situa-se na
periferia da cidade, são densamente povoadas, apresentando uma incidência relevante de
focos de resíduos. Portanto, nessas áreas, o estado de saúde da população não é precário.
Os efeitos psicossociais provocados pela proximidade dos domicílios aos pontos de
disposição final dos resíduos sólidos urbanos constitui-se em forte influência, segundo
HELLER (1997), ao estresse ambiental, ou seja, eventos ambientais que ameaçam o bemestar da população.

A epidemiologia, no contexto das relações sociais, sugere que:

“o ‘lixão’ e os microrganismos que fazem parte dele, atingem as populações de
forma diferenciada. Primeiramente, os mais próximos, populações
marginalizadas dos centros urbanos e, em segundo lugar, enfraquecidas pelas
péssimas condições de vida, portanto mais suscetíveis à que, as doenças mais
simples os atinjam até o óbito” (BERTUSSI FILHO, 1994, p.11).
A pesquisa apontou que em Propriá, mesmo com a recente melhoria no serviço de
coleta dos resíduos sólidos realizada pela Prefeitura, as populações mais pobres ainda são
as que apresentam menor acesso a este serviço, pois em algumas áreas como a avenida
Nossa Senhora de Fátima (setor 15), no bairro Brasília (setor 10) e no bairro América, o
veículo coletor (trator e/ou carroça) não realiza a coleta com regularidade e os moradores
dispõem os resíduos em locais contendo tonéis da Prefeitura, nos terrenos baldios e na
lagoa nas proximidades do domicílio, transformando estes locais em focos de doenças.
Essas práticas incorretas de descartar o lixo é um costume e/ou antigo vício da população e
está vinculado com sua cultura. Boyden et al apud DIAS (1994) afirmam que a qualidade
do ambiente é um conceito variável e está relacionado com a cultura.
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Os focos de resíduos sólidos são excelente meio de cultura para a proliferação de
microrganismos patogênicos, uma vez que este ambiente é altamente propício pela
presença de abrigo, alimentação e água. É importante evitar que os microrganismos tenham
acesso ao ambiente ou ao homem, caso contrário manifesta-se o processo de contaminação
e de doenças, constituindo-se em séria ameaça à saúde coletiva (LIMA, 1995).

No tocante às doenças com maiores freqüências de internações, constataram-se,
na entrevista, as “gastroenterites”, “doenças do aparelho respiratório (insuficiência
respiratória, asma alérgica)”, “doenças cardíacas”, “gastrite aguda”, “parasitoses
(vermes)”, “doenças de pele (escabiose)”, “doenças infecciosas e parasitárias”, “doenças
do

aparelho

genito-urinário”,

“doenças

do

aparelho

digestivo”,

“pneumopatias

(pneumonias)” e “desnutrição (anemia)” (Quadro 6, Anexo 2). Essas doenças são, em
parte, relacionadas com os resíduos sólidos, tais como as gastroenterites, parasitoses,
doenças de pele, do aparelho respiratório, doenças infecciosas, parasitárias e outras.

A pesquisa revelou que os insetos e animais nocivos mais comuns presentes nos
resíduos sólidos em Propriá são: os “roedores” (ratos), as “baratas”, os “mosquitos”, as
“moscas”, os “animais peçonhentos (aranhas e escorpiões)”, os “cães acometidos de
calazar” e os “porcos” (Quadro 7, Anexo 2). Este resultado enquadra-se no que
BERTUSSI FILHO (1994.) relata sobre as principais espécies de animais veiculadores de
moléstias presentes nos resíduos, como os mosquitos: cules pipiens fatigans, conhecido
como pernilongo, muriçoca, carapanã e outros, responsáveis pela veiculação de algumas
viroses e da filariose. O aedes aegypt, é responsável pela febre amarela e a dengue; as
moscas: musca doméstica, espécie mais importante como vetor de doenças infectocontagiosas, abriga em seu corpo mais de cem espécies diferentes de agentes patogênicos
como as bactérias, vírus e protozoários; muscina stabulaus existe com freqüência em locais
de abrigos de animais, apresenta como doenças mais freqüentes a febre tifóide, a
salmonelose, a disenteria e outras infecções; citam-se ainda outras espécies pela
importância sanitária, Phaenicia cuprina, Chrysomya putoria, Chrysomya albiceps e
Chrysomya megacephala.
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Os roedores, que a literatura cita como ratos domésticos, são responsáveis por
danos de ordem econômica e sanitária e por cerca de 22 doenças, das quais as principais
são o tifo murino, a leptospirose, as diarréias, as disenterias, a triquinelose e a cisticercose.
Essa espécie convive principalmente nas habitações que não dispõem de condições de
saneamento e suas principais espécies foram listadas por BERTUSSI FILHO (op. cit.):
Rattus rattus, também conhecido como rato de telhado, porque gosta geralmente de lugares
altos e secos; Rattus norvegicus, ou rato de esgoto, muito conhecido como ratazana.
preferem os locais úmidos e são excelentes nadadores; Mus musculus, conhecidos como
rato caseiro ou camundongo, são muito rápidos e vivem em locais secos e abrigados.

Outros vetores que transmistem moléstias são as baratas, responsáveis por várias
doenças desencadeadas por bactérias e protozoários que entram em contato com o homem.
As principais espécies citadas por BERTUSSI FILHO (op cit.) são: Periplaneta
americana; Periplaneta australasiae; Blatella germanica; e Blatella orientalis.

Com relação ao destino final dos resíduos sólidos gerados nas unidades de saúde,
em Propriá, observa-se que somente a FNS, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social utilizam a incineração e a fossa seca, enquanto as demais instituições descartam
seus diversos resíduos na “lixeira municipal” (Quadro 8, Anexo 2). As unidades de saúde
que dispõem seus resíduos sólidos na “lixeira municipal” estão agindo de modo incorreto,
infringindo a legislação. A fossa seca é um método de destinação final de resíduos
hospitalares ultrapassado e inadequado, pois não tem revestimento, permitindo que os
dejetos se infiltrem no terreno, podendo até contaminar o lençol freático (Carvalho apud
DIAS, 1994). A incineração dos resíduos tem sido também utilizada em algumas unidades
de saúde, no entanto, se a tecnologia da incineração empregada no estabelecimento não for
adequada conforme os requisitos legais, ou se o equipamento for operado por pessoas sem
qualificação, a combustão pode ser incompleta, causando poluição do ar, contendo
substâncias químicas altamente tóxicas, tais como as dioxinas e os furanos. Ressalta-se que
a adoção dessa tecnologia deve se ater à Portaria n° 400 de 06/12/77 do Ministério da
Saúde, a Portaria n° 053 de 01/03/79 do Ministério do Interior (Minter) e a Resolução n°
001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de 25/04/91, em vigor.
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4.3

OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA

Em investigação realizada com os representantes da sociedade civil organizada de
Propriá constatou-se que 80% destas pessoas participaram de ações no campo da limpeza
pública enfatizando que “as comunidades pediram a mudança da lixeira por conta da
proximidade com a zona urbana”. Declarou-se também ter ocorrido “reunião com a
Secretaria de Obras e Serviços com vista a buscar soluções” e relatou-se ainda que existe
a “participação ativa dos alunos e funcionários na conservação da limpeza e coleta do lixo
na área interna e externa da escola”, enquanto o representante de outra organização
declarou-a como “sendo exemplo para os outros”. Estas afirmações mostram que as ações
são estruturadas no interior de cada representação e, embora a referência espacial seja a
mesma, elas são isoladas e com pouca abrangência do problema (Quadro 9, Anexo 2).

Com relação ao serviço de coleta de lixo municipal, 60% dos entrevistados
consideraram “boa”; 20% “ótima e 20% “ruim” (Quadro 10, Anexo 2). Assim, grande
parte entende que o serviço de coleta de lixo, no meio urbano de Propriá, melhorou depois
da transferência do ‘lixão’ do conjunto Maria do Carmo para o terreno adquirido pela
Prefeitura, melhorando a qualidade de vida da comunidade.

Sobre o conhecimento que se tem dos problemas que a disposição incorreta do
lixo provoca, todas elas, responderam afirmativamente (Quadro 11, Anexo 2). Portanto, as
representações têm o conhecimento dos males que os resíduos podem causar. E são canais
que deverão ter participação ativa na conscientização/sensibilização da população, no que
se refere à educação sanitária.

Quanto aos principais problemas gerados pela disposição incorreta dos resíduos,
todas reconheceram que essa atitude provoca danos à “saúde”, problemas de “poluição da
água”, do “solo” e do “ar” e “proliferação de insetos e roedores” (Quadro 11, Anexo 2).
Estes resultados demonstram que, ainda que as ações sejam desarticuladas no meio
ambiente urbano de Propriá, existe a consciência de que os resíduos são causadores de
problemas, embora se desconheça a magnitude dos mesmos.
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Com relação à prevalência das doenças identificadas na população, destacam-se: a
“diarréia”; “verminoses”; “dermatites (micoses, escabiose)”; “conjuntivite (irritação nos
olhos)”; doenças “respiratórias (bronquite e gripe)”; “febre”; “dor de cabeça”;
“intoxicação”; “cólera” e a “dengue” Quadro 12, Anexo 2).

Quando questionadas se as doenças referidas acima estavam relacionadas à
disposição incorreta dos resíduos, 100% dos entrevistados responderam positivamente
(Quadro 13, Anexo 2). Essas declarações confirmam que eles têm consciência dos
malefícios na população, causados pelo contato com os resíduos sólidos urbanos.

A colaboração para melhorar a limpeza pública urbana, deve-se pautar em:
“campanhas educativas”, “inclusão do problema nas pautas de discussão com as
organizações e turmas de alfabetização”, “ação junto aos órgãos públicos e privados”. As
campanhas educativas foram indicadas por todas as entidades entrevistadas, observando-se
desta forma a necessidade de um trabalho educativo com os moradores da cidade de
Propriá (Quadro 14, Anexo 2).

No que diz respeito à motivação da população para resolver o problema dos
resíduos sólidos no meio urbano, constatou-se na investigação que 60% reconhecem que a
população está disposta a cooperar na melhor disposição dos resíduos; 20% não
responderam à questão e 20% afirmam que a população pouco participa deste assunto
(Quadro 15, Anexo 2).

A problemática dos resíduos sólidos no meio ambiente urbano tem sido uma das
preocupações em Propriá. Entretanto, ela não atinge a todos em termos de grandes riscos,
bem como não alcança igualmente a todos na mesma proporção, embora preocupe parte da
população que tem consciência da questão. Porém, se por um lado alguns são mais
imediatamente atingidos, seja pela proximidade cotidiana dos focos de lixo, seja pela
ausência de recursos para buscar soluções próprias, por outro, uma fração desses habitantes
apenas espera que o poder público cumpra com a responsabilidade de retirar o lixo de suas
imediações.
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4.4

OS RESÍDUOS SÓLIDOS NA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO URBANA

O crescimento da população urbana de Propriá significa, entre outros fatores, o
aumento na geração dos resíduos sólidos na cidade, pois, em 1979, os dados da Adema
indicaram uma geração diária em torno de 11 toneladas, das quais apenas 4 toneladas eram
coletadas. Em 1997, a quantidade diária de resíduos coletados, segundo a Limpurb, foi de
14 toneladas, tendo a cidade uma cobertura de cerca de 90% desse serviço, que é
descartado no vazadouro a céu aberto. Todavia, a forma comprometedora como os resíduos
estão sendo dispostos nos dias atuais, fatalmente reduz sua utilização. Essa situação se
agrava à medida que, tal como na maioria das cidades brasileiras, esgotam-se os espaços
físicos para instalação de aterros sanitários no futuro. Ressalta-se que a Prefeitura teve
dificuldade para conseguir a área em que se localiza o vazadouro.

Os riscos socioambientais enfrentados, atualmente, no meio urbano de Propriá,
assumem dimensões preocupantes, não apenas pelo contingente de população que descarta
um volume diário razoável de resíduos, mas pela ausência de um adequado sistema de
tratamento. Essa problemática tem suas raízes a partir da década de 50, pois o crescimento
da cidade deu-se por expansão das áreas periféricas; nestas os moradores construíram suas
moradias, em locais insalubres, desprovidos de serviços de infraestrutura urbanos básicos,
entre os quais o saneamento, tal como a coleta, o transporte e a disposição dos resíduos
sólidos, os quais são requisitos que garantem um mínimo de qualidade de vida à
população.

Com base nas entrevistas realizadas com os moradores, no meio urbano de
Propriá, verificou-se primeiro a observação de três questões, como: a escolaridade do chefe
da família, a sua ocupação principal e o número de pessoas trabalhando por domicílio.
Ressalta-se que com a divisão social extraída do IBGE, foi eliminado da pesquisa o valor
da renda da família. Dessa forma, buscou-se traçar o perfil socioeconômico, sem
quantificar o nível salarial do entrevistado e, em seguida, examinou-se a situação dos
resíduos sólidos urbanos. A tabulação dos dados aqui apresentada encontra-se no Anexo 2.

Sobre a situação do domicílio, por grau de escolaridade do chefe de família,
segundo a classe de renda, tem-se o seguinte quadro (Figura 20) e (Tabela 13, Anexo 2):
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Figura 20 - Grau de escolaridade do chefe de família, segundo a classe de renda, 1997, Propriá,
Sergipe.

