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RESUMO 

A produção de resíduos sólidos está inteiramente ligada ao desenvolvimento econômico e 

populacional, no entanto esse desenvolvimento não reconhece limites, acontece 

desordenadamente contribuindo para índices significativos de poluição e degradação 

ambiental. O modelo econômico exercido desde a Revolução Industrial com o descompasso 

do crescimento das cidades e a infraestrutura sanitária permitiram novas fontes de propagação 

aos problemas seculares no meio ambiente. Entre eles, os resíduos sólidos configuram-se 

como um agravante enfrentado pela sociedade por envolver aspectos políticos, sociais, 

econômicos, ambientais e de saúde pública. No Brasil, a fiscalização precária e a ausência de 

proposições para implementação da gestão de resíduos sólidos resultam em condições de vida 

de baixa qualidade, principalmente nas regiões mais pobres. O objetivo desta pesquisa foi 

realizar um diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do município de Porto da 

Folha/SE, dessa forma, pretendeu-se descrever as características do gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos domiciliares; avaliar os riscos socioambientais decorrentes do 

manejo inadequado e determinar a composição dos resíduos produzidos na cidade. No 

desenvolvimento desta pesquisa pressupôs como hipótese que a ineficiência do gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos precede a contratação de agentes de limpeza e a disponibilidade 

de equipamentos adequados, enquanto que a falta de fiscalização e universalização dos 

serviços implicam em riscos socioambientais. A pesquisa possui caráter qualitativo, contudo a 

análise de dados realizou-se quantitativamente, permitindo uma visão interdisciplinar da 

problemática. A metodologia foi dividida em: levantamento bibliográfico, caracterização da 

área em estudo, instrumentos para coleta de dados e a caracterização dos resíduos. Porto da 

Folha possui uma população municipal de 27.146 habitantes, o município limita-se ao norte 

com o Estado de Alagoas, a leste com Gararu, a oeste com Poço Redondo e Sul com os 

municípios de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre de Sergipe. Na conclusão deste 

estudo verificou-se que o município possui sistema de limpeza urbana através dos serviços de 

varrição, coleta e transporte de resíduos. Entretanto esse sistema apresentou dificuldades 

gerenciais decorrentes das distâncias territoriais, custos e dispêndio de pessoal e de 

equipamentos, portanto como proposição sugeriu-se o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

que atenda todo o município. 

Palavras Chave: Resíduos sólidos urbanos, saúde pública, serviços de saneamento. 
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ABSTRACT 

The solid waste production is entirely linked to economic development and population, 

however, the development doesn’t recognize limits, happens disorderly significant indices 

contributing pollution and environmental degradation. The economic model exercised since 

the Industrial Revolution with the disconnect of the growth of cities and the health 

infrastructure has enabled new sources of secular problems spreading into the environment. 

Among them, the solid waste configures an aggravating faced by society by involving aspects 

of political, social, economic, environmental and public health. In Brazil, the absence of 

supervision and of propositions for implementation of solid waste management resulting in 

poor living conditions in the poorest regions mainly. The goal of this research was to make a 

diagnosis of municipal solid waste management in the municipality of Porto da Folha/SE thus 

wished to describe the characteristics of municipal solid waste management home; evaluate 

the social and environmental risks resulting from inadequate management and determine the 

composition of the waste produced in the city. The hypothesis of question assumed that the 

inefficiency of urban solid waste management anticipated hiring cleaning agents and the 

availability of adequate facilities, while the lack of supervision and universalization of 

services imply social and environmental risks. The survey has a qualitative character, however 

the data analysis are held of interdisciplinary problem quantitatively. The methodology was 

divided into: bibliographical, characterization of the area under study, instruments for data 

collection and waste characterisation. Porto da Folha has a municipal population of 27,146 

inhabitants, the municipality is bordered on the North by the State of Alagoas, in the East with 

Gararu West with Poço Redondo and South with the municipalities of Nossa Senhora da 

Glória and Monte Alegre the Sergipe. Upon completion of this study it was found that the city 

has urban cleaning system through the services of sweeping, collecting and transporting 

waste, however this system presented managerial difficulties arising from territorial distances, 

costs and expenditure for personnel and equipment, so as proposition suggested the Waste 

Management Plan that meets all of the municipality. 

 

Keywords: Municipal solid waste, Public health, Sanitation services. 
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Introdução 

INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional, a expansão urbana decorrente da ocupação e uso múltiplo 

do solo, o poder aquisitivo e o nível educacional traduzem a origem de centros urbanos e, 

consequentemente o consumo e a formação de núcleos industriais que favorecem a produção 

de resíduos sólidos.  

A geração de resíduos sólidos está inteiramente ligada ao desenvolvimento econômico 

e populacional. Esse desenvolvimento não reconhece limites, ocorre de forma desordenada e 

sem planejamento, contribui para níveis de poluição e degradação ambiental, além de 

promover o comprometimento significativo da qualidade do meio ambiente e da saúde 

humana.  

Mesmo com o modelo econômico atual exercido desde a Revolução Industrial 

juntamente com o descompasso do crescimento das cidades e a infraestrutura sanitária, os 

problemas seculares não foram solucionados. Ao contrário disso, com os incentivos da 

produção e extração de matéria-prima eles encontraram novas fontes de propagação. 

Dentre os problemas decorrentes das diversas atividades humanas, os resíduos sólidos 

configuram um agravante enfrentado pela administração, seja pública ou particular. Isto 

porque requer local adequado para sua disposição e gestão, a fim de não degradar o ambiente, 

prevenir problemas políticos, sociais, econômicos, ambientais e de saúde pública.  

No Brasil, a gestão integrada de resíduos sólidos constitui um desafio rumo ao 

desenvolvimento sustentável. A ausência de fiscalização pelas políticas que regulamentam e 

de proposições para implementação da gestão de resíduos sólidos resultam em péssimas 

condições de vida nas regiões mais pobres do país, onde os problemas ambientais e 

insalubridade são agravados.  

Em Sergipe, não há um tratamento adequado aos resíduos produzidos. Em muitos 

casos, a disposição a céu aberto favorece o surgimento de vetores transmissores de doenças 

infectocontagiosas, pondo em risco a saúde pública. A falta de recursos para aplicação da 

gestão do lixo urbano torna-se um agravante, uma vez que esses recursos não são aplicados de 

forma eficiente ou são parcialmente utilizados para este objetivo. Em geral, esses recursos 

estão disponíveis, mas os municípios não têm conhecimento ou ainda não sabem como 

viabilizar a sua liberação.  

Apesar da literatura sobre meio ambiente, em especial aquela que aborda as questões 
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sobre resíduos sólidos, ter crescido no Brasil, são poucos os trabalhos que contribuem 

claramente para a gestão de resíduos sólidos no estado de Sergipe, principalmente na 

realidade do território do Alto Sertão Sergipano. Dessa forma, o presente trabalho singulariza 

uma contribuição qualitativa ao tema, no que diz respeito à situação atual da Gestão dos 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Porto da Folha/SE, além de construir subsídios 

para implementação de uma Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

O objetivo geral da pesquisa foi diagnosticar a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

do município de Porto da Folha/SE. Pretendeu-se então, descrever as características do 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares (RSUD), através do procedimento 

da limpeza urbana; avaliar os riscos socioambientais decorrentes do gerenciamento dos 

resíduos e determinar a composição gravimétrica dos resíduos produzidos na cidade. Esperou-

se ainda, contribuir ou propor soluções de intervenção viáveis para a destinação final desses 

resíduos. 

A hipótese da presente pesquisa trouxe o pressuposto de que o gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos requer a efetivação e contratação de agentes de limpeza, 

disponibilidade de equipamentos para a coleta e transporte dos mesmos na medida em que a 

falta de universalização e fiscalização dos serviços de saneamento favorecem os riscos 

socioambientais. 

O primeiro capítulo fomenta a discussão sobre aspectos relacionados à degradação 

ambiental, a forma com que as questões ambientais têm-se configurado como crise global. 

Nesse contexto surge o discurso ambiental em um período conflituoso, colocando em dúvida 

o real significado do desenvolvimento sustentável. Neste capítulo, também é debatido alguns 

instrumentos legais que dão suporte a gestão de resíduos, porém, tais subsídios necessitam 

superar implicações do conhecimento sobre o meio ambiente evitando falhas e ambiguidades 

conceituais. 

Já o segundo capítulo apresenta a metodologia do trabalho e está estruturada em 

levantamento bibliográfico, caracterização da área em estudo, instrumentos para coleta de 

dados, caracterização dos resíduos e análise interpretação dos resultados. Enquanto o terceiro 

capítulo apresenta a intepretação dos resultados, em seguida conclui-se o trabalho 

considerando proposições de melhoramento. 
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Capítulo I- Fundamentação Teórica 

1- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A degradação ambiental é um tema presente nas discussões atuais, no entanto não é 

uma preocupação recente, pelo contrário, tem sido discutida desde a antiguidade pelos pré-

socráticos, cientistas e filósofos, a exemplo de Platão e Plínio, o Velho. Ambos relatavam em 

seus escritos que a ação inadequada do homem sobre o solo poderia provocar prejuízos. A 

preocupação com a degradação ambiental e humana configura-se como uma crise global e os 

novos tempos em que a sociedade está confrontada exigem também novas respostas, um novo 

paradigma.   

Leff (2006) define a crise ambiental como um problema do conhecimento, sobretudo 

como uma crise civilizatória. Essa problemática consiste em proposições de paradigmas em 

busca de um sistema ideológico a ser difundido por novos campos do saber em que se 

articulam disciplinas teóricas e práticas de diversas áreas do conhecimento. 

Essa teoria não foge a realidade, pois analisando o comportamento da sociedade 

percebe-se que a dependência da exploração exercida pelo homem sobre a natureza, imposta 

principalmente pelas normas do capitalismo, traduz profundas e rápidas transformações ao 

mundo. Essas mudanças interferem nos conceitos, usos e costumes populacionais, além de 

não permitir o tempo necessário para adaptação às novas situações. As mutações em curso na 

economia, no meio ambiente e na vida da população indicam que essa crise não é passageira, 

pelo contrário, faz parte dos novos tempos.  

A questão ambiental emerge de diferentes campos do saber e possui a necessidade de 

internalizar conhecimento interdisciplinar, não deve ser vista somente como resultado do 

processo do sistema capitalista, todavia sua complexidade está inserida em um contexto 

histórico social com origens, causas e significados emaranhados que aparentemente não há 

saída. 

Assim, o significado da vida não está na fragmentação, e sim no modo como as 

pessoas aprendem e constroem os seus saberes. Na sociedade contemporânea, a fragmentação 

se afirma como um método de aprendizado que consolidou e possibilitou a emergência de ver 

o mundo e a natureza como se fossem duas dimensões diferentes (ALBUQUERQUE, 2008). 
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1.1 - A ORIGEM DA QUESTÃO AMBIENTAL NO DEBATE POLÍTICO 

A preocupação com as questões ambientais e a relação homem-natureza são 

discussões vivenciadas ao longo da história da humanidade. Uma análise das literaturas de 

alguns clássicos como Platão, Sócrates e Aristóteles trazem assuntos relacionados ao conceito 

de natureza e questões ambientais. No entanto, é com Descartes que o conceito de natureza 

torna-se mais completo de acordo com o pensamento moderno e contemporâneo. A partir daí 

dois aspectos da Filosofia Cartesiana vão marcar a sociedade: o caráter pragmático (ensinado 

nas escolas) e o antropocentrismo (o homem como centro do mundo). 

Na segunda metade do século XIX, com os efeitos do crescimento desordenado, a falta 

de medidas preventivas e políticas públicas de saneamento ambiental, a exploração colonial, a 

dominação das elites, os impactos sobre comunidades tradicionais, trouxeram muitas 

denúncias sobre a degradação humana e ambiental, a partir de então, essas manifestações 

começaram a configurar-se como um movimento. 

Na Europa e nos EUA, o crescimento do interesse pela história natural, o Romantismo, 

as descrições de ambientes paradisíacos pelos viajantes, a industrialização e urbanização 

crescente em nome do “progresso” favorecendo à degradação do meio ambiente e o 

desenvolvimento de pesquisas científicas criaram aberturas para o surgimento de iniciativas à 

proteção ambiental.   

Os movimentos ecológicos emergem na década de 60 do século XIX, com princípios 

sociais ou autônomos de uma série de movimentos de raízes histórico-cultural; da tomada de 

consciência a respeito da afluência do pós-guerra e das consequências dos testes atômicos; da 

ampla divulgação de desastres e contaminações ambientais. Outro acontecimento foi a 

publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, em 1962, que impulsionou a 

revolução ambiental e causou muita indignação pública em relação às atividades humanas 

sobre o meio ambiente.  

O desenvolvimento industrial e a imposição de técnicas regidas pelo capitalismo, a 

substituição da manufatura pela maquinofatura e posteriormente pela robótica, trouxeram 

consequências ao homem e também à natureza. A tentativa de sempre hierarquizar o meio 

ambiente, a falta de respeito com determinados povos ou classes sociais resultam das 

características de uma sociedade egoísta e preconceituosa (GONÇALVES, 2006).  

A década de 1970 marcou a construção de uma nova fase. A crise ambiental ganhou 

um cenário mundial e a evolução de pesquisas científicas comprovava a existência de vários 
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problemas ambientais (poluição do ar, solo e água) que poderiam comprometer a vida no 

planeta. Entretanto, o movimento ambientalista era visto apenas como um fenômeno da 

“moda”, de revolta idealista da elite.  

É nesse contexto que as lutas de classes deram origem aos movimentos sociais em um 

ambiente europeu com perfil de uma sociedade burguesa, cheia de preconceitos, em que se 

estabelecem hierarquias dentro do conceito de natureza e sociedade. Portanto, o conceito de 

natureza e as questões ambientais surgem criando diálogos com os movimentos sociais e as 

lutas pela igualdade e liberdade. 

Os movimentos sociais fazem parte de todo percurso histórico da humanidade, mesmo 

em um contexto marcado pela perspectiva capitalista. Eles possuíram objetivos e concepções 

que deram sustentação às dinâmicas que caracterizam as relações de uma sociedade. 

Soma-se a essas características, o direito de manter e expressar sua cultura, 

vivenciando e buscando, por conseguinte, a felicidade, a satisfação e a dignidade humana, 

mas não aquela difundida pela globalização, e sim a que guarda referências em suas 

identidades étnicas e locais, únicas de cada nação (LEFF, 2007).  

Nenhum movimento, talvez, tenha levado tão a fundo ideias e questionamentos das 

condições presentes de vida: extinção de espécies animais e vegetais, desmatamento, uso de 

agrotóxicos, explosão dogmática, poluição do ar, água e solo, além da ameaça nuclear, guerra 

bacteriológica, corrida armamentista e tecnológica. 

É possível alertar-se para o violento processo de desenvolvimento vendido pelo 

capitalismo e seus “profetas do progresso sem fim”, dilapidando a natureza e se 

autodestruindo, enquanto os ecologistas propõem de maneira inteligente, estratégias de 

ecodesenvolvimento, em harmonia com a natureza e seus ecossistemas, supondo profundas 

transformações sociais. Em consequência, é importante esclarecer que fazer movimento 

ecológico não é apenas “discursar em público”, mas significa que é necessário ter 

conhecimento sobre as correntes que interagem no mundo, do poder de consumo que age 

através do capitalismo e do progresso acelerado. É compreender os avanços tecnológicos e 

poder optar por técnicas que não agridam o ser humano nem o meio ambiente. 

Contudo, o desenvolvimento industrial e econômico assumem grande importância no 

mundo pragmático do século XIX, este adquire um significado central na vida dos homens, e 

a natureza cada vez mais se torna um objeto possuído e dominado. Pois a questão ambiental 

necessita de liberdade democrática e autonomia para definir escolhas sobre determinado 
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ecossistema (GONÇALVES, 2003). 

A preocupação ambiental, suscitada no século XX, se deu, principalmente, pelo fato de 

a agressão ao meio ambiente ter atingido diretamente o homem, quando este percebeu que os 

recursos naturais são limitados e possivelmente tornarão escassos pelo uso excessivo e pela 

contínua extração. Entretanto, mesmo com essa nova percepção, não foram observadas 

mudanças gradativas nas relações homem e natureza, menos ainda entre o sistema econômico 

e meio ambiente. 

Neste contexto, surgem as correntes ambientalistas, conservacionistas e 

preservacionistas, todas trouxeram uma nova visão do meio ambiente. Uma crítica inédita à 

estrutura do sistema capitalista aponta que as políticas que fazem relação ao meio ambiente 

merecem uma reflexão, porque até então, essa estrutura capitalista constitui um entrave ao 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, questionava-se que a questão econômica estava 

sobreposta às questões ambientais, tornando o lucro e a acumulação de capitais como 

prioritários. 

O acelerado processo de transformação que perpassa a sociedade contemporânea, a 

crescente concentração da população em centros urbanos, e o aumento demanda de bens de 

consumo duráveis e não duráveis têm consequências ambientais e deram origem a 

importantes discussões no seio da sociedade. 

Esses debates decorrentes do século passado começaram a ser objeto de maior atenção 

dos governos e das organizações comunitárias, que estiveram sempre ligadas aos aspectos 

econômicos e aos limites do crescimento urbano. Uma das principais vertentes das discussões 

repercutiu na criação do Clube de Roma. 

O Clube de Roma foi criado em 1968 por representantes de indústrias, políticos, 

economistas, funcionários estatais e cientistas, com o objetivo de discutir a crise gerada pelo 

modelo de desenvolvimento econômico. Em 1972, o Clube publicou o relatório conhecido 

como “Os Limites do Crescimento”, alertando para um possível colapso do planeta. 

O relatório obteve amplo reconhecimento, e, logo após a conferência da ONU, 

impulsionou vários países a estabelecerem uma nova percepção sobre o meio ambiente. A 

conferência de Estocolmo em 1972 e as reuniões preparatórias que a antecederam firmaram as 

bases para o novo entendimento dos vínculos entre meio ambiente e desenvolvimento. 

A conferência de Estocolmo, aprovada durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, induziu na agenda política internacional a dimensão ambiental 
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como condicionadora e limitadora do modelo de crescimento econômico e do uso dos 

recursos naturais. 

O Relatório Brundtland, também conhecido como “O Nosso Futuro Comum”, 

publicado em 1982, constituiu um importante documento elaborado pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ele consolida uma visão crítica do modelo de 

desenvolvimento adotado pelos países industrializados pelas nações em desenvolvimento, 

ressaltando a incompatibilidade entre os padrões de produção e consumo, além do uso dos 

recursos naturais e da capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. Seus principais compromissos 

incluíam duas convenções, uma sobre a mudança do clima e outra sobre a biodiversidade. 

Além desses resultados, a Conferência aprovou a Declaração do Rio e a Agenda 21, ambos 

ressaltam o conceito de desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, ao longo de décadas, a 

inclusão da questão ambiental nas arenas do debate político produziu na sociedade uma 

considerável elevação no grau de consciência socioambiental.  

1.2 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

Embora a consciência ambientalista tenha surgido nas décadas de 60 e 70 do século 

passado, o discurso de desenvolvimento sustentável só conseguiu alcançar legitimidade com 

base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, celebrada em 

Estocolmo, em 1972, e depois no Rio de Janeiro em 1992. 

No final do século XX, a questão ambiental adquire relevância significativa e permite 

reflexões sobre globalização e meio ambiente, o estoque de capital versus redução de capital 

natural para o desenvolvimento das gerações futuras. Nesse mesmo contexto, se discute a 

necessidade do crescimento econômico para combater a pobreza e elevar o nível de vida das 

populações. Nessa perspectiva, a natureza vai sendo desnaturalizada e transformada em 

recurso dentro do fluxo unidimensional do valor e da produtividade econômica. Cavalcanti 

(1996) enfatiza esse mesmo assunto: 

Como parte do esforço para descer ao fundo da questão ambiental, é cada vez mais 

incomum a referência ao conceito puro e simples de desenvolvimento econômico 

usado a partir da Segunda Guerra Mundial. Em seu lugar, tem-se enfatizado a ideia 

de desenvolvimento sustentável, querendo-se dizer sustentabilidade ambiental 

(CAVALCANTI, 1996, p. 323). 

Leff (2007) também discute esse conceito quando relata que a proclamação de 

políticas neoliberais com objetivo de equilíbrio ecológico e justiça social, converte um sentido 
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crítico ao meio ambiente, através do conceito de desenvolvimento sustentável. A 

racionalidade econômica resiste às mudanças induzindo o discurso de sustentabilidade numa 

perspectiva de perversão do pensamento ambiental, assim vai engolindo o ambiente como 

conceito que orienta a construção de uma nova racionalidade social. 

Trata-se de um progresso rumo ao “desastre”, no qual o significado de sustentabilidade 

consiste em procedimentos fundados na natureza através de métodos inteligentes e 

autoreguladores contidos no sistema capitalista. Porém, acredita-se que a primeira década do 

ano 2000 constituiu um período importante para o meio ambiente, porque sinalizaram um 

período de transição, visto que, para fazer frente a uma ecologia agredida, as administrações 

públicas e as empresas assumiram novos discursos.  

Nesses discursos, se inseriram temas de inovação de tecnologias limpas, recuperação e 

melhoramento das práticas tradicionais, ou seja, a interiorização do saber nos paradigmas do 

conhecimento, grades curriculares e surgimento de novas disciplinas ambientais. De acordo 

com Gonçalves: 

A questão ambiental é, assim, mais que um campo interdisciplinar, pois nela se 

entrecruzam o conhecimento técnico-científico; as normas e valores; o estético-

cultural, regidos por razões diferenciadas, porém não dicotômicas. Ela requer um 

campo de comunicação intersubjetiva não viciado e não manipulado para que a 

região comunicativa possa se dar efetivamente (GONÇALVES, 2006, p. 139). 

Essa interdisciplinaridade está inclusa não na igualdade dos seres, mas justamente na 

igualdade de que todos tenham suas diferenças. O pensamento ecológico ou ecologia política 

ganhou espaço numa força social e é um exemplo interdisciplinar que tem sua origem em 

diferentes áreas do conhecimento, germinado de experiências coletivas da área da 

alimentação, educação e organizações comunitárias. 

As lutas ecológicas, que antes se manifestavam através de grupos, hoje ocupam um 

espaço maior na sociedade através de políticas, instituições, leis e artigos penais que 

favorecem o ambiente e tem origem na participação popular através de denúncias, 

fiscalizações e da imprensa com seu amplo espaço de atuação.  

No entanto, essas estratégias disfarçam, em seus novos discursos o interesse baseado, 

principalmente, no sistema de mercado. Leff (2006) ressalta que o conhecimento e o saber 

incorporam a existência por várias vias de intervenção. Conhecimento tecnológico, médico, 

agrícola, invadem a terra, a água, o ar e o corpo através de ideologias que orientam 

comportamentos e moldam sentimentos. 
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Dessa maneira, o meio ambiente é absorvido como condicionante de funções às 

necessidades humanas através do uso dos recursos naturais disponíveis. Todavia, o conceito 

de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável rumo a uma sociedade ecologicamente 

sustentável não deveria ser calcado nos mecanismos de mercado. 

Esse conceito aparece naquele momento como “sugestão” aderida para organizar as 

ideias revolucionárias, pois o sentido estratégico dos termos economia sustentável e 

ecodesenvolvimento demonstra ter desviado seus interesses originais no confronto com a 

economia e o desenvolvimento.  

Para a ciência social prever quais aspectos de organização a humanidade terá 

futuramente, é necessário desafiar o comportamento das políticas que gerem o mundo como 

também as formas de desenvolvimento compreendidas em transformação e exploração da 

natureza.  

Isso porque com uma sociedade marcada pelo produtivismo, a chamada “razão 

técnica”, tornou-se a única razão e o capitalismo se fortaleceu deslocando o capital da esfera 

comercial para a esfera produtiva. O sistema econômico passou a ser considerado, numa visão 

cartesiana, como sistema aberto ou independente do ecossistema, precisando desse último 

como espaço para jogar dejetos das atividades produtivas e de consumo. E a escassez 

ambiental ascendente é a limitação de atividade econômica por não fornecer suficientemente 

recursos ou pela diminuição da capacidade de absorver lixo (CAVALCANTI, 1996). 

As raízes do mundo pragmático deram significado ao conceito de natureza como 

objeto possuído e dominado. Enquanto o homem exerce dependência exploratória em função 

das normas do capitalismo, entende-se que a solução dos problemas ambientais não é de 

natureza técnica, mas de uma opção político-cultural, afinal a técnica deve servir a sociedade 

e não essa estar subordinada àquela. Para Acserald: 

O progresso deveria fluir naturalmente, sem percalços, como uma evolução 

biológica. Só que progresso econômico significa acumulação de riqueza e acumular 

exponencialmente, como sucede nas economias modernas, representa a antítese do 

modo homeostático de funcionamento da natureza (ACSERALD, 2004, p. 325). 

A questão ambiental está intersubjetiva e requer manipulação comunicativa 

fundamentalmente democrática, liberdade e autonomia para obter a escolha do correto ou 

incorreto, do que se deve fazer a um determinado ecossistema. 

A tomada de consciência de que os objetivos e as estratégias relativas ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento não devem ser incompatíveis e não são, caso sejam 
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planejados e organizados os esforços de revalorização e proteção do meio ambiente de modo 

geral e integrada com o objetivo de atender às necessidades fundamentais, pode melhorar as 

condições de vida, ordenar racionalmente os recursos naturais e o espaço favorecendo um 

desenvolvimento que respeite a capacidade de assimilação e de regeneração da biosfera 

(GOMES, 2000). 

Embora não pareça, os conceitos de meio ambiente e desenvolvimento não diferem 

tanto, se considerarmos que foi através do desenvolvimento tecnológico e do sistema 

capitalista que algumas doenças e a mortalidade humana obtiveram rápido controle pela 

indústria farmacêutica. A complexidade ambiental é a relação entre o real e o conhecimento, 

envolve aspectos físicos, biológicos e também culturais, se apoia em direitos e estratégias de 

vida que resultam na construção social ligada às condições do que é real e simbólico. 

É claro que o sistema capitalista, adotado pelo mundo moderno, contribui para a 

degradação do meio ambiente devido a crescente geração de lucro, aumentando a exploração 

da natureza. É justamente por isso que os países não têm porque optar entre desenvolvimento 

e meio ambiente, mas determinar a qualidade e o tipo de desenvolvimento que lhes 

convenham, considerando o meio ambiente como uma dimensão voltada para o modelo de 

desenvolvimento escolhido. 

De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/ 1981) 

“Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Art. 3º, 

inciso I). Todavia, a degradação do meio ambiente por diversas formas, como transporte de 

dejetos através da água, o lançamento de resíduos no solo e a alteração do ar pela emissão de 

gases pelas indústrias e veículos não asseguram um ambiente favorável à vida humana e de 

outros seres e assim fragiliza o desenvolvimento, já que este não possui correlação apenas 

com o crescimento seja ele demográfico, espacial ou econômico. 

O desenvolvimento agrega um conjunto de fatores interligados, como distribuição de 

renda, ordenamento territorial, saúde pública, educação, acesso a transporte, direito a um 

ambiente saudável, boas situações de moradia e perfeitas condições de saneamento através do 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. A deficiência desses fatores 

interfere no cotidiano das populações e os valores contínuos estabelecidos entre meio 

ambiente, saúde, desenvolvimento e saneamento, tornando-se uma preocupação mundial 

ligada às condições ambientais e aos problemas de desenvolvimento. Dessa forma, 
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argumenta-se sobre dois conceitos imprescindíveis à obtenção da qualidade de vida e 

ambiente: poluição ambiental e saneamento ambiental. 

1.3- POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

As questões sobre aquecimento global, perda da biodiversidade, poluição das águas, 

degradação dos solos agricultáveis, destinação dos resíduos e ausência de saneamento básico 

são assuntos que invadem o alcance público, seja regional ou mundialmente, pois possuem 

respaldo imprescindível ao desenvolvimento da humanidade. 

