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RESUMO 

 

Atualmente, as questões relacionadas aos resíduos sólidos urbanos têm gerado grande preocupação à 

sociedade, que vivencia problemas ambientais e de saúde pública. Os resíduos sólidos domiciliares 

predominantes nas áreas urbanas apresentam maior grau de complexidade pois, envolve componentes 

como embalagens plásticas, papel, vidro, alumínio, metais ferrosos, etc, estes, por sua vez, se não 

reaproveitados ou reciclados, podem causar impactos ao meio. No principio os resíduos eram gerados 

em quantidades menores sendo composto só de matéria orgânica, esta era facilmente assimilável pela 

natureza, mas à medida que as sociedades foram crescendo e se desenvolvendo a quantidade de 

resíduos aumentou consideravelmente, tornando-se com isso, um problema de escala global. As 

mudanças no estilo de vida da população associadas à renda per capita, particularmente nas classes 

com poder aquisitivo maior, tem levado a chamada sociedade insustentável, pois diariamente produtos 

são consumidos e descartados imediatamente dos mais diferentes lugares gerando lixo. Os resíduos 

quando reciclados agregam um relativo valor comercial além do baixo grau de agressão ambiental, 

contudo, na grande maioria das cidades brasileiras, particularmente em Sergipe, os resíduos 

produzidos nas residências têm como destino final os lixões. O lixo quando disposto de forma 

inadequada e sem tratamento provoca riscos para a população através da contaminação da água, do 

solo e da atmosfera, além de atrair vetores transmissores de várias doenças. O presente trabalho 

pretendeu identificar através da caracterização física e da composição gravimétrica (percentual de cada 

componente em peso) os principais resíduos gerados nos domicílios de três bairros específicos de 

Aracaju sendo eles: Salgado Filho, Cirurgia e Porto Dantas, dentre os quais possuem aspectos 

socioeconômicos e qualidades ambientais diferenciados. Através da caracterização dos resíduos 

sólidos domiciliares foi possível constatar que o bairro Salgado Filho gerou mais matéria orgânica que 

os demais bairros da pesquisa. Embalagens do tipo longa vida foi encontrado com maior frequência 

nos bairros Salgado Filho e Cirurgia, estes, considerados de classe alta e média respectivamente, 

porém, o descarte desse tipo de material, não foi encontrado no Porto Dantas, assim como outros tipos 

de materiais potencialmente recicláveis. As conclusões da pesquisa apontam que a cidade de Aracaju 

os resíduos são dispostos no lixão do bairro Santa Maria, sem nenhum tipo de monitoramento ou 

fiscalização, causando o agravamento da problemática ambiental.    

 

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos Domiciliares; Caracterização de Resíduos; Composição 

Gravimétrica. 
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ABSTRACT 

 

Currently, issues related to municipal solid waste are a great concern to society, they experience 

environmental problems and public health. The predominant solid waste in urban areas have a higher 

degree of complexity because it involves components such as plastic, paper, glass, aluminum, ferrous 

metals, etc. These, in turn, if not reused or recycled, can impact the environment. At the principle, the 

waste was generated in smaller amounts being made entirely of organic substance, this was easily 

assimilated by nature, but as the companies were growing and developing the amount of waste has 

increased considerably, with it becoming a problem of global scale. Changes in lifestyle of the 

population associated with per capita income, particularly in classes with higher purchasing power, as 

society has led to unsustainable as daily products are consumed and discarded immediately from 

different places generating garbage. Waste recycled add a market value besides has a low degree of 

environmental damage, however, in most Brazilian cities, particularly in State of Sergipe, the waste 

produced in homes have as their final destination landfills. The waste when disposed of improperly 

and without treatment may cause risks to people through contaminated water, soil and atmosphere and 

attract vectors that transmit various diseases. This research intends to identify by physical  

characterization and gravimetric composition (percentage by weight of each component), waste 

generated in households of three specific neighborhoods in Aracaju namely: Salgado Filho, Cirurgia 

and Porto Dantas, among which are socioeconomic and different environmental qualities. By the 

characterization of solid waste, we determined that the neighborhood Salgado Filho generated more 

organic substance than other neighborhoods in the search. Long-life Packaging was found more 

frequently in neighborhoods Salgado Filho and Cirurgia, these are considered upper class and middle 

respectively, however, the discard of such material has not been found in Porto Dantas, as well as 

other types of materials potentially recyclable. The research conclusions indicates that the Aracaju 

city’waste is disposed in the landfill of neighborhood Santa Maria, without any monitoring or 

oversight, causing the worsening of environmental problems. 

 

Keywords: solid waste; Gravimetric Composition, Characterization of waste. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da ação antrópica sobre a natureza, o ser humano depara-se com a 

insustentabilidade do meio, fato este ocasionado pelo alto grau de degradação ambiental, hoje 

reconhecido tanto pelas sociedades como pelos governos, que tentam criar meios para 

abrandar essa situação.  

Há de se considerar que ao longo dos últimos séculos observou-se uma mudança no 

padrão de consumo tendo como resultado a maximização na utilização dos recursos naturais 

para atender as atuais demandas das sociedades, sendo o meio físico-natural, provedor dos 

insumos ao mesmo tempo em que é também uma fossa de resíduos.  

Conforme Portilho (2005), apesar do consumismo representar um dos principais 

elementos constitutivos da crise ecológica global, a abundância dos bens de consumo é 

considerado pelo sistema industrial como um símbolo bem-sucedido das economias 

capitalistas modernas. 

A transação homem/natureza continua se transformando ao longo dos anos, nas 

sociedades que são enfatizadas pelas mudanças tecnológicas de produtos e serviços e 

mudanças comportamentais de consumidores individuais.  Tais variações no consumo vêm 

estimulando diversas reflexões sobre seus efeitos no meio ambiente. 

 A preocupação que envolve o consumismo não é apenas em relação à retirada da 

matéria-prima dos recursos naturais, mas também do descarte pós-consumo, pois a quantidade 

de resíduos gerados nas cidades é determinante para a degradação e riscos ambientais, 

levando em consideração a saúde pública e os seus custos ao Estado.  

O lixo domiciliar urbano, por exemplo, pode ser considerado sinônimo de problema, 

seja pelo espaço útil que esse tipo de resíduo ocupa, pelas condições de saúde e higiene ou 

pela quantidade gerada, trata-se de uma questão ambiental e deve ser observada com mais 

atenção pelos gestores municipais.  

Conforme Jacobi (1999), os problemas ambientais têm se avolumado e sua resolução 

tem se tornado de conhecimento público pela virulência do seu impacto que, a exemplo disto, 

podem ser observadas, ainda que de forma indireta, pela sociedade como é o caso das 

frequentes enchentes e doenças parasitológicas causadas pela falta de saneamento básico.  
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Partindo desta premissa, não se deve deixar de considerar que a geração de resíduos é 

reflexo da taxa de produção e consumo e do destino inadequado dos rejeitos, que são maiores 

responsáveis por grande parte dos impactos socioambientais causados pela ação humana.  

Os resíduos quando dispostos de forma inadequada favorecem a proliferação de 

vetores transmissores de doenças. A decomposição do lixo gera o chorume que por sua vez, 

pode contaminar o solo e os corpos d’ água, além de contribuir ativamente para os gases do 

efeito estufa, através da produção do biogás.  

Sobre o contexto dos meios urbanos, a geração de lixo vem se tornando, sobretudo no 

Brasil, um campo fértil de pesquisas em todas as áreas acadêmicas, seja nas áreas biológicas, 

exatas e humanas, já que a dinâmica do processo envolve várias camadas da população com 

condições socioeconômicas, educacionais e culturais diferenciadas. Verifica-se, atualmente, 

que ascensão econômica da população de uma forma geral tem proporcionado modificações, 

tanto na composição como nas características dos resíduos sólidos urbanos, pois diferentes 

camadas da sociedade consomem cotidianamente e permanentemente os mais variados 

produtos tanto em qualidade quanto em quantidade.  