Observa-se que o nível de escolaridade do chefe de família na classe de alta renda
(A) é elevado, 60% destes têm o segundo grau completo, assim como o nível superior. Na
classe de renda média (B) esse índice cai, pois quase um terço desse segmento, 30,5%, tem
o segundo grau incompleto, embora apresente o terceiro grau completo em igual
proporção. Na classe de baixa renda (C), o nível de escolaridade é substancialmente baixo;
48,9% dos chefes de família, neste segmento social, têm apenas o primeiro grau
incompleto e 42,3% são analfabetos. Ressalta-se que, o setor da educação conta com uma
infraestrutura que funciona com regularidade, aliás, guardadas as devidas proporções, é
uma cidade com tradição em qualidade no ensino. Em se tratando da sede municipal,
esperava-se um resultado compatível com a realidade local, pois parte-se do pressuposto
que a baixa renda tem facilidade de ingresso escolar, tendo em vista as possibilidades desse
acesso na escola.

Quanto à ocupação principal do chefe de família, segundo a classe de renda,
obteve-se a seguinte situação, (Figura 21) e (Tabela 14, Anexo 2):
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Figura 21 - Ocupação principal do chefe de família, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

A atividade do chefe de família é bastante diferenciada nos três níveis de renda,
observando-se que nas populações de alta renda o funcionário público é da esfera federal e
na classe média os representantes desse segmento são da esfera estadual e/ou municipal. A
maioria da população economicamente ativa de alta e média renda, em Propriá, dispõe de
um tipo específico de ocupação, são as pessoas com melhor poder aquisitivo local. Nas
camadas de baixa renda, o índice mais expressivo está representado por pensionistas, sendo
também marcante o

percentual de desempregados, pois 8,9% da população

economicamente ativa não têm emprego. Uma análise mas detalhada dessa situação
mostrou que estes indivíduos vivem de subemprego e sofrem pelo desemprego, à procura
de uma situação mais estável, no entanto, não apresentam qualquer especialização (DIAS,
1994).
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Com relação ao número de pessoas da família que trabalham por domicílio,
segundo a classe de renda, em Propriá, a investigação encontrou a seguinte situação
(Figura 22) e (Tabela 15):
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Figura 22 - Número de pessoas que trabalham por domicílio, segundo a classe de renda, 1997, Propriá,
Sergipe.

Em relação à quantidade de pessoas trabalhando por domicílio, verifica-se que nos
três níveis de renda pesquisados, alta, média e baixa renda, cerca de 60% destes têm
apenas uma pessoa trabalhando; isso porém não significa a existência de igualdade de
condições em termos de ocupação entre os membros, pois a classe de alta renda representa,
em termos quantitativos, um terço da baixa renda, além desta não apresentar desemprego.
No entanto, o nível de desemprego faz parte da classe média, pois em 11,1% dos
domicílios as pessoas não têm ocupação e nas camadas de baixa renda o número de
pessoas que não trabalham é de 37,8%. As desigualdades sociais são percebidas a olho nu,
basta que se observem as ocupações que compreendem o universo das famílias de baixa
renda, encontrando-se em posição contrária à de alta renda, enquanto a classe média tem
situação intermediária. Os dados anteriores complementam e confirmam esse quadro.

No tocante à satisfação com o serviço de limpeza pública da cidade de Propriá, os
resultados estão apresentados na Figura 23 e Tabela 16, Anexo 2:
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Figura 23 - Satisfação com o serviço de limpeza pública, segundo a classe de renda, 1997, Propriá,
Sergipe.

A investigação apurou nas classes alta, média e baixa, respectivamente, os
seguintes índices de satisfação: 40%; 52,8%; e 64,5%. Assim, a fração de pessoas
insatisfeitas, nessa questão, é representada por 60%; 47,2%; e 35,5%; Entre essas situa-se,
inclusive, o grupo político contrário à atual administração municipal.

A classe alta detém o maior índice de insatisfação, por considerar a cidade suja.
Esse segmento apontou a necessidade: “aumento do número de pessoal da limpeza
pública”. Contudo, é o segmento que tem o melhor serviço de limpeza pública, pois está
espacialmente localizado nas áreas cuja coleta é regular e diário. O índice de insatisfação
na classe média é inferior, embora alto, representado principalmente pelos moradores do
bairro América e do bairro Brasília. Estes declararam que:

“Não têm freqüência regular de coleta”; “Porque a coleta não é em todas as
ruas, somente nas principais”. “O trator não entra em todas as ruas”; “Gostaria
que houvesse uma fiscalização periodicamente nos domicílios do destino do lixo,
assim como a Sucam faz”.
A população de baixa renda apresentou 64,5% de satisfação; isso deve-se ao fato
de que este segmento foi o mais favorecido com a prestação desse serviço, pois a atual
administração retirou a lixeira municipal de um conjunto habitacional de significativa
densidade populacional, e na entrada da cidade, para um local fora do perímetro urbano.
Esse índice de satisfação é fortalecido pela afirmação: “O lixo era na frente do conjunto e
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foi retirado”. As informações sinalizam que embora o serviço de limpeza urbana seja
realizado diariamente, não atende aos anseios da população, que tem interesses
diferenciados.

Para os entrevistados dos três níveis socioeconômico que estão insatisfeitos com o
serviço de limpeza, perguntou-se o que poderia ser feito para melhorar. Os entrevistados
apresentaram as seguintes alternativas, (Figura 24) e (Tabela 17, Anexo 2):
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Figura 24 – Como melhorar o serviço de limpeza urbana, segundo a classe de renda, 1997, Propriá,
Sergipe.

A melhoria nos serviços de limpeza urbana está relacionada

aos aspectos

apontados por ordem de importância, segundo o nível socioeconômico pesquisado. O
grupo de alta renda declarou: “campanhas educativas; maior frequência na coleta;
aumentar o número de pessoas na varrição; disposição de recipientes em locais
apropriados; e, reciclagem”. A classe média apontou a necessidade de: “campanhas
educativas; maior frequência na coleta; disposição de recipientes em locais apropriados;
melhorar a varrição; arrumar as praças; e, falta coleta em todas as ruas”. E de baixa
renda sugeriu: “maior frequência na coleta; campanhas educativas; melhorar a varrição;
disposição de recipientes em locais apropriados; calçamento de rua; e, colocar recipientes
pesados”.
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Entre os aspectos apontados para melhorar a limpeza urbana, em Propriá, pelos
três níveis sociais, encontram-se as campanhas educativas; maior frequência na coleta e
disposição de recipientes para coleta de lixo. Realizar um trabalho educativo representa
quase uma unanimidade sugerida pela população, que inclusive acha a cidade suja, e, por
isso, considera que é necessário aumentar a freqüência na coleta. A Prefeitura precisa
colocar recipientes para a coleta do lixo e aumentar o número de pessoas na varrição. No
entanto, a população esquece que a sujeira da cidade é proporcionada pelos habitantes, que
descartam resíduos em locais inadequados, como na própria porta, nas ruas, aumentando os
focos de lixo; portanto, a limpeza deve começar na própria casa, passando pela porta e seus
arredores.

A reciclagem foi indicada ainda, pela população de alta renda como um trabalho
que deve ser realizado pela Prefeitura; essa atividade tem respaldo em frações da sociedade
que realizam o reaproveitamento de materiais encontrados no domicílio. Essa questão será
discutida adiante.

Com relação à avaliação da coleta do lixo na rua do entrevistado, obteve-se os
resultados conforme a Figura 25 e Tabela 18, Anexo 2 que:
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Figura 25 - Avaliação da coleta do lixo na rua do entrevistado, segundo a classe de renda, 1997,
Propriá, Sergipe.
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A avaliação da coleta dos resíduos na rua do entrevistado, segundo os segmentos
sociais foi o seguinte: 53,3% da classe alta considera “Boa”; 20%, “Melhor que antes”;
13,3%, “Ótima”; 6,7% “Ruim (péssimo)”; e 6,7% “Outros”. O resultado na classe média é
de que 58,3% é “Boa”; 13,9% é “Ótima”; 13,9% é “Ruim (péssimo)”; 5,6% “Melhor que
antes”; 5,6% “Não Sabe”; e 2,6% “Outros”. Para a baixa renda, 40% considerou “Boa”;
28,9% é “Melhor que antes”; 11,1% é “Ruim (péssimo); 11,1% “Não Sabe”; 4,5% “Está
do mesmo jeito”; 2,2% “Ótima”; e 2,2% “Razoável”. Nesse caso, a classe alta e a classe
média, estão satisfeitas com a coleta do lixo na sua rua, embora a classe alta,
anteriormente, tenha-se manifestado negativamente ao serviço da limpeza urbana.
Contudo, a baixa renda manifestou uma situação também contrária, paradoxal, pois
enquanto apenas 40% aprovaram a coleta na rua, a maioria considerou a limpeza urbana
boa. Outra indicação importante é que tanto a alta quanto a baixa renda avaliam, em
segundo lugar, que a situação atual da coleta do lixo em suas ruas está melhor do que
antes.

Com relação à forma de acondicionamento do lixo nos domicílios, na opinião dos
chefes de família segundo a situação socioeconômica têm-se a seguinte situação:
Na alta renda, 93,3%, utilizam o “saco plástico” e 6,7%, o “vasilhame de pneu”.
A classe média faz uso para o descarte do lixo, além do “saco plástico” (72,2%) e do
“vasilhame de pneu” (30,6%); o “balde plástico” (19,4%); e a “caixa de papelão” (2,8%).
No segmento da baixa renda 60% utilizam o “saco plástico”; 22,2%, o “balde plástico”;
13,3% a “bacia”; 6,7% o “vasilhame de pneu”; 4,4% a “lata”; e 2,2% a “caixa de papelão”
(Figura 26) e (Tabela 19, Anexo 2). O saco plástico se constitui no componente mais usado
no acondicionamento dos resíduos domésticos, em Propriá, a exemplo de qualquer cidade
brasileira. Outras formas diferenciadas de acondicionamento são utilizadas pela classe
média, mas, principalmente pela baixa renda, a exemplo do balde plástico, vasilhame de
pneu, caixa de papelão, bacia e lata. Esses recipientes, com exceção da caixa de papelão,
não são descartáveis, por isso permanecem na porta com os resíduos para coleta e são
recolhidos após o serviço.
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Figura 26 – Forma de acondicionamento do lixo no domicílio, segundo a classe de renda, 1997,
Propriá, Sergipe.

Sobre o destino do lixo gerado nos domicílios, os resultados foram expostos na
Figura 27 e na Tabela 20 do Anexo 2.
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Figura 27 - Destino do lixo gerado nos domicílios, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

O lixo doméstico da classe alta é feito em 93,3% dos domicílios pela “coleta pública (na
porta)” e 6,7% na “caixa coletora (tonel)”. Na classe média, 80,5% é “coleta pública (na
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porta)” 13,9% na “caixa coletora (tonel)” e 5,6% em “terreno baldio”. Na baixa renda,
55,6% é “coleta pública (na porta)”, 17,8% é “caixa coletora (tonel)”, 17,8% “terreno
baldio”, 4,4% no “rio” e 4,4% na “lagoa”. A maioria substancial dos resíduos sólidos
gerados nos domicílios das três classes de renda investigadas tem coleta pública na porta; a
baixa renda apresenta o índice menor, tendo em vista que o veículo coletor não tem acesso
a algumas ruas. Nessas áreas, os índices de disposição incorreta de resíduos são
significativos, em terreno baldio, no rio e na lagoa. Igualmente, uma pequena fração da
classe média dispõe os resíduos, em terreno baldio, nas proximidades.

No que concerne à freqüência da coleta do lixo, na cidade de Propriá, os
resultados estão caracterizados na Figura 28 e na Tabela 21 do Anexo 2:
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Figura 28 - Freqüência da coleta do lixo, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

A pesquisa constatou que a freqüência da coleta dos resíduos no meio urbano,
segundo os níveis socioeconômicos foi apontada com a diária por 86,7% dos entrevistados
de alta renda e 13,3% como “irregular”. Na classe média 83,3% informaram que é “diário”,
11,1% é “irregular”, 2,8% é “2 vezes por semana”, e 2,8% é “3 vezes por semana”. Na
baixa renda 75,6% é “diário”, 15,6% é “irregular”, 4,4% é “3 vezes por semana” e 4,4%
“não tem coleta”. A regularidade na frequência para grande parte dos três segmentos de
classe, em Propriá, é elevado, confirmando as informações obtidas na Prefeitura, cujo
entrevistado declarou realizar esse serviço diariamente. A carência de coleta do lixo em
setores, tanto na classe média quanto na baixa renda, ocorre basicamente nas áreas de

108

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

pouco acesso aos veículos coletores. Nessas áreas, geralmente existem focos de lixo,
embora haja a coleta feita por carroça, sendo essas as razões da irregularidade.

No tocante aos males provocados pela forma incorreta do lixo no meio urbano, os
resultados podem ser vinculados na Figura 29 e na Tabela 22 do Anexo 2:
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Figura 29 – Males provocados pela disposição incorreta do lixo, segundo a classe de renda, 1997,
Propriá, Sergipe.