Existe uma distinção entre os conceitos de poluição e contaminação. De acordo com 

Mota (2006), um ambiente é dito contaminado quando seu nível de poluição pode originar 

doenças, portanto a poluição nem sempre implica em riscos a saúde humana, no entanto, a 

contaminação está associada às doenças que o ambiente pode ocasionar ou ainda resultar, 

necessariamente, um desequilíbrio ecológico. 

O ambiente é considerado contaminado quando os níveis de poluição acarretam em 

prejuízos a saúde pública, seja, pela presença de patógenos, substâncias químicas, radioativas 

biológicas ou até fisiológicas. A contaminação é, na verdade, um caso particular de poluição. 

A poluição pode ocorrer de maneira natural ou originada de atividade humana, 

lançamento de dejetos, nas formas: sólida (lixo) ou líquida (esgotos), gasosa ou de energia 

(calor, som, radioativa). Então, entende-se que: 

A poluição resulta do lançamento ou liberação, em um ambiente, de matéria ou 

energia, em quantidade ou intensidade tais que o tornem impróprio às formas de 

vida que ele normalmente abriga, ou prejudiquem os seus usos (MOTA, 2006, p. 

102). 

Em concordância com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981), 

poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que acabam por 

prejudicar a saúde, segurança e bem estar social; criam condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; afetam a biota; interferem nas condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente, além de lançar matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

Mota (2006) designa que a poluição não está restrita somente a ocorrência de doenças 

no homem, trata-se de qualquer alteração de determinado ambiente (ar, água, solo) que resulte 

em prejuízos aos organismos vivos e ao uso predefinido para ele. Em conformidade Zanta (et 

al, 2006) constata-se a que poluição dos componentes ambientais atingem níveis de 

contaminação no meio antrópico (homem) e biológico (fauna e flora) e ainda ressalta que: 
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As características físicas dos resíduos podem ser associados a vários impactos 

negativos no meio físico como alteração da paisagem pela poluição visual, a 

liberação de maus odores ou substâncias químicas voláteis pela decomposição dos 

resíduos. Ainda, materiais particulados podem ser dispersos pela ação do vento ou 

serem liberados juntos com gases tóxicos quando os resíduos são queimados, por 

exemplo, para facilitar a catação de materiais recicláveis (ZANTA et al, 2006, p. 

06). 

Logicamente, são várias modalidades de poluição, sejam elas: poluição térmica, 

poluição visual, poluição radioativa, poluição sonora, porém neste capítulo destacam-se as 

poluições do ar, do solo e da água, visto serem mais propícias ao contato com resíduos sejam 

eles através do processo biológico de decomposição, resultantes das formas líquida ou sólida, 

gasosa ou de energia. 

1.3.1- Poluição das águas 

Além de ser um recurso natural, um solvente universal, a água é essencial à vida 

humana e de outros seres vivos, e como recurso hídrico vem atualmente sendo tratada, ainda 

que de maneira tímida, como recurso finito e vulnerável, capaz de representar obstáculos ao 

desenvolvimento e a qualidade de vida. 

A poluição das águas é a alteração das condições normais das fontes hídricas por 

adição de substâncias ou de formas de energia que direta ou indiretamente prejudicam os seus 

legítimos usos, embora essas fontes tenham propriedades para determinado uso e para outros 

não. Em consequência disto é que se pode classificar a obtenção de uma água contaminada ou 

não (DALTRO FILHO, 2004). 

Esses tipos de poluição podem ser introduzidos ao meio aquático de forma pontual ou 

difusa. As cargas pontuais (localizadas) são introduzidas por lançamentos individualizados 

como esgotos sanitários ou efluentes industriais, as cargas difusas são chamadas assim por 

não serem localizadas ou constituir vários pontos ao longo das margens dos rios, é o caso das 

substâncias provenientes de campos agrícolas e drenagem urbana. 

Daltro Filho (2004) denota que a poluição pode obter causas de origem natural, 

esgotos domésticos ou industriais, águas das chuvas quando a comunidade não apresenta 

infraestrutura de saneamento e esgotamento sanitário, atividades agropastoris por eliminação 

de excrementos de animais e uso abusivo de insumos e, devido ao lixo disposto de qualquer 

forma. 

Não discordando, mas com uma visão abrangente, Braga (et.al., 2005), observam que 

os poluentes aquáticos são classificados de acordo com a natureza e com os principais 
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impactos causados pelo seu lançamento. Constitui-se então os poluentes orgânicos 

biodegradáveis, poluentes recalcitrantes ou refratários (defensivos agrícolas, detergentes 

sintéticos, petróleo), metais, nutrientes em excesso, organismos patogênicos, sólidos em 

suspensão, calor e radioatividade. 

Sobre a poluição das águas subterrâneas, Mota (2006) denota que podem se interligar 

com as águas superficiais, uma vez que em muitas situações as águas de superfície 

proporcionam recarga de reservatórios subterrâneos, enquanto que em outras situações, os 

mananciais do subsolo descarregam em fontes superficiais. Nesse caso, se um determinado 

manancial estiver poluído, pode causar poluição em um aquífero subterrâneo e vice-versa. 

Contudo, a poluição da água pode também significar alterações provocadas no solo ou no 

mar. 

Constituem fatores de poluição de águas subterrâneas, a infiltração dos esgotos por 

sumidouros, valas, depositados em lagoas de estabilização ou aplicados no solo por sistemas 

de irrigação; percolação do chorume resultante da decomposição de lixo; infiltração de águas 

com pesticidas, fertilizantes, detergentes e outros poluentes; injeção de esgotos no subsolo, 

infiltração de águas salgada; e resíduos originados de minas, cemitérios, depósitos de material 

radioativos e formações de lixões.  

Além desses fatores aqui discutidos, a água pode também funcionar como veículo de 

transmissão de doenças através do carreamento de substâncias químicas. Esse é o caso do 

saturnismo, fluorose, metemoglobinemia ou cianose, intoxicações, câncer, e distúrbios por 

substâncias radioativas, entre outras, que embora não sejam veiculadas pela água, pode 

possibilitar um ambiente favorável para a proliferação e transmissão (MOTA, 2006).  

1.3.2- Poluição do solo 

O solo é considerado como o recurso básico para suportar toda cobertura vegetal. 

Fenômenos de natureza física e ambiental associados a outros fatores determinam as 

características de um solo. 

A ação do homem também deve ser acrescentada como fator, por assumir nível de 

maior significância que todos os demais. De acordo com Mota (2006), as alterações 

antrópicas ocasionam modificações no solo de maneira muito rápida não permitindo sua 

recomposição. Essas alterações compreendem os desmatamentos, queimadas, aterros, 

escavações, impermeabilização, aplicação de fertilizantes e pesticidas. Todas essas alterações 

repercutem sobre os seres vivos que garantem a fertilidade do solo e pode ocasionar impactos 
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sobre a biota do solo.  

A poluição do solo pode ser entendida como qualquer alteração provocada nas suas 

características, pela introdução de produtos químicos ou resíduos, de forma que ele 

se torne prejudicial ao homem e a outros organismos, ou tenha seus usos 

prejudicados (MOTA, 2006, p.127). 

Dentre as principais fontes de poluição dos solos consta a utilização de fertilizantes e 

aplicação de pesticidas, lançamento de resíduos sólidos e disposição de esgotos. Geralmente, 

os fertilizantes são aplicados para suprir carências de compostos químico do solo, porém a 

aplicabilidade acentuada e continuada pode ocasionar modificações no teor de matéria 

orgânica, degradação física e capacidade de retenção e escoamento das águas. 

Os pesticidas também chamados de praguicidas implicam em uma cadeia de 

problemas ambientais, pois quando usados diretamente nas culturas ou através de aplicação 

aérea alcançam o solo e são facilmente carreados para as coleções hídricas, além de 

incorporar a cadeia alimentar. De modo geral, os impactos do uso de agrotóxicos são: o 

aumento de pragas resistentes, destruição de insetos polinizadores e plantas úteis, mortandade 

de animais, contaminação de alimentos e danos ao homem. 

Os resíduos (líquidos e sólidos), quando lançados no solo resultam em aspecto estético 

desagradável, proliferação de insetos, presença de catadores, poluição das águas, produção de 

gases e poluição do ar quando houver queima, e ainda: 

O lixo, quando depositado em terrenos baldios, a céu aberto, além do aspecto 

estético desagradável, causa maus odores, devido à decomposição anaeróbia dos 

resíduos orgânicos. Esses depósitos favorecem a proliferação de moscas, baratas, 

ratos, os quais, além de transmitirem doenças, são animais repulsivos (MOTA, 2006, 

p. 131). 

De certo, os dejetos, esgotos domésticos e industriais e outras fontes dispostos no solo, 

podem alcançar mananciais de água, por carreamento, provocar doenças como verminose e 

doenças de pele e ainda originar outros tipos de poluição. Assim, percebe-se uma interrelação 

entre a poluição da água e do solo. A poluição do solo pode ainda originar a poluição do ar, o 

inverso também ocorre quando há queima de resíduos e os poluentes atmosféricos modificam 

as características do solo.  

1.3.3- Poluição do ar 

A poluição do ar provoca situações críticas em todo o mundo, principalmente em áreas 

urbanas por material particulado, emissões de resíduos químicos e de veículos automotivos. 

Essas partículas inaláveis estão associadas a estatísticas de mortalidade diária, em muitos 
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casos, idosos.  

O ar, além de ser imprescindível aos seres vivos, é também usado na comunicação, 

transporte, combustão de processos industriais e como diluidor de resíduos gasosos. A 

utilização intensa causa alterações na sua composição resultando em impactos sobre o homem 

e o meio ambiente (MOTA, 2006). 

Anualmente, pelo menos 1 milhão de pessoas morrem por causa da exposição à 

poluição atmosférica e doenças respiratórias associadas as emissões naturais ou antrópicas. As 

emissões naturais incluem as erupções de vulcões, suspenção de poeira, incêndios florestais, 

odores provenientes de processos de decomposição. Enquanto que as emissões causadas pelo 

homem compreendem os resíduos principalmente àqueles oriundos da queima de 

combustíveis, incineração, inseticidas e efluentes gasosos de processos industriais (PHILIPPI 

JR, 2005). 

A poluição do ar classifica-se em poluentes primários, àqueles emitidos diretamente 

pelas fontes, é o caso dos veículos movidos à gasolina, e poluentes secundários os quais são 

formados por reações ocorridas na troposfera como o ozônio (O3) e o dióxido de nitrogênio 

(NO2). 

As quantidades de poluentes no ar resultam na concentração de milhares de 

microrganismos danosos a saúde pública e ambiental. As doenças respiratórias como 

insuficiência pulmonar, asma, bronquite, doenças cardiovasculares, câncer e até mortes 

prematuras podem ser causa de um ar poluído. No ecossistema, o ar poluído interfere na luz 

solar, na visibilidade, na destruição da flora, provoca corrosão de materiais em decorrência da 

formação de névoas ácidas e deposita partículas sólidas e líquidas sobre a superfície, 

favorecendo também a poluição do solo. 

Percebe-se que na natureza tudo está interligado e interage entre si. Na visão 

sistêmica, o ambiente é condicionado pela soma das partes formando um “todo”, esse “todo” 

torna-se maior que a soma das partes em decorrência de uma série de relações entre seus 

elementos (Gonçalves, 2003).  É por essa causa que muitas catástrofes naturais (tornados, 

terremotos, maremotos) ocorridas em países distantes conseguem influenciar na rotina de 

outros países.    
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1.4 – SAÚDE PÚBLICA E SANEAMENTO 

Efetivamente, são poucos os trabalhos que avaliam a relação direta dos resíduos e 

doenças. É necessário esclarecer a estreita dependência entre saneamento e saúde pública, 

pois nisto consiste um paradigma, visto que a sua ausência compromete especialmente a 

saúde ambiental e humana. 

Há vários séculos a saúde vem sendo vinculada às questões do meio ambiente, as 

civilizações mais antigas apontam que a preocupação com a saúde não é recente. O antigo 

testamento bíblico apresenta práticas sanitárias do povo hebreu com o uso da água, cuidados 

com o corpo, higiene alimentar e lavagem de roupas com o intuito de prevenir doenças. Os 

gregos reconheciam a correlação entre ambiente insalubre e a origem de doenças, já os 

romanos desenvolviam obras de engenharia sanitária voltadas para a transposição da água e 

esgoto. 

Atitudes como estas conferem autonomia de um povo na definição de políticas de 

saneamento e construção de obras de infraestrutura nos locais onde habitavam, outorga aos 

cidadãos das civilizações antigas algum conhecimento sobre importantes vertentes do 

saneamento, tais como, higiene sanitária e saúde pública, além de demonstrar preocupações 

salutares sobre o ambiente. 

Contudo, é correto afirmar que a população global tenha regredido em seus 

conhecimentos salutares ou na aplicação dos saberes em favor da saúde e de um ambiente 

salubre, à medida do crescimento populacional e do desenvolvimento? Por que mesmo no 

século XXI doenças infectocontagiosas causadas pela insuficiência de saneamento básico, de 

educação sanitária e infraestrutura ainda prevalecem no cotidiano das populações, 

principalmente em países pobres.  

É verdade que a relação entre saúde e meio ambiente designa maior atenção em 

populações que possuem condições precárias, como em favelas e lugares periféricos, ou seja, 

em aglomerados urbanos. Entretanto o conjunto de problemas ambientais do mundo moderno 

são observados desde as megalópoles e metrópoles até as pequenas vilas. Isso porque tanto na 

zona rural como nas cidades a ocorrência de resíduos domésticos e esgoto jogados em valas e 

quintais comprometem a saúde da população devido à diversidade de bactérias, de 

protozoários e de helmintos serem veiculados de águas residuárias.  

No Brasil, o atraso da saúde é evidenciado pelo retrocesso de endemias que já haviam 

sido erradicadas no país, como a cólera, a dengue e a febre amarela. Em muitos casos, a 
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transmissão dessas doenças é consequência de más condições de água potável, esgotamento 

sanitário e destino final de lixo como demonstra o quadro 1.1. E por mais que haja avanço nas 

pesquisas deste setor, a rapidez de detecção das necessidades não corresponde a agilidade da 

ação política para corrigi-las. 

Quadro 1.1: Doenças veiculadas a água, resíduos sólidos e esgoto doméstico. 

Agentes Doenças Modo de transmissão 

Bacterianos Salmonella typhi Febre Tifóide Ingestão de água ou alimentos 

contaminados, mãos sujas. 

Salmonella Paratyphi Febre Paratifóide Ingestão de água ou alimentos 

contaminados, mãos sujas. 

Shigella Disenteria bacilar Ingestão de água ou alimentos 

contaminados, mãos sujas, moscas. 

Coliformes fecais Gastroenterites Ingestão de água ou alimentos 

contaminados, mãos sujas. 

Leptospira interrogans Leptospirose Contato com fezes, urina ou mordida de 

rato. 

Mycrobacterium 

tuberculosis 

Tuberculose Poluição e superlotação do ambiente. 

Vibrio cholerae Cólera Ingestão de água ou alimentos 

contaminados, mãos sujas, moscas. 

Virais Enterovírus Poliomielite Através da ingestão de água contaminada. 

As moscas podem funcionar como vetores 

mecânicos. 

Hepatite vírus A Hepatite infecciosa Contaminação feco-oral; ingestão de água 

e alimentos contaminados. 

Grupo B dos arbovírus Dengue Picada do mosquito Aedes aegiptti. 

Plasmodium vivax, P. 

malarie e  P. 

falciparum  

Malária Picada de mosquito. 

RNA vírus Febre amarela Destinação inadequada de lixo RS. 

Rotavírus Diarréia aguda Contagio oral-fecal, ingestão de água e 

alimentos infectados. 

Helmintos Ascaris lumbricoides Ascaridíase Ingestão de ovos contidos no solo e 

alimentos. 

Ancylostoma 

duodenale 

Ancilostomíase Contato com o solo contaminado. 

Schistosoma mansoni Equistossomose Contato da pelo com água contaminada. 

Taenia solium 

Taenia saginata 

Cistecercose 

Teníase 

Contagio fecal-oral, ingestão de alimentos 

contaminados e de carne mal cozida. 

Protozoários Entamoeba histolytica Amebíase Ingestão de água ou de alimentos 

contaminados, moscas, mãos sujas. 

Giardia lambia Giardíase Contagio através de mãos, água e 

alimentos contaminados por cistos. 

 Fonte: Revisão bibliográfica, 2010-2011. 

Enquanto se omite outra realidade à vida humana e desconsidera-se o preceito de que 

para cada dólar investido em saneamento básico, quatro dólares seriam economizados em 

saúde, imagine então as dificuldades de aplicação de tantas e boas pesquisas realizadas em 

favor da tão desejada qualidade de vida. 

O crescimento acentuado da geração de resíduos sólidos e a sua concentração espacial 

devido à urbanização diminuem as chances de assimilação dos resíduos pelo meio ambiente, 
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disseminando alterações significativas na qualidade da água, do solo, do ar, ou seja, do meio 

físico. Tais alterações indesejáveis nas características físicas, químicas e biológicas da 

atmosfera, além de causar prejuízos à saúde, comprometem a sobrevivência de espécies. 

Para Daltro Filho (2004) o conceito de saúde refere-se ao bem estar físico, mental e 

social, não é a ausência de doença ou enfermidade, mas o conjunto de esforços individuais 

para a manter a saúde, promoção da higiene pessoal e gestão de serviços. Percebe-se que a 

saúde pública correlaciona-se ao contexto de saúde ou salubridade ambiental que significa:  

O estado de higidez em que vive a população urbana ou rural, tanto no que se refere 

a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou 

epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de 

promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo de 

saúde e bem estar (BRASIL, 2006, pg. 15). 

Brasileiro (2000) define que a melhor forma de prevenir doenças é garantir um 

ambiente que proporcione a população condições básicas de vida e onde os resíduos sejam 

adequadamente dispostos, ou seja, a prevenção de doenças requer um estado de higidez, 

proveniente de ações saudáveis ou de saneamento.  

O Saneamento como ramo das ciências e das artes, compreende as medidas 

necessárias ao controle físico e promoção de saúde, bem estar e segurança para uma 

comunidade. É o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou 

podem exercer efeitos deletérios sobre o seu bem estar físico, mental e social.  

De acordo com Daltro Filho (2004), o saneamento surge em um período de crise 

ambiental por três fatores determinantes: crescimento populacional e dos centros urbanos, 

utilização de matérias primas e exploração de recursos naturais e, por último, poluição ou 

contaminação como resultado dos primeiros fatores citados. Até o final da década de 1970, o 

termo saneamento era visto como atividades de água e esgoto apenas, entretanto é entendido 

de forma mais abrangente surgindo assim o conceito de Saneamento Ambiental: 

É o conjunto de ações para promover e assegurar condições de bem estar e 

segurança a uma população através de sistemas de esgoto, de abastecimento de água 

e do controle tanto da poluição do ar como da poluição de ruídos (DALTRO FILHO, 

2004, p.22). 

Brasil (2006) atribui ao saneamento ambiental uma definição não diferenciada, mas 

que abrangem ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental, 

por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária e de uso do solo, drenagem urbana, 
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controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade 

de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural. 

Conforme Brasileiro (2000), um Plano Municipal de Saneamento deve levar em conta 

três princípios básicos: a universalidade das ações de saneamento, com estreita vinculação da 

saúde com a qualidade de vida; a equidade, independente de sua capacidade de pagamento, o 

cidadão tem direito ao acesso de serviços e as taxas ou tarifas não devem ser motivos de sua 

exclusão; a integralidade, as ações de saneamento devem ser articuladas com as demais 

políticas públicas municipais de urbanização, habitação, saúde e meio ambiente.  

O Saneamento Ambiental deve então ser um instrumento que integre mundialmente o 

desenvolvimento sustentável e garanta a sobrevivência da biodiversidade e questões 

prioritárias à população e ao meio ambiente. 

Para Calderoni (2003), o caminho já percorrido é imenso, porém o que nos resta a 

fazer é ainda algo gigantesco, e em relação a gestão de resíduos sólidos isso é ainda mais 

agravante, principalmente se levarmos em consideração que  milhões de pessoas morrem por 

ano com doenças relacionadas ao lixo. 

Em consequência desses aspectos, o crescimento dos centros urbanos deve ser 

acompanhado de um planejamento adequado, pois a ausência deste contribui para o 

agravamento das atividades humanas e impactos ao meio ambiente dentre os quais, destaca-se 

a geração de resíduos sólidos.  

1.5 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES  

Desde o cenário inicial da civilização humana, os resíduos gerados evidenciaram o 

desenvolvimento do processo de expansão e a partir daí a quantidade e a composição dos 

resíduos passou a variar através dos aspectos geográficos e culturais. Assim, o processo de 

desenvolvimento e o aumento populacional de qualquer cidade estão associados à produção 

de resíduos sólidos urbanos, esses, por sua vez, possuem complexidade que interferem na 

qualidade de vida humana e também do meio ambiente.  

É interessante discutir que todo esse progresso, crescimento urbano e dependência 

humana pela geração de consumo e renda deve ser acompanhado por um planejamento 

adequado que possibilite parâmetros para o fechamento do ciclo dos resíduos. Ou seja, desde 

a sua geração os resíduos sejam pensados e gerenciados com etapas estabelecidas em início, 

meio e fim. Assim, o manejo adequado e a destinação final destes não causariam preocupação 
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e transtornos ao homem e ao meio ambiente.  

Com o crescimento da população e do processo de industrialização ocorrido nos 

últimos anos, a geração de resíduos obteve um crescimento significativo e o descarte dos 

resíduos produzidos com o mínimo de impactos negativos ao meio ambiente tornou-se um 

desafio enfrentado por grande parte dos municípios brasileiros. Esses municípios geralmente 

realizam a coleta, transporte e destinação dos resíduos oriundos das atividades urbana e 

doméstica em locais inadequados.  

Esses locais, geralmente são terrenos baldios ou terrenos indesejáveis que se tornam 

lixões inseridos entre determinadas regiões e cidades de um mesmo país. O lixão assemelha-

se a uma solução para o problema da geração de resíduos provenientes da atividade humana. 

Por conseguinte, os resíduos urbanos domiciliares são considerados os de mais difícil 

gerenciamento, em consequência da quantidade e variedade gerada. Um dos principais 

componentes que influenciam na geração e composição dos resíduos é o poder aquisitivo, 

pois este define as classes sociais e a partir desse fator as variações do sistema econômico de 

uma cidade são possivelmente percebidos nos locais de disposição e tratamento de resíduos.  

Além disso, a composição e a quantidade dos diferentes materiais sofrem 

modificações diariamente pelas características culturais, políticas, sazonalidade climática, 

número de habitantes e área relativa de produção. As metodologias utilizadas para obter as 

informações acerca da geração de resíduos e a eficiência do tipo de coleta e equipamentos 

usados também influenciam nas características dos resíduos. 

As modificações observadas na massa de resíduos são resultados das transformações 

que as sociedades enfrentam em decorrência do tempo e em função do aumento na densidade 

demográfica em proporções incompatíveis com os recursos disponíveis no meio ambiente.  As 

exigências impostas pelo capitalismo e o processo de industrialização separa em definitivo o 

homem da natureza, em decorrência os resíduos também aumentaram sua complexidade por 

causa dos materiais disponíveis nela. 

Cada ser humano produz em média de 500g a 2 kg de lixo diariamente. O Brasil por 

sua vez produz cerca de 228,4 mil toneladas por dia, o chamado lixo domiciliar equivale a 

praticamente mais da metade desse volume. Desse total apenas 4.300 toneladas ou pelo 

menos 2% dos resíduos descartados pelas residências e indústrias são destinados à coleta 

seletiva. Como se não bastasse, dos 400 milhões de toneladas de resíduos produzidos 

mundialmente, aproximadamente 50 mil toneladas são despejados em céu aberto (IBGE, 



 

23 

Capítulo I- Fundamentação Teórica 

2010).  

A Tabela 1.1 define médias nacionais para a produção de resíduos domiciliares 

utilizadas para dimensionar tarefas necessárias aos serviços existentes e, principalmente, em 

projeções, à exemplo, do dimensionamento de um aterro sanitário. De acordo com a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), o perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras é 

caracterizado por 39% de papel e papelão, 15% de vidro, 8% de rejeitos, 7% de plástico filme, 

2% embalagens longa vida e 1% de alumínio. Estes resultados variam em distintas cidades, 

mas poderiam ser destinados a um tratamento simples e reutilizados no processo produtivo. 

Tabela 1.1: Média nacional de produção de resíduos domiciliares, 

por faixa de população. 

Faixa de população Produção Kg/hab/dia 

Até 100 mil 0, 4 

De 100 mil a 200 mil 0, 5 

De 200 mil a 500 mil 0, 6 

Acima de 500 mil 0, 7 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2006. 

1.6- RESÍDUOS SÓLIDOS E CLASSIFICAÇÕES 

O conhecimento das implicações sobre o meio ambiente e o aumento da consciência 

ambiental determinaram uma nova qualificação para resíduos. O termo “lixo” passou a ser 

substituído por “resíduos sólidos”, entendidos como subprodutos do sistema produtivo e 

responsáveis por graves problemas de degradação ambiental, além disso, diferem-se de “lixo” 

por possuir valor econômico e possibilitar o reaproveitamento em seu processo produtivo, 

enquanto que o  conceito de “lixo” refere-se a tudo aquilo que não possui valor.  

Pode-se então considerar que o conceito de lixo é atribuído a materiais gerados 

diariamente constituídos por restos alimentares, embalagens descartáveis, objetos inservíveis 

e oriundos da higiene pessoal e da limpeza doméstica. Para Grimberg (2005), esses objetos 

são considerados lixo apenas quando misturados e o destino mais adequado torna-se o aterro 

sanitário. Entretanto, quando separados em secos e úmidos passam a ser reaproveitáveis ou 

recicláveis, consequentemente o que não puder ser aproveitado nesta cadeia de reuso, 

denomina-se rejeito, pois segundo a socióloga:  

Não cabe mais, portanto, a denominação de lixo para aquilo que sobra no processo 

de produção ou de consumo. Marcar estas diferenças é de suma importância. A 

clareza na compreensão destes conceitos é o que permite avançar na construção de 

um novo paradigma que supere inclusive o conceito de limpeza urbana 

(GRIMBERG, 2005, p. 11). 
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Apesar desta definição parecer convincente e esclarecedora como ferramenta na 

construção de um paradigma, existem muitas discussões quanto a similaridade do conceito de 

lixo e resíduos. Dentre essas discussões são estabelecidas conceituações legais muito mais 

difundidas, porém conflitantes. 

Calderoni (2003) conceitua lixo e resíduos como termos que se diferem conforme a 

época, lugar e depende também de fatores jurídicos, econômicos, ambientais, sociais e 

tecnológicos. Contudo, na linguagem presente a palavra resíduo é confundida como sinônimo 

de lixo. 

(...) Lixo é todo material inútil. Designa todo material descartado posto em lugar 

público. Lixo é tudo aquilo que se 'joga fora'. É objeto ou substância que considera 

inútil ou cuja existência em um meio é dado como nociva (CALDERONI, 2003,  p. 

49).  

O termo “lixo” possui origem do latim lix, que significa cinzas ou lixívia é 

identificado como basura nos países de língua espanhola e nos países ingleses, de refuse, 

solid waste e garbage, é definido como aquilo que se varre de casa, do jardim, entulho, 

sujeira, coisas velhas. Ou seja, é tudo que seu proprietário não deseja mais em determinado 

tempo ou lugar e que não possui valor comercial, que se rejeita e não tem mais utilidade. Ou 

ainda, como toda substância considerada inútil e que pode contaminar ao homem e ao meio 

ambiente.  

Já a palavra “resíduo” também se origina do latim residuu, possui procedência da 

terminologia sanitarista difundida na década de 60 do século XIX,  foi acrescido do adjetivo 

“sólido” para diferenciá-lo de gases e líquidos e adotado para dar significado as sobras do 

processo produtivo, principalmente industrial. Em geral, os resíduos sólidos (RS) são 

definidos como materiais heterogêneos resultantes das atividades humana e também da 

natureza, considerados como um problema sanitário, socioeconômico e estético.  