De acordo com Ross (2008), os resíduos domésticos pelo seu elevado volume e 

acentuado desperdício de matérias-primas, que poderiam ser reaproveitados são os que mais 

preocupam o poder público, pois os resíduos descartados devido à grande quantidade podem 

levar anos até serem reincorporados no ciclo natural. 

Diante da crescente preocupação com a geração e destinação final dos resíduos sólidos 

foram criadas leis Federais, Estaduais e Municipais (principalmente nos grandes centros onde 

o problema e o destino destes - ou falta deles) são mais proeminentes.  

Sobre a visão Federal, deve-se destacar a implantação da Lei Federal 12.305/2010 que 

constitui um avanço significativo na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma 

organização legal que tem entre outros aspectos, pressão sobre o estado que deve alinhar 

esforços para a gestão dos produtos consumidos durante todo o seu ciclo de vida. Já sobre o 

contexto geral, aplica-se a ideia da responsabilidade compartilhada, isto é, importadores, 

fabricantes, distribuidores, comerciantes, titulares do serviço de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos urbanos e os cidadãos possam ter responsabilidade na chamada logística 

reversa dos resíduos dos produtos colocados no mercado pós-consumo. Antes, essa 

responsabilidade era somente do município.  
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A agenda 21, no seu capítulo 21, ressalta a importância do manejo ambientalmente 

saudável dos resíduos, que devem contemplar não só a sua deposição final segura, ou o seu 

reaproveitamento, mas buscar as suas causas, procurando mudar os padrões de produção e 

consumo não sustentáveis, apresentando ainda, quatro áreas de programas, as quais estão 

correlacionadas e se apóiam mutuamente, devendo estar integradas a fim de constituir uma 

estrutura ampla e ambientalmente saudável para o manejo dos resíduos sólidos municipais, 

sendo elas: 

 Redução ao mínimo dos resíduos;  

 Maximização da reutilização e reciclagem;  

 Promoção da disposição e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos;  

 Ampliação da cobertura dos serviços relacionados com os resíduos.  

 

Ainda conforme a Agenda 21, existem dois caminhos a serem adotados como a 

mudança no padrão de consumo e em última instância uma mudança cultural. Nesse 

contexto, para atingir a sustentabilidade dos resíduos sólidos torna-se necessário a 

utilização do princípio dos três R’s, que significa reduzir, reutilizar e reciclar. Com 

desenvolvimento dessa temática surgiram mais dois R’s sendo eles, respeito e 

responsabilidade. 

Conforme Jacobi (1999), questões relacionadas aos resíduos sólidos precisam ser cada 

vez mais pensadas dentro de uma óptica que minimize o impacto ambiental causado pelo lixo.  

Neste sentido, estudos realizados pela ABRELPE – Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais constatou que na região nordeste 

encontra-se a situação mais agravante onde 67,1% dos resíduos gerados, o equivalente a 

24.105 toneladas/dia, ainda vão parar em lixões a céu aberto e aterros controlados. No 

município de Aracaju não é diferente, embora os avanços na legislação, os resíduos da cidade 

ainda são depositados de forma precária no lixão sem nenhum tipo de tratamento. Partindo 

desta concepção, o poder municipal deve aliar novos modelos de gestão dos resíduos com 

meios mais sustentáveis, afim de garantir a qualidade no atendimento à população com a 

coleta regular de lixo, e seu destino final ambientalmente mais adequado. 

A situação atual na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

domiciliares em Aracaju ainda deixa a desejar em alguns aspectos, por isso, através da 
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composição gravimétrica dos resíduos é possível ter conhecimento da natureza desses 

resíduos e assim ter subsídios para o manejo adequado dos mesmos. 

A análise quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos torna-se importante também 

para definir formas de disposição mais adequada, além de contribuir para a escolha do melhor 

sistema de tratamento desses resíduos e consequentemente subsidiar sistema de coleta seletiva 

como os postos de entrega voluntária de resíduos para reciclagem. 

Na pesquisa, utilizou-se alguns indicadores socioeconômicos e de qualidade 

ambiental, como ferramenta para avaliar determinados fenômenos que influenciam 

diretamente ou indiretamente na qualidade e quantidade de lixo gerado pelas três classes 

sociais estudadas nos bairros de Aracaju.  

Em relação às questões de pesquisa, pretendeu-se saber se a situação econômica e o 

nível educacional influenciam na quantidade e qualidade dos resíduos sólidos domiciliares.  A 

classe com menor renda produziria mais matéria orgânica que as demais classes? Quanto 

maior o poder aquisitivo de uma classe, maior será o consumo de materiais potencialmente 

recicláveis? A população envolvida com a pesquisa estaria disposta a ajudar de alguma 

maneira com a coleta seletiva no próprio bairro? 

O trabalho teve como objetivo geral identificar os resíduos sólidos domiciliares 

gerados por três classes socias diferenciadas, quantificar e qualificar os resíduos gerados pelas 

mesmas fazendo-se uso de indicadores socioeconômicos e de qualidade ambiental, a fim de 

definir formas mais adequadas de manejo e de reaproveitamento dos materiais potencialmente 

recicláveis. 

Com o intuito de atingir a proposta geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Levantar informações como renda per capita por bairro e clima das respectivas áreas 

de estudo que, compõe as classes sociais da cidade de Aracaju; 

 Caracterizar e quantificar os resíduos sólidos domiciliares gerados nas classes sociais 

estudadas; 

 Analisar os diferentes problemas socioeconômicos e ambientais que compõem as 

distintas classes pesquisadas. 
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A estrutura da dissertação está configurada em cinco capítulos conforme a descrição a 

seguir: 

O Capítulo I trata do meio ambiente e sociedade, abordando a relação histórica do 

homem com o seu entorno, discute também sobre o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, a nova sociedade de consumo e a geração de resíduos.   

O Capítulo II refere-se ao estudo dos indicadores, apresentando suas relevâncias e 

aplicações. Neste capitulo, aborda-se o histórico dos indicadores, suas funções básicas, sua 

classificação e a natureza dos indicadores econômicos, sociais e ambientais no Brasil. 

 O Capítulo III aborda as questões relacionadas aos resíduos sólidos urbanos, seus 

aspectos históricos, apresentando suas definições, composições, características e 

classificações. Ainda neste capítulo, aborda-se a gestão e o gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos e o modelo de gestão convencional dos resíduos.   

  O Capítulo IV refere-se sobre a metodologia da pesquisa, nele tem-se a 

caracterização da área de estudo, a metodologia de execução, o universo da pesquisa, o 

tamanho da amostra e a caracterização dos resíduos sólidos domiciliares. 

O Capítulo V apresenta os resultados obtidos através da caracterização e análise de 

composição gravimétrica, da análise dos questionários e dados do IBGE, confrontando-se 

essas informações a fim de chegar às conclusões e as possíveis sugestões. 
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1 MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

  

1.1 A relação histórica do homem com seu entorno  

 

Desde o surgimento do Homo sapiens em meados do Paleolítico, o ambiente vem 

sendo transformado. No primeiro momento a vida nômade baseada apenas na caça, na pesca e 

na coleta de alimentos, foi sendo substituída pelo sedentarismo onde já começava a existir 

maior domínio sobre a agricultura, domesticação de animais, desenvolvimento da cerâmica, 

criação de ferramentas especializadas entre outros. A partir daí, um determinado grupo passa 

a viver numa mesma área fundando os primeiros povoados.   

Segundo May, Lustosa e Vinha (2003), com a inserção da agricultura há cerca de mais 

de dez mil anos, a humanidade deu um passo decisivo na sua interação com a natureza e com 

as demais espécies animais. A agricultura juntamente com a criação de animais provoca uma 

modificação radical nos ecossistemas. O espaço natural foi sendo substituído pelo homem, 

este passa a selecionar no meio algumas espécies para cultivo e criação em função do seu 

valor, seja como alimento ou como fonte de matéria-prima.    