Quanto ao tipo de mal associado ao lixo, 100% da classe alta indicou as
“doenças”; 53,% declararam como principais a “poluição do ar, do solo e da água e 13,3%
consideram que provocam “prejuízos na agricultura”. Na classe média, 94,4% apontaram
as “doenças”, 55,6% apontaram a “poluição do ar, do solo e da água”, 33,3% os “prejuízos
na agricultura” e 5,6% a “sujeira na cidade”. As de baixa renda declararam que 71,1%
estão relacionadas às “doenças”; 53,3% à “poluição do ar, do solo e da água”; 11,1%
afirmaram que “não provoca males”; 11,1% “não sabe”; e 4,4% “sujeira na cidade”. As
três classes sociais investigadas indicaram que as doenças humanas estão associadas à
disposição inadequada dos resíduos sólidos. Elas reconheceram que os resíduos põem em
risco sua saúde, através da poluição do ar, do solo e da água. Do ponto de vista econômico,
a classe média, por representar a fração maior de entrevistados ligados à agricultura,
declarou que os resíduos provocam prejuízos no setor, na medida em que os roedores
presentes nos focos de lixo atacam o plantio de arroz. A classe média e a baixa renda
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apontaram o problema da sujeira na cidade, reforçando inclusive a situação de que são
áreas com certa dificuldade de coleta dos resíduos. Na baixa renda identifica-se que a
população necessita de esclarecimentos acerca dos males provocados pelos resíduos, pois
11,1% dos entrevistados desconhecem os prejuízos. Esse índice de desconhecimento por
parte da população é aumentado uma vez que 11,1% dos pesquisados não sabem ou não
têm conhecimento dos malefícios causados pelos resíduos. Nas áreas onde a coleta é
irregular, e até mesmo no Rio São Francisco, encontram-se resíduos dos mais variados
tipos, como: plásticos, metal, papéis, pneus, poltrona e outros materiais.

Quanto ao reaproveitamento de algum material que normalmente vai para o lixo,
os resultados estão condensados na Figura 30 e na Tabela 23 do Anexo 2:
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Figura 30 – Reaproveitamento do material antes de ser destinado ao lixo, segundo a classe de renda,
1997, Propriá, Sergipe.

Sobre essa questão 73,3% da alta renda responderam positivamente, mostrando
que reaproveitam o material que vai para o lixo enquanto que 26,7% informaram não se
utilizar do reaproveitamento. Na classe média 63,9% indicaram “Sim” e 36,1%, “Não”. Na
baixa renda 64,4% declararam “Sim” e 35,6%, “Não”. O índice de reaproveitamento de
materiais passíveis de se tornarem lixo é alto nas três faixas de renda, pois estão acima dos
60%. Esses resultados representam o grau de reutilização de materiais no interior dos
domicílios urbanos, uns mais, outros um pouco menos, mas já existe uma redução
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voluntária na geração de lixo doméstico em Propriá. Esse comportamento pode constituirse numa clara expressão de que a população tem potencial preparatório para a reciclagem
dos resíduos sólidos.

Ainda sobre a questão acima relatada, para os que responderam “sim” (73,3% alta
renda, 63,9% média renda e 64,4% baixa renda), foi perguntado qual o tipo de material
reaproveitado. As respostas estão identificadas na Figura 31 na Tabela 24 e no Anexo 2:
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Figura 31 - Tipo de material reaproveitado, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Com relação ao tipo de material reaproveitado no domicílio, segundo o nível
socioeconômico, constatou-se que o reuso na classe alta compreende 73,3% de “vidro”,
46,7% de “plástico”, 20% de “metal”, e 6,7% de “matéria orgânica”. A classe média
reutiliza 50% de “vidro”, 44,4% de “plástico”, 25% de “metal” e 2,8% de “papel”. A baixa
renda reaproveita 48,9% de “plástico”, 40% de “vidro” e 22,2% de “metal”. O componente
vidro tem um elevado grau de reutilização, nas três classes sociais, apresentando valores
decrescentes que vão da alta à baixa renda. Esse material apresenta-se na forma de
vasilhames (potes) de café, maionese e outros de larga aceitação no âmbito doméstico. O
componente plástico, igualmente, é reaproveitado “pari passu” nos três segmentos sociais;
são representados pelos vasilhames descartáveis oriundos de alimentos (potes de manteiga,
margarina, maionese e garrafas plásticas Pet). Destacam-se ainda, entre os plásticos, os
sacos e sacolas plásticas adquiridas com as compras no comércio, tendo a finalidade
doméstica de acondicionar o lixo. O componente metal é representado pelas latas de
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refrigerantes e cerveja (alumínio) e latas de leite em pó. O componente matéria orgânica
que aparece apenas na alta renda serve para alimentação animal (porcos). E o componente
papel tem uma fração mínima de utilização somente na classe média.

Em seguida, perguntou-se o que se faz com esses materiais; as respostas emitidas
pelos chefes de domicílios encontram-se na Figura 32 e na Tabela 25 no Anexo 2:
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Figura 32 –Destino do material reaproveitado, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

No que concerne à utilização dos materiais reaproveitados 66,7% dos
entrevistados da alta renda responderam que são usados na rotina doméstica, 40% “fazem
doação” e 13,3% os “transformaram”. A classe média “usa” 52,8% no próprio domicílio,
25% “fazem doação”, 5,6% os “transformam”, 2,8% os “trocam”. No segmento baixa
renda 51,1% os utiliza, 11,1% “fazem doação”, e 6,7% os “trocam”, Essas indicações,
inicialmente, reforçam as duas questões anteriores. O fator uso refere-se à manutenção dos
materiais no próprio domicílio; essa situação ocorre também com aqueles que passam por
alguma transformação. As doações fazem parte dos três níveis sociais e os valores
percentuais são mais elevados nos extratos de alta renda. Diferentemente, as relações de
troca de materiais se dão na classe média e na baixa renda, numa relação percentual
inversa.
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Finalizando a entrevista, examinaram-se os motivos que induziram essa
utilização. As respostas fornecidas pelos entrevistados podem ser observadas na Figura 33
e na Tabela 26 do Anexo 2.
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Figura 33 – Fatores que contribuíram para o reaproveitamento do material, segundo a classe de renda,
1997, Propriá, Sergipe.

A motivação para a reutilização dos materiais pelo segmento de alta renda em
33,3% dos casos foi a “necessidade”; 13,3% foram influenciados por outras “pessoas”;
13,3% pela “família”; 6,7% pela ”televisão” e 6,7% por “revistas”. Na classe média 27,8%
destacaram a “necessidade”; 16,6% a “televisão”; 8,3% outras “pessoas”; 5,6%, “jornal”;
2,8% “jornal e televisão”; e 2,8% “não souberam informar”. Na baixa renda 51,1% dos
entrevistados apontaram a “necessidade”; 4,4% outras “pessoas”; 4,4%, “família”; 2,2%,
“televisão” e 2,2% “instituições”. Como se observou, a necessidade de reutilizar os
materiais, prevalece nos três níveis socioeconômicos, ficando com a baixa renda o maior
índice, seguido da alta renda.

Diante desses resultados, conclui-se que a população de Propriá tem um grau
satisfatório de consciência, no que concerne às questões relacionadas aos resíduos sólidos,
embora nem sempre utilize suas informações na prática cotidiana. Em certos setores da
cidade, algumas pessoas colocam o lixo após a passagem do veículo coletor, outras não
colocam o lixo na porta, pois preferem descartar o lixo nos focos existentes, não
colaborando com a limpeza pública. Essas atitudes, em alguns casos, ocorrem até mesmo
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por divergências políticas de âmbito partidário; a população envolvida esquece, não sabe,
ou não tem consciência de que está prejudicando, não a administração municipal, mas a si
mesmo e, o que é pior, a cidade de um modo geral. Convém lembrar que a educação foi
indicada pelos três níveis socioeconômicos com um importante fator de melhoria da
limpeza pública. Sobre esse aspecto RODRIGUES & CAVINATO (1997) comentam que
em países subdesenvolvidos, inclusive no Brasil, a população não se sente responsável em
manter a limpeza da cidade, tal como fazemos em nossa própria casa.

Portanto, a educação, além do importante papel no desenvolvimento humano, será
a ferramenta fundamental na adoção do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos
urbanos. Ainda sobre a situação do lixo gerado em domicílios, observou-se em todas as
classes sociais a necessidade de reaproveitamento/reuso de materiais, apesar do
desconhecimento de que se trata de uma atitude ambientalmente adequada, que contribui
para a diminuição de resíduos destinados ao vazadouro público (lixão). Os elevados
índices de reutilização apontados na pesquisa fortalecem, sobretudo, a introdução da
atividade da reciclagem, no meio urbano de Propriá, que pode ser vista em termos
comparativos, como um solo fértil, apresentando potencial para exploração, necessitando
porém, de um trabalho educativo com a população.

4.5

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE PROPRIÁ

A análise da composição física dos resíduos sólidos urbanos tem sido realizada
em algumas cidades brasileiras e em outros países, visando conhecer os componentes do
lixo e assim subsidiar os órgãos municipais, para a decisão sobre a melhor técnica ou
prática de tratamento e/ou disposição final para os resíduos sólidos. Entre estas, são
analisadas as possíveis potencialidades de reciclagem. A composição gravimétrica dos
resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá, obtida neste trabalho, é apresentada na
Tabela 8 (Figura 34), onde encontram-se os resultados dos três níveis socioeconômicos da
população, feitas em dezembro de 1997, tendo-se extraído a composição média geral dos
resíduos sólidos urbanos, conforme a metodologia indicada no Capítulo 3.
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Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada em período de estiagem; o que faz
diminuir a umidade nos componentes. Nesse sentido, alguns materiais são mais
vulneráveis em agregar matéria orgânica.

A obtenção dos resultados gravimétricos se deu com base na separação dos materiais em
13 componentes (Tabela 8).

Tabela 8 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos segundo a classe de
renda, 1997, Propriá, Sergipe.
Componente
Matéria orgânica
Plástico duro
Plástico mole
Papel
Papelão
Vidro
Metal
Absorv. + Fralda
Ossos
Trapos
Coco verde
Restos + Inertes
Hospitalar
Total
Peso absoluto (kg)

Alta
55,91
5,18
5,45
8,64
0,91
1,36
2,27
5,10
1,82
2,27
8,91
0,0
2,18
100
110

Participação percentual (%) em peso por classe de renda
Média
Baixa
Média geral
60,17
50,40
55,49
5,48
3,56
4,74
4,74
5,72
5,30
6,05
4,07
6,26
1,04
1,53
1,16
0,46
0,51
0,78
1,04
0,12
1,14
1,04
1,14
2,43
1,11
0,63
1,19
1,04
3,69
2,33
15,85
1,65
8,80
1,98
26,98
9,65
0,0
0,0
0,73
100
100
100
108,02
98,22
-
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Alta renda
55,91

5,18
5,45
8,64
0,91
1,36
2,18

2,27
0

Matéria orgânica
Plástico duro
Plástico mole
Papel
Papelão
Vidro
Metal
Absorv. + Fralda
Ossos
Trapos
Coco verde
Restos + Inertes
Hospitalar

8,91

2,27

5,1

1,82

Media renda
60,17
5,48
4,74
6,05
1,04
0,46
1,04

0
1,98

15,85

1,04

1,11

1,04

Baixa renda
3,56

50,4

5,72
4,07
1,53
0,51
0,12
1,14

0
26,98

1,65
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Média geral
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55,49

5,3

6,26
1,16
0,78
1,14
2,43
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8,8
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Figura 34 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos segundo a classe de renda e média
geral, 1997, Propriá, Sergipe.
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A matéria orgânica putrescível compõe-se de restos de alimentos, vegetais e
outros materiais de rápida degradação. O segundo material, o plástico duro, compreende os
fragmentos de plásticos de diversas origens, enquanto o plástico mole é composto dos
sacos de mantimentos, sacos de lixo, plástico filme e plásticos finos em geral. No grupo
dos papéis encontram-se os materiais celulósicos como papéis de escritório, de embrulho e
folhas de jornais. O papelão basicamente refere-se a caixas, embalagens e outros. Nos
vidros encontraram-se garrafas diversas e diferentes resíduos vitrificados. Nos
componentes classificados como metais agrupam-se os materiais ferrosos e não-ferrosos,
incluindo-se as latas e tampas, os arames e outros materiais metálicos. No grupo
absorventes mais fraldas juntaram-se os dois materiais de menor degradabilidade. No item
ossos encontram-se ossos de aves, bovinos e suínos. No grupo trapos, separaram-se as
sobras de tecidos diversos. O coco verde constitui-se num componente específico. No
grupo restos + inertes, relacionaram-se os materiais não incluídos nos itens citados, tais
como: pedras, isopor, areia e tijolos; o hospitalar compõe-se de seringas, gases e papel
(Tabela 8 e Figura 34).

Os resultados da composição física dos resíduos sólidos urbanos apontaram que o
componente matéria orgânica representa a maior fração média, 55,49%, entre os materiais
encontrados no conjunto dos três segmentos pesquisados. Verifica-se no entanto que na
classe alta, a matéria orgânica significou; 55,91%, na classe média 60,17%, e na baixa
renda 50,40% (Tabela 8 e Figura 34). Essas quantidades elevadas de matéria orgânica
superam a metade da quantidade de resíduos gerados na cidade, sendo a classe média o
extrato com maior poder de geração. O desperdício de matéria orgânica é típico de países
subdesenvolvidos, revelando que nas populações com menor poder aquisitivo, os materiais
descartáveis aparecem em menor proporção (RODRIGUES & CAVINATO, 1997). Este
fato ocorre igualmente na maioria das cidades brasileiras, incluindo a periferia e a favela
mostrando que esses resíduos compõem-se de restos de alimentos que são desperdiçados
pelas pessoas desinformadas da importância do reaproveitamento integral dos alimentos
antes de se tornarem em lixo (CUSSIOL, 1996). Todavia, a matéria orgânica não é
necessariamente lixo, mas material contendo alto teor de matéria prima reaproveitável, que
pode ser transformada em adubo destinado às atividades agrícolas, às habitações, aos
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espaços públicos e a uma série de outras práticas apontadas em PEREIRA NETO (1996), a
serviço do homem e da natureza.