Em algumas situações o conceito de lixo é equivalente ao de resíduo e não bastasse a 

suscetividade conceitual, alguns resíduos líquidos são também incluídos entre os resíduos 

sólidos. E nesse sentido cabe citar a definição dada pela NBR 10004/2004. 

Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, 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 seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia 

disponível (NBR 10004/2004). 
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No entanto, Ribeiro & Morelli (2009) ressaltam que pequenas modificações em seu 

conceito convergem a um único ponto, porque existem várias formas de classificar os 

diversos tipos de resíduos sólidos existentes e mesmo que se tornem conflitantes, a maioria 

está direcionada ao senso comum sofrendo algumas modificações em virtude de conceitos 

próprios e da diversidade de autores. 

A composição dos resíduos varia de comunidade para comunidade, hábitos e 

costumes, poder aquisitivo, número de habitantes e nível educacional, desenvolvimento e 

variações climáticas. São constituídos por substâncias facilmente degradáveis, como restos de 

comida, folhagem e excrementos; moderadamente degradáveis, materiais celulósicos como 

papel e papelão; dificilmente degradáveis, como trapos, madeira, borracha e plástico entre 

outros; e os não degradáveis, como metal não ferroso, vidro, cerâmica, cinzas, areia, etc. 

A Norma Brasileira (NBR 1000/2004) classifica os resíduos quanto aos seus riscos 

potenciais ao ambiente e ao homem. Ribeiro & Morelli (2009) discorrem sobre a NBR, 

ressaltando as várias maneiras de classificação:  

1.6.1- Quanto às características físicas 

a) Secos; papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, guardanapos e 

toalhas de papel, pontas de cigarro, isopor, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças. 

b) Molhados; restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, 

alimentos estragados, etc. 

Contudo de acordo com Brasil (2006) existem outras características físicas atreladas a 

estas, as quais merecem respaldo visto serem requisitos fundamentais para seleção de 

procedimentos, processos e técnicas de tratamento, são elas:  

a) Compressividade; que é a redução do volume dos resíduos quando submetidos a uma 

pressão.  

b) Teor de umidade; quantidade de água existente na massa dos resíduos, assim define-se 

fração seca e fração úmida.  

c) Composição gravimétrica; determinação das porcentagens de cada constituinte da massa 

de resíduos proporcionalmente ao seu peso, ou seja, é o conhecimento dos percentuais em 

peso das categorias constituinte dos resíduos usados para avaliação de alternativas 

tecnológicas de tratamento (ZANTA et al, 2006).  
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d) Peso específico; trata-se do peso dos resíduos não em relação ao seu volume total.  

e) Taxa de geração ou per capta; massa de resíduos produzida por uma pessoa em um dia 

(kg/hab/dia) essa taxa pode ser determinada por outra unidade útil para dimensionamento de 

instalações e equipamentos.  

1.6.2- Quanto à composição e características químicas  

a) Orgânicos ou biodegradáveis; pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e 

bagaços de frutas e verduras, ossos e aparas de podas de jardim. 

b) Inorgânicos ou não biodegradáveis; compostos de produtos manufaturados (vidros, 

borrachas, metais, lâmpadas, parafina). 

Mesmo que seja essa a definição dada pela Norma Brasileira (1000/2004), os resíduos 

ainda possuem: poder calorífico que indica a quantidade de calor despreendida durante a 

combustão de um quilo de resíduos sólidos; teores de matéria orgânica, ou percentual de cada 

constituinte como cinzas, gordura, macro e micronutrientes; potencial de hidrogênio (pH), 

teores de alcalinidade ou acidez da massa de resíduos; relação carbono/nitrogênio e outros 

nutrientes (enxofre e potássio) que permitem avaliar o grau de degradação da massa orgânica. 

1.6.3- Quanto às características biológicas 

A presença de microorganismos patogênicos ou substâncias constituintes tornam os 

resíduos biologicamente ou quimicamente contaminados e, consequentemente, prejudiciais à 

saúde humana. Esses microrganismos presentes nos resíduos sólidos podem ser àqueles 

responsáveis pela decomposição biológica da matéria orgânica, fungos e bactérias, entre eles 

as espécies patogênicas como vermes, bactérias, vírus e protozoários que causam 

consequências a saúde e geralmente são oriundos de matéria fecal, fluidos corporais ou dos 

serviços de saúde. 

De acordo com Zanta (et al, 2006), são poucos os trabalhos que avaliam a relação 

entre resíduos e doenças, face a relação indireta devido aos vetores mecânicos e biológicos. 

Portanto, o tempo de sobrevivência de alguns agentes etiológicos nos resíduos sólidos, 

conforme mostra tabela 2.2, devem ser estudados junto à suas características, justamente por 

comprometer a saúde do meio ambiente e humana.  
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Tabela 2.2- Tempo de sobrevivência de microorganismos patogênicos nos resíduos sólidos. 

Microrganismos Tempo (dias) 

Bactérias 02 _____ 180 

Vírus 20______170 

Helmintos  25 ______2.500 

Protozoários 08 ______ 12 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2006. 

1.6.4- Quanto à origem 

a) Urbanos (RSU); originados das atividades humanas que ocorrem nos centros urbanos, são 

caracterizados como:  

- Domiciliares (oriundos das residências); 

- Comerciais (supermercados, bares, restaurantes); 

- Serviços públicos e de saúde (estabelecimentos públicos, vias públicas, feiras livres, 

hospitais e farmácias); 

- Portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários (resíduos sépticos oriundos 

de limpeza pessoal que podem hospedar patogênicos e provocar doenças provenientes de 

outras cidades, estados e países).  

b) Industriais (RSI); originados de diversos ramos da indústria, tais como metalúrgico, 

químico e petroquímico. Podem ser classificados em:  

- Radioativos (provenientes de atividades nuclear pelo uso do urânio, césio, cobalto);  

- Agrícolas (resíduos das atividades agrícolas e da pecuária, embalagens de adubos, 

defensivos agrícolas);  

- Resíduos da Construção Civil ou Construção e Demolição (demolições e restos de 

obras, solos de escavações).  

Assim como o conceito de resíduos, existem também controvérsias quanto a 

classificação; dentre as principais, está a dificuldade em compreender os resíduos radioativos, 

agrícolas e oriundos dos serviços de saúde como subdivisões principais dos resíduos, por estes 

possuírem particularidades. Outra controvérsia consite em admitir os Resíduos da Construção 

e Demolição (RCD) como Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pelo fato de serem gerados 

principalmente nos centros urbanos. Contudo, pela NBR (1000/2004) eles são classificados 

como Resíduo Sólido Industrial (RSI), por serem gerados de forma sistemática, com práticas 
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produtivas semelhantes às industriais. 

Já os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são subclassificados em cinco grupos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 306/12/2004. 

Classe “A”- Resíduos Potencialmente Infectantes: Apresentam risco à saúde pública e 

ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos, sangue e hemoderivados de 

procedimentos cirúrgicos, animais contaminados, resultantes de laboratórios e engenharia 

genética. 

Classe “B”- Resíduos químicos: Contêm substâncias químicas que apresentam risco a 

saúde pública e ao meio ambiente, independentemente de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, toxicidade e reatividade, trata-se de medicamentos vencidos, 

contaminados, apreendidos para descarte e impróprios ao consumo; substâncias para 

revelação de filmes em raios X. 

Classe “C”- Rejeitos Radioativos: Quaisquer materiais resultantes de atividades 

humana que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

expressos na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN-NE-6.02). 

Classe “D”- Resíduos comuns: Resíduos gerados nos serviços abrangidos pela RDC 

nº 306 que não necessitam de processo diferenciado de acondicionamento, à identificação e 

ao tratamento, são considerados os resíduos sólidos urbanos. 

Classe “E”- Perfurocortantes: Objetos ou instrumentos que contém bordas ou 

protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar e perfurar (bisturis, agulhas, lâminas). 

Ribeiro & Morelli (2009) ressaltam a importância de classificar os resíduos sólidos 

quanto a sua periculosidade e para isso a ABNT, por meio da norma NBR 10004/2004, 

preenche muito bem essa lacuna, analisando a periculosidade do resíduo através das 

propriedades físicas, químicas e infectocontagiosas. Podem ser classificados como: 

Classe I- Perigosos: Apresentam riscos a saúde pública e ao meio ambiente em função 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

Classe II - Não perigosos: 

II A- não inertes: Podem apresentar características de combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade.  
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II B- inertes: Possuem características intrínsecas, não apresentam riscos a saúde, nem 

constituintes solúveis em água em concentrações superiores aos padrões de potabilidade. 

A partir dessas classificações pode-se compreender que os resídous sólidos, além da 

importância sanitária apresentam características físicas, químicas e biológicas. Esse 

conhecimento possibilita a identificação do processo que lhe deu origem, o nível de 

periculosidade, medidas preventivas de doenças, formas de tratamento e descarte final. 

1.7- GESTÃO PÚBLICA E A IMPORTÂNCIA DA DIFERENCIAÇÃO SOCIAL NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

A evolução da gestão pública acompanha as transformações e mudanças do Estado e 

objetivos dos Governos, um exemplo, ocorreu na década de 1930 quando as estatais passaram 

a exercer funcionalidade no processo de desenvolvimento e, embora a condução das empresas 

permitissem a individualização do consumo e o sistema de preços funcionasse, foram 

apresentadas falhas no mercado e consequência o Estado teve de intervir assumindo a 

produção e controle dos serviços públicos. 

As ideias que inauguraram uma nova abordagem sobre a interação homem e natureza 

contribuíram para a consolidação da prática da avaliação, incorporadas a atividade de 

acompanhamento de controle e obtenção de respostas sobre questões fundamentais no âmbito 

político social. A partir desse conceito passou-se a entender que o homem, instituições, meio 

ambiente e regras estabelecidas existem com experiências comuns e incentivam projetos de 

apoio único e pleno. 

Em consoante, no momento em que o poder público implementa políticas nacionais, 

planos estaduais ou municipais relativos aos resíduos sólidos ele busca resolver uma questão 

que enfrenta amplitude coletiva. Por mais que haja a constatação de algum crescimento na 

literatura brasileira sobre políticas públicas, a maioria desses estudos estão voltados para a 

estrutura institucional, jurídicos e de poder, e, as ligações destas ao contexto social, político e 

institucional, geralmente, são inexploráveis. 

No século XIX, a organização pública administrativa no Brasil apresentou forte 

tendência à importação de modelos europeus e serviu como espécie de “laboratório” de 

figuras jurídicas e desenhos institucionais, objetivando adotar mecanismos gerenciais capazes 

de ampliar sua capacidade de ação efetiva. 

O desenvolvimento de políticas implantadas desde sua independência do Brasil não 

correspondeu à sociedade no atendimento de necessidades fundamentais como emprego, 
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moradia, saúde e educação. As prestações de serviços pelo Estado e a noção de serviço 

público eram ainda inexistentes, somente a partir das transformações e mudanças do Estado, 

na década de 1930, a sociedade começou a progredir seus interesses comerciais.  

As empresas estatais passaram a exercer funcionalidade no processo de 

desenvolvimento, a condução dessas empresas permitiu a individualização do consumo e a 

universalização do sistema de preços. Entretanto, apresentaram falhas, e, em consequência, o 

Estado interviu assumindo a produção e controle dos serviços públicos. Logo, observou-se 

que o papel do Estado aumentou à medida que a economia se desenvolveu e com o processo 

de globalização os países acumularam riquezas, e as distâncias entre países ricos e pobres só 

aumentaram (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

Pode-se afirmar então, que uma das principais finalidades do sistema de mercado é 

beneficiar atores mais fortes. E a busca de países subdesenvolvidos para reduzir as diferenças 

instituídas pelo mercado exige esforços por parte do governo a fim de evitar que determinados 

setores sejam marginalizados. Nota-se aí, o motivo de alguns países como Brasil estarem 

“subjugados” a atenderem necessidades do mercado internacional. 

Contudo, para Matias-Pereira (2009), o sucesso dos mercados e dos governos é 

interdependente e o equilíbrio entre eles é orientado não por doutrinas, mas pela cultura e 

pelas relações existentes entre o governo e os indivíduos de uma sociedade. Segundo essa 

idealização, a eficiência da gestão de um país dá-se então pelas prioridades estabelecidas por 

determinado gestor, pelas atribuições concedidas a ele através da “conceituação eleitoral”, o 

voto, e pelas exigências apresentadas.  

Administrar é gerir interesse e bens entregues à guarda e à conservações alheias. A 

administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal (no Brasil), isso respeitando os preceitos e direito da 

coletividade. Assim, a gestão pública refere-se às funções da gerência pública nos negócios do 

governo, válidas por um determinado tempo. 

De acordo com Santos (2009), a gestão pública é a mesma atividade administrativa 

vinculada à lei ou à norma técnica e à política, realizando funções administrativas por um 

período de tempo. A gestão implica na tradução da missão, realização de planejamento e 

controle, administração de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e tomada de decisões 

diante de conflitos internos e externos. Por sua vez, esses conflitos possuem a origem das 

diferenças de classes sociais. 
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A diferenciação social é o principal marco da sociedade moderna, visto que, a partir 

dessas diferenças, surgem conflitos mediados por instituições políticas. Essa diferenciação 

social significa dizer que os membros de uma sociedade possuem atributos diferenciados 

como sexo, cor, idade, religião, estado civil, profissão, escolaridade, aspirações e ideias 

específicas. Essas diferenças refletem no processo de formulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas. Matias-Pereira ressalta que: 

A questão cultural, em geral, surge como um fator que deve ser levado em 

consideração por ser decisivo para o sucesso ou fracasso de uma política ou 

programas de governos (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 183). 

São essas diferenças que refletem na formação de conflitos, os quais devem ser 

mantidos dentro de limites administráveis (RUA, 1999). Portanto, a construção das políticas 

públicas ocorre num campo tenso, em um cenário de relações complexas entre Estado e 

sociedade. 

De forma simplificada, a política é a resolução de conflitos. Entretanto, esse conceito é 

bastante amplo, mas é possível restringir estabelecendo a política como um conjunto de 

procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destina a 

resolução pacífica de conflitos referente a bens públicos. Por sua vez, as políticas públicas 

significam os outputs, ou seja, as saídas resultantes da atividade política. 

Para Rua (1999), as políticas públicas consistem no conjunto de decisões e ações 

relativas à alocação imperativa de valores, envolve diversas ações estratégicas para 

implementar decisões tomadas. Segue como a criação, formulações ou implementações de 

programas sociais e geralmente são medidas ou procedimentos que orientam a política do 

estado nas diversas áreas da educação, transporte, saúde, segurança, meio ambiente e 

habitação. 

Matias-Pereira (2009) define que as políticas públicas constituem um instrumento 

essencial no mundo contemporâneo, utilizado pelos governos para exercício ou manutenção 

do poder político. Apresenta-se como estratégia de realização de várias políticas 

socioeconômicas, como a criação, formulação e implementação de programas, projetos e 

ações voltadas para diferentes classes sociais, e, ainda, apresentam-se como um elenco de 

medidas e procedimentos que refletem a orientação política do Estado. Pode-se considerar que 

se trata de um planejamento em que são estabelecidas prioridades governamentais.  

No Brasil, o planejamento é visto como um sistema tecnicista, dominado por 

economistas e burocratas que acreditam que se for executado “o plano certo” a 
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implementação ocorrerá automaticamente. Mas ao contrário, muitos projetos, programas e 

políticas falham na implementação ou possuem impactos negativos inesperados. Um dos 

motivos que resultam em falhas nos resultados das políticas públicas é a dissociação entre a 

elaboração e implementação no processo de planejamento, portanto: 

(…) O planejamento em políticas públicas tem de ser visto como um processo, e não 

como um produto técnico somente. A importância do processo se dá principalmente 

na implementação, pois esta é que vai levar aos resultados finais das políticas, 

programas ou projetos. (OLIVEIRA, 2007, pg. 190). 

De acordo com Oliveira (2007) o que é mesmo necessário para o sucesso das políticas 

públicas é a presença de bons planejadores, com capacidade de anteceder planos corretos que 

levem a resultados calculados. Além disso, que priorizem mecanismos de gestão de 

implementação de planos como monitoramento, reuniões técnicas, auditorias, destaquem a 

participação efetiva da sociedade civil na implementação desses planos através do 

monitoramento, denúncias e participações em assembleias. 

Contudo, falhas de planejamento são atribuídas a aspectos políticos, institucionais, 

financeiros e técnicos por estarem relacionadas de forma direta, principalmente, em países em 

desenvolvimento. A falta de recursos para aplicar as políticas públicas nas territorialidades 

dos países também influencia na obtenção de bons resultados, além de constituir dependência 

de doações ou empréstimos de agências multinacionais sobre sua execução.   

Nesse contexto, entende-se que os países considerados subdesenvolvidos, enfrentam 

maiores dificuldades em aplicar políticas públicas. Todavia, Oliveira (2007) defende que a 

principal causa é a escassez de recursos humanos capacitados, motivados e equipados para 

gestionar o planejamento, e por esse motivo muitas vezes há centralização do processo e, 

consequentemente, o surgimento de conflitos entre diversos órgãos governamentais. 

1.8- POLÍTICAS ADOTADAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Existe bastante complexidade na prestação de serviços de coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos. As dimensões que essa questão assume face às 

repercussões sociais, territoriais, técnicas e ambientais devem conduzir às políticas públicas 

pautadas no planejamento estratégico voltado a solucionar o problema da falta de um 

gerenciamento adequado na destinação dos resíduos. 

A partir desse princípio, a necessidade da implementação de políticas efetivas para a 

gestão de resíduos no Brasil surge com o intuito de minimizar os problemas relacionados aos 

resíduos domésticos, comerciais, industriais e oriundos dos serviços de saúde através do 
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controle de contaminação ambiental provocados pela inadequada disposição. 

No que diz respeito à legislação sobre resíduos sólidos domiciliares, existem 

instrumentos legais como tratados internacionais, leis, resoluções, decretos e portarias, 

tratando dos aspectos do gerenciamento dos resíduos, incluindo preocupações com o controle 

da poluição, a preservação dos recursos naturais e a ocupação do solo urbano. 

No Brasil, compete à União o disciplinamento geral da matéria, aos municípios e ao 

Distrito Federal o estabelecimento de regras específicas. No momento em que o poder público 

implementa políticas públicas nacionais, planos estaduais ou municipais relativos aos resíduos 

sólidos em busca da solução dos problemas de ação coletiva, o país tem adotado providências 

visando o aparelhamento jurídico que possibilite a regulação dos resíduos sólidos. 

E apesar da carência de parâmetros e critérios estabelecidos a esse gerenciamento, e 

embora esses instrumentos possuam dificuldades no que diz respeito à compreensão, falhas e 

ambiguidades conceituais que dificultem o seu cumprimento, o Brasil vem procurando 

preencher lacunas referentes a gestão de resíduos sólidos urbanos. 

1.8.1- Constituição Federal 

A Constituição Federativa do Brasil representa um marco histórico no que se refere à 

proteção do meio ambiente, principalmente por um instrumento constitucional inserir um 

capítulo específico para a temática ambiental. Entretanto, é preciso ressaltar que a 

responsabilidade pela inclusão do componente ambiental nas políticas públicas, cabe à Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA). 

A Constituição Federal de 1988 foi promulgada sete anos após a Lei 6.938/81 e, 

influenciada por seus princípios. Um dos principais artigos da Constituição contempla o meio 

ambiente quando o declara bem de uso comum de todos e impõe, tanto ao poder público 

quanto à coletividade, o dever de zelar pela sua proteção. 

TÍTULO VIII - Da ordem social – Capítulo VI – Do meio ambiente -Artigo 225 – 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presente e futuras 

gerações (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

Obviamente, ao longo do artigo citado encontram-se outras referências à proteção do 

meio ambiente como defesa dos recursos hídricos, minerais e naturais; preservação do 

patrimônio genético; promoção da educação, entre outros. A restrição ao único dispositivo foi 
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buscar a atenção e a preocupação relacionada a uma qualidade ambiental por parte dos 

agentes responsáveis pela elaboração da Constituição, ressaltando que, os mesmos 

representavam a sociedade brasileira, eleitos através do voto direto. Porém, não se observa 

essa mesma preocupação com os resíduos sólidos urbanos. 

Segundo Ribeiro (2009), essa não observância dos Resíduos Sólidos dá-se pelo fato de 

que nas décadas de 1960 e 1970, a questão dos resíduos era considerada predominantemente 

como uma questão privada enquanto gerados nos domicílios. A intervenção estatal justificava-

se por motivos sanitários, por conta disso, estabeleceram serviços públicos de coleta e 

disposição final. 

A única atribuição dada aos municípios em comum com a União e os Estados para 

proteção ambiental e combate à poluição de todas as “formas” é definida pela Constituição 

Federativa/1988, em seu artigo 23, inciso VI. Segundo a ela, cabe aos municípios 

responsabilizar-se pela disposição indevida de resíduos sólidos urbanos. 

1.8.2- Conselho Nacional de Meio Ambiente  

Outro fato importante para o aparelhamento jurídico brasileiro foi a criação do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Este é um órgão consultivo e deliberativo 

responsável por assessorar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas 

governamentais para o meio ambiente e para os recursos naturais.  

A Resolução CONAMA nº 001/01/1986, estabelece alguns critérios para 

licenciamento ambiental de atividades poluidoras e institui a obrigatoriedade do EIA (Estudo 

de Impactos Ambientais) e RIMA (Relatório de Impactos Ambientais) para a execução de 

atividades modificadoras do meio ambiente. Em seu artigo 2º, inciso X, delibera ressalvas aos 

aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. 

Tratando-se de aterros sanitários, a Resolução CONAMA nº 308/03/2002 estabelece 

critérios para o licenciamento ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos em municípios de pequeno porte. Essa resolução considera que a disposição 

inadequada de resíduos constitui ameaça a saúde pública ao ambiente e a qualidade de vida 

das populações, e ainda leva em conta as dificuldades destes municípios para a implantação e 

operação de sistemas de disposição final sob a forma exigida no processo de licenciamento 

ambiental. 

Foi criada também outra resolução que estabelece condições de manejo para os 



 

35 

Capítulo I- Fundamentação Teórica 

resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários, a Resolução CONAMA nº 005/08/1993. Ela refere-se a um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser elaborado pelos estabelecimentos citados dando 

importância ao adequado manejo e possibilitando a condução dos resíduos a um sistema de 

reciclagem ou soluções integradas e consorciadas. 

Embora seja de competência da União e dos municípios o disciplinamento da matéria, 

existe a necessidade de uma política mais concretizada e específica capaz de suprir as falhas 

conceituais, omissões e ambiguidades que apesar de critérios estabelecidos comprometem seu 

cumprimento. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por um país em 

desenvolvimento, o Brasil tem demonstrado interesse em sistematizar seu aparelhamento 

jurídico. 

1.8.3- Lei de Saneamento 

A Lei Federal 11.445/2007, conhecida como Lei de Saneamento Básico, vem 

constituir relevância no preenchimento desse aparelhamento, principalmente no estudo de 

proposições para a gestão de resíduos sólidos, pois determina e estabelece aos municípios 

diretrizes nacionais quanto á prestação dos serviços de saneamento e em particular do manejo 

dos resíduos sólidos. 

O primeiro princípio expresso nessa lei é a universalização do acesso dos serviços 

públicos de saneamento básico. Isso significa que todos os habitantes de um determinado 

município devem ser atendidos pelos serviços de limpeza urbana, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares.   

Para a lei de Saneamento, art. 3º, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos formam o conjunto de atividades de infraestrutura e instalações operacionais de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de lixo doméstico e originados da 

varrição de logradouros e vias públicas. Esse contexto é ainda ampliado no Art. 7º para 

atividades de varrição envolvendo capina, poda de árvores e outros eventuais serviços 

pertinentes a limpeza pública urbana. 

Em seu art. 5º, há referência ao manejo de resíduos urbanos desobrigando o gerador 

pelo manejo e responsabiliza ao serviço público as seguintes atividades: 

I- Coleta, transbordo e transporte dos resíduos abrangido; 

II- Triagens para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de deposição final dos resíduos abrangidos; 
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III- Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Observa-se que as atividades relacionadas ao gerenciamento dos resíduos urbanos 

estão enquadradas dentro das atividades de saneamento básico, e o conceito deste é pela Lei 

11.445/2007, assim definido: 

Como um conjunto de infraestrutura e instalações operacionais de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, este sendo o conjunto de atividades, infraestrutura e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e da limpeza de logradouros 

e vias públicas (Art. 3º, inciso I, alínea c da Lei 11.445/2007). 

Para tanto, as políticas brasileiras de resíduos devem estabelecer compatibilidade com 

as diretrizes nacionais para saneamento, e consequentemente o gerenciamento dos resíduos 

deve ser respaldado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico- PNSB, o qual a união 

elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades. 

O PNSB também possui o dever de possibilitar condições para a gestão associada, 

conveniada ou consorciada por meio de leis ou regras estabelecidas entre os envolvidos 

tratando da cooperação e autorização associada de serviços públicos, transferência de 

encargos, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços, conforme a Constituição 

Federal, artigos 23 e 241 (RIBEIRO & MORELLI, 2009). 

Embora a Lei 11.445/2007 tenha superado alguma expectativa, ainda não conseguiu 

preencher todos os requisitos básicos à Gestão de Resíduos Sólidos. Essa gestão tende 

abranger atividades referentes á tomada de decisões e estratégias operacionais e 

administrativas a fim de obter efetividade socioambiental.    

É evidente que o crescimento marcante da sociedade somado a expansão de 

paradigmas de consumo e as diversas atividades acompanhadas pelo descontrole da 

degradação ambiental, os resíduos constituem um problema associado a falta de uma gestão 

eficaz e planejamento adequado. Torna-se obrigatório que as políticas brasileiras 

comuniquem-se entre si compatibilizando textualmente com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

1.8.4- Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A implementação da Lei 12.305/08/2010 constituiu um salto no aparelhamento legal 

brasileiro e o seu desenvolvimento sugere cumplicidade com as Políticas Nacional de Meio 

Ambiente, de Recursos Hídricos, de Saneamento e de Saúde, de acordo com os objetivos, 

princípios, fundamentos, diretrizes, instrumentos, planos e programas adotados pela lei. 
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A este aparelhamento legal, são acrescidas normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) (Art.2º do 

capítulo I). 

De acordo com o artigo 5º do primeiro capítulo desta lei, o seu desenvolvimento 

integra a Política Nacional de Meio Ambiente e pretende articular-se com a Política de 

Educação Ambiental (Lei 9795 de 27/04/1999), com a Política de Saneamento (Lei 11.445 de 

2007) e a Política de consórcios regulada pela Lei 11.107 de 06/04/2005.  

A citada lei, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos preenche algumas 

lacunas direcionadas a uma gestão de resíduos sólidos e isso pode ser considerado um avanço 

ao tratamento dos resíduos. A criação de leis e decretos estaduais possibilita o funcionamento 

de estruturas, além de incentivar a criação e implantação de programas e projetos ambientais 

que consolidem a Gestão de Resíduos no Estado. 

Essas estratégias e métodos a serem utilizados para a realização dos estudos e as 

articulações necessárias para construção das Políticas Estaduais de Gestão de Resíduos 

Sólidos a serem implementadas podem contribuir para o desenvolvimento de outras políticas 

públicas, em muitas cidades brasileiras e em outros países, claro que observando sempre suas 

especificidades. Nisto consiste a necessidade de construir um plano de gestão para cada 

cidade ou estado. Podendo ressaltar então os incentivos estabelecidos na lei sob o critério dos 

artigos: 

A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta 

Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (Lei 12.305/08/2010, 

Capítulo II, Art.16º). 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos 

previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 

serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 

crédito ou fomento para tal finalidade. (Lei 12.305/08/2010, Capítulo II, Art.18º). 