Com as novas técnicas de plantio houve um excedente de alimentos, o que permitiu 

que se aumentasse a complexidade de funções que existiam, com o aumento da divisão do 

trabalho e também da complexidade das sociedades cresceu a necessidade de cooperação 

continuada da população para um fim específico, garantindo a qualidade de vida. Mas a 

melhoria só seria possível em detrimento do mundo natural, pois a concepção dominante era 

de luta do homem contra a natureza (DIAS, 2009, p. 3-4). 

Sua incrível capacidade em se adaptar ao meio ambiente só foi possível porque ele 

criou no seu entorno um meio próprio para a sua sobrevivência, transformando-o 

constantemente para o seu bem estar.   

 Na visão de Camargo (2003), desde o aparecimento do homem na Terra o ambiente 

natural tem sido influenciado, contudo enquanto as modificações causadas pelas outras 

espécies são assimiláveis pelos mecanismos auto-reguladores dos ecossistemas, a ação 

humana possui um enorme potencial desequilibrador. 

Segundo Santos, a atuação do homem sobre a Terra faz parte de uma ruptura 

progressiva entre o homem e seu entorno, onde: 
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[...] “o progresso se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o 

homem se descobre indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se 

de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada arca 

uma grande mudança na história humana da natureza” (SANTOS, 2008, p. 

17).      

 
 

Com o avanço das ciências através de Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes 

e Isaac Newton, a Natureza começa a ser concebida como a soma mecânica das partes, 

possível de ser comandada, reordenada e consequentemente explorada. A partir desse 

momento, o ambiente começa a ser considerado como algo exterior a sociedade humana 

(FOLADORI, 2001, p.109).  

Nessa perspectiva, a Natureza deveria ser dominada em prol do crescimento e 

desenvolvimento das cidades que necessitavam de espaços e de recursos cada vez maiores 

provocando com isso, a exploração excessiva, tanto em ritmo quanto em intensidade muito 

maior do que o meio poderia oferecer. 

Conforme Giansanti (1998), na Europa entre os séculos XI e XIV, ocorreu o 

crescimento demográfico e econômico reativando a vida urbana, mas como em toda cidade, 

tipicamente os problemas começaram a surgir dentre eles, a crescente geração de lixo, a 

ausência efetiva de saneamento básico que provocou consequentemente à contaminação das 

águas e a propagação de doenças associado a isso, às altas taxas de mortalidade.  

De acordo com Dias (2009), a Idade Moderna foi marcada pela Revolução Industrial 

que alterou um conjunto de mudanças econômicas, sociais e de organização do trabalho, 

formando um novo tipo de sociedade marcada pela mecanização das fábricas, juntamente com 

a abundância de mão-de-obra, produção de bens, objetivando o lucro, determinando a 

passagem da sociedade agrícola e artesanal para a sociedade tipicamente industrial 

comandada pelos setores têxteis, algodoeiro e siderúrgico.     

A aceleração do ritmo produtivo provocou profundas transformações, a exemplo da 

revolução industrial, revolução dos transportes e comunicação, o que permitiu a expansão  

completa do mundo, provocando um ponto de inflexão na relação do ser humano com a 

natureza. 

As mudanças que ocorreram na Europa acentuaram a sua economia e sua forma de 

produção, com a utilização de novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, 

juntamente com o avanço técnico científico, dava-se início a segunda Revolução Industrial. 

Nesse sentido vê-se que: 
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[...] “o crescente “domínio” sobre a natureza mostrou mais uma vez sua 

contrapartida: a dependência do ser humano em relação aos ecossistemas 

que destruía, de maneira muito mais veloz que as possibilidades deles se 

reciclarem naturalmente. Esse relacionamento contraditório se manifestou 

também na reflexão teórica” (FOLADORI, 2001, p. 110).    

 

A rapidez e intensidade com que se deu o processo de industrialização chamou a 

atenção do economista inglês, Thomas Malthus (1766-1834), que publicou um trabalho 

denominado Ensaio sobre a população: como afeta o futuro e o progresso da humanidade, 

onde sistematizava a preocupação que apontava para os problemas decorrentes do aumento 

populacional e para a possibilidade de esgotamento de recursos naturais, causado pelo 

crescimento econômico (DIAS, 2009, p. 6). 

Com as aglomerações humanas e com o estágio de crescimento acentuado da 

população, muitas espécies desapareceram gradativamente onde o homem construía em ritmo 

acelerado o seu próprio ambiente destruindo os habitat naturais, causado com isso, algumas 

extinções de espécies de animais (GIANSANTI, 1998, p.46).  

Não há dúvida, que as formas de produção acrescidos da exploração intensiva e 

sistemática dos recursos naturais se espalham de forma descontrolada, sem prever as 

consequências para o meio. A problemática ambiental gerada principalmente pelo processo 

industrial irracional traz como resultado a geração de efluentes e rejeitos, sendo que boa parte 

desses componentes ainda são lançados em locais impróprios e sem nenhum tratamento 

aparente. 

Nada mais insustentável e que cause a degradação ambiental do que o fator urbano. A 

cidade converteu-se, pelo capital, em um lugar onde se aglomera a produção, se congestiona o 

consumo, onde concentra a população e se degrada a energia. Os processos urbanos são 

sustentados pela superexploração dos recursos naturais, da desestruturação do entorno 

ecológico, da sucção dos recursos hídricos, da saturação do ar e da acumulação do lixo entre 

outros (LEFF, 2001, p. 287). 

  Não há dúvida, que a exploração intensiva e sistemática dos recursos naturais 

trazidos pela revolução industrial, associado aos mecanismos e formas de produção, 

generalizaram-se e se espalharam de forma descontrolada sem prevê as consequências ao 

meio ambiente (DIAS, 2009 p.7). 
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A questão ambiental ganha uma nova interpretação na sociedade pós-industrial, e é 

nesse contexto que a crítica contra o modelo de produção e apropriação dos recursos naturais 

ganha consistência, e a ideia de sustentabilidade passa a fazer parte do senso comum, 

favorecido em grande parte pela mídia.  

Na concepção de Camargo (2003), o século XX foi marcado pelas grandes 

transformações do ser humano com a natureza, sobretudo na percepção que o homem tinha 

em relação à natureza. Com o fim da segunda Guerra mundial acentua-se a preocupação com 

o meio ambiente, pois com o desenvolvimento tecnológico e a volta do crescimento 

econômico acentuaram os problemas ambientais tais  como: o aquecimento da Terra, a 

redução da camada de ozônio, perda da biodiversidade, utilização demasiada dos recursos não 

renováveis, a geração demasiada de resíduos e as dificuldades de destinação final entre outros, 

são apenas algumas das situações que perpetuam em vários locais do planeta.   

Depois das duas guerras mundiais os países com maior influência econômica 

perpetuavam que para adquirir o desenvolvimento era necessário intensificar o crescimento 

econômico, tecnológico e urbano. Essa lógica internalizava a acumulação e produção do 

capital, que deveria ser seguido para se chegar caminho considerado evolutivo, linear e 

inevitável a ser trilhado pelas sociedades também subdesenvolvidas para superar a pobreza 

(SCOTTO; CARVALHO & GUIMARÃES, 2007, p.16).     

A ideia de progresso através do desenvolvimento ou da modernização entre os países 

foi sendo questionado, pelos movimentos ecológicos que foram determinantes para que 

houvesse um impulso na conscientização dos seres humanos a respeito dos problemas 

ambientais. A tomada de consciência de alguns fez aumentar as discussões sobre a temática 

ambiental e a relação da sociedade com o meio que começa a ser observada de maneira mais 

crítica. 

Para Alvim (2008, p.163), “os problemas ambientais deixaram de ser domínio e 

preocupação unívoca do ecologismo no sentido do preservacionismo/conservacionismo 

gerado por algumas organizações e dos biólogos”.   

Segundo Bellen (2006), as dúvidas em relação ao futuro do meio ambiente é uma das 

consequências das várias transformações que marcaram o século passado. Em particular os 

anos de 1960 e 1980 foram marcados pelos vários desastres ambientais provocados pela ação 

antrópica chamando a atenção do mundo e alertando que algo deveria ser feito o mais rápido 

possível. 
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Na década de 70, tornaram-se mais conscientes os questionamentos sobre o modelo de 

desenvolvimento econômico que perpetuava desde a Revolução Industrial. Nessa mesma 

década aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ou a 

Conferência de Estocolmo.  