Os componentes plástico duro e plástico mole agregados representam a média de
10,04% no cômputo geral cuja distribuição entre os níveis socioeconômicos representa
5,18% e 5,45%, respectivamente, na alta renda; 5,48% e 4,74% na classe média e 3,56% e
5,72%, na baixa renda. A geração desse material varia de cidade para cidade e relaciona-se
com as atividades do comércio, inclusive de supermercados existentes na região
(SCARLATO & PONTIN, 1992). O plástico duro foi mais descartado apenas pela classe
média, quase não se encontrando vasilhames de manteiga, margarina, e garrafas Pet
(polietileno tereftalato), tendo em vista sua larga reutilização nos domicílios, conforme
resultados da pesquisa domiciliar tratada no item anterior. O plástico mole tem nas classes
de renda alta e baixa maiores participações; esse tipo de material apresenta-se sob a forma
de plástico filme, gerado em pequena proporção pela alta renda e em volumosa proporção
de sacos e sacolas plásticas oriundos das atividades comerciais presentes nos setores
urbanos e descartados e reutilizados freqüentemente como acondicionadores de resíduos
destinados ao lixão. O componente plástico é reciclável; do ponto de vista industrial, são
inúmeras as opções de transformações desse material para criação de novos produtos.
Segundo o jornal Gazeta Mercantil, de 24 de março do ano em curso, as garrafas Pet
destinadas à reciclagem têm uma variedade que vai de camisetas, mantas, vassoura,
pelúcia, enchimento de edredons e couro artificial, entre outros artigos produzidos pelas
embalagens de refrigerantes usados e que se amontoam nas lixeiras urbanas. A demanda
pela plástico Pet tem sido maior nos dias atuais, sendo substituído pelo Pet virgem,
inclusive as empresas do ramo de refrigerantes começam a reaproveitar o material. Tratase de um mercado dinâmico e em expansão que requer apenas o interesse de todos.

O componente papel na classe alta significou 8,64% do total de resíduos gerados;
6,05% na classe média e 4,07% na baixa renda, representando cerca da metade do que a
classe de alta renda descartou. Os maiores percentuais, da alta e média renda, justificam-se
pela presença, não apenas das áreas residenciais, mas também das atividades comerciais e
de serviços presentes nesses segmentos. Ressalta-se que a economia urbana de Propriá está
espacialmente localizada na área central da cidade, na qual encontram-se ainda os
domicílios da alta e média renda, reduto do chamado lixo comercial, gerador,
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principalmente, de papel e papelão descartados por lojas, bancos e escritórios
(RODRIGUES & CAVINATO, 1997). As quantidades expressivas do material devem-se à
ausência quase absoluta de seu reaproveitamento, assim como da inexistência de catação
de papel e papelão na cidade. Outro fator importante a se mencionar é que a pesquisa de
análise da composição gravimétrica foi realizada em dezembro, época de festividades e
comemorações, quando aumenta o movimento no comércio e o consumo de materiais que
proporcionam a geração maior desse resíduo. O papel é reaproveitável; sua separação,
porém, exige local com cobertura e sem umidade para armazenamento; além disso, o
mercado tem demanda garantida para o seu escoamento, como sucateiros e empresas
recicladoras (JARDIM, 1995; e CALDERONI, 1998).

As frações percentuais relativas ao papelão são muito inferiores ao componente
papel, nos três níveis sociais. Na classe alta esse material representou 0,91%; na classe
média, 1,04% e na baixa renda e 1,53%. Esse comportamento está relacionado ao grande
uso de caixas de papelão, oriundos das pequenas atividades comerciais (bodegas) da
periferia e é muito utilizado pela baixa renda, para acondicionar os seus resíduos. Ressaltase que os papelões, tais como os papéis, são materiais mais suscetíveis em agregar
“sujeira”, principalmente da matéria orgânica; isso contribui na variação de peso, embora a
análise tenha ocorrido em período seco.

O componente vidro tem representatividade pouco expressiva com destaque para
a classe alta na qual significou 1,36%, na classe média 0,46% a participação desse resíduo
foi de 0,51%. Isso ocorre porque os vasilhames de vidro são reutilizados nos domicílios
sob a forma de depósitos para comestíveis, quando não são doados. No Brasil, o vidro
gerado representa 2% dos resíduos sólidos urbanos. Apenas cerca de um quarto é usado
como matéria prima na forma de cacos que facilitam sua fundição em altas temperaturas
(CEMPRE, 1995). As pequenas quantidades de vidro encontradas nos lixões dificultam seu
resgate, daí as pequenas frações recuperadas nessas fontes, sendo necessárias, para a
recuperação do vidro, conteineres adequados (RODRIGUES & CAVINATO, 1997).

Os percentuais relativos ao componente metal descartado pelos domicílios foram:
na alta renda, 2,27%; na classe média, 1,04% e na baixa renda, 0,12%. O metal é
significativo na alta renda, enquanto a geração deste na classe média representa em torno
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da metade da obtida na classe alta e a baixa renda descarta muito pouco metal. As
quantidades de metal encontradas no lixão são substancialmente reduzidas, tendo em vista
que esse material é destinado à reutilização, conforme relatos da pesquisa domiciliar.
Igualmente, o metal tem uma procura elevada pelos catadores na cidade, conforme
mencionado no ítem 4.1.2, diminuindo de modo considerável seu volume na destinação
final. Esses materiais compreendem as latas de alumínio (refrigerantes e cerveja), latas (de
óleo de cozinha e conservas) e latas de aço, que são valiosos componentes recicláveis. São
encontradas em maior quantidade as latas de óleo de cozinha. Do ponto de vista da
reciclagem de materiais, todos os tipos de lata existentes no mercado podem ser
reaproveitados; são latas feitas de aço, de ferro e de folhas de flandres (ferro e estanho),
empregadas para embalagens de conservas, óleo de cozinha, tintas, biscoitos, inseticidas e
aerosóis (RODRIGUES & CAVINATO, op. cit.). A lata de alumínio atende basicamente
às indústrias de refrigerantes e cervejas. Pequenas empresas no Brasil reutilizam, no
circuito produtivo, latas de folhas de flandres, como as de óleo e as alimentícias
(CALDERONI, 1998). Segundo o CEMPRE (1995), para fins de reutilização, o material
reciclável deve estar isento de impurezas (areia, pedra, ferro), pois estas geram mais
escória.

O componente absorventes + fraldas, representa 5,10% na alta renda, 1,04% na
classe média e 1,14% na baixa renda. São artigos muito consumidos na classe de alta
renda, que descarta diariamente uma elevada quantidade desse resíduo em relação às
demais. As classes média e baixa apresentam um consumo muito inferior. Esse tipo de
material pode abrigar germes patogênicos que podem contaminar e provocar danos à saúde
pública; devendo, portanto, ser destinado à vala séptica, em aterro sanitário (BERTUSSI
FILHO, 1994; e RODRIGUES & CAVINATO, 1997).

O componente ossos representa na alta renda 1,82%; na classe média, 1,11% e na
baixa renda 0,63%. A fração relativa ao componente ossos é mais representativa na alta e
baixa renda. Esses resíduos são justificados nesse setor também pela presença de
atividades do comércio como bares e restaurantes localizados nas imediações da orla do rio
São Francisco. O material não é reciclável e destina-se ao aterro sanitário.
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O componente trapos apresenta uma participação de 2,27% na alta renda, 1,04%
na classe média e 3,69% na baixa renda, numa situação atípica entre as classes sociais, na
medida em que o descarte na baixa renda foi relativamente maior, por ser reduto de
costureiras e bordadeiras. Compõem-se, basicamente, de retalhos de tecidos novos e
pedaços de tecidos velhos, provenientes de roupas inúteis. Os retalhos de tecidos novos
têm reaproveitamento em artigos de peças, como toalhas e colchas de retalhos; os restos de
tecidos velhos destinam-se ao aterro sanitário.

O componente coco verde representa 8,91% na alta renda, 15,85% na classe
média e 1,65% na baixa renda. Os elevados percentuais desse resíduo encontrados na
classe média e na alta renda estão relacionados substancialmente à localização, pois aí se
encontram as atividades comerciais de bares, lanchonetes e restaurantes, além de área de
lazer nas margens do Rio São Francisco. O coco verde contém potencialidades de
reaproveitamento na agroindústria e destina-se, entre outros fins, à compostagem, quando
triturado. Existem estudos apontando inúmeras maneiras de reaproveitamento da casca do
coco.

O componente restos + inertes apresentou-se com os seguintes índices: na alta
renda não foi encontrado; na classe média, 1,98% e na baixa renda 26,98% (Tabela 8 e
Figura 34). Se por um lado esse material é gerado relativamente em pequena quantidade
pela classe média, por outro a baixa renda produz uma elevada quantidade de lixo sob a
forma de areia, pedra, pedaços de tijolo e até fezes humanas. São resíduos provenientes da
varrição doméstica, pois se trata de resíduo domiciliar, bem como da conservação das áreas
urbanas, com destaque, em Propriá, para as tarefas de coleta dos focos de lixo e da varrição
destes locais. RODRIGUES & CAVINATO (1997) consideram que qualquer cidade, por
menor que seja, apresenta uma quantidade considerável de entulho, acarretando problemas
à administração municipal, uma vez que os montes deixados nas calçadas prejudicam as
tarefas de varrição, podendo se transformar em ninho de ratos, baratas e escorpiões. No
que se refere aos resíduos de natureza biológica, como as fezes humanas, BERTUSSI
FILHO (1994) afirma que podem conter agentes (vetores biológicos), responsáveis por
infecções que podem atingir o homem. A disposição final desse material é o aterro
sanitário.
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Quanto ao componente hospitalar, encontrou-se apenas na alta renda um
percentual de 2,18%; os demais níveis sociais têm uma geração zero desse material. Esses
resíduos constituíam-se de seringas descartáveis (pérfuro-cortante), gases (infectantes) e
papéis (lixo comum), já usados por pessoas doentes, podendo conter inclusive substâncias
tóxicas ou venenosas, de natureza impactante (BERTUSSI FILHO, op. cit.; e
RODRIGUES & CAVINATO, 1997). Ressalta-se que são resíduos de classificações
diferentes, portanto de manuseio e destinação diferenciada, provenientes de clínicas,
farmácias e consultórios localizados nas áreas de sua geração. Convém ressaltar que os
resíduos dos serviços de saúde devem ser coletados em consonância com a legislação
específica, como as Portarias do Ministério da Saúde e do Interior, as Resoluções do
Conama e as Normas da ABNT. A legislação normaliza a segregação, o
acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final desse resíduo
(BERTUSSI FILHO, op. cit.).

Com base nas demonstrações resultantes da análise da composição gravimétrica
dos componentes encontrados nos resíduos sólidos urbanos de Propriá, relacionou-se os
materiais com potencial de reciclagem, conforme Tabela 9 (Figura 35).

Tabela 9 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos com
potencial de reciclagem, segundo a classe de renda e média geral, 1997, Propriá,
Sergipe.
Componente
Matéria orgânica
Plástico duro
Plástico mole
Papel
Papelão
Vidro
Metal
Potencial reciclável
Rejeitos

Alta

Participação percentual (%) em peso por classe de renda e média gerall
Média
Baixa
Média geral
55,91
60,17
50,40
55,49
5,18
5,48
3,56
4,74
5,45
4,74
5,72
5,30
8,64
6,05
4,07
6,26
0,91
1,04
1,53
1,16
1,36
0,46
0,51
0,78
2,27
1,04
0,12
1,14
79,72
78,98
65,91
74,87
20,28
21,02
34,09
25,13
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Figura 35 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos com potencial de reciclagem,
segundo a classe de renda e média geral, 1997, Propriá, Sergipe.

Os componentes dos resíduos passíveis de reaproveitamento, ou seja, com
potencialidades recicláveis, em primeiro lugar, na média geral, encontram-se a matéria
orgânica (55,49%) para compostagem; seguida pelos materiais inorgânicos ou secos, com
indicativos para reciclagem, os plásticos (duro e mole) que agregados representam uma
média de 10,04%; o papel e o papelão que agregados perfazem uma média de 7,42%; o
vidro, apresentando a menor fração média, que é de 0,78%; e o metal que é o componente
de baixa geração, pois apenas 1,14% desse material é encontrado no lixão. Os materiais
inorgânicos recicláveis apresentam a somatória de 19,38% dos resíduos sólidos urbanos
coletados na cidade. Em Propriá, já existe uma demanda dos catadores e sucateiros por
materiais denominados de sucata fina, composta de alumínio, cobre, latão, metal (torneira)
e bateria de carro. Os materiais são considerados nobres, do ponto de vista da reciclagem,
no Brasil. Tal qual ocorre em muitas cidades brasileiras (CALDERONI, 1998), a
reciclagem, em Propriá, já vem sendo realizada, na prática, pelos catadores e sucateiros
que fazem migrar para as indústrias uma pequena parte de seus materiais. A Prefeitura não
dispõe de informações sobre esse fato e não tem qualquer custo com a atividade.

Os resultados obtidos em Própria são compatíveis com os encontrados nas cidades
brasileiras que realizaram semelhante estudo da composição física; portanto serão
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utilizados para fundamentar, de forma irrefutável, as breves propostas delineadas no
Capítulo 5.

No rol de materiais classificados na categoria de Rejeitos (Tabela 10 e Figura
36), encontram-se, em maior parte, os desprezíveis, tais como os absorventes mais fraldas,
os ossos, os trapos, o coco verde, os restos mais inertes e o hospitalar, cuja produção média
é de 25,13% do total dos resíduos gerados no meio urbano de Propriá. Esses valores
representam a fração de resíduos sólidos potencialmente destinados ao aterro sanitário,
com exceção do coco verde, cuja média é de 8,80%. Os resíduos podem ter utilização, e,
por conseguinte, diminuição, tanto no volume de lixo para disposição no aterro sanitário,
quanto a sua área, aumentando o tempo de vida útil do aterro. Nesse caso, o percentual do
lixo destinado ao aterro sanitário decresce para 16,33%, significando uma quantidade
próxima da fração ótima, situado na faixa de 20% (NUNESMAIA, 1996).