Tratando-se dos planos de gestão de resíduos em níveis estaduais e municipais, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos institui vigência para o cumprimento dos Arts. 16 e 18: 

“O disposto nos artigos 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta 

Lei”(Art. 55). Lembrando que a partir de 2004 toda disposição de rejeito deve ser 
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ambientalmente adequada (Art. 54). 

A lei prevê regulamentações e sanções pelo seu descumprimento favorecendo a 

regularização dos resíduos sólidos rumo a seriedade e efetividade de uma Gestão de Resíduos 

Sólidos (GRS), podendo facilitar a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS), ou seja, a 

execução de consórcios municipais e intermunicipais nas formas de gerenciamento dos 

resíduos.  

1.8.5- Política Estadual de Resíduos 

A Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos possui por objetivo 

estabelecer normas disciplinares sobre o gerenciamento, produção, manejo e destinação final 

de resíduos e deve estar em consonância com as Políticas Nacionais do Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, Educação Ambiental e Assistência Social. 

Entre as diretrizes desta Lei consta estimular, desenvolver programas de Educação 

Ambiental e disponibilizar incentivos fiscais e tributários aos municípios que objetivam tratar 

e dispor adequadamente os resíduos provenientes. Mesmo assim, as realidades do estado em 

relação ao gerenciamento, principalmente ao tratamento e destinação final são as piores 

possíveis, uma vez que não existem em Sergipe estações de tratamento para onde os resíduos 

urbanos possam ser destinados sanitariamente. 

Embora haja fomento de mudanças para os anos seguintes, têm-se por diagnóstico, 

vários lixões espalhados pelos 75 municípios sergipanos cada um com suas particularidades, 

poucos são os incentivos a coleta seletiva e reciclagem de materiais, a despeito a presença 

efetiva de catadores e crianças nesses lixões. 

As necessidades municipais referentes ao gerenciamento dos RSS negligencia a 

funcionalidade da Lei nº 5.857/2006, visto que em seu Capítulo III, artigo 5º são descritos 

instrumentos para uma Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: a busca por sistemas de 

aprovisionamento de recursos financeiros em nível federal ou por meio de parcerias com 

entidades privadas a fim de garantir o atendimento dos serviços de limpeza urbana; 

fiscalização e controle técnico dos aterros, lixões, tratamento ou qualquer outro tipo de 

descarga em território estadual; a busca de ações compartilhadas por meio de convênios com 

associações ou cooperativas visando melhores condições de vida aos catadores; incentivos aos 

municípios que desenvolverem programas de coleta seletiva, assistência tecnológica e 

orientação para captação de recursos dos agentes financeiros estaduais, federais e 

internacionais. 
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Outra explanação bastante interessante faz a Política de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos para o Estado de Sergipe sobre: 

Os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS, a serem 

elaborados em decorrência das exigências desta Lei, devem conter a estratégia geral 

para a segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

transbordo, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como 

especificar as medidas para a recuperação de eventuais áreas degradadas em 

decorrência do inadequado gerenciamento de resíduos sólidos (Capítulo V, Art. 10° 

da Lei 5.857/2006). 

E ainda contextualiza que esses planos devem ser elaborados pelos responsáveis da 

gestão dos resíduos submetidos à prazos estabelecidos pelo Órgão Estadual de Meio 

Ambiente, devem atender a revisões periódicas e a normas regulamentares e quando o intuito 

for financiamento os planos devem ser apresentados às instituições de crédito do Estado.  

Atribui-se aos gestores municipais o direito pela busca de atributos financeiros à 

gestão dos resíduos, porém quando não há indisposição em conseguir esses incentivos, parte 

dos gestores desconhece a existência desses fundos específicos para o sistema de 

gerenciamento de resíduos ou o seu município não preenche os requisitos necessários à 

captação do recurso.   

Ressalta-se então, a responsabilidade e o compromisso da gestão municipal de 

estabelecer diretrizes que possam viabilizar o gerenciamento e a aplicabilidade de projetos no 

aproveitamento dos resíduos. É perceptível ainda que a limpeza pública extrapola a simples 

prestação de serviços referentes a coleta, transporte e varrição de vias, responsabilizando o 

prestador pelo destino final que será dado ao lixo e demais resíduos, ressaltando a importância 

dos processos de triagem e reciclagem ao tratamento do lixo. 

1.8.6- Plano Estadual de Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos do Estado de 

Sergipe  

O Plano Estadual de Regionalização da Getão dos Resíduos Sólidos do Estado de 

Sergipe foi lançado em 03 de agosto de 2011. Os principais objetivos para elaboração do 

plano foi apontar diretrizes de equacionamento dos problemas decorrentes dos resíduos, além 

da proposta de consorcios públicos para uma gestão integrada entre os municípios. A 

elaboração do Plano obteve como produtos (SERGIPE, 2009):  

a) Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) para os municípios sergipanos da 

Bacia do Rio São Francisco;  

b) Apoio à constituição de consórcio público prioritário para a gestão dos resíduos sólidos na 
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Bacia do rio São Francisco;  

c) Sistematização de dados sobre RS em Sergipe. 

O referido Plano veio preencher as exigências da Lei 12.305/08/2010, priorizando a 

elaboração dos planos estaduais e municipais a partir de agosto de 2012 (Art.55). Espera-se 

ainda que, para o cumprimento do Art.54 da Lei Nacional, todos os municípios tenham 

estabelecidos seus consórcios. 

A execução do Plano Estadual da Gestão dos RS constatou que as dificuldades 

gerenciais dos sistemas de limpeza são comuns entre as municipalidades (SERGIPE, 2009): 

a) Problemas relacionados com os lixões atuais, tais como: risco de contaminação de 

nascentes e cursos d’água; localidade geográfica inadequada; presença de catadores e animais; 

disposição inadequada dos resíduos sólidos; 

b) Inadequação dos sistemas de coleta e de transporte; 

c) Falta de recursos financeiros para gerenciar resíduos sólidos;  

d) Ausência de políticas públicas ambientais; 

e) Necessidade de implementação de campanhas de educação ambiental; 

f) Inexistência de sistema de coleta seletiva nos municípios;  

g) Tratamento e a disposição dos resíduos oriundos da saúde. 

A semelhança das dificuldades no gerenciamento dos RS entre os municípios 

propiciou o fomento de soluções aplicáveis entre os municípios. Porém, pode-se verificar que 

essas medidas estão resguardadas e são aplicáveis quando a execução de todo aparelhamento 

jurídico obter efetividade funcional e respaldo social. 

1.9- GESTÃO DE RESÍDUOS E INSTRUMENTOS PARA UM MANEJO ADEQUADO 

Compreender a realidade dos resíduos produzidos por uma determinada sociedade é 

um desafio fundamental àqueles que pretendem pensar em desenvolvimento, ecologia, 

educação e políticas públicas relacionando as realidades sociais cada vez mais difundidas e 

sem fronteiras na transformação do homem e do meio ambiente. 

O desenvolvimento de políticas públicas, o discurso ambiental e a gestão de resíduos 

são termos que se inter-relacionam, uma vez que a elaboração de uma política pública está 

diretamente relacionada a fomentação de um problema ou vários que interferem no 
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desenvolvimento e na qualidade de vida das sociedades. 

Tendo em vista esse argumento, é importante definir que a gestão de resíduos sólidos 

consiste em todo aparato administrativo, ou seja, nas delegações institucionais e financeiras, 

na elaboração de planos, efetivação e planejamento de políticas públicas e ainda, na 

construção de proposições referentes ao manejo dos resíduos. Logo, a Gestão de Resíduos 

constitui um planejamento que deve ser seguido sob orientações técnicas, e estabelecer regras 

desde a origem até a disposição final. 

De acordo com Lima (2004), o conceito de Gestão de Resíduos Sólidos abrange 

atividades referentes à tomada de decisões estratégicas com relação aos aspectos 

institucionais, administrativos, operacionais, financeiros e ambientais, enfim à organização do 

setor para esse fim, envolvendo políticas, instrumentos e meios. 

(...) Faz-se necessário a implantação de um “Modelo de Gestão de Resíduos 

Sólidos” definido para cada município envolvendo seus arranjos institucionais, os 

seus instrumentos legais e seus mecanismos de sustentabilidade de forma a dar todo 

suporte legal, institucional e de sustentabilidade ao sistema (...) (LIMA, 2004, p. 22). 

 A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no Brasil pode contribuir de maneira 

significativa na preservação do meio ambiente, no estímulo à cidadania e na geração de 

emprego e renda. A elaboração de métodos e estratégias utilizadas na referida gestão pretende 

minimizar problemas relativos aos resíduos domésticos, comerciais, industriais, e os de 

serviços de saúde, através do controle da contaminação ambiental provocadas pelo 

gerenciamento inadequado dos resíduos em quase todos os municípios brasileiros. 

Na elaboração de um esquema de gerenciamento de resíduos é necessário obter a 

compreensão sobre o tipo de resíduo que se quer gerenciar, conhecimento sobre o local e suas 

realidades naturais, sociais e políticas. Informações que caracterizem a população são 

essenciais no entendimento dos resíduos produzidos. Além disso, é o número de habitantes 

que proporcionará a quantidade de RS produzida, isso implicará no dimensionamento, 

transporte e também da quantidade de vezes que deverá ser feita a coleta seja diária, seja 

semanal. 

Esse gerenciamento poderá ser eficiente principalmente se esclarecimentos quanto ao 

termo resíduos sólidos forem feitos, a partir daí se estabelece o tipo de gerenciamento e 

instrumentos que facilitem o manejo, é o caso da reciclagem. 

O gerenciamento restringe-se às formas de manejo e estabelece a execução de um 
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planejamento, a prática exige cuidados com o meio ambiente e, principalmente, com a saúde 

da população que possui contatos diretos e indiretos. Dentre as principais formas de manejo 

destacam-se: 

1.9.1- Acondicionamento 

Convenientemente a geração do lixo começa em nossas residências ou em nosso 

ambiente de trabalho. Desde sua origem se o lixo for tratado com critério deixará de ser um 

problema, e para isso deve ser acondicionado em recipientes adequados, com segurança, 

vedação e resistência. Há dois tipos de recipientes: aqueles sem retorno (sacos plásticos e 

embalagens de papel), e aqueles com retorno, é o caso, dos containers em plástico rígido ou 

metal (PEREIRA NETO, 2007). 

A preferência da população tem sido pelos não retornáveis e recipientes de pneu, lata, 

madeiras e plásticos. No entanto, essa prática além de não atender as exigências sanitárias 

também dificulta o serviço de coleta, tornando-o lento pela necessidade de ajuntar o material 

derramado, por originar acidentes tanto a equipe coletora quanto as pessoas que trafegam 

próximo ao local e, pelo desgaste de combustível e equipamentos em decorrência da 

frequência gasta para a coleta. 

1.9.2- Coleta ou Recolha 

Do ponto de vista dos habitantes a coleta é a atividade mais importante para a limpeza 

urbana visto que é nesse momento em que os resíduos são “eliminados”.  Além disso, a coleta 

assegura certa tranquilidade ao conceito de salubridade, desde que os resíduos sejam levados 

e depositados em locais distantes, para não interferir no convívio da população formadora de 

opiniões. 

Para Pereira Neto (2007), o objetivo básico da coleta é remover o lixo de modo rápido 

e seguro, para tratamento ou destinação final de forma que sejam evitados problemas 

ambientais, estético e de saúde pública. Mas para que isso ocorra adequadamente é necessário 

haver planejamento eficiente. De acordo com Pereira Neto: 

A sua eficiência depende de bom planejamento técnico, de pessoal treinado, 

equipamentos específicos, participação comunitária e parceria entre a população e o 

órgão responsável pelo serviço. Em alguns casos, o serviço torna-se eficiente quando 

é parcialmente terceirizado, ficando a Prefeitura como órgão fiscalizador (PEREIRA 

NETO, 2007, p.46). 

A execução da coleta é de obrigatoriedade municipal, o artigo 1º expresso na Lei 

11.445/2007 define que os serviços de saneamento devem atender a todos os habitantes de 
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uma cidade, dentre estes serviços, estão a coleta de resíduos. Alguns aspectos importantes 

devem ser considerados na execução da coleta dos resíduos: características dos resíduos, 

frequência e horário, estação de tratamento ou destinação final. 

Quanto às características: Deve-se analisar a quantidade gerada a qual depende da 

relação entre a produção per capita e da população geradora dos resíduos. Ou seja, a soma de 

todo lixo gerado, dividido pelo número da população de uma cidade resulta na contribuição 

diária por habitante que é a contribuição per capita (q= kg/hab./dia). Dentro desse aspecto, 

deve-se também analisar o peso específico, volume e composição gravimétrica, informações 

sobre as zonas residenciais como classes sociais, comerciais e concentração de lixo público.  

Quanto à frequência: A coleta domiciliar pode ser realizada no período diurno de 

forma alternada (duas ou três vezes por semana) ou diariamente. Porém, os resíduos 

comerciais devem ser coletados diariamente, durante a noite para não interferir nas atividades 

comerciais e no tráfego natural da cidade.  

A frequência da coleta deve ser definida pelo órgão responsável em função do tipo de 

lixo gerado, condições climáticas e recursos técnicos, econômicos e operacionais disponíveis. 

Por isso a importância da obtenção de informações sobre declividade, sentido, intensidade de 

tráfego e pavimentação de ruas e avenidas. 

É interessante ressaltar que através do sistema de coleta pode-se também definir o tipo 

de transporte e consequentemente o tratamento ou destino dos resíduos. A coleta pode ser 

classificada em: 

a) Coleta regular ou domiciliar - A coleta regular abrange todos os tipos de resíduos 

domésticos, principalmente os orgânicos sua execução é dada pelo processo convencional ou 

alternativo, com periodicidade definida, atingindo domicílio por domicílio; 

b) Coleta especial - Abrange todos os resíduos oriundos do serviço de saúde ou hospitalares e 

também oriundos da construção civil, realizada na maioria das vezes por empresas privadas; 

c) Coleta extraordinária - Executada de forma extraordinária a critério do órgão público de 

limpeza pública; 

d) Coleta seletiva – Consta na separação dos resíduos desde suas fontes produtoras para 

serem reaproveitados, nesse caso, a população que possui, esse tipo de coleta é uma prévia 

etapa de destinação final com finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo 

produtivo.  
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1.9.3- Transporte 

De acordo com Pereira Neto (2007), a escolha do veículo para executar coletas de lixo 

é feita em função do tipo de lixo, característica viária e topográfica, aspectos higiênicos e 

estéticos, disponibilidade financeira municipal e capacitação técnica de manutenção. Na 

coleta convencional, a maioria dos municípios brasileiros utiliza veículos motorizados com 

equipamento apropriados à carga. Dentre os veículos mais usados destacam-se:  

a) Veículos de tração manual e/ou animal como carros de mão, carroças; 

b) Carreta tracionada por trator, veículo muito usado em municípios de pequeno porte e em 

zonas rurais; 

c) Caminhão tipo caçamba, usado por prefeituras de muitas cidades não somente para 

transportar o lixo urbano, mas para efetuar também outras tarefas. Isso pode ser permitido, 

desde que seja tomado o cuidado de efetuar sua limpeza e lavagem, o que geralmente não é 

feito;  

d) Caminhão compactador, esse tipo de veículo foi projetado especificamente para o 

transporte de lixo, contudo apresenta algumas desvantagens como alto custo de aquisição, 

ineficiência para a coleta seletiva, exigência da mão- de-obra especializada e vazamentos de 

líquidos pela alta taxa de compactação dos materiais. 

e) Caminhão tipo baú, esse transporte possui cobertura, próprio para coleta de lixo e indicado 

para pequenos e médios núcleos urbanos. 

1.9.4- Tratamento 

O tratamento dos resíduos sólidos procura modificar suas características como 

quantidade, toxidade e patogenia, essas alternativas são aplicadas aos municípios de acordo 

com suas características, composição dos resíduos, região e recursos disponíveis (PHILIPPI 

JR., 2005). A reciclagem de materiais, a compostagem e a incineração são exemplos de 

tratamento de resíduos, devendo ainda a matéria resultante do processo ser destinada a um 

aterro sanitário.  

a) Reciclagem de Materiais 

A reciclagem é uma série de atividades e processos, industriais ou não, que permitem 

separar, recuperar e transformar os materiais recicláveis; essas atividades reintroduzem os 

resíduos no ciclo produtivo. Os benefícios da reciclagem são a diminuição da quantidade de 

lixo a serem desnecessariamente aterrado, preservação dos recursos naturais, economia de 
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energia, diminuição da poluição ambiental, geração de empregos diretos e indiretos.  

O reaproveitamento surge então como medida a ser adotada na diminuição de uso dos 

recursos naturais, diminuição da poluição ambiental observando princípios do 

desenvolvimento sustentável. A gestão de resíduos sólidos de uma cidade deve ter como 

principal objetivo reduzir a geração e a quantidade de materiais a serem destinados para o 

sistema de disposição final (MOTA, 2006). 

A reciclagem não deve ser vista como a principal solução para o lixo, mas como uma 

atividade econômica e elemento dentro de um conjunto de soluções ambientais. A separação 

dos materiais deve ser executada na fonte geradora com posterior coleta seletiva pela 

prefeitura e consequentemente, enviado para as fontes recicladoras legalmente licenciadas 

pelo órgão ambiental (GRIPPI, 2006). 

b) Compostagem 

A compostagem é o processo natural de decomposição da matéria orgânica de origem 

vegetal e animal pela atividade de microrganismos, sob condições controladas. 

É um processo biológico de decomposição de matéria orgânica contida em restos de 

origem animal ou vegetal. Este processo tem como resultado final um produto que 

pode ser aplicado no solo para melhorar suas características produtivas, sem 

ocasionar riscos ao meio ambiente (GRIPPI, 2006, p.43). 

O produto final da compostagem de resíduos orgânicos (lixo de casa, resto de feira, 

resto de podas) é um material rico em nutrientes minerais, podem ser utilizados como 

fertilizantes. Na compostagem o material é colocado em montes nos pátios de compostagem, 

em forma de leira ou pilhas, para facilitar o escoamento de águas das chuvas (CAMPOS, 

2007). 

Existem na verdade dois métodos: o método natural da fração orgânica sob o formato 

de pilhas variáveis, no qual o processo de decomposição é conseguido por revolvimentos 

periódicos do material até que o ciclo se complete por 3 a 4 meses; e o outro método consiste 

em forçar a aeração por tubulações perfuradas sobre as quais se colocam as pilhas ou em 

reatores rotatórios, o tempo para a compostagem acelerada é de 2 a 3 meses (GRIPPI, 2006). 

Durante o processo ocorrem três fases: a decomposição, a maturação e a humificação; 

o tempo mínimo para completar o ciclo é de aproximadamente 80 dias. Os principais fatores 

que influenciam na compostagem são: temperatura, aeração ou oxigenação, granulometria, 

umidade e composição da leira ou pilha.  



 

46 

Capítulo I- Fundamentação Teórica 

Praticamente todo tipo de lixo originado da cozinha e jardim pode ser compostado 

como restos de legumes, verdura, frutas e alimentos, filtros de borra de café, saquinhos de 

chá, cascas de ovos, folhagens e poda de árvores, papel de cozinha, caixas de ovos e jornal, 

penas e cabelos, palhas secas e grama. Segundo Grippi (2006) o lixo industrial e hospitalar 

não pode ser utilizado nessa forma de reciclagem. 

Outros materiais não putrescíveis também não devem ser compostado, são eles: carne, 

peixe, gordura e queijo (atraem roedores), plantas doentes e ervas daninhas, metais, vidros, 

plásticos, couro, borracha, tecidos, verniz, tintas e óleos, cinzas de cigarro, de madeira e de 

carvão, fezes de animais, papel higiênico e fraldas devem ser evitados por razão de higiene ou 

por conterem substâncias poluentes (CAMPOS, 2007).   

As vantagens deste processo de compostagem são a economia de aterro, o 

aproveitamento agrícola, o processo ambientalmente seguro e a eliminação de patógenos 

veiculados por vetores. 

c) Incineração 

A incineração é um processo de oxidação a alta temperatura, com a queima dos 

gases entre 1.000ºC a 1.450ºC, no tempo de até quatro segundos, devendo ocorrer 

em instalações bem projetadas e corretamente operadas, onde há transformação de 

materiais e destruição dos microorganismos dos resíduos sólidos, visando, 

essencialmente, à redução do seu volume para 5% e, do seu peso, para 10% a 15% 

dos valores iniciais (BRASIL, 2006, p 266). 

De acordo com Grippi (2006), a incineração é uma tecnologia térmica. É a queima de 

materiais em alta temperatura em uma quantidade apropriada de ar durante um tempo 

predeterminado. Neste processo os compostos orgânicos são reduzidos aos seus constituintes 

minerais. As escórias e as cinzas geradas do processo são totalmente inertes, entretanto, 

devem receber cuidados quanto ao armazenamento, acondicionamento, identificação, 

transporte de destinação final. 

Atualmente os incineradores estão sendo preferíveis para o tratamento de resíduos dos 

serviços de saúde por órgão como hospitais, farmácias, laboratórios e clínicas veterinárias e 

médicas. No processo de incineração algumas etapas distintas são desenvolvidas havendo 

variação quanto ao tipo de equipamento utilizado, dessa forma segue as cinco fases: pré 

tratamento, alimentação, incineração, condicionamento e resfriamento dos gases. 

As vantagens para o processo de incineração estão no nível de eficiência de destruição 

e remoção mínima de 99,99%, redução do volume a ser descartado, redução do impacto 

ambiental, destruição de organismos patogênicos, destruição de poluentes ambientais e 
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recuperação de energia.  

Por outro lado, as desvantagens consistem na geração de dioxinas e furanos, derivados 

de reações em moléculas de cloro expostas à grande pressão e temperatura. Em ambientes 

cheios de matéria orgânica, causam prejuízos ao homem e ao meio ambiente, pois seus limites 

de emissões para a atmosfera estão entre 0,10 ± 0,04 ng/Nm³. O processo exige custo elevado 

para implantação operacional e tornam-se inviável ao depositor, porque o custo médio da 

incineração rotativa no Brasil gira em torno de R$ 1,70 por kg (BRASIL, 2006. GRIPPI, 

2007). 

1.9.5 Destinação final 

Um dos maiores problemas da gestão dos resíduos é a destinação a ser dada. 

Geralmente são destinados em aterros sanitários ou não, sem qualquer tratamento. A 

quantidade de resíduos líquidos e sólidos tem causado dificuldades quanto o que fazer com a 

matéria (MOTA, 2006). 

a) Lixões ou vazadouros 

Os lixões são as formas de disposição sem qualquer tratamento ou cuidado para a 

redução de impactos, são inadequados do ponto de vista sanitário porque propiciam a 

proliferação de vetores e o aparecimento de doenças. Para Gomes:  

Os lixões ou vazadouros são caracterizados pela ausência de controle sobre tipo, 

volume e periculosidade dos resíduos depositados. O resíduo permanece a céu 

aberto sem nenhum tipo de proteção. Pode sofrer algum tipo de compactação com o 

objetivo de minimizar o volume, sendo os resíduos despejados sobre o solo natural. 

Não há também nenhum controle de entrada de pessoas ou animais (ROCHA, 2000, 

p.36). 

Nos municípios brasileiros, os lixões acabam refletindo em fonte de renda para 

catadores. São as formas mais numerosas de destinação final no país, contudo segundo o 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, somente 163 lixões são cadastrados em 

todo Brasil, e pelo menos 103 lixões estão localizados no nordeste, com soma de 1173.082 

toneladas de massa recebida. (BRASIL/SINIS, 2011). 

b) Aterro Controlado 

Aterro controlado é uma tecnologia de disposição que permite não causar danos à 

saúde pública e a sua segurança, utiliza de princípios da engenharia para confinar os resíduos 

sólidos e cobri-los com material inerte. Segundo Philippi Jr. (2005) os aterros incompletos ou 

controlados são situações intermediárias entre os lixões e aterros sanitários, tipicamente esses 
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aterros recebem cobertura diária de terra, porém não possuem impermeabilização e drenagem 

de líquidos e gases e não preenchem requisitos técnicos. Geralmente a população confunde o 

conceito de lixão com aterro controlado, porém há uma pequena diferença, Rocha (2007) 

ressalta esse conceito: 

A diferença deste tipo de aterramento para o anterior consiste basicamente na 

existência de um controle mínimo como: o da entrada dos resíduos, de pessoas e 

animais, na compactação dos resíduos e existência de uma cobertura de solo para o 

controle e minimização da proliferação de vetores. Não estão presentes todos os 

elementos de engenharia que permitam o confinamento seguro dos resíduos, 

especialmente os relacionados com sistemas de impermeabilização, destinação do 

chorume e tratamento dos gases (ROCHA, 2007, p.36). 

A terminologia cumpriu-se por muito tempo a diferenciar situações de descuido total 

daquelas que já incorporavam alguns cuidados, entretanto, atualmente é considerada 

imprópria por muitos profissionais porque transmite a impressão de que os riscos ambientais 

associados são controlados dentro de normas estabelecidas, o que não é verdade.  

d) Aterro Sanitário 

De acordo com Philippi Jr. (2005), os rejeitos dos diversos processos de tratamento 

necessitam ser dispostos no solo e a solução mais frequente e indicado é o aterro sanitário. Os 

aterros sanitários são obras de engenharia destinadas a acomodar os resíduos sobre o solo, 

devem possuir drenos para os líquidos percolados e impermeabilização adequada para evitar a 

contaminação dos aquíferos. 

O aterro sanitário como método de disposição final ambiental e sanitariamente seguro, 

constitui-se um elemento fundamental de qualquer modelo de gerenciamento integrado que 

venha ser implantado, ou seja, o aterro sanitário deve ser consequência do gerenciamento 

integrado, contudo este não existe sem aterro sanitário, porque deve ser o “fim último”, ou 

seja, o último processo para todo resíduo que não puder ser reaproveitado. 

O processo envolve serviços de terraplanagem, forração do terreno com material 

impermeável, de preferência argila, canalização de águas de chuva e do chorume (líquido 

escuro, turvo e mal cheiroso que sai do lixo), tubulação de saída de gases, plantio de grama e, 

finalmente, instalação de uma cerca ao redor da área de serviço para evitar a atividade de 

catadores. 

No aterro sanitário, o lixo é lançado sobre o terreno e recoberto em solo do local, de 

forma a isolá-lo do ambiente, formando ‘câmaras’ onde o lixo é compactado e seu 

volume substancialmente reduzido. Nessas ‘câmaras’, cessada a biodegradação 

aeróbia, processa-se a biodegradação anaeróbia, com liberação de gás e de uma 

substância líquida escura (constituída pelos resíduos orgânicos, parcialmente 

biodegradados) denominada chorume (OLIVEIRA, 2004). 
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Sabe-se que o chorume é um liquido oriundo da decomposição da matéria orgânica, 

este contamina o solo e os recursos hídricos e ainda pode infiltrar-se pelo subsolo e perdurar 

por décadas no local. A execução de um sistema de drenagem para a sua coleta e seu 

encaminhamento a pontos de captação deve ser previsto com objetivo de evitar essa 

contaminação. Existem aterros sanitários (aterro sanitário energético) em que o chorume é 

reaplicado através de bombeamento nas câmeras do aterro sob a pretensão de aumentar o 

nível de biodegradabilidade da matéria orgânica e de produção de gás para produção de 

combustível após tratamento. 

1.10- UM FORTE INSTRUMENTO NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A 

RECICLAGEM, SUA INVIABILIDADE DEVE-SE A QUÊ? 

A reciclagem parece uma etapa óbvia e ao mesmo tempo redundante na gestão de 

resíduos, por isso, difícil de ser implementada. Esse processo exige mudança de 

comportamento social, no sistema de mercado e, consequentemente na cultura e postura das 

empresas, para assim resultar na livre comercialização do “resíduo- produto”, claro que esse 

novo produto deve atender restrições legais. 

Por mais que a consciência ambiental tenha se firmado nos últimos anos o fato de 

possuirmos um sistema capitalista, a possibilidade de redução dos custos de gerenciamento 

dos resíduos é sempre um argumento central para o início de um planejamento de 

reaproveitamento de resíduos. Acredita-se que vale a pena investir em um novo modelo de 

gestão de resíduos, mas enquanto as discussões estiverem relacionadas à mudança de postura 

econômica, a questão torna-se inviável. 