Essa Conferência teve a participação de 113 países e 250 ONGs e abriu o debate 

internacional sobre os problemas ambientais e também sobre o desenvolvimento sustentável 

(GIANSANTI, 1998, p. 52).  

De acordo com Bellen (2006), ainda na Conferência de Estocolmo foi publicado um 

relatório composto pelo Clube de Roma formado por cientistas do Massachusetts Institue of 

technology em que denominava The limits to growth (Limites do Crescimento), onde através 

de simulações matemáticas, observaram as projeções de crescimento populacional, poluição e 

esgotamento dos recursos naturais da Terra. 

Conforme Camargo (2003), esse relatório concluía que se mantivessem os níveis de 

industrialização e exploração dos recursos naturais o planeta atingiria seu limite no máximo 

em 100 anos o que levaria escassez de recursos, poluição, fome e doenças.  

  O estudo do Clube do Roma recorria a soluções fundamentadas por Malthus que 

sugeriu o controle populacional como maneira de evitar a catástrofe do crescimento acelerado 

da população e suas ações ao ambiente. 

 A consciência da crise ecológica nos anos 70 veio somar-se às constatações 

do fracasso do desenvolvimento na solução dos problemas globais, 

denunciando a exploração ilimitada dos bens ambientais e a 

insustentabilidade social e ambiental por ela gerada (SOTTO; CARVALHO 

& GUIMARÃES, 2007, p.19). 

 

Nesse contexto, a percepção da sociedade e dos movimentos ecológicos em relação ao 

desenvolvimento e ao progresso tecnológico e à acumulação de material passa a ser associado 

aos riscos da degradação ambiental. 

As críticas feitas aos limites do desenvolvimento surgem como precursor do 

desenvolvimento sustentável: o ecodesenvolvimento foi um conceito apresentado por Maurice 

Strong e reformulado por Ignacy Sachs (SCOTTO; CARVALHO & GUIMARÃES, 2007, 

p.24).   
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Em resposta a crise ambiental, as propostas difundidas pela estratégia do 

ecodesenvolvimento postulavam a necessidade de se criar novas formas de 

produção e estilos de vida baseado nas condições e potencialidades 

ecológicas de cada região, assim como na diversidade étnica e na capacidade 

das populações locais para a gestão participativa dos recursos (LEFF, 2006, 

p.135). 

 

Na década de 80, chegou-se à conclusão de que era necessário fazer um 

planejamento ambiental para diminuir a poluição gerada pelas indústrias e pelas pessoas, que 

em sua maioria gerava principalmente mais rejeitos e resíduos. Com um planejamento 

adequado para as diversas situações, as degradações poderiam ser minimizadas.     

Segundo Leff (2006), nos anos 80 as estratégias de ecodesenvolvimento foram 

deslocada pelo discurso do desenvolvimento sustentável e reafirmada na Cúpula da Terra ou 

Eco 92. 

Conforme Camargo (2003), dois anos antes da realização da Rio-92 começou a ser 

preparado um documento por governadores, organizações não-governamentais e especialistas, 

que pudesse ser assinado na conferência pelos países que estivessem presente. Esse 

documento foi intitulado como agenda 21, que é um programa que destina fundos para o 

desenvolvimento e o meio ambiente da Terra. 

Ainda conforme a autora, a agenda 21 constitui um plano de ação, que objetiva tornar 

prático os programas para eliminar ou frear o processo de degradação ambiental, com o 

intuito, de promover o desenvolvimento sustentável. 

Dias (2009) ressalta que em 2002 foi realizado a Cúpula Mundial de Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio+10, que ocorreu em Johannesburgo e teve como principal 

objetivo avaliar a situação do meio ambiente global e função das medidas adotadas na 

CNUMAD-92. 

      A realização dessas conferências é fruto da preocupação de alguns países em 

relação à maciça utilização dos recursos naturais que estão se extinguindo ou ficando aquém 

das necessidades do mundo tecnocratizado e consumista. Os desequilíbrios naturais ocorrem e 

ameaçam a humanidade, que utiliza os recursos naturais de forma irracional como se estes 

fossem infinitos. 

Para Leff, a racionalidade econômica gerada pelas formas de produção desterrou a 

natureza causando a destruição ecológica e degradação ambiental que foram aparecendo como 

externalidades do sistema econômico. Continuando esse pensamento o autor concluiu:  
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A visão mecanicista do mundo produzida pela razão cartesiana e dinâmica 

newtoniana converteu-se no principio constitutivo da teoria econômica, 

predominando sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida e 

orientando o desenvolvimento antinatural da civilização moderna (LEFF, 

2006, p. 134). 
 

Nos dias atuais a relação do homem com o meio é marcado pelo alto grau de 

degradação ambiental, ocasionado pelo comportamento do ser humano em relação à natureza. 

A qualidade dos ecossistemas tem sido alterada em diferentes níveis tornando-se mais 

perceptível nas últimas décadas. Leff ressalta que: 

A degradação ambiental irrompeu na cena política como sintoma de uma 

crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido sob o 

predomínio do conhecimento cientifico e da razão tecnológica sobre a 

natureza. A questão ambiental problematiza assim as próprias bases da 

produção: aponta para a desconstrução do paradigma econômico da 

modernidade e da construção de uma nova racionalidade produtiva, fundada 

nos limites da natureza, assim como nas potencialidades ecológicas e na 

criatividade humana (LEFF, 2006, p. 136).   

 

 

Ainda segundo Leff (2006), a exploração econômica da natureza fundada na 

rentabilidade em curto prazo não pode funcionar ou se manter a não ser através do processo 

cumulativo e expansivo, que se alimenta do fluxo crescente de matéria e energia dos 

ecossistemas intensificando a degradação ambiental.   

 

1.2 Meio ambiente e o desenvolvimento sustentável  

Os assentamentos humanos no passado eram pequenos e sustentados pelos 

ecossistemas do planeta. Com a introdução da sociedade industrial houve uma massificação 

da utilização dos recursos naturais, este como fonte indispensável de matéria-prima para a 

produção de seus produtos. 

A relação de recursos em abundância que a natureza oferecia parecia ilimitada e sua 

habilidade em assimilar os rejeitos gerados pela nova sociedade industrial também. Mas a 

capacidade de suporte do meio já não é mais a mesma de outros tempos remotos em que o 

homem apenas depositava pequenas quantidades de resíduos.    

O meio ambiente como uma fonte ilimitada de recursos está ameaçado, seja pela 

agricultura, extração de minérios ou criação de animais. O homem sem dúvida é o grande 
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agente transformador e vem promovendo adaptações das mais variadas proporções em busca 

do seu beneficio próprio.  

O meio está sendo apropriado em forma de mercadoria possível de ser parcelado. 

Grandes porções de espaços são utilizadas para a monocultura, para a criação de animais ou 

para a ampliação do ambiente urbano. Para Philippi Jr.; Roméro e Bruna (2004), a questão 

ambiental se agrava quando a escala de aglomeração e concentração populacional provoca 

transformações ao ambiente natural. Portanto, quanto maior for a diversidade e velocidade de 

recursos extraídos maior será a quantidade e diversidade de resíduos gerados e menor será 

também a velocidade de reposição desses recursos.     

O desenvolvimento da civilização moderna tem sido estimulado pelo incentivo ao 

apego e pela interminável busca de coisas intrínsecas transitórias. Consequentemente, 

enquanto o homem tornou a vida mais confortável e conveniente, criou também a destruição 

do meio.    

A degradação ambiental irrompeu na cena política como sintoma de uma 

crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido sob o 

predomínio do conhecimento científico e da razão tecnológica sobre a 

natureza (LEFF, 2006, p.136).  

 

O modelo atual de industrialização que tem como sinônimo o desenvolvimento no 

qual as sociedades modernas se apoiam, induz mudanças consideráveis nos fluxos de matéria 

e energia da superfície da Terra e provocam mudanças nos ecossistemas quando não a sua 

extinção. 