Tabela 10
Composição física média dos resíduos sólidos urbanos de Propriá, Sergipe, 1997.
Componentes
Material Potencialmente Reciclável
Rejeitos dos resíduos sólidos
Material Orgânico Compostável
Total (%)

% base úmida em peso
19,38
25,13
55,49
100,00

As quantidades de resíduos gerados em Propriá apresentam uma similaridade com
os resultados alcançados para os resíduos sólidos domésticos brasileiros investigados por
Pereira Neto, Borges de Castilho & Lima apud NUNESMAIA (1997), citado no capítulo 2.
O estudo apresenta a composição média de matéria orgânica de 50%, materiais
descartáveis de 30%

e de materiais com potencial para reciclagem de 20%. Estes

resultados nacionais, quando comparados com os da cidade de Propriá, reforçam a tese
abordada nesse estudo, apontando a possibilidade de realização da atividade da reciclagem
dos resíduos sólidos ali gerados.
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Figura 36 - Composição física média dos resíduos sólidos urbanos, 1997, Propriá, Sergipe.

Em termos comparativos médios, verifica-se que a fração orgânica de Propriá, 55,
49% é inferior ao Brasil, 65% (Tabela 11) (Figura 37). Se, por um lado, em Propriá, a
fração inorgânica dos resíduos com potencial de reciclagem de material seco é de 19,38%,
por outro, os resíduos destinados a aterro são da ordem de 25,13%, podendo ser reduzidos
para 16,33%, caso o componente coco verde tenha possibilidade de reaproveitamento.
Observa-se, também, que a média dos valores percentuais do plástico tem comportamento
diferente, superando substancialmente a média nacional, pois enquanto Propriá apresenta
10,04%, a média brasileira é de 3%. Contrariamente, os demais componentes alí gerados
têm índices médios inferiores ao Brasil, tendo em vista que o vidro tem uma produção
nacional de 3% e a produção local é de 0,78%. O metal nacional corresponde a 4% e o
local a 1,14%. Esse componente compõe-se de latas de óleo de cozinha e de conservas,
que, se prensadas, conforme exigência dos sucateiros compradores, terá mercado
garantido. Tanto o alumínio quanto o metal e seus similares têm demanda garantida para
atender os sucateiros da região. O plástico e o vidro são materiais de alto poder de
reutilização no âmbito doméstico.

Tabela 11 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos de Propriá,
Sergipe (1997) e do Brasil (1995) com potencial de reciclagem.
Componente
Matéria orgânica
Papel/Papelão
Plástico
Vidro
Metal
Fonte: (1) JARDIM, 1995.

% em peso (Propriá)
55,49
7,42
10,04
0,78
1,14
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Fonte: (1) Jardim, 1995.
Figura 37 - Composição física média dos resíduos sólidos urbanos de Propriá, Sergipe, 1997, e do
Brasil, 1995, com potencial de reciclagem.

O mercado dos materiais recicláveis é dinâmico e oscila com base no mercado
externo e com o preço das matérias-primas virgens que são comercializados com sucateiros
e diretamente com a indústria. Os preços praticados pelos intermediários e sucateiros são
inferiores, podendo atingir até 50% do valor de compra da indústria. Em Propriá, a fração
dos recicláveis com situação estável, com venda garantida, são os componentes da sucata
fina; o alumínio, o cobre, o metal, o bronze e a bateria de carro. Os demais materiais tal
como o plástico, o papel/papelão e o vidro precisam da criação de demanda. Na
perspectiva da reciclagem, a Prefeitura e os demais municípios do Baixo São Francisco
devem buscar recursos financeiros nas agências financiadoras de gerenciamento dos
resíduos sólidos, a exemplo do Banco Mundial (BIRD), da Caixa Econômica Federal
(CEF), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras.

A matéria orgânica compostável requer a utilização da tecnologia de baixo custo
defendida por PEREIRA NETO (1996), representada por uma unidade de compostagem
artesanal. Os custos do empreendimento são mínimos e o sucesso do evento baseia-se no
treinamento da mão de obra para a operacionalização, além da matéria prima estar isenta
de impurezas.
Com base na classificação de Bowerman, os resíduos sólidos urbanos de Propriá
apresentam-se como: (i) facilmente degradáveis ou matéria orgânica, 55,49%; (ii)
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moderadamente degradáveis ou papel/papelão, 7,42%; (iii) dificilmente degradáveis ou
absorventes + plástico, fraldas, ossos, trapos, coco verde, hospitalar, 25,52%; (iv) nãodegradáveis ou vidro, metal e restos + inertes, 11,57% (Bowerman apud DALTRO FILHO
et al, 1994) Tabela 12 (Figura 38).
Tabela 12 - Resíduos sólidos urbanos de Propriá, Sergipe, 1997, segundo a
classificação de Bowerman
Componentes
Facilmente Degradáveis
Moderadamente Degradáveis
Dificilmente Degradáveis
Não Degradáveis
Total (%)

% em peso, base úmida
55,49
7,42
25,52
11,57
100,00
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Figura 38 – Resíduos sólidos urbanos de Propriá, Sergipe, 1997, segundo a classificação de Bowerman.

Os critérios utilizados por Bowerman estão fundamentados não apenas no tipo de
resíduo, mas também no tempo de decomposição, ou seja, cada material tem um grau de
absorção e reintegração; outros não participam desse processo e permanecem por tempo
indeterminado e até indefinidamente na natureza (Quadro 3).
Quadro 3 - Resíduos sólidos segundo o tempo de decomposição.
Tempo de decomposição
02 anos
01 a 05 anos
03 a 06 meses
10 a 20 anos
30 a 40 anos
06 a 01 ano
Até 50 anos
80 a 100 anos
13 anos
05 anos
1 milhão de anos
indefinidamente

Resíduos
Cascas de Banana ou Laranja
Papel coberto de plástico
Papel
Pontas de cigarros e meias de lã
Sacos plásticos e tecidos de nylon
Tecido
Couro e latas de estanho
Latas de alumínio
Madeira
Chicle
Garrafas de vidro
Garrafas plásticas

Fonte: MMA, 1998.
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No que concerne à adoção da reciclagem e compostagem, a sociedade não deve
esperar que seja apenas uma decisão da administração municipal; ela também deve fazer
sua parte, aplicando no seu dia a dia os princípios dos três “Rs”, que são Reduzir –
Reutilizar – Reciclar. É um comportamento ambientalmente correto reduzir o volume de
produtos que são consumidos, assim como o uso de todo aquele que proceda dos recursos
naturais não renováveis. Não se pode esquecer que para fabricar produtos de todo tipo,
necessita-se de matérias-primas, água, energia, minerais, entre outros, que podem esgotarse ou levar muito tempo para se renovar.

Deve-se recordar que a maioria dos produtos industrializados e utilizados, na
atualidade, gera resíduos, em muitos casos, desnecessariamente, pelo excesso de
embalagens de muitos produtos que terminam contaminando a água, o solo e o ar. Quanto
mais objetos a sociedade reutilizar, menos resíduos serão produzidos e menos recursos
esgotáveis serão gastos. Reciclar consiste no reaproveitamento de materiais pelas
indústrias no fabrico de novos produtos similares. Este passo deve ser o último dos três
mencionados, pois se não for possível reduzir o consumo de algo em particular, nem
tampouco reutilizá-lo, então, ao comprar o produto, deve-se levar sempre em conta a
possibilidade de reciclá-lo.

A nova postura da população é muito importante, pois se ela deixar de utilizar
produtos que prejudiquem o meio ambiente e passar a consumir os que forem inócuos à
natureza, que gastem menos energia e sejam reutilizados ou reciclados, a indústria e os
comerciantes terão que realizar mudanças. O alcance dessas tendências é traduzido na
Agenda 21, porém as restrições à sua implementação, no Brasil, decorrem de alguns
determinantes, entre eles: a indefinida reorientação do papel do Estado na condução das
políticas públicas relacionadas com a gestão ambiental; o irresolúvel problema da
descontinuidade administrativa; o desajuste e a falta de definição de políticas intersetoriais
e a sobreposição de competências entre diversos níveis de governo, no tocante aos serviços
de controle e saneamento ambiental. Contudo, em que pesem estes entraves, resta à
sociedade fazer valer seu direito/dever de ter uma opção de gestão dos resíduos sólidos
compatível com as exigências atuais. Está nas mãos da sociedade conseguí-lo.
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5.

A

SUSTENTABILIDADE

DOS

RESÍDUOS

SÓLIDOS

URBANOS DE PROPRIÁ: UMA BREVE PROPOSTA

A sustentabilidade dos resíduos sólidos urbanos de Propriá fundamenta-se nos
resultados obtidos no capítulo anterior.

Os resultados da composição gravimétrica encontrados apresentaram os seguintes
indicadores: 55,49% de matéria orgânica compostável; 19,38% de material inerte
potencialmente reciclável e 25,13% de rejeitos. Estes percentuais fundamentam o
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Propriá com a implantação de um
modelo tecnológico de interrelações combinadas através da adoção da usina artesanal de
reciclagem e compostagem, do aterro sanitário compartilhado e de ações programadas de
educação sanitária e ambiental contínua com a comunidade beneficiada a partir da fase de
planejamento das intervenções propostas.

A opção de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é uma ação de longo
prazo a ser planejada criteriosamente pelo Governo Municipal, contudo o programa de
educação deve anteceder às ações que envolvem o modelo tecnológico.

O gerenciamento integrado dos resíduos pressupõe, inicialmente, a atividade
educativa preparatória com a comunidade para informar, orientar e educar. Esse requisito é
necessário à sustentabilidade do sistema, assentado nas campanhas de sensibilização da
população, agente ativo e viabilizador do processo. Isso significa que a educação constituise no instrumento de controle do gerenciamento dos resíduos e perpassa as ações a curto,
médio e longo prazo.
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As ações a longo prazo para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos são
as seguintes:
• Informar, orientar e educar a população urbana de Propriá sobre a separação
dos materiais recicláveis através de um de Programa de Educação Ambiental a
ser desenvolvido em parceria com os setores da Educação, Saúde, Limpurb e
entidades civis, religiosas e comunidade. O programa deverá promover
palestras nas escolas, nos postos de saúde, nas associações comunitárias, na
Federação de Produtores Agroindustriais, no Meb e nas demais entidades
representativas da cidade.
• Realizar, com antecedência, um treinamento com os catadores, informando-os
sobre a comercialização de materiais, divulgação da reciclagem através de
folhetos, difusão de mensagens em carros de som e os eventos em
comunidades, atingindo um público diversificado.
• Realizar a coleta seletiva juntamente com a reciclagem visando melhorar a
qualidade dos materiais, tanto da matéria orgânica, por não apresentar metais
pesados, prejudiciais à saúde, quanto dos materiais inertes por se apresentarem
secos. Esse procedimento maximiza a comercialização dos materiais.
• Implementar a coleta seletiva nas escolas através de tambores de 200 litros
caracterizados da seguinte forma: tambor vermelho- vidro; tambor verde papel/papelão; - tambor amarelo - metal; tambor azul - plástico.
• Estimular a segregação dos resíduos nos domicílios, através do uso de dois
vasilhames: um para o material seco ou inorgânico, tal como o papel, o
papelão, o plástico e o metal destinados à reciclagem; outro vasilhame para a
matéria orgânica destinada à compostagem. Este procedimento permite a
qualidade dos materiais e eficácia do sistema, porque os resíduos misturados
podem contaminar a matéria orgânica, prejudicando a qualidade da massa a
ser compostada. A adoção da compostagem consiste nas centrais de reciclagem
de baixo custo destinadas a cidades com geração de 15 a 20 toneladas de
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resíduos sólidos/dia, cujos pressupostos são fundamentados em PEREIRA
NETO (1996).
• Reduzir as quantidades de resíduos e o volume de material destinado ao aterro
sanitário através de um controle de consumo e diminuição de desperdício; da
redução do uso de produtos descartáveis na fonte geradora, com estímulos ao
consumo de produtos cujas embalagens minimizem o meio ambiente, tais
como os vasilhames retornáveis de bebidas.
• Estabelecer programa de operacionalização da usina artesanal de reciclagem
para a Prefeitura em parceria com cooperativas que vier a ser criada para esta
finalidade.
• Implantar o aterro sanitário conforme padrões mínimos da engenharia sanitária
e ambiental, utilizando a drenagem de gases, coleta e tratamento do chorume.
• Elaborar e implementar a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor de
Limpeza Urbana.