A questão da viabilidade econômica da reciclagem do lixo é uma discussão muito 

negligenciada pelos gestores e administradores de determinados municípios brasileiros, pois a 

afirmativa é frequente e encontrada constantemente nos debates públicos, e em manifestações 

divulgadas pela mídia. 

Sob a ótica da administração o “lixo não é um bom negócio”. Para Calderoni (2003), 

tal afirmativa deve levar em consideração que os cálculos estão sendo feitos sob o ponto de 

vista restrito do impacto que o processo de coleta seletiva ou a reciclagem do lixo tem sobre o 

orçamento imediato, sem considerar outros ganhos que beneficiam a sociedade decorrente da 

redução de energia, matéria prima e recursos hídricos, além da economia ambiental e controle 

ambiental entre outros benefícios ligados a saúde pública e geração de emprego.  

A atividade da reciclagem é um instrumento indispensável na movimentação de 
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recursos de bilhões de dólares em países como os Estados Unidos e Japão. Dessa forma, o 

conceito que se tem sobre determinado assunto presta-se uma falta de clareza ou consciência, 

o mesmo acontece ao indicar soluções por parte dos agentes envolvidos, não somente a 

prefeitura, mas o conjunto da sociedade.   

Calderoni (2003) evidencia que a viabilidade econômica da reciclagem do lixo é 

referida na literatura, na maioria das vezes sob o ponto de vista local, seja da prefeitura, seja 

de entidades responsáveis pela implantação de um programa específico de coleta e 

reciclagem. 

A implantação de projetos de coleta, triagem, e reciclagem de lixo tem origem em 

iniciativas de entidades locais, era natural que a avaliação da viabilidade econômica 

de tais projetos fosse feito sob a ótica dos que os empreenderam (CALDERONI, 

2003, pg. 28). 

É lamentável que a reciclagem seja vista como instrumento inviável, porque sua 

importância constitui um conjunto de fatores como a exaustão de matérias-primas, custos 

crescentes de obtenção de recursos, economia de energia, indisponibilidade e custo crescente 

dos aterros sanitários e de transportes, poluição e prejuízos à saúde pública, geração de 

emprego e renda e ainda redução dos custos de produção. Esse generalizado ponto de vista, 

sob outros agentes como a indústria, sucateiros, entidades governamentais (federal e estadual) 

conduzem a importantes equívocos desprezando a avaliação de custos evitados na coleta e 

disposição final do lixo em aterros sanitários ou incineradores. 

Na verdade, a Coleta Seletiva e a Reciclagem se justificam enquanto elemento de 

dispêndio das prefeituras ou de outras esferas da Administração Pública por não apresentar 

alcance social significativo da mesma forma que a educação, saúde, segurança pública e 

transporte de massa.  

Ribeiro & Morelli (2009) sugere que para completar o processo de reciclagem de 

forma efetiva, o novo produto ou material deve entrar no mercado em escala comercial, e para 

isso acontecer vai depender dos diversos atores envolvidos no processo, sejam eles geradores, 

potenciais consumidores do resíduo, agências governamentais e instituições de pesquisas. 

Depende da atuação harmoniosa dos participantes desse mercado, em particular, da atuação 

do Governo nas esferas estadual e federal que no momento encontra-se imerso em uma 

atitude de omissão com postura de abandono da questão dos resíduos sólidos. 

Diante desses aspectos, cabe lembrar que a ação do Governo só ocorrerá em função da 

cobrança dos agentes sociais, que parecem estar inclusos em uma dinâmica de rápido 
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amadurecimento das iniciativas voltadas à consolidação do capital. Ao contrário disso, a 

reciclagem pode desenvolver-se sem uma atuação decisiva do Governo, e é possível o 

contínuo processo, contudo, faltará a visão conjunta. 

É verdade que a omissão do Governo no âmbito da reciclagem do lixo evidenciou uma 

visão de que a questão do lixo é de interesse municipal, e pode-se constatar  que o problema 

não está no fato da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas por não 

haver políticas estaduais, somente ações isoladas entre muncípios. 

Também não cabe responsabilizar somente o setor privado, porque sozinho não 

conseguirá desenvolver todos os mercados de reciclagem. O Governo precisa desenvolver 

importantes missões que favoreçam o processo da reciclagem. Dentre elas, a principal é 

buscar novos mercado para produtos reciclados, assim como a sustentação e o 

desenvolvimento dos mercados já exixtentes. O próprio Governo por ser grande comprador, 

poderia estimular a prática adotando compras de produtos reciclados e exigir que seus 

fornecedores  utilizem também esses produtos. 

Segundo Calderoni (2003), na formulação de instrumentos de políticas destinadas ao 

fomento da reciclagem e da minimização de resíduos convém distinguir os momentos que 

incidirão esses instrumentos: 

A) Incidência pré-produção: Pode-se instituir taxação sobre insumos utilizados por 

produtos de embalagens. Isso induzirá o desenvolvimento de produtos com quantidades 

mínimas de matéria-prima, reduzindo a geração de embalagens. 

B) Incidência sobre a geração: Instituir taxação sobre o volume total das embalagens 

produzidas ou sobre o valor de produção. Essa medida teria o propósito de encarecer as 

embalagens. Essa taxação poderia ser restrita na proporção que os produtos viessem engajar 

em programas de reciclagem com cronogramas e metas bem definidas. 

C) Incidência pós-consumo: Os produtores passariam a arcar com as responsabilidades 

de receber os bens por eles produzidos após a vida útil desses bens. Essa atitude estimularia 

elevar o potencial de reciclabilidade e de biodegradabilidade inerente a esses produtos. 

Outras sugestões seria de os Governos Estaduais utilizarem-se da faculdade de 

conscessão do licenciamento ambiental à empreendimentos industriais induzindo os agentes 

econômicos privados a pautarem-se pelas normas instituídas. Por sua vez a adoção 

generalizada em todas as cidades  poderia garantir a oferta de recicláveis  para atender a 

demanda criada. Pois, segundo o autor: 
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A minimização de resíduos age no sentido de inibir o crescimento do mercado de 

reciclagem. Mas cumpre um papel tão importante quanto a reciclagem no que se 

refere a preservaão ambiental e a obtenção de grandes ganhos econômicos 

(CALDERONI, 2003, p. 316). 

São inegáveis que os custos de operação, manutenção, investimentos e modernização 

dos sitemas de resíduos envolvem importantes somas que representam ônus significativo para 

municípios de grandes e pequenos portes. Porém, os ganhos como no caso da reciclagem, 

viria da redução dos custos com a coleta e disposição do lixo, energia, matéria prima, água e 

controle ambiental. 

Diante disso, são apresentadas algumas perspectivas econômicas para o Governo 

Municipal com a adoção da Reciclagem: Redução de custos decorrentes da diminuição do 

volume de lixo pelo qual teria que se responsabilzar, promovendo a coleta, transbordo e 

destinação final; A cada tonelada de recicláveis desviada da corrente do lixo, existe uma 

economia de 16,12m³ de aterro (CALDERONI, 2003). 

Além de evitar custos a reciclagem também contribui para o prolongamento do tempo 

de vida útil dos aterrros sanitários. Contudo, vale ressaltar que a economia que o município 

desfruta depende de outras ações desenvolvidas por outros segmentos sendo ele apenas o 

beneficiado por esse processo. 

O Governo Estadual, por sua vez, obteria lucro sobre a economia de energia e recursos 

hídricos, ganhos referentes a qualidade do meio ambiente, geração de empregos e a promoção 

da saúde pública. Trata-se de ganhos não quantificados, mas de magnitude suficiente para 

justificar seu investimento no processo de reciclagem e na interação dos agentes públicos e 

privados. 

As perpectivas apresentadas ao Governo Federal consistem também na economia de 

energia e recursos hídricos, elevação da qualidade de vida e do meio ambiente, geração de 

empregos, saúde pública e economia de divisas, no que diz respeito a redução de importação 

de matérias primas como o petróleo usado na produção de plástico. Nesse caso, como as 

questões ambientais produzem perdas não quantificáveis como a poluição de rios e aquíferos, 

esses instrumentos deveriam servir de motivação para a inserção dos Governos no 

denvolvimento do processo da reciclagem, o qual também produz ganhos “não 

quantificáveis”. 
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1.11- IMPORTÂNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS NA GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A composição gravimétrica ou caracterização física dos resíduos constitui um dado 

muito importante para o gerenciamento dos mesmos em determinado município, pois os 

resultados obtidos da pesagem e triagem da massa de lixo, juntamente com as demais 

características química e biológica, representam dados básicos para o completo 

dimensionamento dos sistemas de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final, além do controle de gastos com recursos humano, compra de equipamentos e 

área empreendida a destinação final. 

Dessa forma, a análise da composição dos resíduos pode servir de subsídios aos órgãos 

municipais, ou seja, pode contribuir para a efetividade do gerenciamento do lixo municipal. 

De acordo com Barreto: 

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 (BARRETO, 2000, p. 114). 

Segundo Silva, et. al (2000), a caracterização de resíduos sólidos domiciliares consiste 

em identificar os diferentes tipos de materiais encontrados. É interessante ressaltar também a 

importância da determinação física dos resíduos domiciliares para efetividade de projetos e 

planejamento na área de resíduos sólidos, além de servir de base para locais que ainda não 

possuem a caracterização física e que possuem características semelhantes.  

De acordo com Calderoni (2003), muitos equívocos relacionados ao gerenciamento 

inadequado ocasionam em perdas para o orçamento municipal. Essas falhas são cometidas 

pela ausência de informações necessárias como volume e composição, visto que preferem 

estimar valores a quantificar e qualificar o material descartado pelo seu município. Dessa 

forma, alguns métodos de amostragem de resíduos vêm preencher lacunas referentes a essas 

falhas com o fim de propiciar uma eficiente gestão de resíduos. 

Existem diferentes maneiras de analisar os resíduos domiciliares dentre os quais 

apresentam-se: método da coleta domiciliar; método do quarteamento e método de pesagem 

do caminhão coletor. Os dois primeiros possibilitam uma análise quantitativa e qualitativa das 

amostras recolhidas, no entanto apresentam peculiaridades que expressam aspectos positivos 

e negativos para a especificidade do trabalho. 
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1.11.1- Método da coleta domiciliar 

Conforme Pereira Neto (2007), para caracterizar o lixo urbano através desse método 

deve-se coletar um número representativo de moradias de uma cidade. Para isso faz-se 

necessário tomar como base o tamanho do universo, ou seja, tamanho da população. Nesse 

caso, o tamanho da amostra corresponderá ao total de residências da cidade, das quais se 

escolherá o número das moradias a serem visitadas, e esse valor deve ser atribuído 

proporcionalmente nos bairros com características sociais e econômicas já bem definidos 

(Silva et al., 2000). 

Os critérios de seleção das amostras ficam a cargo do pesquisador de maneira que 

possa englobar todo bairro e facilite o momento da coleta. Entretanto, o pesquisador pode 

fazer uma análise quantitativa, baseada em valores relacionados ao gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Domiciliares RSD, (como dados de produção, relatórios mensais) e depois 

fazer a análise qualitativa da coleta domiciliar. 

Contudo se houver a pretensão de analisar mais de um bairro, sugere-se como critério 

de seleção os domicílios de uma mesma rua, escolhendo para cada quadra duas residências 

uma no meio da quadra e outra no final, podendo alternar para outro domicílio se não houver 

morador na residência selecionada. 

As residências devem ser visitadas em horários adequados e com pelo menos dois dias 

antes da coleta municipal, para isso deve ser entregue ao morador sacos plásticos ou outro 

semelhante para que seja feito o acondicionamento dos resíduos. Nesse momento, o 

pesquisador deve deixar agendado o dia de retorno para coleta da amostra, além de instruí-lo 

sobre os procedimentos referentes ao acondicionamento e separação dos materiais secos, 

úmidos e rejeitos (SILVA et al., 2000). 

Segundo Pereira Neto (2007), a coleta deve ser organizada segundo parâmetros 

estatísticos e técnicos, alcançando todos os extratos sociais. Por isso, no dia da coleta, as 

amostras deverão ser identificadas com etiquetas contendo o endereço, número de moradores 

e quantidade de dias de produção, esse controle deve ser feito através do uso de uma planilha. 

O recolhimento das amostras deve ser feito com o auxílio de um veículo e 

transportados a um local apropriado para seleção e pesagem. Se a produção dos resíduos for 

realizados em dois ou mais dias os valores obtidos na pesagem deverão ser divididos pelo 

número de dias de produção.   

Para realizar a pesagem é necessário o auxílio de equipamentos como: balança de 
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braço com capacidade de registrar o mínimo de 10kg e máximo de 50kg; máscaras 

descartáveis; sacos plásticos e luvas resistentes.  

Primeiro as amostras são pesadas, anotados os valores para controle de cálculos e logo 

após, os sacos das amostras são abertos, os resíduos espalhados para então serem selecionados 

em montes segundo a classificação: matéria orgânica (restos de comida, cascas de frutas, 

vegetais e folhagem); plástico (mole e rígido); papel, papelão (jornais, revistas); metais 

(ferrosos e não ferrosos); vidro (garrafas de produtos alimentícios litros); rejeitos (lixo de 

banheiro, terra, fraldas descartáveis); outros ou diversos (tecidos, cerâmica, madeira, 

lâmpadas).  

Após essa seleção o material obtido é pesado individualmente, ou seja, por tipologia e 

os valores são novamente registrados permitindo os cálculos correspondentes a cada tipo de 

resíduos (Quadro 1.2). 

Quadro 1.2: Composição dos resíduos por tipologia. 

Tipologia Exemplos de Componentes 

Matéria Orgânica Resto de alimentos, cascas de frutas e legumes, poda, serragem e terra. 

Plástico Sacolas, copos e pratos descartáveis, embalagens de produtos de limpeza, 

garrafas de água, embalagens alimentos e de produtos de beleza, garrafas de 

refrigerante. 

Papel e papelão Embalagens, revistas, livros, jornais, cadernos, papéis de escritório em geral. 

Metal Embalagens de produtos alimentícios, latas, tampas de garrafas. 

Tecido Trapos de pano, roupas, bonés. 

Vidro Garrafas de bebidas, embalagens de alimentos. 

Contaminante Biológico Seringas, algodão, papéis e absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, gazes 

com sangue, luvas e máscaras hospitalares, lâminas de barbear. 

Contaminante Químico Embalagens de produtos químicos (fertilizantes, herbicidas), medicamentos, 

pilhas e lâmpadas. 

Resíduos da Construção 

Civil 

Tijolos, cerâmica, cimento, tintas e vernizes, cascalhos. 

Diversos Restos de madeira, isopor, borracha, cacos. 

Fonte: ROCHA, 2007.  Adaptado. 

Contudo, Silva et al. (2000 ) discute que essa técnica apresenta pontos positivos em 

relação a obtenção de resultados pois os resíduos encontram-se desagregados e isso facilita a 

separação o que não ocorreria se estivessem esmagados pela prensa do caminhão coletor; a 

partir de então pode-se obter o número exato de indivíduos produtores. No entanto, o fato de 

percorrer toda a cidade para realizar a coleta das amostras nas residências depende de um 

veículo para efetivação do método e da aceitação dos moradores em colaborar com a 
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pesquisa. 

1.11.2- Método do quarteamento 

A realização das caracterizações dos resíduos sólidos através desse método consiste 

em analisar a carga direta dos caminhões. Essa técnica pode ser utilizada quando tem-se já 

definido o bairro e os seus produtores. Entretanto, para cidades pequenas, com diferentes 

requisitos socioeconômicos, além da coleta de outros bairros de categorias diferentes faria 

com que a amostra fosse apenas representativa para toda a cidade. 

Dessa forma, o método sugerido pelo quarteamento, definido como processo de 

mistura pelo qual uma amostra bruta é dividida em quatro partes iguais, sendo tomadas duas 

partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as duas partes restantes. 

As partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido 

até que se obtenha o volume da amostra desejada. O método do quarteamento é sintetizado da 

seguinte forma: 

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 apud BARRETO, 2000, p.76). 

Então, na realização do processo o caminhão é descarregado em local previamente 

escolhido, o qual pode ser o local de disposição final dos resíduos, no caso, o próprio lixão ou 

aterro sanitário. Coleta-se na pilha quatro amostras de 100kg ou litros, três nas bases laterais e 

uma no topo da pilha inicial. 

No entanto, o volume de amostras pode ser redefinido pelo pesquisador levando em 

consideração o interesse e o tempo disponível; além disso, se a quantidade de resíduos 

coletado for pequena sugere-se que todo o material do caminhão seja quarteado. 

Depois de retirado o material do caminhão os resíduos são dispostos sobre uma lona, 

homogeneizados e separados em quatro partes. Duas são desprezadas e duas são novamente 

misturadas para a repetição do processo até a obtenção da amostra mínima de 50 kg. Com a 

obtenção da amostra o material deve ser selecionado de acordo com a tipologia. 

Posteriormente a massa deve ser pesada para a procedência dos cálculos percentuais. 

Para utilização desse método é preciso dispor de equipamentos como balança de 

precisão e capacidade para registrar até 300kg, tambores de 100 a 200 litros, pás, enxadas, 
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gadanhos, luvas de borrachas resistentes, máscaras descartáveis (antipoeira), baldes plástico 

de 20 litros, uma lona para dispor o material utilizado. Além da disponibilidade de 

funcionários do setor de guarnição devidamente calçados com botas e demais EPIs para 

aplicar a separação dos resíduos. 

A técnica apresentada possui aspectos positivos em permitir a análise dos resíduos de 

toda a cidade, concentrar em um único local o levantamento das amostras e análise sem a 

necessidade de percorrer toda a cidade. Embora possua como aspectos negativos qualitativos 

e quantitativos, a não obtenção de dados referentes aos indivíduos produtores, além disso, os 

materiais chegam esmagados e misturados, dificultando a segregação e desvirtuando a 

pesagem separada. 
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2. METODOLOGIA 

O presente trabalho de pesquisa possui caráter qualitativo e método descritivo do 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, aplicado ao município de Porto da Folha/SE. No 

entanto, apesar de possuir o caráter qualitativo, a análise de dados foi realizada 

quantitativamente, visto que: 

Nenhum pesquisador tem condições para produzir um conhecimento completo da 

realidade, diferentes abordagens de pesquisa podem projetar luz sobre diferentes 

questões. É o conjunto de diferentes pontos de vista, e diferentes maneiras de coletar 

e analisar dados (quantitativos e qualitativamente), que permite uma idéia mais 

ampla e inteligível da complexidade de um problema (GOLDENBERG, 2005, p. 

62).  

A metodologia foi dividida nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico, 

caracterização da área em estudo, instrumentos para coleta de dados, caracterização dos 

resíduos e análise e interpretação dos resultados. 

2.1- QUANTO AO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O presente estudo teve como base de pesquisa o levantamento bibliográfico e 

documental. A pesquisa bibliográfica implicou no aprofundamento da bibliografia publicada 

em relação ao saneamento ambiental, particularmente a parte referente aos resíduos sólidos 

sob a pretensão de fundamentar o assunto e caracterizar a área em estudo, (artigos, livros, 

periódicos, dissertações, notas de jornais, meios eletrônicos). A pesquisa documental 

restringiu-se a documentos estatísticos e institucionais (legislações vigentes, plano diretor, 

dados do IBGE, CPRM e outros).  

2.2- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

O município de Porto da Folha, localizado em Sergipe, teve sua origem no século 

XVII, sua sede alterada várias vezes, desde Ilha do Ouro, Porto Principal, Ilha de São Pedro, 

Curral de Pedras (atual Gararu), Boa Vista até fixar-se na fazenda Curral do Buraco, nome 

dado pelo colonizador Tomás Bermudes.  

Em 23 de março de 1870 a resolução nº 841 transferiu a sede da freguesia de Nossa 

Senhora de Porto da Folha para o povoado Boa Vista, mudando seu nome para Vila de Nossa 

Senhora da Conceição da Ilha do Ouro. Em 28 de abril do mesmo ano, a sede da vila voltou a 

ser Porto da Folha.  

Porto da Folha foi elevado à categoria de município em 11 de fevereiro de 1896, 

através da Lei nº 194. Em 06 de fevereiro de 1954, pela Lei Estadual nº 554, perdeu 64% de 
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sua área para a criação dos municípios de Curituba (Canindé de São Francisco) e Poço 

Redondo. O município limita-se ao norte com o Estado de Alagoas, a leste com Gararu, a 

oeste com Poço Redondo e ao sul com os municípios de Nossa Senhora da Glória e Monte 

Alegre de Sergipe. Localiza-se ao extremo norte do estado (Figura 2.1), nas coordenadas 09º 

55' 00” de latitude sul  e 37º 16' 44” de longitude oeste, estando a sede em uma altitude de 60 

metros. A área ocupada pelo município é de 895,1 km² sua distância da capital de Sergipe é de 

190 km. 

 
Figura 2.1: Cidade de Porto da Folha entre vales. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010. 

Situado à Noroeste do Estado, na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco 

no Território do Alto Sertão Sergipano, conforme figura 2.2. O acesso pode ser feito pelas 

rodovias pavimentadas BR-235, BR-101, BR 452 e SE- 200. O município possui potencial 

voltado para a agricultura e a pecuária, possui fortes atrativos turísticos por ser banhado pelo 

rio São Francisco e também pela presença de comunidades tradicionais. 
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Figura 2.2: Mapa de localização do município de Porto da Folha-SE. 

Fonte: Adaptado do Atlas, 2010. 
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2.2.1 Aspectos Demográficos 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população 

municipal é de 27.146 habitantes, sendo 9.955 na zona urbana e 17.191 na zona rural. A 

Tabela 2.1 mostra a relação da população absoluta e relativa considerando o crescimento 

urbano anos de 1980 a 2010. 

Tabela 2.1 - Crescimento Demográfico do Município de Porto da Folha, 1980- 2010. 

    

Ano 

População Absoluta População Relativa 

(%) 

Crescimento 

Urbano 

Total Urbana Rural Urbana Rural Total 

1980 

1991 

2000 

2010 

22.862 

23.476 

25.664 

27.124 

6.138 

7.078 

8.712 

9.929 

16.724 

16.398 

16.952 

17.195 

26, 85 

30,15 

33,95 

36,67 

73,15 

68,85 

66,05 

63,33 

100 

100 

100 

100 

- 

0, 9 

1, 6 

1, 2 

Fonte: Adaptado do Censo Demográfico, IBGE, 1980 – 2010.  

De acordo com o censo demográfico (2010), aproximadamente 90% da população é 

nativa, mas à população municipal soma-se 7,31% de cidadãos alagoanos; 1,01% de 

pernambucanos; 0,25%  de baianos e 0,20%  de paulistas.  

Do total da população residente no município 13.861 são do sexo masculino e 13.263 

do sexo feminino. O Censo demográfico também apontou que existem no município 7.343 

residências (casas), 25 condomínios de vila e 24 apartamentos, somando um total de 7482 

domicílios. O Censo também constatou que 5833 pessoas possuem casa própria enquanto 782 

moram de aluguel ou em outras condições. 

Embora o Plano Diretor Municipal de Porto da Folha apresente os mapas de divisão 

territorial em nove povoados (Figura 2. 3), segundo a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente o município conta com onze distritos oficiais: Lagoa do Rancho, Lagoa da Volta, 

Linda França, Lagoa Redonda, Niterói, Mocambo, Ilha do Ouro, Ilha de São Pedro, 

Umbuzeiro do Matuto, Ranchinho e Lagoa do Juazeiro, este fica próximo ao território de 

Monte Alegre, e é também o local onde são dispostos os Resíduos Sólidos de Monte Alegre. 
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Figura 2.3: Divisão Política de Porto da Folha. 

Fonte: Elaboração prória, adaptado do Plano Diretor do Município e da Seplan, 2006. 
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Dentre os distritos mais populosos estão Lagoa do Rancho, Lagoa da Volta e 

Umbuzeiro do Matuto. Alguns foram originados de assentamentos e acampamentos rurais e 

outros da preservação de etnias e culturas diferentes, como o caso de Mocambo com a 

presença de afro-descendentes e a Ilha de São Pedro com os índios Xocós. 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, constituindo a 

drenagem principal, além do próprio rio São Francisco, rio Capivara, rio dos Cachorros, rio 

dos Campos Novos e o rio do Mocambo. 

2.3- QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados constituiu-se de três aspectos: entrevistas com os responsáveis pela 

gestão, ou seja, pela parte administrativa; visita ao local de disposição final do lixo e 

aplicação de questionários a população. 

2.3.1 Entrevistas e visita aos locais de disposição 

As entrevistas foram aplicadas com o Secretário de Finanças, Secretário de Obras da 

cidade, Líder comunitário. Esse instrumento possuiu o objetivo de abordar assuntos relevantes 

sobre custos operacionais e recursos humanos, existência de políticas públicas de resíduos 

sólidos, geração, coleta, transporte, manejo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos domiciliares, (Roteiro, Apêndice I). 

Esse primeiro instrumento possibilitou a compreensão de como era realizada a gestão 

dos serviços de limpeza urbana, além de observar se o município ressalta a importância da 

coleta seletiva e da existência de programas sociais que motivem a inclusão e o 

aproveitamento da mão-de-obra dos catadores de lixo até então clandestina nesse município. 

A visita in loco possibilitou ao pesquisador uma caracterização da área e dos riscos 

socioambientais oriundos da inadequada disposição, a comparação dos padrões legais com a 

realidade apresentada, permitiu o registro visual da área, a caracterização do terreno e de 

outros aspectos naturais e a constatação da presença de catadores, habitações e animais. Nesse 

caso, os recursos utilizados foram o registro fotográfico e o diário de campo. Algumas 

perguntas do questionário evidenciaram a constatação de riscos socioambientais.  

2.3.2 Questionários 

De acordo com  o IBGE (2010), Porto da Folha possui 9.929 habitantes na zona 

urbana. De forma que, foram cadastrados 7.482 domicílios, a unidade amostral para essa 

pesquisa foi o domicilio, levando em consideração que as cidades são compostas por pessoas, 
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que por sua vez propiciam a produção e geração de resíduos. O universo determinado para 

melhor representação da amostra foi o chefe ou a chefe de família. 

O cálculo do tamanho da amostra foi obtida através da Fórmula 2.1: 

 
  122

2






NEqpz

qpNz
n  

Fórmula 2.1: Cálculo para o tamanho da amostra de entrevistas. 

Fonte: Adaptado de Rocha, 2007. 

 

n = é o tamanho mínimo admissível da amostra a ser estudada; 

z = número de desvios padrões correspondente ao nível de significância de 5, 0%, com 

95% de nível de confiança, numa distribuição normal, tem-se z = 1, 96; 

N = é o número de domicílios existentes no município; 

p = é a probabilidade de aceitação do morador do domicílio responder o questionário 

igual a 90%, tem-se  p = 0, 9; 

q = é a probabilidade de rejeição do morador do domicílio responder oquestionário, 

10%, tem-se q = 0,1; 

E = é um erro relativo de 10%, logo, tem-se E = 0,1. 

Apartir dos parâmetros adotados acima foi possível chegar ao mínimo adimissível de 

25 domicílios, no entanto, pode-se adotar um acréscimo distribuído dentro da sede do 

município. Vale ressaltar que essa fórmula foi utilizada na metodologia de Rocha (2007); 

Oliveira (2004). 

No início da coleta de dados observou-se a necessidade de compreender o 

gerenciamento dos resíduos nos povoados e assim analisar os procedimentos da gestão de 

resíduos em todo o município. Para isso, foi estabelecida uma amostra de 15 questionários 

somente para os povoados oficiais mencionados no mapa anterior, a seleção foi realizada pelo 

método da alternância entre duas ou três casas. 