O sistema econômico, fundado na rentabilidade de curto prazo, não pode 

funcionar a não ser como um processo cumulativo e expansivo, alimentando-

se de stocks e fluxos crescentes de matéria e energia procedentes dos 

ecossistemas locais e da ecoesfera global do planeta (LEFF, 2006, p. 229). 

   

 

Conforme Erikson (1999), não é possível alimentar as pessoas com métodos pré-

agrícolas, por isso a atividade industrial tem aumentado para atender a demanda da sociedade. 

Mas o modo como as sociedades industriais estão organizadas estão longe de ser sustentáveis 

na escala atual, e menos ainda em escala global.   

De acordo com Serafy (1999), o ser humano percebeu que sem o meio a vida não pode 

durar. Mas o ambiente é visto como fonte de recursos, bem como receptor derradeiro dos 

dejetos da produção e consumo. O autor também comenta que: 
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Quando a população mundial e a escala da atividade econômica eram 

pequenas em relação à abundância aparente da natureza, a generosidade 

desta parecia ilimitada, do mesmo modo que sua habilidade em absorver e 

assimilar os refugos. Efetivamente, para os economistas, fazia sentido 

ignorar a natureza, tratando os serviços ambientais como bens gratuitos. Mas 

essa visão antiquada não pode mais se justificar (SERAFY, 1999, p. 195).  

      

 

Segundo Scotto; Carvalho e Guimarães (2007), a questão ambiental considerada como 

uma consequência da exploração econômica da natureza fez surgir na década de 70 a crise 

ecológica. Somando a isso, as constatações do fracasso do desenvolvimentismo na solução 

dos problemas globais e a insustentabilidade tanto social quanto ambiental por ela gerada. 

Conforme Leff (2006), o ecodesenvolvimento foi deslocado para o discurso de 

desenvolvimento sustentável. O autor salienta ainda, que foi em Nosso futuro comum mais 

conhecido como Informe de Brundtland, publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que a avaliação dos processos de degradação ambiental e as 

condições para alcançar a sustentabilidade ecológica começaram a ser formulado. 

    Para Camargo (2003), diante dos intensos debates e críticas relacionadas ao modelo 

de desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável surge como uma nova 

maneira de perceber as soluções para os problemas existentes na Terra, que englobam desde 

as questões sociais, as questões políticas e culturais.  

Na concepção de Cavalcanti (1999), “a ideia de sustentabilidade implica uma 

limitação definida nas possibilidades de crescimento”. Ainda segundo o autor, o processo 

econômico não pode continuar impune, a utilização máxima de matéria e energia não pode ser 

fonte de frugalidades e imprudências ecológicas. 

Para Leff (2006), a destruição crescente dos recursos naturais e os desequilíbrios 

ecossistêmicos ocasionados pelos processos econômicos levaram os assuntos ambientais a 

ocupar um lugar prioritário nas agendas geopolíticas e de desenvolvimento sustentável.   

O relatório de Brundtland define Desenvolvimento Sustentável como aquele que faz 

face às necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazer suas próprias necessidades (Klink, 2001, p. 78).    
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Sustentabilidade é muito mais do que atributo de um tipo de 

desenvolvimento. É um projeto de sociedade alicerçado na consciência 

crítica do que existe e um propósito estratégico como o processo de 

construção do futuro. Vem daí a natureza revolucionária da sustentabilidade 

(NALINI, 2003, p.145). 

 

Segundo Klink (2001), “sustentabilidade é comumente definida de modo amplo, de 

forma a abranger crescimento e desenvolvimento econômico com a conservação ambiental”. 

Por tanto, o desenvolvimento sustentável refere-se a mudanças na maneira como as pessoas se 

mantêm e como estas usam os recursos ambientais. 

As questões referentes ao desenvolvimento sustentável têm sido amplamente 

discutidas tornando-se atualmente um tema indispensável nas discussões que visam 

alternativas para tornar sustentável o atual modelo de desenvolvimento.        

Nalini (2003), salienta que “só existe economia porque a ecologia lhe dá suporte. A 

ecologia permite o desenvolvimento da economia”. Portanto, fica claro que sem os recursos 

que a natureza oferece provavelmente não existiria a economia. 

  

1.3 A nova sociedade de consumo e a geração de resíduos 

As formas com que o homem em sociedade apropria-se do ambiente e nele gera 

resíduos provenientes do crescimento populacional e do aumento na produção de matérias 

como as embalagens, têm contribuído para tornar a gestão dos resíduos sólidos ainda mais 

complexa. 

Barbosa (2004), as atividades de consumo estão presentes em toda e qualquer 

sociedade humana que por sua vez, consomem para se reproduzirem. O consumo já existia 

antes mesmo da revolução industrial, havia uma demanda de mercadoria fundada por 

artesãos, permanecendo com essa estrutura até 1830. Ainda segundo a autora, não foram as 

invenções que criaram as condições materiais para as pessoas consumirem, pois elas já 

praticavam essa ação. As grandes invenções tecnológicas associadas à revolução industrial 

vieram acentuar ainda mais o ato de consumir.  

Segundo Portilho (2005), o consumo total da economia humana excede a capacidade 

de reprodução natural e assimilação de rejeitos da biosfera. O ambiente, por sua vez, está 
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sofrendo com a exploração excessiva que ameaça a estabilidade dos seus sistemas de 

sustentação.  

[...] a insaciabilidade, que constituiu uma das características da sociedade de 

consumo moderna, é o resultado de um processo histórico, no interior do 

qual podemos observar transformações que começam a se delinear nos dois 

séculos anteriores ao XVIII, quando atingem seu apogeu e se consolidam 

(BARBOSA, 2004, p. 17).  

   

 

Para Portilho (2005), o consumismo é um dos principais elementos constitutivos da 

crise ecologica global, que está presente tanto nos países ricos como também nas elites dos 

países pobres. 

Foi a partir da década de 90 que houve maior percepção em relação aos altos padrões 

de consumo e seus impactos diretos ao ambiente, possibilitando a introdução de um novo 

discurso dentro do pensamento ambientalista (PORTILHO, 2005, p.26). 

De acordo com Portilho (2005), a partir da Rio-92 a problemática ambiental 

relacionada com o impacto ambiental  causado pelo consumo e estilo de vida das sociedades 

ganhou força no debate internacional a partir da Agenda 21, que colocou como análise para o 

desenvolvimento sustentável “aspectos não estritamente ambientais para atingir o 

desenvolvimento, mas relacionados também com a própria organização econômica e social da 

sociedade para satisfazer as aspirações materiais.    

Com a globalização o consumo se expandiu e ganhou novos mercados e novos 

compradores que se utilizam do seu poder de compra para satisfazer suas “necessidades”. 

Após o uso da mercadoria o comprador descarta simplesmente sem pensar nas possíveis 

consequências ao ambiente.  

 Nesse sentido, a geração do lixo urbano e domiciliar é resultante das atividades 

cotidianas do homem, sendo nas grandes aglomerações urbanas que se torna evidente o estilo 

de vida da população, cujos padrões de consumo baseiam-se no excesso de desperdícios 

desnecessários atingindo significância expressiva do acúmulo do lixo.   

Com o atual modelo de desenvolvimento econômico e tecnológico surgem a cada dia 

novos produtos proporcionando maior conforto a sociedade, mas nas últimas décadas as 

consequências dessa nova tecnologia e o eventual descarte dos velhos produtos tem resultado 

na contaminação do meio que já não suporta toda essa pressão humana. 
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Após o consumo da mercadoria este fica acumulado na cidade tem em geral como 

destino final os lixões que são locais à céu aberto onde os resíduos são depositados sem 

nenhum tratamento específico. O lixo quando disposto dessa maneira pode atrair 

transmissores de doenças colocando em risco a saúde da população.      

Todos podem tentar reduzir o consumo desenfreado. Todavia, é preciso uma 

conversão. Não basta reconhecer a situação de descalabro em que se 

envolveu a existência. Há um longo caminho a ser percorrido, na conversão 

de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e 

espirituais (NALINI, 2003, p.271-273).   