A médio prazo, as ações de continuidade para a viabilização do gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos são:
• Realizar os ajustes que forem necessários nas ações relacionadas ao sucesso do
gerenciamento dos resíduos.
• Conscientizar por sensibilização a população envolvida de que os materiais
recicláveis não devem ser destinados ao aterro, mas separados para reutilização
e reciclagem.
• Estabelecer locais ou pontos para recolhimento de materiais separados.
• A Prefeitura deve iniciar as obras para a construção da usina de reciclagem e
compostagem dos resíduos e do aterro sanitário.
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A curto prazo as ações no sistema de limpeza urbana são as seguintes:
• Melhorar a periodicidade e as rotas da coleta, a fim de maximizar a utilização
dos equipamentos coletores, através da seguinte orientação:

(i) no setor residencial, a coleta otimizada deve ser realizada nas segundas-feiras,
quartas-feiras e sextas-feiras; (ii) no setor comercial, na feira livre e no mercado,
diariamente, no turno da tarde, após o fim da feira; (iii) no setor industrial é mantido o
calendário, utilizando o veículo da coleta do mesmo turno. No eixo principal da cidade
(Avenida Batista Porto, Avenida Artur Melo, Rua Dom José Thomaz e Rua Barão do Rio
Branco; também na Rua Quintino Bocaiúva; Avenida Graco Cardoso; Avenida Prefeito
Nelson Mello, conhecida como Rua da Frente) a coleta deve ser realizada no turno da
tarde, diariamente, juntamente com o (ii) setor comercial (Figura 39).
• Executar a obra de destinação final dos resíduos com recuperação
(biorremediação) do lixão.
• Executar o serviço de limpeza geral nos focos de lixo, eliminando-os e
colocando no local conforme Figura 11, tonéis de 200 l. Os vasilhames devem
ser furados no fundo para evitar que os mesmos sejam roubados, devendo
dispor de tampa, para não permitir o contato do lixo com vetores.
• O novo roteiro sugestão (Figura 39) pautou-se em MANSUR & MONTEIRO
(1993), que estabeleceram critérios básicos de determinação de roteiro de
coleta, dos quais destaca-se: (i) utilização ao máximo da capacidade de carga
dos veículos coletores, evitando as viagens com carga incompleta; (ii)
aproveitamento da jornada normal de trabalho da mão-de-obra; (iii) redução
dos trajetos improdutivos, ou seja, daqueles em que não se está coletando; (iv)
distribuição equilibrada da carga de trabalho para cada dia e também para todas
as guarnições.
• Coletar os resíduos em duas etapas, conforme sugestão abaixo:
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1) a coleta domiciliar das áreas residenciais que correspondem aos setores 1; 2; 5;
6; 14; 15;e 16, deve ser realizada no turno da manhã, nas segundas-feiras, quartas-feiras e
sextas-feiras.

RUA E AVENIDAS:
Diário
SETOR COMERCIAL E
DA FEIRA: Diário
LIMITE DOS SETORES
URBANOS

Figura 39 – Proposta de roteiro de coleta diária, Propriá, Sergipe.
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2) a coleta das áreas de comércio e da feira livre que correspondem aos setores 3 e
4 deve ser realizada diariamente, com exceção do domingo, no turno da tarde, após a
finalização das atividades da feira.
• Realizar a limpeza da feira após o seu término e manter recipientes para o lixo
próximos dos pontos de venda.
• Permanecer a coleta dos resíduos industriais nas quartas-feiras e sextas-feiras, à
tarde, utilizando os veículos que atendem à coleta comercial da feira livre.
• Coletar os resíduos das unidades de saúde de forma diferenciada.
• Organizar a coleta dos resíduos e os veículos envolvidos neste processo do
seguinte modo: o caminhão compactador utiliza um motorista e quatro garis
para a coleta dos resíduos nas duas laterais da rua. O caminhão aberto de
carroceria comum utiliza um motorista e três garis, que realizam a coleta dos
pontos de tonéis de lixo. Esse lixo deve ser acomodado na carroceria, de modo
a otimizar o itinerário até a destinação final. Os dois tratores utilizam cada um
tratorista e dois garis que se encarregam de coletar e distribuir na carreta os
resíduos sólidos. É necessário otimizar o uso desses tratores , permitindo que
possam rebocar mais de uma carreta e só fazer o lançamento do lixo no
vazadouro, após completar toda a coleta evitando, assim, tempo morto muito
alto. Os dois caminhões-caçamba devem utilizar, cada um, um motorista e dois
garis coletores.
• Cobrar taxa para execução do serviço de coleta de entulho proveniente da
construção civil e de outras origens.
• Realizar a limpeza das margens do Rio São Francisco e da lagoa das Pedrinhas
semanalmente, nas segundas-feiras, coletando os resíduos deixados no final de
semana e implantar, nessas áreas, tonéis e/ou cestos de lixo. O setor público
deve promover, nessas áreas campanhas educativas, em parcerias com
empresas privadas, do tipo: mantenha a orla do Rio São Francisco limpa.
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Distribuir sacos de lixo, para incentivar seu uso no local, lembrando que local
de saco de lixo é no tonel mais próximo.
• Realizar

campanhas

educativas

permanentes

para

conscientização

e

sensibilização das questões relacionadas aos resíduos sólidos, através da
divulgação em rádio, carro de som, panfletos e convites, escolas, associações e
clubes.
• Mobilizar a comunidade para a adoção de novas atitudes com relação aos
resíduos sólidos, tais como: acondicionamento correto, respeito aos horários e
locais de coleta. Novos hábitos de consumo devem ser estimulados visando a
redução de geração dos resíduos, reutilização e reciclagem de materiais,
melhoria na qualidade da limpeza urbana e da vida da população. Essa
mobilização dar-se-á com a formação ambiental, utilizando métodos e técnicas
de processos educativos individuais e coletivos, como: oficinas e cursos com
distribuição de materiais educativos (cartilhas, folders, revistas, cartazes) e
utilização de livros, jornais, áudios, vídeos e outros. Essas ações serão
concretizadas em parceria, mediante convênios firmados com instituições da
esfera pública, da iniciativa privada e outras pautadas em processos educativos
contínuos com a comunidade.
• Manter convênios com órgãos públicos estaduais e federais, Universidades e
ONGS; para intercâmbio de experiências em serviço de limpeza urbana é
também um modo eficaz de promover a sustentabilidade.
• Realizar a capacitação de pessoal da administração municipal, dos líderes
comunitários e de outros segmentos interessados, através de empenho da
Prefeitura, visando otimizar os investimentos realizados, reduzir os custos
operacionais e melhorar a qualidade dos serviços prestados.
• Cadastrar os catadores e adquirir uma máquina para prensar as latas e demais
metais, cuja venda depende da diminuição de volume do material, através do
empenho da Secretaria de Ação Social do município.
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• Captar recursos financeiros no Banco Mundial, Caixa Econômica Federal
(CEF), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco Nacional de
Desenvolvimento

Econômico

e

Social

(BNDES),

para

viabilizar

o

gerenciamento (coleta, tratamento e disposição final) dos resíduos sólidos
urbanos. Para tanto é fundamental o empenho da Prefeitura de Propriá e demais
Prefeituras do Baixo São Francisco.
• Estabelecer um consórcio intermunicipal, no sentido de fortalecer o sistema
integrado dos resíduos sólidos urbanos de Propriá, aliado aos municípios
vizinhos, para adoção futura do aterro sanitário compartilhado. Esse
procedimento visa a minimizar os custos operacionais entre prefeituras.
• Realizar um levantamento para fins de cadastro dos sucateiros e das empresas
recicladoras em Sergipe, para conhecer o fluxo dos materiais; isto deve ser
feito por cada município do consórcio intermunicipal.
• Retirar crianças e adolescentes do lixão e inseri-los em escolas, com jornada
educativa ampliada.

A adoção de um modelo tecnológico apresenta benefícios socioambientais, como:
diminuição dos resíduos destinado ao aterro sanitário e, portanto, maior vida útil do aterro;
diminuição de poluição ocasionada pelos resíduos; redução de doenças e melhoria no
padrão da qualidade de vida da comunidade; economia de energia e de recursos naturais;
redução nos custos de processamento de novos produtos com os materiais recicláveis;
criação de emprego e geração de renda; limpeza da área urbana; redução dos focos de lixo
entre outros.
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6

CONCLUSÕES

Em conformidade com o levantamento, com a análise e discussão dos resultados,
e, diante da proposta apresentada, pode-se concluir do presente trabalho que:

Os serviços dos resíduos sólidos no município de Propriá são realizados pela
Limpurb, com estrutura vinculada a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Urbanismo, cuja atribuição restringe-se a operacionalização dos serviços. A limpeza
pública é financiada com recursos do orçamento municipal, apresentando um planejamento
incipiente, tendo em vista a falta de orçamento próprio, além da não arrecadação e,
portanto sem geração de receita, necessitando de um controle mais elaborado. A
vinculação de despesas da limpeza pública deve estar contemplada na lei orçamentária
anual e posteriormente transferidas ao departamento responsável pela sua execução. A
ausência de orçamento monetário dificulta a adequação dos serviços, que refletem
externalidades negativas, principalmente de âmbito social e ambiental.

Os custos médios de operação dos serviços de coleta e disposição final dos
resíduos sólidos urbanos são de R$ 486,77 por dia e de R$ 34,77 por tonelada, custo per
capita/dia da ordem de R$ 0,01 e um indicador de 3,9 funcionários por tonelada e os
encargos são suportados com recursos municipais conforme os dados fornecidos pela
Limpurb. Esses indicadores são considerados compatíveis tendo em vista que a média dos
custos incluem os custos de salários e encargos dos funcionários.

Por outro lado, a existência da Limpurb é um indicador benéfico da importância
dos trabalhos da limpeza urbana, todavia, é necessário otimizar os equipamentos e serviços
do setor, no sentido de não apenas prestar um serviço com qualidade, mas também reduzir
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seus custos. A sustentabilidade dos resíduos sólidos está diretamente relacionada à
eficiência do sistema (serviços) e à economia de recursos (financeiros, naturais e outros).

A coleta dos resíduos sólidos urbanos domiciliares realizada diariamente é
desnecessária e antieconômica. A coleta diária deve ser realizada na área comercial, de
serviço e da feira. A oferta do serviço exige modificações nesses setores e a população
precisa fazer a sua parte colaborando. Para que isso aconteça, é necessário um trabalho
contínuo de educação, que deve ser iniciado desde a fase do planejamento da gerência dos
resíduos sólidos municipais, até chegar a todos os segmentos da sociedade, pois o gerador
do lixo precisa tomar conhecimento da importância do seu papel nesse processo.

A resolução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos em Propriá,
quer do ponto de vista do saneamento quer da saúde pública, será benéfica à comunidade, e
principalmente, à população da periferia urbana que, embora satisfeita com o serviço de
coleta é a mais vulnerável aos riscos nesse campo. Os focos de lixo nessas áreas, onde a
Prefeitura inclusive realiza a limpeza, são mantidos pela população, que, por desconhecer,
em parte, a gravidade dos males causados pelo lixo, persistem sob a forma de mini lixeiras.
As doenças identificadas pelas instituições da sociedade civil e pelos moradores
investigados são as mesmas apontadas pelo setor da saúde. Essas doenças ligadas aos
resíduos resultam da falta de saneamento e de informação dos problemas que a deposição
inadequada dos resíduos próximos das moradias pode causar. A falta de conscientização da
comunidade em geral, que em parte não apoia e não confia nos serviços públicos da
administração, dificulta, em muitas situações, a implantação e operação de sistemas de
limpeza urbana, pois em algumas áreas da cidade é comum a população depositar seus
resíduos após a coleta, prejudicando a sí própria, além da cidade.

A fragilidade e o conflito do setor caracteriza-se em externalidade negativa, em
prejuízos que os resíduos causam à população e à cidade. Isso ocorre pela forma como os
serviços são conduzidos, uma vez que não existe cobrança de taxa para execução dos
trabalhos de limpeza urbana, com exceção do recolhimento de entulho, cuja taxa tem sido
dispensada pela Prefeitura. Outro fator importante a ser considerado além da falta de
cobrança da taxa de limpeza, é o desconhecimento dos custos dos serviços, assim como a
inexistência de leis municipais para disciplinar os resíduos sólidos urbanos, que
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contribuiram na operacionalização dos problemas denota uma situação de fragilidade da
Limpurb.

A transferência do vazadouro municipal, no início de 1995, beneficiou não apenas
a população do Conjunto Maria do Carmo, mas a cidade, tendo em vista que estava na sua
entrada; essa medida eliminou custos indiretos (correção de efeitos) por procedimentos
éticos (local limpo, bem cuidado). Todavia, a Prefeitura precisa conscientizar a população
desse conjunto para não aumentar os focos de lixo do local, caso contrário é possível o
retorno à situação anterior e a parte mais prejudicada são os moradores que estão expostos
a doenças como: a diarréia, as poliverminoses, as parasitoses, as doenças de pele
(escabiose), a hepatite A, as gastroenterites, a cólera, a dengue e outras decorrentes da falta
de ações educativas e sanitárias junto à comunidade envolvida.

A ausência de informação, aliada à falta de conscientização da população urbana
de Propriá sobre a problemática dos resíduos, tem contribuído para o enfraquecimento das
ações no setor da limpeza urbana. Essa constatação fundamenta a necessidade de se
realizar, antes de tudo, um programa de educação ambiental, cujo benefício social tenha
uma amplitude máxima, visando a um efeito multiplicador. Tais medidas fortaleceriam as
atividades do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, servindo de modelo para as
demais, tendo em vista a inexistência dessa experiência no Estado de Sergipe nos dias
atuais.

A atividade de catação de lixo, tal como no restante do país, é realizada por
homens, mulheres e crianças, à procura de alimentos e principalmente de materiais com
poder de troca no mercado de sucata, também existente em Propriá. Os materiais de
catação denominados pelos sucateiros de “sucata fina”: alumínio, cobre, bateria de carro,
metal (torneira, castiçal e outros) e bronze são vendidos ao sucateiro em Propriá e
revendidos ao sucateiro em Aracaju; este, por sua vez, compra também materiais de
catação de outros municípios do Baixo São Francisco, principalmente de Telha, Cedro de
São João e Neópolis. Existem outros sucateiros originados de Arapiraca e Maceió que
compram com menor freqüência materiais em Propriá. Os custos do sucateiro são com a
diária do motorista e do ajudante, mais o combustível. A dificuldade de comercializar as
latas de óleo de cozinha deve-se ao seu volume e à sua densidade.
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A população urbana de Propriá apresentou um índice superior a 60% de interesse
pelo reaproveitamento de materiais antes de se destinarem ao lixo, principalmente
vasilhames de vidro, de plástico e de metal. Os materiais reaproveitados no próprio
domicílio destinar-se-ão à doação, transformação e, com pessoas de baixa renda à
realização de trocas.