Os questionários mistos (questões abertas e fechadas, Apêndice II) relacionavam 

perguntas sobre os pontos positivos e negativos da universalidade dos serviços de coleta 

transporte e destinação final. Esse instrumento permitiu a descrição de parte da população 

quanto a eficiência ou não do gerenciamento, o nível de satisfação e também a compreensão 
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da sociedade quanto aos riscos socioambientais relacionados  aos resíduos sólidos (Figura 2. 

4, Apêndice II). 

 

Figura 2.4: Fluxograma de condução dos questionários, Apêndice II. 

Fonte: Elaboração do autor, 2010. 

 

2.4- CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A caracterização dos resíduos sólidos do município foi realizado através da análise 

gravimétrica de acordo com o método de quarteamento (SILVA et al., 2000; Rocha, 2007; 

Oliveira, 2004; Barreto, 2000). Esse método foi utilizado pelo Plano de Regionalização da 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos de Sergipe (SERGIPE., 2009), e sugerido por outros 

autores como Pereira Neto (2007) para instrumento eficiente ao dimensionamento dos 

sistemas de  coleta, transporte e disposição final, além de classificar os resíduos  municipal e 

propiciar a análise estatística do material separado.  

O quarteamento, como já foi discutido no item 1.11.2 do capítulo I, é o processo pelo 

qual o material é misturado e dividido em quatros partes iguais até que se obtenha o resultado 

desejado. Para melhor compreensão da caracterização dos resíduos urbanos, essa etapa foi 

dividia em: local para exposição da amostra; Procedimentos da análise. 
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2.4.1 Local da amostra  

A princípio pretendeu-se executar o processo de gravimetria somente na sede. Porém, 

com a realização das visitas e aplicação dos questionários possibilitaram visualizar a 

necessidade de amostras diferenciadas entre a área urbana e rural. Dessa forma, foi solicitado 

ao órgão responsável realizar o processo em pelo menos mais três povoados, os quais pôde-se 

obter resultados diferenciados, o local e as amostras delimitadas de acordo com a Tabela 2.2 a 

seguir: 

Tabela 2.2: Local das amostras. 

Local Entrevistas Questionários (165) Caracterização 

Lagoa Redonda 23/05/11 15 Não houve 

Lagoa da Volta 13/03/11 e 23/05/11 15 14/07/11 

Lagoa do Rancho 13/03/11 e 23/05/11 15 14/07/11 

Ilha de São Pedro 13/05/11 15 14/07/11 

Umbuzeiro do Maturo 13/05/11 15 Não houve 

Linda França 23/05/11 15 Não houve 

Mocambo 12/05/11 15 Não houve 

Niterói 12/05/11 15 Não houve 

Ilha do Ouro 21/06/11 15 Não houve 

Porto da Folha (Sede) 24/02/11 e 21/06/11 30 13/03/11 e  02/08/11 

Total 13 visitas 165 entrevistados - 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Na sede as amostras foram coletadas em dois momentos, (Tabela 2.2) com o objetivo 

de obter uma pesagem no período seco e outra no período úmido levando em consideração o 

clima local. O critério de escolha dos três povoados selecionados para execução do processo 

foi verificar as principais características do material de trabalho (resíduos) em locais alto, 

médio e baixo número de habitantes, além do requisito de ser comunidade ribeirinha e 

turística, como é o caso de Ilha do Ouro. 

2.4.2 Procedimentos da análise  

Alguns equipamentos foram necessários como: barraca, balança, containers ou tonéis, 

baldes, gadanhos e pás, lona e EPI'S (luvas, máscaras, botas, etc.). Esses equipamentos foram 

utilizados pela equipe técnica de triagem e de controle gravimétrico. 

As amostras foram colocadas em local previamente preparado, com infraestrutura e 

equipamentos necessários à análise para processamento de descarga, pesagem, 

homogeneização, separação e amostragem dos RSD, recomendados pela metodologia 

adotada. No primeiro momento a área foi recoberta com uma lona para estocagem e manuseio 

dos resíduos pelo pessoal treinado na separação dos resíduos, nos outros momentos não foi 

possível a disponibilidade da lona.   

O caminhão de lixo descarregou todo o material coletado. Antes de coletar as 
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amostras, a equipe de triagem equipada com os devidos EPI’s (luvas e botas) rompeu os sacos 

de lixo e revolveu os resíduos com gadanhos e pás, até constituir uma massa homogênea. 

Após misturado o lixo, foi recolhido quatro posições distintas e homogeneizadas e separadas 

em quatro partes iguais. Iniciou-se então o processo de quarteamento com a pesagem das 

quatro partes separadas em dois containers com aproximadamente 100 litros cada, pesados na 

balança. 

Depois de pesados e esvaziados os containers sobre as lonas ou local preparado, duas 

partes do material foram desprezadas. As outras duas partes foram novamente 

homogeneizadas e separadas em quatro partes para uma segunda pesagem. Duas partes foram 

eliminadas e duas foram misturadas para então dar início à separação do material. 

A junção das duas partes selecionadas atingiu-se a amostra de 100L aproximadamente, 

a partir daí o processo de catação iniciou-se, sendo selecionados por categorias para 

determinação de seu peso. As categorias do material selecionado foram diferenciadas em: 

matéria orgânica, papel, papelão e jornal, embalagem longa vida, embalagem PET, metais 

ferrosos, isopor, pilhas e baterias, vidro, madeira, trapos e panos e diversos. 

A análise gravimétrica é a transformação das pesagens parciais do lixo que triado em 

porcentagens define a composição do lixo. A composição qualitativa e gravimétrica dos 

resíduos sólidos é obtida pela determinação da sua composição percentual em peso de cada 

tipo de material encontrado no lixo segundo o método de quarteamento.  

2.5- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A técnica para análise e interpretação dos dados quantitativos foi a estatística 

descritiva, adotando os procedimentos de amostragem e distribuição fidedigna das unidades 

amostrais pesquisadas, segundo o universo definido.  

O gerenciamento dos resíduos urbanos foi analisado quanto a origem, composição e 

riscos socioambientais, para isso foram feitas análises do conteúdo das entrevistas e dos dados 

observados. Ou seja, os dados qualitativos terão sua análise baseada na análise de conteúdo.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nesta pesquisa devem-se às entrevistas realizadas aos domicílios 

do município de Porto da Folha, à gestão municipal, às lideranças locais e do setor de saúde, 

ao diagnóstico realizado através das visitas de campo para reconhecimento da área em estudo, 

além da caracterização dos resíduos gerados na cidade segundo a metodologia. O 

georeferenciamento dos locais de disposição final de nove povoados e da sede do município, 

e ainda a caracterização dos resíduos de três povoados foram consequências respaldadas em 

campo. 

3.1- DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 

PORTO DA FOLHA/SE 

A gestão de governo ou de qualquer departamento público implica em instrumentos 

possíveis para uma administração efetiva e atuante, envolve hierarquia organizacional e 

institucional respaldada pelo consentimento popular, por isso é importante a participação 

social na efetivação de qualquer trabalho prestado pelo serviço público. Qualquer município 

brasileiro possui dificuldades em gerir os resíduos, não somente pela falta de colaboração da 

população no cumprimento do seu dever de cidadão, mas ainda, pelo descaso institucional da 

importância social, econômica e sanitária que os resíduos representam. 

Em Porto da Folha, essas dificuldades são ampliadas quando direcionadas aos 

povoados, isso porque em decorrência das distâncias territoriais os serviços de saneamento 

são afetados, principalmente, a coleta e o transporte de lixo. 

O setor responsável pela limpeza pública urbana de Porto da Folha é a Secretaria de 

Obras, a qual possui a responsabilidade de coordenar e fiscalizar os serviços de saneamento, 

de acordo com o modelo convencional. Dentre esses serviços executados estão a varrição de 

vias púbicas e feiras livres, pintura de meio fio, limpeza de bueiros, capina e poda das árvores, 

pavimentação de ruas, limpeza das margens dos rios, coleta, transporte e destinação de 

resíduos.  

Não há cobrança de qualquer taxa específica pelos serviços de limpeza e/ou coleta de 

lixo. O orçamento municipal chega a 2% para elaboração desses serviços. Em média são 

gastos mensalmente R$ 8.000,00 em coleta de lixo domiciliar, R$ 13.000,00 no transporte 

deste e na limpeza pública (varrição, capina, limpeza de canais e bueiros e pintura de meio 

fio) são gastos em torno de R$ 56.000,00 com os serviços de saneamento (SECRETARIA DE 
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FINANÇAS, 2011, Apêndice I). 

De acordo com o Secretário de Obras, o número de profissionais envolvidos com o 

manejo dos resíduos sólidos do município totalizam 85 funcionários efetivos, sem 

qualificação profissional na área ambiental. Destes, 45 funcionários são envolvidos nos 

serviços de coleta e varredura de ruas, 23 realizam a limpeza da cidade e realizam a poda das 

árvores, 06 conduzem os transportes de coleta, 08 realizam a fiscalização e coordenação dos 

serviços em geral e 03 realizam a limpeza da cidade em dias de feira livre.  

3.1.1- Estrutura gerencial dos resíduos nos povoados  

Apesar das dificuldades presentes na gestão de resíduos, Porto da Folha apresenta uma 

condição administrativa peculiar, bastante interessante e ao mesmo tempo em que transmite 

insegurança na frequência dos serviços, favorece desorganização na execução destes (Figura 

3.1). Na pesquisa de campo, foram analisados nove povoados, todos com distância mínima de 

20 km da sede (exceção de Ilha do Ouro), nesse caso, ficaram evidentes as dificuldades com 

custos de combustíveis e manutenção de transportes, acesso e logística de rotas. 

 

Figura 3.1: Modelo da Gestão de RS nos povoados de Porto da Folha, 2011. 

Fonte: Elaboração própria, 2011. 

A estrutura funciona da seguinte forma, a prefeitura é organizada em várias secretarias, 

entre elas a Secretaria de Obras, essa executa os serviços de Saneamento inclusive a gestão 

dos resíduos urbanos. Dentro dessa estrutura definem-se os departamentos de limpeza, 
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habitação e urbanismo, e consequentemente são estabelecidas as delegações ou separações de 

trabalho constituindo assim os coordenadores e fiscais que orientam os contratados. 

Nesse caso, cada povoado possui um morador contratado responsável pela execução 

dos serviços de coleta, transporte e destinação de lixo, estes realizam a coleta três vezes na 

semana ou até diariamente de acordo com a necessidade do povoado. 

3.1.2- Legislação municipal 

O município de Porto da Folha possui Plano Diretor, mas o documento encontra-se em 

adequações e revisões. O município possui Código de Obras, Código de Postura e de 

Habitação. As autoridades municipais reconhecem suas responsabilidades sobre o tema em 

questão. Atualmente o maior problema relacionado aos resíduos são as formas de disposição 

final que tem possibilitado a formação de vários lixões no município, deficiência no 

gerenciamento e presença de catadores inclusive, crianças nesses lixões.  

A prefeitura municipal não tem cadastro de catadores nos lixões do município e nega 

ter conhecimento da existência deles nos lixões. No entanto, a pesquisa de campo constatou o 

trabalho efetivo dos catadores no lixão da sede (Figura 3. 2). Não há trabalhos sociais 

desenvolvidos com estes, tampouco iniciativas para implantação de projetos relacionados à 

separação de resíduos ou coleta seletiva. 

 

Figura 3.2: Seleção de materiais realizada por catadores, lixão da sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2009. 

Entretanto no capítulo IV, seção II e artigo 21 do Plano Diretor do Município de Porto 

da Folha há diretrizes gerais para os serviços e limpeza pública. O inciso I assegura à 

população, em toda a área urbanizada do município, inclusive nas áreas adensadas dos 
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povoados, “serviço público de coleta, remoção, transporte e disposição final de lixo e 

resíduos sólidos, associado a programas de educação sanitária e em consonância com as 

normas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública”.  

3.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

URBANOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  

3.2.1 Logística do serviço de coleta e transporte 

A logística dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos (RS) não é efetiva 

nos povoados, as distâncias inviabilizam o acesso dos transportes até o lixão, próximo a sede 

municipal, isso acarreta formações de “micro lixões”, ou seja, cada povoado possui seu 

próprio lixão. O ajuntamento de lixo em terrenos baldios e monturos favorece o aparecimento 

de agentes epidemiológicos responsáveis pela transmissão de doenças contagiosas, além de 

poluir o solo, o ar e as águas superficiais e subterrâneas (BRASIL, 2006).  

A prefeitura disponibiliza em média 50 coletores urbanos (Figura 3.3) nas ruas e 

praças da cidade. Em torno de 75% a 100% referente à área urbana é atendida pelo sistema de 

coleta e transporte dos resíduos a coleta urbana municipal é realizada durante os dias de 

segunda, terça, quarta, quinta, sexta- feira e aos sábados, nos povoados essa frequência varia. 

 

Figura 3.3: Coletor urbano, Sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2009. 

Segundo o Secretario de Obras Municipal, em média são coletados diariamente na 

sede 4 toneladas de resíduos urbanos, nos dias de terças e sábados são coletados em média de 

7 a 10 toneladas, e na segunda feira em decorrência da feira livre municipal são coletados três 

caminhões de lixo equivalente a 2 toneladas. É importante ressaltar que, a prefeitura não 

dispõe de balança para obter a média das pesagens em toneladas, o valor dado é resultado de 
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suposições ou aproximações em decorrência da quantidade de caminhões coletados. 

O transporte dos RS é disponibilizado pela prefeitura municipal, consiste em trator 

carroceria nos povoados de Ilha de São Pedro, Lagoa da Volta e Mocambo, duas caçambas 

simples na sede, uma caminhonete no povoado Lagoa Redonda e onze carroças de tração 

animal ou “carro de boi”, sendo cinco na cidade e seis nos outros povoados, segundo a Tabela 

3.1 demostra. 

Tabela 3.1: Dias de coleta domiciliar no município de Porto da Folha. 

Local Dias de Coleta Vezes por 

Semana 

Transporte 

1. Lagoa Redonda Segunda, quarta e sexta 3 vezes 1 Caminhonete com 

carroceria aberta 

2. Lagoa da Volta Terça e sexta. 2 vezes 1 Trator com carroceria 

3. Lagoa do Rancho Terça e sexta 2 vezes 2 Carroça com tração 

animal 

4. Ilha de São Pedro Terça e sexta 2 vezes 1 Trator com carroça 

5. Umbuzeiro do Maturo Dias irregulares 3 vezes 1 Carroça com tração 

animal 

6. Linda França Dias irregulares 4 vezes 1 Carroça com tração 

animal 

7. Mocambo Dias irregulares 3 vezes 1 Trator com carroceria 

8. Niterói Dias irregulares 2 vezes 1 Carroça com tração 

animal 

9. Ilha do Ouro Segunda, terça, quinta, 

sexta, sábado. 

5 vezes 1 Carroça com tração 

animal 

10. Porto da Folha (Sede) Segunda, terça, quarta, 

quinta, sexta e sábado. 

6 vezes 2 Caçamba simples 

 5 Corroças 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

3.2.2 Resíduos oriundos dos serviços de saúde 

Segundo dados da Secretaria de Obras, os resíduos dos serviços de saúde (RSS) são 

coletados e transportados separadamente da coleta urbana em um veículo comum (caminhão 

caçamba). Os RSS são dispostos no lixão da sede, lançados em uma vala e queimados ao ar 

livre. De acordo com o coordenador do hospital do município, todo esse processo é realizado 

por uma equipe de agentes de saúde. Porém, de acordo com catadores clandestinos 

encontrados no lixão, esse cuidado de separação e queima não é realizado.  

Segundo o Coordenador de limpeza do hospital público da cidade, realmente acontece 

a seleção dos resíduos por parte do hospital, de outras instituições particulares e dos postos de 

saúde. Pelo menos no hospital o acondicionamento desses resíduos é realizado em expurgos 

(Figura 3.4), onde são dispostos os materiais infectantes, os de origem da cozinha, e o lixo 
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comum. O coordenador de limpeza também afirmou que, embora o transporte não seja 

próprio para este serviço, a recolha dos RSS é diferenciada, no entanto o material acaba sendo 

misturado no lixão. 

Apesar de garantir a separação entre o lixo comum e contaminante, um agente de 

limpeza do hospital declarou em conversa informal que: “(...) muitas vezes não são 

acondicionados corretamente porque há escassez de sacos plásticos selecionadores de lixo”. 

Durante a pesquisa de campo, ficou confirmado que os resíduos infectantes e 

perfurantes oriundos dos serviços de saúde são misturados no lixão sem prévio tratamento, 

mesmo que os setores de limpeza dessas unidades tenham cuidado de separar. 

 
Figura 3.4: Expurgos, hospital municipal. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2010. 

O tratamento correto para os RSS seria a incineração, cada unidade de saúde deveria 

dispor de equipamento próprio. Geralmente, os responsáveis pelo gerenciamento do lixo 

hospitalar não conseguem definir o processo de incineração, traduzindo-o com uma simples 

queima. Porém, a incineração é um processo de oxidação a alta temperatura, com queima dos 

gases entre 1.000 ºC a 1.450 ºC até quatro segundos e em ambiente fechado (BRASIL, 2006). 

O Plano de Regionalização dos Resíduos do Estado de Sergipe identificou que muitos 

dos municípios sergipanos tinham em suas unidades de saúde, um “fogo à lenha” como 

incinerador. O hospital de Porto da Folha possui um incinerador apropriado, é o terceiro 

município de Sergipe agraciado com esse equipamento (Figura 3.5). Mas encontra-se 

desativado por falta de manutenção e conhecimento técnico para operar o equipamento.  
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Figura 3.5: Incinerador desativado, hospital municipal. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

3.2.3 Resíduos da construção civil, capina e varrição pública  

Os resíduos provenientes da construção civil são retirados pela própria prefeitura que 

recolhe e reutiliza em aterramento de áreas e ruas não pavimentadas ou ainda, são reutilizados 

pela população para nivelar alicerces e terraplanar terrenos. 

Os resíduos oriundos da limpeza urbana como poda, feiras e da varrição são colocados 

em uma área de 4m² que serve de “transbordo” para depois ser transportado duas vezes por 

semana ao lixão municipal (Figura 3.6). 

A varrição de vias públicas de Porto da Folha é realizada em todo espaço urbano. A 

capina é feita com equipamentos manuais e realizada diariamente pela manhã e tarde em 

locais diferentes. A poda, limpeza de bueiros e pintura de meio-fio acontece sempre que 

necessário, principalmente se houver festas comemorativas na cidade, é o caso da 

“Vaquejada” no mês de setembro. Na orla de Ilha do Ouro e em locais bastante visitados, à 

exemplos, de Lagoa do Rancho e Lagoa Redonda, a limpeza urbana é feita diariamente. 
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‘Figura 3.6: Área de transbordo, sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

A prefeitura oferece os serviços de remoção de galhos e folhagens, tanto de árvores 

das paisagens urbanas como também dos moradores. Além de fazer retirada de animais 

mortos em vias públicas, que geralmente são queimados no próprio local ou então são jogados 

em cemitérios clandestinos. 

3.2.4 Destinação Final e uma Problemática em Questão 

Os resíduos urbanos coletados no município de Porto da Folha não possuem 

tratamento. O lixo domiciliar poderia ser separado desde as residências, uma vez que, de 

acordo com a caracterização dos resíduos, parte do material descartado poderia ser 

reaproveitado. A ausência de gestão do material reciclável demanda maiores custos com a 

coleta e prejuízos ao meio ambiente. 

Durante as pesquisas de campo foram identificados nove locais de disposição de RS, 

além do lixão da sede (Figura 3.7). Contudo, a situação ainda é mais comprometedora visto 

que a pesquisa alcançou somente os povoados oficiais de Porto da Folha: Lagoa da Volta, 

Lagoa do Rancho, Lagoa Redonda, Linda França, Ilha do Ouro, Ilha de São Pedro, Mocambo, 

Niterói e Umbuzeiro do Matuto.  

O município de Porto da Folha possui uma área territorial muito ampla o que ocasiona 

distâncias consideráveis entre os povoados e a sede municipal (Tabela 3.2). Essas distâncias 

dificultam a logística da coleta municipal, deixando desfavorecidos deste serviço os povoados 

com distância superior a 20 km e favorecendo vários locais de disposição, “micro-lixões”.  
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Tabela 3.2: Distâncias dos Povoados a Sede de Porto da Folha. 

Povoado Distância da Sede Municipal 

Lagoa da Volta 18 Km 

Lagoa do Rancho 22 km 

Linda França 23 km 

Lagoa Redonda 45 km 

Niterói 45 km 

Mocambo 43 km 

Ilha do Ouro 7 km 

Ilha de São Pedro 40 km 

Chumbinho 15 km 

Umbuzeiro do Matuto 39 km 

Ranchinho 40 km 

Linda Flor 20 Km 

Lagoa do Mato 16 Km 

Lagoa do Enxu 17 Km 

Estado 24 km 

Vaca Serrada 42 Km 

Assentamento Paulo Freire 40 Km 

Comunidade Esperança 40 Km 

Assentamento Flamengo 20 Km 

Assentamento Júlia 26 Km 

Lagoa do Juazeiro 40 Km 

Fonte: Comunicação com a Secretaria Obras, Habitação e Urbanismo de Porto de Folha, 2001. 

A disposição final ou lixão municipal ocupa uma propriedade alugada pela prefeitura 

há pelo menos 10 anos, possui distância mínima de 5 km da cidade. O local fica a margem 

esquerda da rodovia de acesso a Gararu, numa estrada de terra que dá acesso a Ilha do Ouro 

chamada de Ladeira da Moita. 

Durante a pesquisa de campo, foi relatado pelos catadores que as autoridades do 

município estão providenciando outra área para disposição final dos RS. Acredita-se que a 

área pretendida fica localizada no povoado Lagoa do Juazeiro onde fica o lixão de Monte 

Alegre. No entanto, a área pretendida possui distância superior ao local atual, a possibilidade 

de transferência do local, não vem sendo aceita por alguns catadores que há oito anos 

sobrevivem da separação de plásticos, papelão, garrafas pets, pneus e ferro velho. 
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Figura 3.7: Mapa de localização dos Lixões oficiais de Porto da Folha. 

Fonte: Elaboração própria através dos dados de Campo, 2011. 
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Em diálogo, foi discorrido por um catador que é gratificante trabalhar no lixão porque 

não é preciso estabelecer horários de chegada e saída, nem é preciso de chefe e subordinados 

todos realizam suas atividades de acordo com a necessidade, disposição física e tempo 

disponível.  

No diálogo, o catador declarou selecionar aproximadamente 4 toneladas de lixo 

reciclável (plástico mole e duro) por mês,  relatou vender cada tonelada por R$ 35,50. O que 

não ocorre com o papelão, observou: “não é possível ter o mesmo lucro porque o papelão não 

tem mercado, em média custa R$ 0,10, o quilo”. 

Depois de separar o material os catadores transportam em carroças e vendem para 

unidades de reciclagens ou pontos de coleta e revenda em Nossa Senhora da Glória, Propriá, 

Canindé de São Francisco, com destino a outras regiões do nordeste, a exemplo, de Recife. 

3.3- PERFIL SOCIOECONOMICO DO MUNICÍPIO 

3.3.1- Perfil do morador 

O perfil do morador foi analisado segundo os resultados do questionário (Apêndice II). 

Através desse instrumento foi possível verificar aspectos como idade, escolaridade, profissão, 

renda, número de pessoas que compõe a família, número de pessoas por família que 

trabalham e estudam. 

Através do questionário foram entrevistados os chefes de famílias dos domicílios do 

município do Porto da Folha segundo a metodologia. A pesquisa envolveu homens e mulheres 

com faixa etária que varia de acordo com a Tabela 3.3, observa-se que o número de pessoas 

entrevistadas concentrou-se nas faixas etária de 22 a 32 e 33 a 43 anos com 24,2 e 23,6% 

respectivamente. 

Tabela 3.3: Número de entrevistados por faixa etária. 

Faixa Etária em anos Número de pessoas 

entrevistada  

Porcentagem 

% 

11-21 16 9,7 

22- 32 40 24,2 

33- 43 39 23,6 

44- 54 23 14,0 

55- 65 21 12,7 

66- 76 16 9,7 

77- 87 10 6,1 

Total de entrevistados 165 100 

Fonte: Entrevistas de campo (Apêndice II), 2011. 
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Com relação ao nível de escolaridade, percebeu-se que aproximadamente 46% dos 

entrevistados não concluíram o ensino fundamental, 5% possuem o ensino fundamental 

completo, 16% declararam obter o ensino médio completo e 5% disseram não ter concluído, 

4% dos entrevistados cursam o ensino superior, 7% já concluíram o ensino superior e 13% 

declararam não ter escolaridade.  

Verificou-se então que o nível de escolaridade do município é baixo e para cada 

habitante graduado existe aproximadamente dois sem nenhuma escolaridade (Gráfico 3.1). 

Além disso, o município apresenta dificuldades de manutenção das escolas localizadas nos 

povoados, crianças são obrigadas a deslocarem-se de um povoado para outro para assistir 

aula, em alguns casos fica mais viável a travessia do rio São Francisco para os municípios de 

Pão de Açúcar e Ipanema (Al), exemplos de Mocambo, Niterói e Ilha de São Pedro. 

 

Gráfico 3.1: Escolaridade dos entrevistados. 

Durante a pesquisa, verificou-se que as famílias são, em média, constituídas por 4 a 5 

componentes nos povoados, na sede, a média é de 3 componentes. A média dos componentes 

que estudam e trabalham, variam entre 1 e 3. Em geral, 44% dos moradores possuem trabalho 

fixo, enquanto 48% são estudantes no gráfico 3.2 foi possível quantificar o número de 

trabalhadores e de estudantes de cada comunidade entrevistada. 
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Gráfico 3.2: Componentes que trabalham x Componentes que estudam. 

As profissões dos entrevistados variam muito pouco (Gráfico 3.3). A minoria da 

população sobrevive de pequenas remunerações vinculadas à órgão públicos (professores, 

agentes de saúde, enfermeiros, agentes de limpeza) ou são pequenos comerciantes.  

 
Gráfico 3.3: Profissões dos entrevistados. 

Constou que a população possui desempenho nas atividades agropastoris (criação de 

galinhas, porcos, cabras, vacas leiteiras, plantio de hortaliças, milho, feijão e mandioca). 

Dentre os povoados estudados, os que possuíram mais destaque para esse tipo de atividade 

foram Lagoa da Volta e Lagoa do Rancho. Nas localidades ribeirinhas (Niterói, Ilha de São 

Pedro, Mocambo e Ilha do Ouro) além da agricultura, destaque também para a pesca.  
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Observou-se que das 165 famílias entrevistadas, mais de 15 delas dependem 

literalmente do auxilio, “bolsa família”, as demais embora cadastradas no auxílio e em 

auxílios relacionados à pesca e a agricultura liberado pelo Governo Federal, também 

desenvolvem outras atividades como feirantes ou vendedores ambulantes.  

De acordo com o Gráfico 3.4, constata-se que 49% da população entrevistada possui 

renda mensal entre 2 a 4 salários mínimos e mais da metade (51%) sobrevivem com uma 

renda igual ou inferior a 1 salário mínimo (MSM) conjuntamente com suas famílias. 

 
Gráfico 3.4: Renda mensal por família. 

Durante as entrevistas, um morador demostrou surpresa em ser questionado sobre a 

renda familiar, declarou que todos os cinco componentes não trabalhavam e negou ser 

atendido por algum auxílio, apenas referiu-se que em épocas de colheita aplicava na feira livre 

todo produto agrícola, mas nesse período (março, 2011) não tinha de onde tirar seu sustento. 

Parte dos moradores entrevistados traduziu insatisfações sobre os atrasos e falhas do 

auxílio à renda liberado pelo Governo Federal e não souberam descrever de onde tiravam o 

sustento diário, conforme a declaração de um chefe de família:  

“(...) Nós sobrevive da lida do campo, mas sem chuva ninguém planta nem chama 

ninguém pra plantar... um dia agente vende na feira e ganha um tostão outro dia num faz 

nada, (...) tem o auxílio do governo, mas num é certo, agente num sabe como vive não!” 
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3.3.2. Características domiciliar dos entrevistados 

Durante a pesquisa analisou-se os tipos de domicílios dos entrevistados (Gráfico 3.5) e 

se constatou que maioria da população (43%) possui casa própria, 17% eram pontos 

comerciais como bares, lanchonetes, boutiques, entre outros.  