 

 

Áreas disponíveis para colocar os resíduos tornaram-se escassas e o manejo impróprio 

provoca pontos críticos nas cidades. A ausência de lugares para depositar o lixo é visível e em 

alguns lugares da cidade nem existe, observa-se que nos bairros periféricos principalmente, 

quase não há tambores de lixo seletivo ou outro tipo de recipiente para acondicionar os 

resíduos de forma mais adequada. 

 Investir na educação ambiental em todas as classes sociais, talvez seja a melhor forma 

de tentar sensibilizar as pessoas para essa problemática que é os resíduos sólidos. Ensinar a 

separar o lixo na fonte geradora e colaborar com a coleta seletiva e também com a reciclagem, 

são algumas das iniciativas que contribuem de forma significativa para a preservação do meio 

ambiente.  
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2 ESTUDO DOS INDICADORES  

2.1 Conceitos, relevâncias e aplicações dos indicadores 

 

Segundo Bellen (2006), os indicadores correspondem às informações que são 

relevantes para explicar um acontecimento ou fenômeno que está acontecendo em um 

determinado local. O indicador serve como um instrumento que permite quantificar ou 

qualificar um determinado fato.   

O conceito de indicador é altamente discutido entre diversos autores, dentre o qual o 

termo é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar, estimar, mas 

também podem ser entendidos como um recurso que deixa perceptível uma tendência ou 

fenômeno que não seja imediatamente detectável (HAMMOND et al., 1995, apud BELLEN, 

2006, p. 41).  

Os indicadores têm como finalidade traduzir de forma mensurável determinado 

aspecto de uma dada realidade (situação social) ou construída (ação de governo), de maneira a 

se tornar operacional a sua observação e avaliação (BRASIL, 2010).   

Na visão de Bellen (2006), os indicadores simplificam informações de modo que 

tentam melhorar a comunicação, ou seja, transformam uma informação complexa em uma 

mais simples. Ainda segundo o autor, os indicadores podem ser quantitativos e qualitativos 

dependendo dos dados que se pretende obter. 

A necessidade de obter respostas mais precisas sobre as mudanças que estão 

acontecendo no mundo tem levado os seres humanos a buscar informações que respondam de 

imediato as questões relacionadas ao aspecto social, econômico e ambiental; a compreensão 

de informações é necessária, para um futuro planejamento governamental. 

Para Rua (2004, p.03), “indicadores não são simples dados, mas uma balança que nos 

permite “pensar” e “aferir” uma pesquisa em termos de qualidade, resultado, impacto, etc., 

dos processos e dos objetivos dos eventos”. 
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Os indicadores possuem ainda o seguinte conceito: [...] “os indicadores são 

medidas, ou seja, são uma atribuição de números e objetos, acontecimentos 

ou situações, de acordo com certas regras. Enquanto medidas, os indicadores 

referem-se às informações que, em termos conceituais, são mensuráveis, 

independentemente de sua coleta obedece a técnica ou abordagem 

qualitativas ou quantitativas”.  

 

 

Os indicadores são insumos importantes quando se quer obter informações, estas, por 

sua vez, possam contribuir de alguma maneira para os tomadores de decisões. Para Gallopin 

(1996 apud BELLEN, 2006, p. 42), os indicadores mais desejados são aqueles que de alguma 

maneira simplificam as informações sobre certos fenômenos que ocorram na realidade e, que 

por sua vez, se tornem mais aparentes particularmente no que se refere ao aspecto da gestão 

ambiental. 

[...] o uso de indicadores pode ajudar a sintetizar e analisar grande 

quantidade de informação técnica, a tomar medidas e implementar ações 

sobre temas prioritários, a fixar objetivos e metas de desenvolvimento e/ou 

de qualidade ambiental e a medir e comunicar sobre tendências, evolução e 

condições do ambiente e dos recursos naturais (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2000 apud CERQUEIRA, 2008, p. 45).    

 

 

A utilização de indicadores como ferramenta para o esclarecimento de informações que 

são pertinentes para uma respectiva realidade da sociedade permite avaliar de maneira mais 

clara as condições de vida e bem-estar da população. 

 

2.2 Histórico dos indicadores 

Segundo Rua (2004), foi nos Estados Unidos, na década de 1920, que surgiu a ideia de 

que a população precisava de dados para entender as mudanças que aconteciam a seu redor. 

Para isso, foi criado um comitê que tinha a tarefa de produzir um relatório, este, deveria 

expressar e solucionar um conjunto de medidas de mudança social. Esse relatório inicialmente 

foi denominado de “Tendências Sociais Recentes” ou “Indicadores” sendo o segundo mais 

popularmente conhecido.   

O conceito de indicadores sociais só foi consolidado após a Segunda Guerra, “que 

deveria representar uma alternativa ao foco exclusivo sobre o crescimento econômico e em 

1953, já havia uma ampla coleção de dados estatísticos, sobre taxas de desemprego, crimes, 

níveis de consumo e etc.” (RUA, 2004). 
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  Os indicadores sociais contemplam alguns aspectos como educação, saúde, trabalho e 

renda. Índices que explicam as lacunas no desenvolvimento social. Segundo Santagada (2007 

apud BRASIL, 2010), “[...] no ano de 1966 surgiu, pela primeira vez, na obra coletiva 

organizada por Raymond Bauer a expressão “Indicadores Sociais”, cuja finalidade era avaliar 

as mudanças socioeconômicas na sociedade americana decorrentes da corrida espacial”. 

A década de 1970 foi marcada pelo avanço na produção de indicadores que foram 

patrocinados por diversos organismos nacionais e internacionais (ONU, OCDE, PNUD, OMS 

e outros.), além dos vários países que começaram a adotar o uso de indicadores. 

De acordo com Rua (2004), na década de 1970 devido à crise do petróleo que acabou 

gerando a crise econômica, reduziu-se o interesse pelos indicadores sociais, de tal forma que 

se estendeu até o final da década de 1980 permanecendo estagnada apenas os indicadores 

econômicos que interessavam no momento. 

A partir da década de 1990, retornou o interesse pelos indicadores não somente 

econômicos, mas também sociais e ambientais assumindo papel de destaque alguns temas 

como desigualdade social, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

social, biodiversidade entre outros, que ajudaram a fortalecer a ideia de monitoramento e 

avaliação das ações governamentais na maioria das nações (BRASIL, 2010). 

O uso de indicadores tem crescido no Brasil desde a década de 1990, quando se 

desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Segundo Jannuzzi (2003), “a 

confiabilidade de um indicador é a propriedade relacionada à qualidade do levantamento dos 

dados usados no seu cômpus”. 

 

2.3 Funções básicas dos indicadores 

De acordo com Bonnefoy (2005 apud BRASIL, 2010), os indicadores possuem as 

seguintes funções básicas: 

 Função Descritiva: consiste em apontar informação sobre uma determinada realidade 

empírica, situação social ou ação pública como, por exemplo, a quantidade de famílias em 

situação de pobreza e; 

 Função Valorativa: também chamada de avaliativa, implica em agregar informação de 

juízo de valor à situação em foco, a fim de avaliar a importância relativa de um 

determinado problema ou verificar a adequação do desempenho de um programa, como 
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por exemplo, o número de famílias em situação de pobreza em relação ao número total de 

famílias.  

Já na concepção de Tunstall (1994 apud Bellen, 2006), as principais funções dos 

indicadores são: 

 Avaliação de condições e tendências. 

 Comparação entre lugares e situações. 

 Avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos. 

 Promoção de informações e advertências. 

 Antecipação de futuras condições e tendências.                                                

 

No que se refere à classificação dos indicadores se refere à sua divisão podendo ser 

eles, objetivos também denominados de quantitativos ou subjetivos denominados de 

qualitativos. 