Por outro lado, a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da cidade
indicou resultados com potenciais de reciclagem da matéria orgânica para compostagem e
do material inerte. O material orgânico é o resíduo gerado em maior quantidade pela
população em geral, enquanto o material inerte, tal como o plástico, o papel, o papelão, o
vidro e o metal representam 19,38% do total dos resíduos gerados. A fração de rejeitos
representa em média 25,13% dos resíduos gerados, porém esse percentual pode ser
reduzido se o componente coco verde (8,8%) for utilizado na compostagem. Essas
quantidades estão compatíveis com as exigências da literatura, assim como as cidades que
realizam experiências de reciclagem e compostagem.
O gerenciamento dos resíduos sólidos em bases sustentáveis é necessário à cidade
e precisa ser implementado com ações a curto, médio e longo prazo, no sentido de
proporcionar o bem-estar da população, pois essa opção assenta-se em melhores serviços
no campo dos resíduos sólidos. Trata-se de medidas que já foram tomadas em algumas
cidades brasileiras, cujo sucesso deve-se à participação de todos os segmentos da
sociedade: empresários, governo, entidades civis, religiosas e outras. Para que sejam
alcançadas essas medidas, é necessária a implementação de um intenso e contínuo
programa de educação sanitária e ambiental, a fim de introduzir o novo conceito sobre o
lixo, transmitir conhecimentos sobre os resíduos, infundir práticas sanitárias que
possibilitem mudanças nos hábitos e costumes da população. Dessa forma, o direito de
cidadania seria valorizado com ações participativas que proporcionariam bem-estar
(benefícios socioambientais) e melhor qualidade de vida no meio urbano.

Convém ressaltar que a ausência de uma política pública nacional para tratar das
questões dos resíduos sólidos, aliada à escassez geral de recursos municipais, dificulta a
implementação de ações que precisam maximizar recursos escassos em nível local. A

140

BARRETO, Ismeralda Mª C.B.N. A sustentabilidade socioambiental dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Própria, Sergipe,
Brasil.

Constituição Federal de 1988 definiu os serviços de natureza local como competência
municipal. Assim, cabe a ele decidir a forma como o serviço deve ser prestado. Todavia, o
governo federal não estabeleceu mecanismos de suporte basilares às administrações
municipais que permitam o controle adequado sobre sua gestão. As várias alternativas de
manejo dos resíduos sólidos à disposição na literatura devem ser debatidas com a
população, que precisa não apenas tomar conhecimento, mas participar de forma
responsável na resolução do problema.
A eficiência socioambiental do gerenciamento dos resíduos sólidos está
relacionada ao conjunto da sociedade, pois esta é geradora e ao mesmo tempo responsável
pelo destino final do lixo. A inserção da consciência ambiental sistêmica e holística na
sociedade com a compreensão de que os recursos são finitos e escassos prescinde de
massificação de informações no campo ecológico. O ser humano do novo milênio deve
saber que suas ações repercutem sobre as condições que regem a vida nos ecossistemas e
que a falta dessa consciência compromete a gestão adequada, acarretando externalidades
negativas até irrecuperáveis. A geração abundante de resíduos tanto quanto o consumo em
excesso e a mobilização incompleta da população fazem parte da cultura do desperdício.
Combater o desperdício e garantir a consciência da finitude e escassez dos recursos
naturais são caminhos que devem ser perseguidos pelas gerações contemporâneas e
futuras, para que a a sustentabilidade seja possível e não utópica; isso significa:
“não só uso racional dos recursos ambientais, mas também a aquisição da
capacidade de administrá-los. As comunidades devem então assumir a
responsabilidade de guiar o processo produtivo para alcançar as metas por elas
estabelecidas” (VIEZZER & OVALLES, 1995, p. 118).
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ANEXOS

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIOS
1. Diagnóstico Institucional
Pesquisa na Prefeitura
1. Qual o setor responsável pela limpeza pública ?
2. Quais os equipamentos de operacionalização e manejo da limpeza pública ?
a) Na operacionalização existe:
( ) balança para pesagem

( ) registro dos resíduos sólidos recebidos
(domiciliar/comercial/industrial/hospitalar/outros)

b) Operacionalização do manejo do lixo:
( ) trator

( )caminhão

( ) retroescavadeira

( ) outros _____________________________________
c) Estes equipamentos são adequados e eficientes para o serviço ?
( ) sim

( ) não

( ) por que_____________________

3. Quantas pessoas trabalham neste serviço ?
4. Quais as atividades desenvolvidas pelo setor de limpeza pública ?
5. Existe recurso financeiro específico para a limpeza pública municipal ?
a) ( ) sim ( ) não
b) Se sim, quanto (R$) ? _________________________________________
6. Existe legislação municipal sobre o lixo?
7. Qual o tipo de manejo do lixo do meio urbano?
8. Qual a frequência da coleta de lixo dos diversos segmentos sócio- econômicos (domiciliar, comercial, industrial, hospitalar, outros)?
9. Quais as formas de acondicionamento de lixo, utilizado pelos segmentos da comunidade?
10. Qual a quantidade de lixo gerado na cidade?
11. Qual a quantidade de lixo coletada pela Prefeitura?
12. Qual o tamanho da área de disposição do lixo utilizada atualmente?
13. Qual o tempo de vida útil do atual vazadouro?
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14. Existe segurança na área de disposição final do lixo?
a) ( ) sim ( ) não
b) Como ?
( ) cerca

( ) guardas

( ) outros________________________________

15. Qual a distância desta área para os córregos d'agua (rio São Francisco e outros)?
16. Qual a distância do transporte do lixo ao seu destino final?
17. Qual o percurso da coleta do lixo?
18. Existe catadores de lixo ? Onde ? Quantos?
19. Existe algum controle de propagação a vetores e doenças?
20. A população está satisfeita com a disposição final do lixo?
21. Qual a perspectiva futura para o serviço de limpeza pública de Propriá?
22. Como é realizada a coleta do lixo hospitalar (lixo de serviços de saúde)?
23. Como é realizada a coleta do lixo industrial?
24. Quais os roteiros seguidos pelos coletores, durante a coleta do lixo?

2. Diagnóstico Institucional
Pesquisa no setor da saúde
(FNS, SES, SSM, INAMPS, Conselho Municipal de Saúde e IPES)
Instituição:
Enderêço:
Entrevistado: (cargo, função)
1. Quais as doenças relacionadas com o lixo, que mais afetam, à população de Propriá ?

2. Qual a quantidade e área de infestação das principais doenças ?

3. Que doenças apresentam maiores frequências de internações ?
a._____________________________

b._____________________________

c._____________________________

d._____________________________

e._____________________________
4. Quais os insetos e animais nocivos, mais comuns em Propriá ?
5. Qual é o destino final do lixo gerado na(s) unidade(s) de saúde sob a responsabilidade desta instituição?

3. Pesquisa Junto à Sociedade Civil
Identificação:
Nome da Organização:____________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Objetivo:_______________________________________________________
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1. A Organização tem se preocupado ou tem desenvolvido alguma ação com respeito a limpeza pública.
( ) sim ( ) não
1.1. Se sim, qual o tipo de ação desenvolvida ?
( ) reivindicação junto as autoridades
( ) denúncia nos meios de comunicação
( ) campanha de esclarecimento público
( ) ação concreta, qual ? __________________________________________
( ) Outro
2. Como a entidade avalia o sistema de coleta de lixo municipal ?
( ) boa

( ) ótima (excelente)

( ) não sabe

( ) outros

( ) ruim (péssimo)

3. A entidade tem conhecimento dos problemas que a disposição incorreta do lixo provoca ?
( ) sim ( ) não
3.1. Se sim, quais os problemas mais frequentes ?
( ) saúde

( ) poluição do ar

( ) poluição da água

( ) proliferação de insetos e roedores

( ) outros, qual ? __________________________________________
4. Quais as doenças mais comuns apresentadas pela população ?
1. _____________________________

4. _____________________________

2. _____________________________

5. _____________________________

3. _____________________________
5. Estas doenças tem alguma relação com o lixo mal disposto ?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
6. De que forma esta entidade pode colaborar para melhorar o sistema de limpeza pública ?
( ) ação junto aos órgãos públicos e privados
( ) campanhas educativas
( ) ação concreta
( ) denúncia nos meios de comunicação
( ) outros, qual ? ________________________________________________
7. A entidade tem percebido na população motivação para resolver o problema do lixo ?
( ) sim ( ) não ( ) eventualmente
7.1. Se sim, como tem manifestado essa motivação ?
( ) participaçào em ações coletivas visando a solução do lixo
( ) na melhor disposição do lixo
( ) denúncias de má disposição de lixo na cidade
( ) outros, qual ? ________________________________________________
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4. Diagnóstico da Situação Atual
Pesquisa Domiciliar
1. Situação do domicilio:
a - Endereço: ___________________________________________________
b - Grau de escolaridade:
( ) 1° Grau completo
( ) 1° Grau incompleto
( ) Analfabeto

( ) 2° Grau completo
( ) 2° Grau incompleto

( ) 3° Grau completo
( ) 3° Grau incompleto

c - Ocupação principal do chefe de família: ____________________________
d - Renda mensal da família: _______________________________________
e - Número de pessoas da família que trabalham: ________________________
2. Você está satisfeito com o serviço de limpeza pública da cidade ?
a)

( ) Sim

( ) Não

b - Se não, o que pode ser feito para melhorar ?
( ) maior frequência na coleta

( ) reciclagem

( ) disposição de recipientes em locais apropriados

( ) coleta seletiva

( ) campanhas educativas

( ) não sabe

( ) outra _________________________________________________
3. Na sua avaliação a coleta do lixo na sua rua é:
( ) boa

( ) melhor que ante

( ) ótima (excelente)

( ) ruim (péssimo)

( ) não sabe

( ) outros: ____________________________________

4. Qual o destino do lixo doméstico ?
( ) caixa coletora

( ) no rio

( ) terreno baldio

( ) queima

( ) enterra

5. Qual a frequência da coleta do lixo ?
( ) diário

( ) 2 vezes por semana

( ) 3 vezes por semana

( ) não tem coleta

( ) outros__________________________________

6. Que tipo de mal, você acha que o lixo colocado de forma incorreta provoca?
( ) doenças
( ) não provoca males

( ) poluição do ar, do solo e da água
( ) prejuízos na agricultura

( )outros ______________
( ) não sabe

7. De que maneira o lixo doméstico é acondicionado ?
( Como você junta o lixo de sua casa? )
( ) saco plástico

( ) balde plástico

( ) vasilhame de pneu

( ) outros ____________________________________________
8. Você aproveita algum material que normalmente vai para o lixo?
( ) sim

( ) não
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9. Se sim :
a - Qual o tipo de material ?
( ) papel

( ) vidro

( ) plástico

( ) metal

( ) outros ________________________________

b - O que você faz com estes materiais ?
( ) usa

( ) transforma

( ) vende

( ) outra finalidade ______________________________________

10. Qual o motivo que levou a essa utilização ?
( ) jornal

( ) tv

( )campanhas de esclarecimento
( ) pessoas

( ) instituições
( ) não sabe

( ) outros_______________________________
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ANEXO 2 - Tabulação de dados
1 - Resultados Qualitativos da Pesquisa Institucional do Setor da Saúde
Quadro 4 - Doenças relacionadas com o lixo, que mais afetam à população de Propriá, Sergipe
Instituições
Conselho Municipal de Saúde

Respostas
Lombrigoides, escabiose, ferimentos causados por mosquitos.
“Com a mudança da lixeira, nota-se baixo índice nos dias atuiais”.
Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Poliverminoses, diarréias e hepatite A
Secretaria de Estado da Saúde, V – Diretoria Regional de Saúde
Parasitoses, doenças de pele e gastroenterites.
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Diarréias, poliverminoses, doenças diversas provocadas por
roedores, insetos e animais peçonhentos.
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência e Social Cólera, verminose, dengue, micose e diarréia.
(INAMPS)
Instituto de Previdência do Estado de Sergipe (IPES)
Parasitose intestinal e micose.
Quadro 5 - Quantidade e área de infestação das principais doenças, Propriá, Sergipe.
Instituições
Conselho Municipal de Saúde

Respostas
“As três acima (doenças) citadas. Nas áreas periféricas conjunto Mª do Carmo,
parte do bairro Nova Fátima, adjacências do mercado municipal e Remanso.
Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Bairro Remanso e Conjunto Mª do Carmo
Secretaria de Estado da Saúde, V – Diretoria “A quantidade exata nós não temos dados estatísticos ofíciais, mas sabemos que
Regional de Saúde
é grande a quantidade destas doenças. A área de infestação é maior na periferia
da cidade onde o saneamento básico é precário”.
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
As áreas mais acometidas são as próximas à terrenos baldios e lixeira pública,
especialmente o conjunto Mª do Carmo e os Bairros, Fernandes e Remanso
Instituto Nacional de Assistência Médica e Mais de 50% (área periférica)
Previdência Social (INAMPS)
Instituto de Previdência do Estado de Sergipe (IPES) Não respondeu
Quadro 6 - Doenças que apresentam maiores frequências de internações em Propriá, Sergipe.

Instituições
Conselho Municipal de Saúde
Fundação Nacional de Saúde (FNS)

Respostas
Insuficiência respiratória, vermes, pneumonia, escabiose e anemias.
Gastroenterites, doenças respiratórias agudas e cardíacas e gastrite
aguda
Secretaria de Estado da Saúde, V – Diretoria Regional de Saúde Gastroenterites, parasitoses e doenças de pele
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência e. Social.
Doenças infecciosas e parasitárias, do aparelho respiratório, do ap.
genito urinário e do ap. digestivo
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência social Gastroenterites, pneumopatias e parasitose intestinal
(INAMPS).
Instituto de previdência do Estado de Sergipe (IPES).
Infecções respiratórias, desnutrição, asma (alérgica) e gastroenterites
Quadro 7 - Insetos nocivos mais comuns em Propriá, Sergipe.