As residências, geralmente construídas de alvenaria, variam de tamanho e distribuição 

de cômodos, água encanada e instalação de energia. E mesmo em comunidades mais simples 

como Mocambo e Ilha de São Pedro, observou-se que a maioria possuem eletrodomésticos 

básicos como: radio, televisão, geladeira e ventiladores. 

 

Gráfico 3.5: Tipos de domicílios. 

3.3.3. Percepção dos entrevistados quanto aos serviços de limpeza pública 

De acordo com o Apêndice II, verificou-se o grau de satisfação dos entrevistados em 

relação à limpeza urbana no que diz respeito a varrição, limpeza de bueiros, 

acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos, destino dado aos RS pelo moradores, 

frequência e horário de coleta, quantidade gerada por município, doenças originadas pela 

disposição inadequada dos resíduos, destinação final dada aos resíduos, e aproveitamento de 

materiais. 

Verificou-se então que 59% da população entrevistada encontra-se satisfeita como os 

serviços de limpeza, enquanto 41% declararam insatisfação. Entre os povoados houve muita 

variação nos resultados, o Gráfico 3.6 aponta que entre os povoados Niterói, Mocambo e 

Lagoa Redonda foram os locais com maiores índices negativos, isso deve-se aos aspectos: 

maior distância da sede, maior dificuldade de gerenciamento e fiscalização dos trabalhos. 
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Gráfico 3.6: Grau de satisfação dos entrevistados com os serviços de limpeza pública. 

Dos entrevistados que se declararam satisfeitos com os serviços de limpeza pública, 

14% afirmaram que a coleta de lixo em sua rua é excelente, 40% disseram ser boa, e apenas 

5% concluíram que a coleta é regular. Enquanto, 41% dos entrevistados que declararam-se 

descontentes com os serviços de limpeza, 19% afirmaram ser regular, 21% optaram por ruim 

e 1% não soube ou não quiseram responder. De acordo com o Gráfico 3.7, os melhores 

índices entre bom e excelente corresponderam à sede, Ilha de São Pedro, Lagoa do Rancho e 

Lagoa da Volta.  

 

Gráfico 3.7: Qualidade da coleta lixo segundo a opinião dos entrevistados. 
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Sobre o destino dado aos resíduos domiciliares, 71% declararam que todo resíduo 

gerado é colocado na porta de casa para a coleta municipal, 15% afirmaram dispor seus 

resíduos na porta de casa, mas que em alguns momentos preferem queimá-los (7%), enterrar 

(4%), jogá-los em caixa coletora disponibilizada pela Prefeitura Municipal (1%) ou em 

terreno baldio (14%) e até mesmo, designar outros destinos (1%) como reaproveitamento e 

venda pra reciclagem (Gráfico 3.8).  

 
Gráfico 3.8: Destino dos resíduos gerados nos domicílios. 

Traduzindo esses dados para os povoados estudados, observou-se que Linda França e 

Mocambo possuem o maior índice de queima dos resíduos domésticos, enquanto Niterói, 

Lagoa da Volta, Mocambo e sede apresentaram o depósito de lixo em terrenos baldios como 

segunda opção de disposição final (Gráfico 3.9). Verificou-se durante a pesquisa de campo o 

acúmulo de lixo em locais isolados dos povoados citados (Figura 3.8).  
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Gráfico 3.9: Destino dos resíduos domiciliares por povoado. 

Tanto a coleta de rejeito quanto a elaboração dos serviços de Limpeza Pública de Porto 

da Folha é realizado pela Prefeitura Municipal. Na sede, os resíduos são recolhidos 

diariamente, nos povoados a frequência da coleta varia conforme a necessidade, quantidade 

de resíduos gerados e disponibilidade de tempo do contratado.  

 
Figura 3.8: Focos de lixo, Povoado Mocambo. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

Em decorrência das dificuldades referentes à frequência e assiduidade da coleta foi 

questionado aos moradores do município de que forma esse serviço poderia melhorar. Sendo 

que 32% da população disseram que a frequência da coleta deveriam aumentar, 27% 

responderam que a disposição de coletores em pontos estratégicos da cidade e povoados 
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facilitaria a execução deste serviço, 17% afirmaram que a prefeitura municipal poderia 

investir em coleta seletiva juntamente com campanhas educativas, os 24 % restantes 

indagaram que outras alternativas como a contratação de agentes de limpeza, transporte 

adequado, pagamento efetivo dos funcionários destes serviços e incentivos à educação 

ambiental (Gráfico 3. 10). 

 
Gráfico 3.10: Sugestões de melhoria do Sistema de Serviço de Limpeza segundo os entrevistados. 

3.3.4. Geração e atitudes referentes aos resíduos desenvolvidas pelos moradores. 

O acondicionamento do lixo doméstico geralmente é feito em sacolas plástica 

distribuídas em supermercados (Gráfico 3.11). Nesta pesquisa, considerou-se um saco plástico 

equivalente a 6 kg. 

 
Gráfico 3.11: Formas de acondicionamento do lixo doméstico pelos moradores. 
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De acordo com a pesquisa 73% da população entrevistada acondicionam seu lixo em 

sacos plásticos, 17% acondicionam em recipientes plásticos, inclusive somente na sede 15 

(quinze) entrevistados disseram que utilizam os recipientes plásticos por acharem ser mais 

adequados e higiênicos, 8% utilizam tanto os recipientes como os sacos plásticos e 2 % 

preferem vasilhames de pneu ou de outro material. 

A média diária de produção de resíduos por domicílio (Gráfico 3.12), estabeleceu-se 

em 2 sacos de 6kg por dia com 67% dos entrevistados, 18% declararam não saber a 

quantidade de lixo produzida em sua residência. Observou-se que 10% da população 

entrevistada declararam produzir em média, 2 a 3 sacos de lixo por dia, índice observado nos 

povoados Lagoa da Volta Lagoa do Rancho, Mocambo e Matuto por possuírem maior 

produção de lixo orgânico. Já os 4% que contabilizaram a produção entre 3 a 4 sacos de 6 kg 

estão relacionados aos resíduos oriundos de pequenos comércios lotados em Niterói, Matuto, 

Lagoa do Rancho e sede. 

 

 Gráfico .3.12: Produção de lixo por domicílio. 

A maioria da população possui conhecimento sobre os locais de disposição de resíduos 

e muitos afirmaram que em alguns momentos os próprios moradores conduzem os resíduos 

produzidos por suas residências até o lixão. Dos 165 entrevistados, 140 disseram que não 

separa o material que poderia ser aproveitado, enquanto 25 moradores afirmaram selecionar 

os materiais antes de acondicionar para recolha. 

Durante as entrevistas, foi questionado ao morador sobre a possibilidade de 

aproveitamento dos materiais descartados (Gráfico 3.13), 112 pessoas asseguraram não 

aproveitar nenhum material, 53 restantes confirmaram aproveitar materiais, como sacolas 

plásticas para acondicionamento de lixo, garrafas pets para reservar mantimentos para o 
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plantio (grãos), caixas de papelão para guardar equipamentos, ferramentas, latas e garrafas são 

geralmente aproveitados para troca ou venda.  

 

Gráfico 3.13: Materiais aproveitados por pessoas entrevistados. 

Dos entrevistados que declararam aproveitar os materiais acima citados, 31 pessoas 

disseram reutilizar os materiais, 18 delas separam para venda e 4 disseram que trocam ou 

transformam esses materiais.   

3.3.5- Resíduos sólidos x saúde e meio ambiente segundo a percepção dos entrevistados 

Foi perguntado ao morador se ele possuía conhecimento sobre os males que os 

resíduos podem causar a saúde humana e ao meio ambiente (Apêndice II). O gráfico 3.14 

representa a percepção dos moradores alcançados pela entrevista, quanto aos males 

provocados pelo lixo. O gráfico 3.15 demonstra esses resultados em porcentagens, 41% dos 

moradores declararam que dentre os prejuízos causados pelo lixo, a proliferação de doenças 

possui maior impacto, 34% refletiram sobre o assunto e disseram que o maior impacto dos 

resíduos estava sobre a poluição do ar, da água e solo, 23% falaram que os maiores prejuízos 

estão relacionados a agricultura, pois os alimentos produzidos provocam índices de 

contaminação do homem e de animais, 2% disseram outras alternativas ou não souberam 

responder. 
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Gráfico 3.14: Percepção dos moradores em relação aos males provocados pelo lixo. 

 

 
Gráfico 3.15: Percepção geral dos moradores quanto aos males provocados pelo lixo. 

Em decorrência dos prejuízos a saúde e ao meio ambiente originado pelo destino e 

manuseio não adequado do lixo doméstico, questionou-se ao morador se algum componente 

de sua residência teria adquirido doença veiculada aos resíduos, é o caso de diarréias, 

problemas de pele, vômitos, febre ou mordida de roedores. Dos 165 entrevistados, 138 

disseram “não”, mas 28 disseram “sim”. O gráfico 3.16 representa que em todos os locais 

pesquisados houve maior índice negativo de doenças relacionadas aos resíduos, no entanto a 

maioria declarou ter sido infectada por alguma doença consequente do lixo ou água 

contaminada.  
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Gráfico 3.16: Doenças relacionadas aos resíduos. 

As dificuldades sobre o gerenciamento dos resíduos só foram apresentadas nos 

povoados, a cidade é conservada limpa pelos agentes de limpeza. Nos povoados não há quem 

realize a varrição de ruas, a população se encarrega de varrer e capinar (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9: Moradora fazendo limpeza da via, Povoado Lagoa do Rancho. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

A recolha dos resíduos é realizado por apenas um morador contratado com transporte 

próprio (carro de boi) ou da Associação comunitária (trator com carroceria). Este morador 

muitas vezes é privado de seu salário por atraso de pagamento, além de necessitar realizar 

outras atribuições como cuidar da sua roça. Em decorrência disso, a comunidade fica 
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desprovida dos serviços de coleta, sendo obrigada a jogar lixo em terreno baldio, queimar ou 

transportar até o lixão próximo do povoado. 

3.4- RISCOS DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS EM PORTO DA FOLHA 

Os riscos socioambientais decorrentes do gerenciamento dos resíduos foram 

analisados através das visitas in loco, da avaliação técnica e de comentário obtidos pelos 

entrevistados segundo prescreve o capítulo II.  

3.4.1 Risco de poluição e contaminação das águas 

Segundo o Secretário de obras dentre as dificuldades da gestão de resíduos do 

município está principalmente o risco de contaminação e poluição das águas disponíveis. 

O rio Capivara corta a cidade de Porto da Folha, fazendas e zonas de pesca e 

agricultura até desaguar no rio São Francisco no povoado Ilha do Ouro (Figura 3.10). 

Consequentemente, sofre influência pela lixiviação ou carreamento de herbicidas e 

fertilizantes usados nos solos agricultáveis, contaminação por resíduos sólidos e líquidos, 

sejam estes resultantes da decomposição do material depositado no solo, o chorume, ou pela 

emissão de águas residuais.   

 
Figura 3.10: Percurso do rio Capivara. Animais à esquerda, pocilga à direita. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

O riacho Mocambo sofre influência dos lixões de Lagoa da Volta, Linda França e 

Mocambo. Inclusive, o lixão de Lagoa da Volta fica localizado a menos de 15m de 

proximidade (Figura 3.11). Isso significa que em períodos chuvosos, resíduo domiciliar, de 

matadouro e outros são carreados para o seu curso, o que não deveria ocorrer pelo uso que se 

faz de suas águas para agricultura e dessedentação de animais. Figura 3.12 apresenta as 
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disposições desses vetores conforme as sub-bacias.  

 
Figura 3.11: Rio Mocambo, ao lado terreno do Lixão de lagoa da Volta. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

No subitem anterior ficou provado que parte da população joga lixo em terrenos 

baldios, quintais e até em margens de córregos e rios, esse quesito veio a ser reafirmado com 

os relatos dos pescadores do Rio São Francisco. Para eles, a quantidade de lixo nas águas 

prejudica a paisagem e até mesmo a pesca.  

Alguns entrevistados que eram pescadores admitiram durante a pesquisa que o mau 

comportamento de visitantes é o principal fator causador da poluição das margens e das águas 

do rio são Francisco por resíduos. Durante essa análise, houve um relato sensibilizador de um 

pescador: 

“(...) Muitas vezes chego catar lixo nas margens e na travessia de barco pra depois 

queimar, porque é triste vê o rio tão poluído né (...), é de onde eu tiro todo o sustento! já 

procurei a prefeitura e pedi uns tonéis pra colocar nos lugares que a comunidade e os 

visitantes vejam e não jogue lixo em qualquer lugar (...), muitos até me ajuda, outros zombam 

de mim e faz pouco caso (...), é assim mesmo!” 
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Figura 3.12: Mapa de localização dos lixões conforme sua respectivas sub bacias. 

Fonte: Elaboração própria através dos dados de Campo, 2011. 
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3.4.2 Riscos gerencial dos serviços nos povoados 

Foi observado, por alguns contratados do sistema de serviços de coleta e transporte 

dos resíduos domiciliares, a ausência de equipamentos estruturas e irregularidade salarial por 

parte da prefeitura, gerando insatisfação por parte destes funcionários e tornando o 

gerenciamento deficiente.  

No povoado Niterói, em decorrência da falta de pagamento, os serviços são 

paralisados. Insatisfeitos com as irregularidades, os moradores transportam pessoalmente os 

RS até o lixão. Quando os serviços, já estão parados há muitos dias tornando um volume 

inviável ao transporte manual, a comunidade socializa e oferecem R$ 2,00 (cada morador) a 

uma pessoa com disponibilidade e posse de carroça ou carro de mão para transportar o lixo, o 

pior é que nesse processo até mesmo crianças são envolvidas (Figura 3.13).  

 
Figura 3.13: Moradores transportando lixo até o lixão de Niterói. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

Nos povoados Lagoa Redonda e Linda França os resíduos ficam acondicionado nas 

portas até os serviços serem regularizados, porém como a maior parte da população 

acondiciona o lixo em sacos plásticos, esses acabam sendo rompidos pelos animais criados à 

solto. Nos outros povoados a população destina em monturos, queima ou enterra. 

3.4.3 Risco de contaminação humana 

Sobre a questão dos transportes dos resíduos urbanos, foi assegurado pelos 

entrevistados que, nos povoados, o transporte designado à coleta não é adequado, e ainda é o 

mesmo transporte utilizado para o preparo da terra e para transportar pessoas e alimentos. Não 
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que o uso dos veículos disponíveis seja incorreto, de acordo com Phillippi Jr (2005) a escolha 

depende da quantidade e o tipo de resíduos transportado, das características topográficas e da 

malha viária da região. 

Dessa forma, o trator comunitário ou o carro de boi, se não forem higienizados após a 

recolha do lixo, tornam-se susceptíveis a transmissão de doenças, pois a composição do lixo 

urbano possui a presença de agentes fisiológicos e biológicos. 

Os responsáveis pela coleta de resíduos nos povoados são desprovidos de 

equipamentos de proteção como luvas, máscaras e botas. Em conversa informal, um dos 

agentes contratado para fazer coleta no Povoado Niterói declarou ter adquirido doença de 

pele, em consequência da exposição ao sol e da escassez de equipamentos adequados para o 

manuseio do lixo. 

As formações de micro lixões ou acúmulo de lixo em monturos desencadeia 

proliferação de insetos causadores de doenças como dengue, febre, leishmaniose, infecções 

diarréicas, contaminação de animais domésticos que propicia o aparecimento de roedores e 

odores resultantes da decomposição da matéria orgânica. 

Durante as visitas ao lixão da sede encontrou-se muito material reciclável selecionado 

em montes e embora os responsáveis pela gestão municipal declararem não possuir cadastro 

de catadores, foi constatado a presença de pelo menos uma família sobrevivendo (morando) 

no local e mantendo o material armazenado (Figura 3.14). De acordo com um senhor que 

estava no local trabalhando como catador, cerca de dez a vinte pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças trabalham no lixão através de uma escala de horário, porque existem 

muitos jovens que estudam.  

Diante disso, verificou-se que além do risco referente ao contato com o lixo sofrido 

pelos catadores, existe ainda o fator de crianças serem expostas a esse tipo de serviço sem 

qualquer tipo de proteção, manuseando sacos sem uso de luvas e abrindo-os ao “dente”. É 

importante esclarecer que junto a esse material a ser selecionados pelos catadores, se encontra 

a exposição de resíduos oriundos dos serviços de saúde, materiais como: seringas, gaze, 

material de medicamentos injetável, lençóis sujos de excreções e sangue e até mesmo restos 

de plascenta foi encontrado (Figura 3.15). 
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Figura 3. 14: Catadores no lixão da sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

 
Figura 3. 15: Lixo hospitalar misturado ao lixo comum, sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

3.4.4 Risco de localização dos lixões de Porto da Folha 

É interessante ressaltar que o local de disposição da sede não é isolado nem possui 

proteção, trata-se de terreno montanhoso e próximo de ribanceiras. Do lixão, é possível 

visualizar toda a cidade de Porto da Folha, a rodovia principal que dá acesso a cidade e 

metade do percurso do rio São Francisco como também formações de lagoas e tanques de 

armazenamento de água para dessedentação de animais (Figura 3.16). É necessário lembrar 

que por se tratar de um lixão comum o local não possui sistema de drenagem, nem outro 

semelhante, ou seja, a percolação dos líquidos é feita naturalmente, segundo a natureza do 

solo. Para Philippi Jr (2005): 
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A decomposição dos resíduos e a formação de lixiviados podem levar à 

contaminação do solo e de águas subterrâneas com substâncias orgânicas, 

microrganismos patogênicos e inúmeros contaminantes químicos presentes nos 

diversos tipos de resíduos (PHILIPPI JR. 2005, p. 268). 

Existem muitos problemas quanto a localização do lixão da sede. De acordo com um 

catador entrevistado, em dias de queima do material a fumaça chega a interferir o sistema da 

rede de Supermercado Joãozinho em Porto da Folha, declarou que o lixão foi projetado em 

lugar alto justamente para não afetar a comunidade em períodos de queima, no entanto não é o 

que ocorre. 

 
Figura 3. 16: Posição geográfica do lixão da sede. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

Durante a pesquisa de campo, percebeu-se que os lixões de Porto da Folha são 

localizados em pastos ou em locais próximos a ambientes agricultáveis, granja e pocilgas. As 

localizações foram respaldadas no mapa de localização dos lixões na figura 3.7. 

O lixão de Lagoa do Rancho localiza-se a margem de uma estrada de terra entre 

criadouros de porcos e uma casa de fabricação de queijo, os moradores possuem o interesse 

de transferência desse lixão, relataram que a localização deste tem ocasionado o aparecimento 

de muitos insetos nas residências próximas ao local (Figura 3. 17).  
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Figura 3. 17: Lixão de Lagoa do Rancho. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

No povoado Mocambo, a disposição é feita no terreno da comunidade (quilombola) no 

local há a criação de animais. Ao contrário de Lagoa do Rancho, a comunidade não reclama 

da proximidade com o lixão, porque assim, eles mesmos jogam o lixo sem precisar esperar 

pelo serviço prestado (Figura 3. 18).  

 
Figura 3. 18: Lixão de Mocambo. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

Em Lagoa da Volta, embora localizado distante das habitações, o terreno é 

praticamente área de inundação do rio Mocambo, no local também é disposto rejeitos de 

matadouro (Figura 3.19). 
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Figura 3. 19: Lixão de Lagoa da Volta. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

No povoado Niterói, o terreno possui inclinação topográfica também é localizado entre 

terrenos de pasto e possui proximidade à rodovia de acesso ao povoado, podendo originar 

acidentes em decorrência da presença de urubus, caso não haja recobrimento do material 

putrescível com terra (Figura 3.20).  

 
Figura 3. 20: Lixão de Niterói. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

Linda França possui seu lixão entre habitações em terreno alagadiço e mato fechado, 

não dispõe de qualquer tipo de isolamento (Figura 3.21). O lixão de Lagoa Redonda encontra-

se entre terrenos de criação de animais, plantações e residências (Figura 3.22).  
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Figura 3. 21: Lixão de Linda França em terreno próximo a habitações. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

 
Figura 3. 22: Lixão de Lagoa Redonda. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

O povoado Umbuzeiro do Matuto dispõe os RS no “Parque Santa Terezinha”, local de 

criação de gado, o terreno parece uma fazenda do que um terreno baldio. O volume aqui 

encontrado não pareceu ser condizente com a o número de habitações, porém durante a 

aplicação dos questionários os moradores disseram que havia um morador que realizava a 

coleta para utilizar o material como adubo na plantação de cactos, que são utilizados como 

ração para o gado (Figura 3.23). 
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Figura 3. 23: Lixão de Umbuzeiro do Matuto, “Parque Sta. Terezinha”. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

Em Ilha de São Pedro, comunidade indígena, o lixão é mantido há quilômetros de 

distância, localizado no próprio terreno onde residem, considerado reserva ambiental (Figura 

3.24). 

 
Figura 3. 24: Lixão de Ilha de São Pedro. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

No povoado Ilha do Ouro, o lixo é disposto em terreno a poucos metros da rodovia de 

acesso, aparentemente não há implicações quanto a localidades deste, o problema é que ele 

fica localizado em um monte acima do rio Capivara e consequentemente de plantações, em 

períodos de chuvas toda sua carga é carreada ladeira abaixo interferindo na qualidade das 

águas do rio (Figura 3. 25).  
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Figura 3. 25: Início do lixão de Ilha do Ouro, abaixo do muro de pedras o vale Capivara. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

3.4.5 Risco de contaminação de animais 

Percebeu-se durante as visitas aos lixões nas proximidades de plantações, pastos, 

granjas e pocilgas, a soltura dos animais nesses ambientes parecia natural. É correto pensar 

que o material predominante é orgânico, nos lixões dos povoados, mas isso não admite a 

impossibilidade de material contaminado na execução da gravimetria encontrou-se materiais 

contaminantes nas formas biológica e química. 

Verifica-se a falta de conhecimento básico da comunidade sobre a importância 

sanitária dos RS, enquanto esses animais são liberados nesses ambientes, correm o risco de 

serem da contaminados via oral, através do contato com roedores e insetos, e ainda passam a 

ser veículos de contaminação. 

Na figura 3.26, é possível visualizar uma pocilga dentro do terreno do lixão de 

Mocambo, onde encontra-se um animal preso com filhotes, enquanto o resto do rebanho 

vasculhava o terreno a procura de alimentos.   
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Figura 3. 26: Criação de animais dentro do terreno de disposição final de RS. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 

3.5- COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DOMICILIARES 

No início da pesquisa pretendia-se caracterizar os resíduos oriundos da sede, todavia 

no discorrer das atividades verificou-se a importância sanitária dos lixões para o município de 

Porto da Folha. Dessa forma, em acordo com o Secretário de Obras do município 

implementou-se a possibilidade de realizar a gravimetria dos povoados de Lagoa do Rancho, 

Lagoa da Volta e Ilha do Ouro. 

No Brasil, cada indivíduo produz em média de 500g a 2 kg de lixo por dia, essa média 

varia entre países desenvolvidos. Admitindo que cada habitante de Porto da Folha produza 0,5 

kg de lixo, calcula-se que o volume de lixo gerado pelo município é de aproximadamente 

13.562 kg/dia, considerando-se a coleta diária de segunda a sábado (6 dias) têm-se 81.372 

kg/semanalmente e 325.488 kg/mensalmente. Considerando a coleta diária somente na área 

urbana (sede) obtêm-se uma produção de resíduos de 4.977, 5 kg/dia.  

De acordo com Barreto (2000), a análise da composição física dos resíduos é realizada 

em cidades brasileiras e outros países, visando obter conhecimento sobre a composição do 

lixo e subsídios aos órgãos municipais quanto as técnicas, práticas de tratamento e disposição 

final mais adequadas.  

O processo de gravimetria dos resíduos produzidos na cidade de Porto da Folha 

realizou-se em dois momentos, com o intuito de obter resultados referentes ao período seco e 

úmido, conforme foi prescrito na metodologia. Contudo, nos povoados os resultados foram 
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obtidos em apenas um período, no mês de julho de 2011. 

Na ocasião, os trabalhos ocorreram nos lixões visando obter a carga direta dos 

caminhões de coleta. Todavia, nos povoados não foi possível trabalhar com o “lixo fresco”, 

pois o dia agendado com a Secretaria de Obras para elaboração dos trabalhos não coincidiu 

com os dias de coleta, nesse caso, trabalhou-se com o material do dia anterior.  

Na sede de Porto da Folha, foram retirados do caminhão aproximadamente 400 kg de 

lixo das partes laterais e superior do caminhão para assim, obter uma amostra homogeneizada, 

Figura 3.27. Enquanto que nos povoados, por consequência da quantidade coletada ser 

inferior, foram extraídos 100 kg, em ambos os casos, obteve-se uma amostra aproximada de 

50 kg através do quarteamento. 

 
Figura 3.27: Caminhão sendo descarregado, Sede. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2011. 

 

Posteriormente, houve a segregação manual e as pesagens em balança precedendo os 

cálculos e porcentagens de cada componente encontrado (Figura 3.28). Em nenhum momento 

pretendeu-se trabalhar com toda carga coletada da cidade. 
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Figura 3.28: Início da Segregação, Sede. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2011. 

A partir do registro das pesagens do lixo, foi possível definir a Tabela 3.4, onde foram 

colocadas as somas de todas as pesagens e porcentagens referentes ao peso total de cada 

componente representado no gráfico 3.17. 

Tabela 3.4: Composição Gravimétrica das pesagens, envolvendo sede e povoados analisados. 

Componentes Total das pesagens (kg) Porcentagem (%) 

Matéria Orgânica 97, 7 42, 1 

Plástico 42, 1 18, 5 

Papel/ papelão 32, 2 13,8 

Metais 2, 6 1,1 

Tecido 8, 3 3, 4 

Vidro - - 

Contaminante biológico 37, 4 16, 1 

Outros 12, 0 5, 0 

Total 232,3 100 

Fonte: Elaboração de dados, 2011. 

O componente em maior quantidade foi a matéria orgânica com 42%, resultante das 

atividades de varrição, poda e capina de terreno, descartes de frutas e verduras resultantes do 

lixo doméstico e das feiras livres. Observou-se durante as pesagens que os resultados 

referentes aos componentes: metais, vidro e tecido possuíam produção semelhante entre os 

povoados.  



108 

Capítulo III- Análise e Interpretação dos Resultados 

 

Gráfico 3.17: Composição Gravimétrica dos resíduos de Porto da Folha. 

Ao contrário de Propriá (BARRETO, 2000), Porto da Folha não apresentou elevados 

índices de reutilização, e o único potencial voltado à reciclagem é desenvolvido pelos 

catadores. Contudo, percebeu-se que o principal componente reciclável presente na carga 

coletada foi o plástico com 18,5% do total das pesagens acompanhado pelo quantitativo do 

papel (13,8%). Infelizmente, pois durante a pesquisa de campo foi observado pelos catadores 

que o papel não absorve mercado satisfatório. 

Outro fator observado, particularmente no povoado Ilha do Ouro, foi a quantidade 

encontrada do componente contaminante biológico que representou 17,6 kg, praticamente 

45% do total da amostra específica, foi o maior índice de fraldas descartáveis infantis e 

geriátricas entre as caracterizações. Esse fator chamou a atenção porque o povoado foi 

selecionado para realização da composição dos resíduos em decorrência do seu potencial 

turístico, ou seja, esperava-se que a matéria orgânica e reutilizável fosse maior em Ilha do 

Ouro que nos outros povoados, o que não ocorre nos resultados obtidos (Tabela 3.5).  

O componente vidro não foi encontrado em nenhuma das caracterizações, muitos 

cacos foram encontrados, porém por não representar nenhum potencial de reutilização este 

quesito foi adicionado ao componente “diversos” que naturalmente não possui retorno ao 

ciclo de produção.  