Segundo Jannuzzi (2005 apud BRASIL, 2010), os indicadores podem ser:  

 Objetivos: referem-se a eventos concretos da realidade social; são indicadores em geral 

quantitativos, construídos a partir de estatísticas públicas ou registros administrativos 

disponíveis nos Ministérios;  

 Subjetivos: são indicadores qualitativos utilizados para captar sensações e opiniões e 

utilizam técnicas do tipo pesquisa de opinião pública, grupo focal ou grupo de discussão.   

 

Os indicadores ainda podem ser simples ou compostos. Segundo Jannuzzi (citado por 

NETO; RAIMUNDO, 2009, p. 7), “os indicadores simples são construídos a partir de uma 

estatística social específica. Já os compostos, são construídos mediante a aglutinação de dois 

ou mais indicadores simples, referidos a uma mesma ou diferentes dimensões da realidade 

social”  
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2.4 Natureza dos indicadores econômicos, sociais e ambientais no Brasil 

No Brasil, embora existam diversas instituições que utilizam indicadores o IBGE é o 

mais importante, pois dispõe de numerosas informações estatísticas que permitem a 

construção de muitos indicadores relevantes para análise dos fenômenos que ocorrem na 

sociedade em especial no que diz respeito às questões econômicas e sociais.  

Segundo Brasil (2010), dentro de uma perspectiva ampla e também de evolução 

histórica, os indicadores podem ser: 

 Econômicos: foram os primeiros a serem produzidos e por isso possuem 

uma teoria geral mais consolidada, não se restringem apenas à área pública e 

refletem o comportamento econômico de um país, um local ou de uma 

determinada região.  

 Sociais: são aqueles que apontam o nível de bem-estar geral e de 

qualidade da população, principalmente em relação à saúde, educação, trabalho, 

renda, segurança, habitação, transporte, aspectos demográficos e outros. 

 Ambientais: demonstram o progresso alcançado na direção do 

desenvolvimento sustentável, que compreende, segundo as Nações Unidas, 

quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. 

Os indicadores são ferramentas que apresentam informações relevantes e de acordo 

com Cerqueira (2008), devem possuir as seguintes características: 

 Relevância; 

 Consistência científica; 

 Acessibilidade e confiabilidade nas fontes dos dados; 

 Mensurabilidade, com capacidade de ser quantificável e/ou qualificável;  

 Fácil comunicação; 

 Simplificação de fenômenos complexos; potencial de síntese;  

 Capacidade de fixar/avaliar metas e objetivos; 

 Sensibilidade a mudança de tempo; 

 Preditivo; 

 Proativo; 

 Baseados em parâmetros internacionais. 

Os indicadores assumem um papel importante porque revelam a situação real de um 

fato que se pretende conhecer. 
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3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
3.1 Aspectos históricos  

 

A questão dos resíduos sólidos tem sido amplamente discutida em todo o mundo devido a 

sua problemática. O fator urbano associado ao crescimento demográfico e ao consumo 

exacerbado são exemplos de fatores que agravam a situação relacionada aos resíduos sólidos 

urbanos. 

O processo histórico da geração destes resíduos urbanos ocorre desde a fixação do 

homem a terra, pois o ser humano sempre esteve associado à produção de lixo, seja 

diretamente ou indiretamente.  

Através dos primeiros assentamentos humanos surgiram as cidades, dentre elas, Jericó, 

às margens do rio Jordão na Palestina e Ur, na Mesopotâmia onde atualmente fica o Iraque. 

Essas cidades surgiram devido a “Revolução Neolítica”, que ocorreu no período neolítico 

conhecido como Idade da Pedra Polida, onde se deu início a prática da agricultura, surgindo 

com isso, os assentamentos sedentários, e em consequência as primeiras cidades (SOUZA, 

2005, p.42).   

Com o desenvolvimento das cidades cresciam os problemas relacionados à saúde 

pública, devido principalmente ao número cada vez mais crescente de geração e acúmulo de 

resíduos. Eram necessário providências imediatas dos governantes e leis severas para 

minimizar os impactos que causavam os resíduos, estes, por estarem expostos e acumulados 

sem nenhum cuidado provocavam doenças que refletiam mal estar na população.   

De acordo com Von Mengden (2006), a cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta de 

2000 a.C., foi a primeira a tomar providências sanitárias com o intuito de minimizar os 

resíduos sólidos urbanos.  Já na visão de Abrams e Wringley (1978 citado por VON 

MENGDEN, 2006), os resíduos eram despejados fora das muralhas da cidade em um sítio, 

onde o próprio morador era responsável pelo transporte.  Clark, no mesmo livro, comenta que 

Roma também possuía problemas com a destinação de seus resíduos, o número de habitantes 

no final do século I, A.C., era mais de um milhão de habitantes e a prática de lançar lixo pela 

janela era corriqueiro, fazendo com que seu Imperador tomasse providências como, multas e 

prisão contra atos de jogar lixo pela janela. O Imperador delimitou um local às margens do rio 

Tigre, fora da cidade como depósito e assim com em Ur e Roma outras cidades também 

copiaram criando depósito de lixo. 
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Segundo Rutherfurd (2000 apud VON MENGDEN, 2006), no ano de 1822, em 

Londres, houve a primeira concessão para transporte de lixo urbano, o lixo  era levado para 

áreas definidas como o campo, mantendo o padrão de ser fora da cidade e ainda permitia ao 

coletor apropriar-se dos bens que nele se encontrasse. Ainda de acordo com autor acima 

citado, havia os chamados “coletores do rio”, onde alguns indivíduos coletavam os objetos 

que eram despejados nos rios considerado o local preferencial onde o lixo urbano era lançado.  

Para Albuquerque & Strauch (2008), na Europa na Idade Média, os resíduos eram 

compostos apenas restos de alimentos de origem domiciliar e outros resíduos de origem 

comercial, estes eram atirados nas ruelas das cidades. Não havia, entretanto, resíduos de 

composto tóxicos, no entanto, já era perceptível a contaminação da água provocada pelos 

resíduos e também a atração de vetores como ratos e baratas possibilitando a disseminação 

rápida de doenças como a peste.     

Ao longo da história a ausência de um tratamento adequado para o lixo trouxe 

inúmeros problemas relativos a saúde pública.  Algumas doenças como a peste bubônica, o 

cólera e a febre tifóide, foram ocasionadas pela disposição inadequada dos resíduos, tendo 

facilitado a proliferação de vetores e contaminado as fontes de água.  

Com a chegada das invenções tecnológicas que só passaram a predominar no 

século XX, o aumento populacional nas áreas urbanas e o consumo, geram enormes 

quantidades de resíduos que, em sua maioria, não recebem destinação adequada e causam a 

poluição nos continentes e oceanos, nos quais são muitas vezes despejados.     

 

O desenvolvimento tecnológico, gerado para o conforto e bem-estar 

humanos, produzidos a partir das revoluções industriais, levou à 

intensificação do uso de materiais descartáveis, ocasionando um aumento na 

quantidade de resíduos gerados e não utilizados pelo homem, muitos deles 

provocando a contaminação do meio ambiente, trazendo riscos à saúde 

humana, basicamente nas áreas urbanas (RIBEIRO & MORELI, 2009, p.10). 

 

 

A economia industrializada provou e ainda provoca mudanças nos recursos naturais 

transformando-os em lixo que atinge proporções elevadas e com novas características de 

periculosidade, sendo mais difícil de ser reincorporados na natureza. Tornando impossível 

separar o homem da problemática dos resíduos sólidos, pois sendo ele seu maior responsável. 

No entanto, o homem tem tentado minimizar os danos causados ao meio ambiente com a 

aplicação de tecnologias no tratamento dos resíduos através de gestões que visam controlar os 

impactos ao meio.  
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Albuquerque & Strauch (2008) comentam que o aumento na quantidade de resíduos 

reflete a velocidade com que o homem retira do ambiente sem repor, consumindo boa parte e 

transformando outra parte em sobras superando a capacidade de absorção e reposição da 

natureza. Os autores ainda salientam que apesar do avanço nas tecnologias e das atividades 

humanas a evolução na gestão dos resíduos continua em ritmo bem mais lento.  