Instituições
Conselho Municipal de Saúde

Respostas
Insetos: baratas, mosquitos e moscas
Animais: ratos em grandes quantidades.
Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Ratos baratas, mosquitos e moscas.
Secretaria de Estado da Saúde, V – Diretoria Regional de Saúde
Moscas, aranhas, escorpiões, ratos, cães acometidos de calazar.
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência e. Social.
Mosquitos, baratas, roedores e animais peçonhentos
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência social Mosquitos porcos e cachorros
(INAMPS).
Instituto de previdência do Estado de Sergipe (IPES).
Mosquito, mosca, barata e rato.
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Quadro 8 - Destino final do lixo gerado na(s) unidade(s) de saúde sob a responsabilidade desta instituição em
Propriá, Sergipe.
Instituições
Conselho Municipal de Saúde

Respostas
“O lixo de todas as unidades de saúde do nosso município, é colocado em área muito distante
da zona urbana e periférica, hoje graças a Deus não oferecem risco de contaminação aos
moradores de nossa cidade”.
Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Incineração e fossa de detritos
Secretaria de Estado da Saúde, V – “É transportado em um caminhão da Prefeitura para uma lixeira que fica distante da cidade”.
Diretoria Regional de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde e Fossas secas e incineração
Assistência e. Social.
Instituto Nacional de Assistência “O lixo é recolhido diariamente, colocado em sacos plásticos, após levado a lixeira municipal
Médica e Previdência social (INAMPS) pelo caminhão do lixo”.
Instituto de previdência do Estado de Não respondeu.
Sergipe (IPES).

2 - Resultados Qualitativos da Pesquisa da Sociedade Civil Organizada
Quadro 9 – Postura de instituições quanto a desenvolver ou não ação referente à limpeza pública, Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB).
Fundação Bradesco

Sim/Não
Sim
Sim

Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá

Sim

Se Sim, qual o tipo de ação desenvolvida
Não respondeu
Participação de alunos e funcionários na conservação da limpeza
e coleta do lixo na escola.
Reivindicação junto as autoridades; campanha de esclarecimento
público; a mudança do lixo municipal se deu a pedido de várias
comunidades.
Reivindicação junto as autoridades; reunião/debate com a
Secretaria de Obras e serviços públicos com vistas a buscar
soluções.
Procurando ser exemplo para os outros.

Federação das Associações Comunitárias do baixo São Sim
Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Sim

Quadro 10 – avaliação das instituições sobre o sistema de coleta de lixo municipal em Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB).
Fundação Bradesco
Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá
Federação das Associações Comunitárias do baixo São Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Respostas
Boa
Ruim(péssimo)
Boa
Boa
Ótima

Quadro 11 – Conhecimento ou não da instituição sobre os problemas gerados pela disposição incorreta do lixo,
Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB).

Sim/Não
Sim

Fundação Bradesco

Sim

Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá
Sim
Federação das Associações Comunitárias do baixo São Sim
Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Sim

Se Sim, qual os problemas mais frequentes
Saúde; poluição da água, do solo e do ar; proliferação
de insetos e roedores
Saúde; poluição da água e do ar; proliferação de
insetos e roedores; e contaminação do ambiente e das
pessoas de doenças infecciosas provocadas pelo lixo.
Poluição da água.
Proliferação de insetos e roedores.
Proliferação de insetos e roedores.

Quadro 12 - Doenças mais comuns apresentadas pela população em Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB)
Fundação Bradesco
Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá
Federação das Associações Comunitárias do baixo São Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

Doenças
Diarréia, verminoses, dermatites e conjuntivites
Respiratório, diarréia, micoses, febre e dor de cabeça.
Resfriado e bronquite.
Micose, intoxicação, dores de cabeça, escabiose e irritação nos
olhos.
Cólera, dengue, verminose, dermatites e gripes.
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Quadro 13 Relação ou não das doenças com o lixo mal disposto, Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB).
Fundação Bradesco
Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá
Federação das Associações Comunitárias do baixo São Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

Sim/Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Quadro 14 –colaboração das instituições para melhorar o sistema de limpeza pública, Propriá, Sergipe.
Instituições
Movimento de Educação de Base (MEB).

Se Sim, qual o tipo de ação desenvolvida
Campanhas educativas e inclusão do problema nas pautas de discussão
com as organizações e turmas de alfabetização.
Fundação Bradesco
Ação junto aos órgãos públicos e privados; campanhas educativas; ação
concreta; e conscientização a comunidade escolar para a importância dos
cuidados com o lixo.
Associação dos Produtores Agroindustriais de Propriá
Ação junto aos órgãos públicos e privados; campanhas educativas; ação
concreta; e “as campanhas educativas acham ser uma ou até a grande saída
para a formação do nosso povo”.
Federação das Associações Comunitárias do baixo São Ação junto ao órgãos públicos e privados; e campanhas educativas.
Francisco
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Campanhas educativas.
Quadro 15 – Formas de percepção das instituições sobre o envolvimento da população para resolver o problema do lixo, Propriá,
Sergipe.
Instituições
Sim, Não, eventualmente
Movimento de Educação de Base Sim
(MEB)

Fundação Bradesco

Sim

Associação
dos
Produtores Eventualmente
Agroindustriais de Propriá
Federação
das
Associações Eventualmente
Comunitárias do baixo São
Francisco
Serviço
Nacional
de Eventualmente
Aprendizagem Comercial (Senac)

Se Sim, como tem manifestado essa motivação?
Na melhor disposição do lixo; denúncias de má disposição de lixo na
cidade; e principalmente por parte de algumas associações que têm
mostrado interesse em colaborar com a melhoria do sistema. Existem
casos de manifestações, inclusive, por escrito.
Participação em ações coletivas visando a solução do lixo; na melhor
disposição do lixo; denúncias de má disposição de lixo na cidade; e
“reivindicação junto aos órgãos e autoridades locais que cuidam da
saúde pública e limpeza da cidade e coleta do lixo”.
Não respondeu.
“A maioria do público só reclama, mas pouco participa, pouco
coopera para as soluções”.
Na melhor disposição do lixo.
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3 - Resultados da Pesquisa Domiciliar
Tabela 13 - Grau de escolaridade do chefe de família,
segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Escolaridade
1° G. Completo
1° G. Incompleto
2° G. Completo
2° G. Incompleto
3° G. Completo
3° G Incompleto
Analfabeto
Total

ALTA
Abs.
1
2
9
3
15

%
6,7
13,3
60,0
20,0
100,0

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
6
11
8
3
3
5
36

BAIXA
16,7
30,6
22,2
8,3
8,3
13,9
100,0

Abs.
2
22
1
1
19
45

%
4,4
48,9
2,2
2,2
42,3
100,0

Tabela 14 - Ocupação principal do chefe de família
segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Ocupação principal
Comerciante
Funcionário Públ.
Aposentado
Gerente /Banco
Médico
Fazendeiro
Construtor Civil
Agricultura
Pensionista
Func.Emp.Privada
Dentista
Autônomo
Comerciário
Feirante
Vigilante
Mecânico
Industriário
Pedreiro
Desempregado
Bodega
Bordadeira
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%

ALTA
Abs.

%

4
3
3
1
1
2
1
15

26,6
20,0
20,0
6,7
6,7
13,3
6,7
100,0

4
8
6
3
3
2
1
2
3
1
2
1
36

BAIXA

11,1
22,2
16,6
8,3
8,3
5,6
2,8
5,6
8,3
2,8
5,6
2,8
100,0

Abs.

%

6
4
1
9
1
3
2
1
5
5
4
1
3
45

13,3
8,9
2,2
20,0
2,2
6,7
4,5
2,2
11,1
11,1
8,9
2,2
6,7
100,0

Tabela 15 - Número de pessoas que trabalham por domicílio,
segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.
Número de
Pessoas que
Trabalham
00
01
02
03
04
Total

ALTA
Abs.
9
5
1
15

%
60,0
33,3
6,7
100,0
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Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
4
22
9
1
36

BAIXA
11,1
61,1
25,0
2,8
100,0

Abs.
17
27
1
45

%
37,8
60,0
2,2
100,0
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Tabela 16 - Satisfação com o serviço de
limpeza pública, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
19
52,8
17
47,2
36
100

ALTA
Abs.
6
9
15

Sim
Não
Total

%
40
60
100

BAIXA
Abs.
29
16
45

%
64,5
35,5
100

Tabela 17 – Como melhorar o serviço de limpeza urbana, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Maior frequência na coleta
Disposição de recipientes em
apropriados
Campanhas educativas
Reciclagem
Arrumar as praças
Falta coleta em todas as ruas
Calçamento de rua
Melhorar a varrição
Aumentar o n°de pessoas na varrição
Colocar recip.pesados
Não se aplica (sim)
Total
Total Geral

Classes de Renda
MÉDIA
Abs.
%
8
22,2
5
13,9

ALTA

locais

Abs.
4
1

%
26,7
6,7

7
1
2
6
9
15

46,7
6,7
13,3
40
60
100

9
1
1
3
19
17
36

BAIXA
Abs.
8
2

%
17,8
4,4

7
1
3
1
29
16
45

15,6
2,2
6,7
2,2
64,5
35,5
100

25
2,8
2,8
8,3
52,8
47,2
100

Tabela 18 - Avaliação da coleta do lixo na rua do entrevistado, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Boa
Ótima
Razoável
Melhor que antes
Ruim (péssimo)
Não sabe
Outros
Está do mesmo jeito
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
21
58,3
5
13,9
2
5,6
5
13,9
2
5,6
1
2,6
36
100

ALTA
Abs.
8
2
3
1
1
15

%
53,3
13,3
20,0
6,7
6,7
100

BAIXA
Abs.
18
1
1
13
5
5
2
45

%
40
2,2
2,2
28,9
11,1
11,1
4,5
100

Tabela 19 – Forma de acondicionamento do lixo, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Saco plástico
Balde plástico
Vasilhame de pneu
Bacia
Lata
Caixa
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
26
72,2
7
19,4
11
30,6
1
2,8
36
100

ALTA
Abs.
14
1
15

%
93,3
6,7
100

BAIXA
Abs.
27
10
3
6
2
1
45

%
60
22,2
6,7
13,3
4,4
2,2
100

Tabela 20 - Destino do lixo gerado nos domicílios, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Caixa coletora (tonel)
Coleta pública (na porta)
Terreno baldio
No rio
Lagoa
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
5
13,9
29
80,5
2
5,6
-

ALTA
Abs.
1
14
-

%
6,7
93,3
-

15

100

36
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100

BAIXA
Abs.
8
25
8
2
2

%
17,8
55,6
17,8
4,4
4,4

45

100
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Tabela 21 - Frequência da coleta do lixo, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Diário
2 vezes por semana
3 vezes por semana
Não tem coleta
Irregular
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
30
83,3
1
2,8
1
2,8
4
11,1
36
100

ALTA
Abs.
13
2
15

%
86,7
13,3
100

BAIXA
Abs.
34
2
2
7
45

%
75,6
4,4
4,4
15,6
100

Tabela 22 – Males provocados pela disposição incorreta do lixo, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação

ALTA
Abs.
15
8
2
15

Doenças
Poluição do ar, do solo e da água
Prejuízos na agricultura
Não provoca males
Sujeira na cidade
Não sabe
Total

%
100
53,3
13,3
100

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
34
94,4
20
55,6
12
33,3
2
5,6
36
100

BAIXA
Abs.
32
24
2
5
2
5
45

%
71,1
53,3
4,4
11,1
4,4
11,1
100

Tabela 23 - Reaproveitamento ou não de material antes de ser destinado ao lixo, segundo a classe de renda,1997, Propriá,
Sergipe.

Especificação
Abs.
11
4
15

Sim
Não
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
23
63,9
13
36,1
36
100

ALTA
%
73,3
26,7
100

BAIXA
Abs.
29
16
45

%
64,4
35,6
100

Tabela 24 – Tipo de material que é reaproveitado, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Papel
Plástico
Vidro
Metal
Matéria Orgânica
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
1
2,8
16
44,4
18
50,0
9
25,0
36
100

ALTA
Abs.
7
11
3
1
15

%
46,7
73,3
20,0
6,7
100

BAIXA
Abs.
22
18
10
45

%
48,9
40,0
22,2
100

Tabela 25 – Destino do material reaproveitado, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Usa
Transforma
Faz doação
Troca
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
19
52,8
2
5,6
9
25,0
1
2,8
36
100

ALTA
Abs.
10
2
6
15

%
66,7
13,3
40,0
100
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BAIXA
Abs.
23
5
3
45

%
51,1
11,1
6,7
100
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Tabela 26 – Fatores que contribuíram para o reaproveitamento do material, segundo a classe de renda, 1997, Propriá, Sergipe.

Especificação
Jornal
TV
Jornal e TV
Instituições
Necessidade
Pessoas
Família
Revistas
Não sabe
Não se aplica
Total

Classes de Rendas
MÉDIA
Abs.
%
2
5,6
6
16,6
1
2,8
10
27,8
3
8,3
1
2,8
13
36,1
36
100

ALTA
Abs.
1
5
2
2
1
4
15

%
6,7
33,3
13,3
13,3
6,7
26,7
100
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BAIXA
Abs.
1
1
23
2
2
16
45

%
2,2
2,2
51,1
4,4
4,4
35,7
100