A matéria orgânica encontrada nas caracterizações houve representação significativa 

na sede, o material oriundo dos restos de alimentos e da limpeza urbana. Nos povoados esse 

componente obteve representação inferior devido ao aproveitamento em alimentação de 



109 

Capítulo III- Análise e Interpretação dos Resultados 

animais e complemento ao solo agricultável. 

Tabela 3.5: Relação das pesagens por localidade. 

 

Componentes 

Locais selecionados 

Sede 

(1º) 

Lagoa da 

Volta 

Lagoa do 

Rancho 

Ilha do 

Ouro 

Sede 

(2ª) 

Total 

Kg 

Matéria Orgânica 24,6 22, 8 18, 3 8,0 24, 0 97, 7 

Plástico 4,1 6, 0 17, 1 8,1 6, 8 42, 1 

Papel/ papelão 8,9 1,9 6, 7 1,1 13, 6 32, 2 

Metais 0,3 0, 3 0, 7 0, 5 0, 0 2, 6 

Tecido 1,3 1, 1 1, 2 1, 2 3, 3 8, 1 

Vidro - - - - - - 

Contaminante Biológico 

(Fraldas, absorventes, Papel 

higiênico). 

8, 4 1,7 5, 6 17, 6 4,1 37, 4 

Outros (isopor, madeira, 

borracha). 

5,9 1, 6 1, 6 2, 3 0, 6 12, 0 

Peso Líquido da amostra 54, 8 35,4 51, 3 38, 3 52, 5 232, 3 

Total da amostra 63, 5 47, 8 55, 6 46, 2 74, 1 281, 2 

Fonte: Elaboração de dados, 2011. 1ª Primeira coleta (período seco); 2ª Segunda coleta (período úmido). 

Entre os componentes que possuem potencial reutilizável como plástico, papelão, 

plástico, vidro, metais e tecido, Lagoa do Rancho apresentou melhor resultado possuindo 

aproximadamente 80 % do total específico da amostra enquanto a média aritmética da sede 

aproximou-se de 36 % (Tabela 3.6). 

Como uma das principais atividades desenvolvidas no município é a agricultura, os 

valores referentes a matéria orgânica poderiam ser relevantes ao município caso houvesse 

interesse de desenvolver pequenas unidades de compostagens, pois a média das duas pesagens 

para a sede resultou em 45,3% enquanto que em Lagoa do Rancho e Lagoa Redonda 

aproximou-se de 60% do total da amostra específica. 

Tabela 3.6: Composição dos resíduos em Porto da Folha segundo seu potencial 

Componente Sede L. da Volta L. do Rancho Ilha do Ouro Potencial 

Matéria 

orgânica 

45, 3% 64% 35,7% 20% Putrescível e 

reciclável 

Mat. Reciclável 35,8% 26,3% 50, 1% 28, 5% Reciclável 

Contaminante 11,5% 4,8% 10, 9 % 45, 9% Infectante e 

perigoso 

Outros 5,9 % 4,5 % 3,1 % 6,0% Descartável 

Fonte: Coleta de Dados, 2011. 

Do total da amostra específica de material contaminante, Ilha do Ouro apresentou 

aproximadamente 46% embora o quantitativo maior tenha sido os componentes fraldas 

descartáveis e papel higiênico, constatou-se que os materiais resultantes do posto de saúde 
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como seringas, luvas e gazes também são lançados no mesmo lixão sem tratamento algum. 

O mesmo ocorre nos outros povoados. Na composição feita na sede o componente 

contaminante apresentou maior quantidade de resíduos consequentes dos serviços de saúde 

que nos povoados, o fato de o incinerador do hospital municipal estar desativado aumenta a 

possibilidades destes resíduos serem destinados no lixão.  

Verificou-se que o volume final descartado dos resíduos sólidos pode ser reduzido se 

levando em consideração o potencial de reciclagem da maioria dos materiais presentes no 

volume estudado. Também se observou que a funcionalidade do incinerador hospitalar 

poderia contribuir com a destinação menos poluidora da matéria resultante dos postos de 

saúde, clinicas dentárias, laboratórios e hospitais do município. 
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4- PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PORTO DA 

FOLHA 

Em decorrência das muitas peculiaridades territoriais destes mucicípios e de todos os 

resultados obtidos nesta pesquisa, observou-se que somente a unidade de aterro compartilhado 

não será suficiente para suprir necessidades de uma gestão integrada de resíduos. A partir 

desse princípio, pretendeu-se estabelecer proposições que sirvam de alternativas e sugere-se 

um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos para a cidade de Porto da Folha, 

de acordo com os passos a seguir: 

a) Educação como instrumento de planejamento para incentivos a reciclagem e coleta seletiva. 

A constatação do esgotamento dos recursos naturais remete a urgência da 

compatibilidade entre o crescimento econômico e o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável. Para isso buscam-se formas de sensibilizar a sociedade para garantir a qualidade 

de vida das futuras gerações reduzindo os impactos sobre o ambiente.  

Em muitos casos, esse “sensibilizar” aparece camuflado por sistemas de mercado, 

objetivos soltos que perdem importância no processo de desenvolvimento. Processo este 

denominado de educação ambiental como se fosse uma disciplina desvinculada dos valores 

aprendidos na estrutura familiar e escolar. 

Dessa forma, sugere-se a educação como instrumento de planejamento para a gestão 

de RSU incutindo no processo pedagógico a consciência crítica da questão ambiental e 

ensinando práticas sanitárias a comunidade, ao mesmo tempo em que envolva os cidadãos 

através dos projetos de educação ambiental formalizadas por palestras, trabalhos e debates 

reflexivos voltados especialmente as implicações sobre os resíduos. 

Os meios de comunicação, ou seja, a rádio local teria sua contribuição em transmitir 

informações sobre temas referentes aos resíduos, sobre a diferença entre coleta seletiva e 

coleta normal, sobre a importância de segregar o material antes do acondicionamento, de não 

dispor o lixo de qualquer forma em qualquer lugar, sobre os perigos relacionados a poluição e 

contaminação do homem e do espaço natural. 

Os grupos religiosos poderiam ser envolvidos, servindo-se de suas unidades para 

recepção de materiais (mas não para armazenamento) potencialmente reutilizáveis e 

recicláveis incentivando aos seus fiéis a prática da segregação para coleta seletiva. 
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Também os grupos sociais como associações de moradores, pescadores, agricultores 

poderiam ser alcançados para difundir palestras cursos de reciclagem e reaproveitamento de 

materiais, dentro dessas medidas poderiam verificar a viabilidade de implantação de pequenas 

unidades de compostagem. 

b) Projeção da produção de resíduos no município 

Conforme o capítulo I a produção de lixo varia em função da renda da família, do 

porte e hábitos da população e ainda, do tipo do cálculo utilizado. Considerando que a média 

de produção de lixo per capta gira em torno de 500g/hab/dia a 2kg/hab/dia, admitiu-se para 

Porto da Folha o valor de 0,5 kg/hab/dia, a partir dessa média estimou-se a geração de lixo 

para os próximos 20 anos ( Tabela 4.7). Na construção da Tabela, considerou-se o 

atendimento de 75% a 100% da população em relação à coleta dos resíduos sólidos.  

Tabela 4.7: Projeção dos resíduos sólidos para os próximos 20 anos. 

Fonte : Elaboração de Dados, 2011. 

Para a projeção admitiu-se a população de 27.124 habitantes referente ao ano de 2010, 

incrementado a taxa de crescimento de 0,15% obtida através da média aritmética (1991-

2010). A partir desses dados construiu-se a tabela da seguinte forma: 

Ano População 

Estimada 

 

Geração 

Per capta 

Estimada 

Kg/dia 

Produção 

Diária 

Kg/dia 

Índice de 

Cobertura 

da Coleta 

Quantidade de 

RSU 

Coletado 

kg/dia 

2010 27124 0,5 13562,000 0,75 10171,500 

2011 27529 0,5 13902,262 0,75 10426,697 

2012 27941 0,5 14251,062 0,75 10688,296 

2013 28358 0,5 14608,612 0,75 10956,459 

2014 28782 0,5 14975,134 0,75 11231,350 

2015 29212 0,5 15350,851 0,85 13048,223 

2016 29648 0,5 15735,995 0,85 13375,595 

2017 30091 0,5 16130,801 0,85 13711,181 

2018 30541 0,5 16535,513 0,85 14055,186 

2019 30997 0,5 16950,379 0,85 14407,823 

2020 31460 0,6 17375,654 0,85 14769,306 

2021 31930 0,6 17811,599 1 17811,599 

2022 32407 0,6 18258,481 1 18258,481 

2023 32891 0,6 18716,576 1 18716,576 

2024 33383 0,6 19186,163 1 19186,163 

2025 33881 0,6 19667,533 1 19667,533 

2026 34538 0,6 20248,978 1 20248,978 

2027 35207 0,6 20847,612 1 20847,612 

2028 35888 0,6 21463,945 1 21463,945 

2029 36584 0,6 22098,499 1 22098,499 

2030 37292 0,6 22751,812 1 22751,812 
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Coluna 2: população do ano anterior, somada ao valor da taxa 0, 15%; 

Coluna 3: incremento de 1% a cada dez anos ao valor da taxa de geração per capita; 

Coluna 4: valores da coluna 1 multiplicados pelos valores da coluna 2; 

Coluna5: metas a alcançar; 

Coluna 6: valores da coluna 3 multiplicados pelos valores da coluna 4. 

c) Acondicionamento ou armazenamento 

O Acondicionamento pode ser realizado de várias maneiras e de responsabilidade do 

gerador, embora o Órgão de Limpeza Municipal tenha de exercer fiscalização e funções de 

regulamentações para assegurar condições sanitárias e operacionais, além de prestar 

esclarecimento à comunidade quanto às formas de acondicionamento, localização dos 

recipientes e horários de execução da coleta.  

Através das entrevistas realizadas, constatou-se que a comunidade de Porto da Folha 

acondiciona os resíduos em sacolas plásticas ou recipientes plásticos. Os sacos e os 

recipientes são colocados nas calçadas frente a porta das habitações para ser coletado pelos 

agentes de limpeza, enquanto a coleta não se realiza, pelo horário ou irregularidades do 

gerenciamento, os sacos permanecem dispostos nas calçadas e ruas, vulneráveis a ação de 

cães, gatos, cavalos e roedores. 

Sugere-se para o melhoramento do acondicionamento de lixo, que a prefeitura 

disponibilize coletores ou contêineres em lugares estratégicos para viabilizar o acesso aos 

moradores e dificultar a passagem de animais. A sugestão de coletores serve principalmente 

para as comunidades mais carentes e locais próximos a margens de rios e edifícios comerciais. 

d) Coleta, transporte e dimensionamento do número de viagens do veículo 

A coleta dos resíduos urbanos possui o objetivo básico de remover de modo rápido e 

seguro os resíduos até o local de tratamento ou disposição final, evitando problemas estéticos, 

ambientais e de saúde pública. 

De acordo com Philippi Jr. (2005), a coleta dos resíduos deve ser feita com frequência 

adequada levando em consideração o acumulo de lixo para não aumentar os riscos ao meio 

ambiente. Os resultados desta pesquisa apontaram que na sede do município a frequência e os 

horários da coleta são cumpridos efetivamente, já nos povoados há irregularidades de dias e 

horários. 

Sugere-se a intensificação da fiscalização dos serviços de coleta e transporte nos 
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povoados para que a disposição dos resíduos não seja feita nas ruas, córregos e terrenos 

baldios. A fiscalização também deve abranger as instituições geradoras de resíduos de saúde 

para que estes não venham ser dispostos incorretamente. 

Espera-se que a Secretaria de Obras exija que o órgão financeiro municipal tenha em 

seu planejamento orçamentário integridade no cumprimento salarial dos empregados, para 

que estes, não precisem abandonar suas atividades.  

Com uma população de 27.124 habitantes, uma geração de resíduos estimada em 

13.562 kg/dia, de resíduos, a sede de Porto da Folha apresentou pelo menos duas caçambas 

simples, onde são coletados 3 t/dia, enquanto 10,5 t/dia equivalem a quantidade gerada pelos 

povoados, coletados por carroças, tratores agrícolas com carroceria ou carrinho de mão. 

É importante ressaltar que não é inadequado o uso desses veículos. Segundo Philippi 

Jr (2005), a escolha do veículo a ser utilizado depende do tipo de resíduos transportado, das 

características topográfica do local e da frequência da coleta, mesmo assim, sugere-se que a 

gestão possibilite investimentos à compra de transportes mais modernizados ou que pelo 

menos a fiscalização seja efetiva ao ponto de garantir a manutenção dos aparelhos já 

existentes. 

Afim de sugerir a maior frequência na coleta de RS, calcula-se que através do volume 

do lixo x = 13.562kg/dia  250kg  (equivalente a 24m³), x = 54,3m³, o número de viagens 

do veiculo com capacidade de 6m³, seja: nº = 54m³  6m³  nº = 9,0 viagens 

Considerando a implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos no 

município e as dificuldades operacionais nos arranjos destinados a escala de coleta e 

transporte, verificou-se que apenas um veículo não seria o bastante principalmente por causa 

das distâncias entre os povoados, então sugeriu-se para o sistema a adoção  de no mínimo três 

veículos diminuindo o número de viagens para três vezes durante o dia ou escala de dias. 

e) Segregação e Manejo de Materiais 

O município de Porto da Folha não realiza segregação de nenhum material, todo 

resíduo produzido é destinado ao lixão. Nesta fase ocorrerá a triagem dos materiais 

potencialmente reaproveitáveis, viabilização de mercado, transformação e tratamento. 

Constatou-se nos resultados da caracterização do lixo que pelo menos 36% do lixo da 

sede possui potencial. Tratando-se de segregação de materiais, a matéria orgânica poderia ser 

reutilizada sob o método de compostagem, pois este componente obteve uma média 
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aproximada de 50% do lixo da sede, Lagoa da Volta e Lagoa do Rancho. 

A segregação dos materiais contribui para o tempo de vida útil dos aterros sanitários, 

reduzindo os riscos de contaminação do solo, poluição do ar e mananciais, além da obtenção 

de recursos para a comercialização de materiais, a segregação favorece a geração de renda e 

empregos.  

É imprescindível a participação da população nesta fase. A divulgação sobre a 

importância do programa de segregação de lixo deve ser constante, a comunidade deverá ser 

“ensinada”, o programa de educação requer mudanças de hábitos. A coleta seletiva espera dos 

cidadãos uma nova postura, para isso junto ao sistema, deve haver treinamento de pessoal, 

disponibilidade de cursos de reutilização e aproveitamento de materiais. 

Dessa forma, propõe-se a implantação de um sistema de coleta seletiva com o respaldo 

dos incentivos e da educação, o recolhimento de materiais como papéis, sacos plásticos, 

garrafas pet, vidros, metais e orgânicos se dariam em pontos de apoio ao sistema, as 

associações e as instituições religiosas e até mesmo pela coleta domiciliar. Na sede, coletores 

tipo “papeleira para postes” ou cestos de coleta poderiam ser disponibilizados em pontos 

fixos. 

f) Tratamento e Destinação final para os resíduos 

Depois de segregados os resíduos domiciliares e comerciais são minimizados e passam 

por tratamento qualitativo. A matéria resultante do processo pode ser destinada ao aterro 

sanitário com o mínimo de custo com transporte e impacto. 

A matéria orgânica, segregada ou resultante de feira livre, estabelecimentos comerciais 

e domicílios, poderiam ser destinados a pequenas unidades de compostagem, para 

melhoramento da composição do solo em canteiros de praças, jardins, hortas e áreas verdes. 

Há a necessidade de encontrar um terreno ou galpão onde os resíduos biodegradáveis sejam 

recolhidos e colocados em processo de decomposição. Os agricultores ou os membros de 

associações comunitárias poderiam ser responsáveis pelo monitoramento do material e do 

processo decomposição da matéria. 

Em outros casos, os restos de alimentos poderiam ser destinados aos criadouros de 

porcos, a comunidade do povoado Niterói já executa essa atividade. Philippi Jr. (2005) 

ressalta que o uso de resíduos orgânicos para alimentação de animais, especialmente de 

criação é permitido desde que os resíduos sejam cozidos. 
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Os rejeitos da construção e demolição devem continuar atendendo a expectativa de 

nivelamento de terrenos e base de obras de pavimentação. Já os rejeitos oriundos da poda de 

árvores madeiras (galhos e troncos) seriam distribuídos à população para o aproveitamento de 

energia através da fabricação de farinha, rapadura e pães. 

Enquanto o gerenciamento dos resíduos dos serviços de farmácias, consultórios 

médicos e odontológicos e todo resíduo infectante deve obedecer às normas exigidas pela 

vigilância sanitária. Seria oportuno reativar o incinerador do hospital municipal, fazendo entre 

as instituições geradoras a utilização consorciada, ou seja, as unidades de saúde privada se 

utilizariam do equipamento desde que responsáveis pela sua manutenção. 

Os resíduos não tratados ou rejeitos dos diversos tipos de tratamento precisam ser 

destinados ao aterro sanitário. Entre as soluções sanitárias e ambientalmente corretas, os 

aterros sanitários são considerados a forma mais viável financeiramente, contudo as áreas 

disponíveis tendem a se esgotar e também os custos referentes a transferência para novos 

terrenos. 

Em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os lixões 

deverão ser encerrados até 2014, essa exigência precede aos municípios brasileiros a 

responsabilidade de construir uma gestão de resíduos que integre todas as formas de manejo, 

tratamento e destinação, respeitando as condições financeiras, operacionais e territoriais de 

cada um. 

Embora Porto da Folha busque realizar os parâmetros necessários a construção de um 

aterro sanitário ou unidade consorciada como sugerida pelo Plano de Regionalização dos 

Resíduos do Estado de Sergipe, é importante enfatizar que mesmo com a implantação desta 

unidade de destinação final, será necessário apresentar um plano de gerenciamento de 

resíduos urbanos que contemple toda a população, foi o que se pretendeu com as propostas 

aqui apresentadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A deficiência administrativa e de todo arcabouço legal junto ao pouco conhecimento 

sobre os impactos socioambientais, permitem o descaso à destinação sustentável dos resíduos, 

embora essa realidade esteja sofrendo transformações. 

Em Porto da Folha observou-se que o sistema de gestão dos RS ainda é debilitado e 

não existem incentivos aos métodos alternativos de coleta seletiva ou reciclagem, há 

irregularidades quanto aos locais de disposição e irregularidades quanto à disposição dos 

resíduos dos serviços de saúde. O município apresentou dificuldades gerenciais decorrentes 

das distâncias territoriais envolvendo custos, dispêndio de pessoal e de equipamentos. 

Contudo, o estudo concluiu que a cidade possui sistema de limpeza urbana, por meio dos 

serviços de varrição de vias públicas, capina e poda de árvores, coleta, transporte e destinação 

dos resíduos. 

Ao afirmar que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos de Porto da Folha 

requer contratação de agentes de limpeza, a hipótese deste estudo foi negada, mesmo que este 

fator tenha sido apontado como um requisito de melhoramento da gestão. Pois, ficou 

comprovado que os serviços de saneamento básico não são integralmente executados, pelas 

irreguladades ao cumprimento salarial dos empregados. 

De outra forma, a mesma hipótese se afirma ao pressupor que a indisponibilidade de 

equipamentos adequados para coleta e transporte de lixo, falta de fiscalização e 

universalizações dos serviços de limpeza favorecem o surgimento de riscos sociais e 

ambientais. 

A pesquisa também constatou que o nível socioeconômico da população de Porto da 

Folha é baixo, que a maior parte desta depende de auxílio distribuído pelo Governo Federal e 

das atividades agropecuária. Grande parte da população (> 30 anos) é analfabeta, contudo a 

população jovem (6-35 anos) frequenta escola, termina o ensino fundamental, médio e busca 

pelo ensino superior na sede portofolhense ou nas cidades vizinhas quando os gastos com 

transporte e horas de viagem tornam-se viável. 

Diante dos resultados apresentados nesta pesquisa faz-se necessário um amplo 

programa de melhoria aos aspectos condizentes a gestão de resíduos sólidos urbanos, embora 

seja importante esclarecer que em muitos casos a necessidade não viabiliza condições reais 

para uma gestão íntegra e efetiva de determinados municípios.
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A efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga os municípios tomarem 

medidas norteadoras ao planejamento e elaboração de planos de gerenciamento, dentre eles 

ressaltam-se o Plano de Gestão de Resíduos e a formação de consórcios intermunicipais. De 

acordo com os arranjos proposto pelo Plano de Regionalização dos Resíduos Sólidos do 

Estado de Sergipe, Porto da Folha deverá ser membro de um aterrro compartilhado entre Poço 

Redondo, Nossa Senhora da Glória com sede em Monte Alegre de Sergipe. 
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Apêndice I- Roteiro de Entrevista ao Governo Municipal 

 

Cidade:______________________________________________________Data:  /       / 

Instituição/orgão:_____________________________________________________________ 

 

1. Qual o setor responsável pela limpeza pública? 

 

2. Quais tipos de equipamentos são usados nas diversas etapas do gerenciamento, desde 

objetos de acondicionamento até equipamentos de segurança? 

 

3. Quantas pessoas são envolvidas no gerenciamento dos resíduos e quais os profissionais são 

envolvidos no manejo? 

 

3. Existe no município projetos ou planos relacionados ao manuseio e destinação do lixo 

doméstico e de preservação ao  meio ambiente (Plano Diretor, outros)? 

 

4.Quanto do orçamento municipal é destinado ao serviço de limpeza púbica? 

 

5. Qual o custo médio mensal da prefeitura com os serviços de resíduos (coleta, transporte, 

limpeza pública)? 

 

6.A prefeitura possui  conhecimento quanto suas responsabilidades referentes ao lixo de sua 

cidade? 

 

7. Qual a situação do município em relação ao local de disposição do lixo? 

 

8. Existem no município ou incentivos por parte do município à Programas de Ambientais? 

 

9. Existe possibilidade de haver consórcios ou parcerias quanto a disposição final do lixo com 

outros municípios vizinhos? Quais? 

 

10. Qual a quantidade de lixo é produzido na cidade? Quanto que coletado? 

 

11. Qual a área do local de disposição final e o tempo de existência? 

 

12.A prefeitura possui controle/ cadastro de catadores de lixo?  

Mas há catadores clandestinos ( ) 

Não há catadores no município ( ) 

 

13. Qual tipo de lixo é produzido no município? Indique a quantidade de cada que é gerado. 

( ) domiciliar _____________ t/dia                    ( ) comercial ___________________ t/dia 

( ) industrial _____________ t/dia                    ( ) terminais rodoviários __________ t/dia 

( ) público _______________ t/dia                     ( ) serviços de saúde _____________ kg/dia 

( ) agrícola _______________t/dia                     ( ) entulho de construção civil ______t/dia 

 

14. Quais os tipos de veículos utilizados na coleta? 
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(   ) Tração animal. Quantidade________________________ 

(   ) Trator agrícola com reboque. Quantidade_____________ 

(   ) Caçambas simples ou basculante. Quantidade?________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(   ) Caminhão baú. Quantidade?_______________________ 

(   ) Compactadores. Quantidade?______________________ 

(   ) Outros.  

Especificar  como é feita a coleta dos serviço de saúde e dos resíduos industriais 

construçãocivil)?___________________________________________________________ 

 

15.Quem realiza o serviço de coleta e de transporte do lixo? 

(   ) Servidores públicos. 

(   ) Funcionários contratados pela prefeitura. 

(   ) Funcionários terceirizados. 

(   ) Outros. Especificar____________________________________________________ 

 

16. Como é feito o tratamento dos resíduos da saúde? 

( ) incinerador                                      ( ) forno 

( ) queima a céu aberto                        ( ) autoclave 

( ) microondas                                     ( ) não existe tratamento 

 

17. O seu município já sofreu alguma sanção, por parte do Poder Público, sobre a disposição 

final do lixo? 

( )Sim.  ( ) Não. Em caso afirmativo, qual o problema e quais as medidas tomadas para 

resolvê-lo? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

18. Quais as dificuldades do municipal quanto a gestão de resíduos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice II- Questionário dos Domicílios Urbanos 

 

Cidade______________________________________________________Data:   /       / 

Endereço(bairro/rua):__________________________________________________________ 

 

I Caracterização da Família Entrevistada 

 

1.Nome do entrevistado:__________________________________________________ Idade: 

2. Grau de Escolaridade: 

( )Ensino fundamental incompleto ( )Ensino fundamental completo  ( )Ensino médio completo 

( )Ensino médio incompleto( )Superior incompleto ( ) Superior completo  ( )Nenhum 

 

3. Profissão do chefe de família:__________________________ 

4.. Renda Familiar: 

( )Menos de 1 Salário Mínimo (SM) 

( )De 1 a 2 SM                          ( ) De 2 a 3 SM 

( )De 3 a 4 SM                          ( ) De 4 a 5 SM                    ( ) Mais de 5 SM 

 

5. Quantos componentes constituem a família:_________ 

6. Quantos trabalham:___________ 

7. Quantos estudam:_____________ 

 

II Características domiciliar 

 

9 Tipo do domicílios? 

( )casa      ( )comercial       ( )barraco   ( ) outros 

Se comercial informar o tipo:_____________________________ 

 

III Quanto aos Serviços de Limpeza Pública 

 

9. Sente-se satisfeito com os serviços de Limpeza Urbana (varrição, limpeza de bueiros, 

acondicionamento, coleta e transporte de lixo)? 

( ) Sim                                     ( )Não 

 

10. Como avalia a coleta de lixo em sua rua? 

( ) boa             ( )excelente           ( )regular         ( )ruim               ( ) não sabe 

 

11. Qual o destino dos resíduos domésticos? 

( )Caixa coletora                             ( ) Terreno baldio                     ( ) coletado p/ prefeitura  

( ) enterramento                              ( )queima                                 ( )outros 

 

12. Quem presta o serviço de limpeza pública?  

( ) Prefeitura       ( ) terceirizada 

 

13. Qual a frequência da coleta de resíduos? 

( ) Diária    ( ) 2 vezes por semana        ( )3 vezes por semana     ( ) não possui 
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Em que horário acontece a coleta?______________ 

 

14.Acha que  esse tipo de serviço deveria melhorar? De que forma? 

( ) Maior frequência na coleta                              ( )Disposição de recipientes em locais 

estratégicos   

( ) Incentivo a coleta seletiva e a reciclagem       ( ) Outros: 

________________________________ 

 

IV Quanto á  geração e atitudes relacionadas aos resíduos  
  

15.De que forma acondiciona o lixo para ser coletado? 

(    ) saco plástico                                (    ) balde plástico            (    ) saco plástico e balde 

plástico 

(    ) vasilhame de pneu                       (    ) outros: _____________________ 

 

16. Possui conhecimento do destino dado ao lixo? ( )sim  ( )não 

 

17. Quantos sacos de lixo você produz por dia? 

( ) 1 a 2 sacos        ( ) 2 a 3 sacos     ( ) 3 a 4 sacos     ( ) 4 a 5 sacos        ( ) nunca contabilizou 

 

18.Você aproveita algum material que normalmente iria para o lixo?  

(    ) sim                                               (    ) não 

 

19.  Se sim : 

a) Qual o tipo de material? 

(    ) papel                              (    ) vidro 

(   ) plástico                           (    ) metal             (    ) outros:____________________________ 

 

20. O que faz com estes materiais? 

( ) reaproveita     (  ) transforma       ( ) vende   (  )outros:______________________________ 

 

21. Possui o hábito de separar o material antes de dispor para a coleta? 

( ) não      ( )sim         ( ) raramente 

 

V Saúde e Meio Ambiente 

22. quais males você acha que o contato com o lixo pode provocar? 

(    ) proliferação de doenças   (   ) poluição do ar, do solo e da água   (    ) não sabe    

(    ) prejuízos na agricultura    (   ) outros: ____________________ 

 

23. Já houve incidências de algum tipo de doenças (diarréias, problemas de pele, vômitos, 

etc.) relacionadas ao lixo na sua residência? 

( ) sim       ( ) não 
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