Há grandes diferenças entre a sociedade medieval e a sociedade atual que vai desde a 

composição do lixo até a sua gestão, mas algumas características permanecem dentre elas, 

como se livrar do lixo com o menor esforço possível, mesmo que seja levado para longe, às 

vezes por grandes distâncias, para serem depositados fora da cidade, o problema do lixo 

continua a atingir tanto a sociedade como ao poder público (ALBUQUERQUE & 

STRAUCH, 2008, p.31).  

Outra grande diferença entre a sociedade medieval e a sociedade atual é em relação ao 

consumo produzido pelo sistema industrial que além de utilizar quantidades de energia cada 

vez maiores, gera também grandes quantidades de dejetos e resíduos. 

O processo de acumulação e globalização do capital, ao induzir o consumo 

crescente da natureza como insumos do processo produtivo e gerar acúmulos 

cada vez maiores de dejetos e resíduos convertidos em contaminação tóxica 

e térmica geraram uma crescente pressão no equilíbrio dos ecossistemas, 

assim como sobre a capacidade de renovação e a produtividade dos recursos 

naturais (LEFF, 2006, p.419).  

 

 

O modo de vida urbano baseado no consumo intensivo é um fator determinante da 

degradação ambiental que compromete a qualidade de vida. A poluição do solo urbano gerada 

pelos resíduos sólidos, líquidos e gasosos são os maiores responsáveis pela contaminação do 

solo urbano, devido às suas características químicas, físicas ou biológicas muitas vezes 

perigosas. 

 

3.2 Resíduos sólidos: Definições, Composição, Características e Classificação  

Para Moreira e Sene (2004), o termo lixo é sinônimo de sujeira, imundice, coisas inúteis, 

velhas, sem valor, portanto tudo o que não presta e se joga fora. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004, p.1) define lixo como os 

“restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis, 
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podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível 

de tratamento convencional”. 

Resíduos sólidos como: nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de 

atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição, os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de águas gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, face 

à melhor tecnologia disponível. 

 

 

A recente Lei 12.305/2010 que constitui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

consolida em seu artigo 3º, XVI, o conceito de resíduos sólidos como:  

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d´água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 

(BRASIL, 2010).     

 

 

Existem ainda diferentes definições sobre resíduos sólidos trazido por Sanches (2004 

apud NETO, 2009), como se apresenta no quadro 01. 

 

 

QUADRO 01-Principais conceitos de resíduos sólidos 

Fonte: Sanches (2004 apud Neto, 2009). 

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à sua natureza ou origem e 

também quanto ao risco que podem causar ao meio ambiente e a saúde pública.  

ORGANIZAÇÃO ANO DEFINIÇÃO 

CEE 1978 Qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou 

tem a obrigação de se desfazer por força das disposições 

nacionais em vigor.  

CEE 1991 Qualquer substância abrangida pelas categorias no anexo I de 

que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer, excluídos os efluentes gasosos, resíduos radioativos, 

minerais, agrícolas dentre outros. 

OCDE 1995 Refere-se a qualquer material considerado como desprezível, ou 

legalmente definido como resíduo no país onde se situa, ou 

através do qual é transportado. 
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A norma 10.004 classifica os resíduos que envolvem a sua identificação do processo 

ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação 

destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio 

ambiente é conhecido. 

Ainda de acordo com a norma, a identificação dos constituintes a serem avaliados na 

caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, 

os insumos e o processo que lhe deu origem. 

Para os efeitos da Norma 10004/2004, os resíduos são classificados em: 

 

a) Resíduos Classe I – Perigosos: aqueles que em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar risco à saúde 

pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; riscos ao meio ambiente, quando o resíduo 

for gerenciado de forma inadequada ou apresentar também 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade. 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos: Resíduos Classe II – Não-inertes: de acordo com a 

NBR 10004, são aqueles que não se enquadram na classificações de 

resíduos de classe I – perigosos – ou de resíduos de classe III – 

inertes, nos termos desta norma. Os resíduos classe II – não-inertes  

pode ser descritos como: Resíduo de restaurante, sucata de metais 

ferrosos e não ferrosos, resíduo de materiais têxteis, Resíduos de 

minerais não-metálicos, resíduo de papel e papelão, resíduos de 

plástico polimerizado e Resíduos de borracha.  

Resíduos Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos 

termos desta Norma. Os resíduos classe II A – Não inertes podem 

ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade 

ou solubilidade em água. 

Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à 

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 



49 
 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

Conforme Philippi Jr, Roméro e Bruna (2004), existem várias formas de classificação, 

entretanto, a forma mais convencional refere-se quanto à natureza ou origem. Segundo esse 

método os resíduos podem sem classificados como: 

 

 Resíduos Industriais: gerados nas indústrias e podem variar entre 65 a 75% do total de 

resíduos gerados nas regiões industrializadas. A responsabilidade desse resíduo é 

sempre da empresa geradora. Os resíduos industriais ainda podem ser dos diversos 

ramos da indústria, tais como: petroquímico, metalúrgico, químico, de papelaria, e da 

indústria alimentícia, etc. Existe ainda a subclassificação desses resíduos podendo ser 

radioativos, agrícolas, da construção civil ou demolição (RIBEIRO & MORELLI, 

2009, p.21). 

 Resíduos Urbanos: são originados das atividades humanas incluem nessa categoria os 

resíduos domiciliares, os resíduos comerciais, oriundos dos serviços da limpeza 

pública urbana, da limpeza das galerias, terrenos, córregos, praias, feiras e das podas. 

Os resíduos sólidos domiciliares são gerados na vida diária das residências, 

constituídos por restos de alimentos e produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, 

embalagens em geral, fraldas, papel higiênicos entre outros (RIBEIRO & MORELLI, 

2009, p.20). 

 Resíduos de Serviço de Saúde: são os resíduos produzidos em hospitais, clínicas 

médicas e veterinárias, laboratório de análises clinica, farmácias, centros de saúde, 

consultórios odontológicos, entre outros. Esses resíduos podem ser agrupados em dois 

níveis distintos: 

o Resíduos comuns: compreendidos como restos de alimentos, papeis, invólucros 

etc. 

o Resíduos sépticos: constituídos de restos de material cirúrgico e de tratamento 

médico.  
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Os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos provenientes de serviços de saúde é o 

seu gerador. 

 Resíduos de Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: 

constituem-se em resíduos sépticos que podem conter organismos patogênicos 

como materiais de higiene pessoal e restos de alimentos. Possuem capacidade de 

veicular doenças de outras cidades, estados e países. 

 Resíduos Agrícolas: correspondem aos resíduos das atividades agrícolas 

e de pecuária. Embalagens de adubos, de defensivos agrícolas e de ração, restos 

de colheitas e estercos de animais. As embalagens pelo alto grau de toxicidade 

que apresentam, possuem legislação especificas para a sua destinação final.     

Existem ainda outras classificações em relação aos resíduos que vão desde as 

características físicas e a composição química. Conforme salienta Ribeiro e Morelli as 

características físicas podem ser:     

 Secos: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, 

madeira, guardanapos e toalhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, 

parafina, cerâmica, porcelana, espuma, cortiças. 

 Molhados: restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, 

ovos, legumes, alimentos estragados, etc.   

Os autores também classificam os resíduos quanto a sua composição química que podem 

ser: 

 Orgânicos (ou biodegradáveis): pó de café e chá, cabelos, restos de 

alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos 

estragados, ossos, aparas e podas de jardim. 

 Inorgânicos (ou não biodegradáveis): Composto por produtos 

manufaturados, como vidros, borrachas, metais (alumínio, ferroso e etc.), 

lâmpadas, velas, parafinas, cerâmicas, porcelanas, etc. 
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3.3 Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

O crescimento acentuado da geração dos resíduos sólidos causados por diversos 

fatores são fonte de preocupação, pois a urbanização diminui as chances do ambiente 

assimilar os resíduos gerados pela sociedade (ZANTA et al., 2006).  A contaminação causada 

pelos resíduos atinge níveis de intensidade e efeito orgânico em todos os organismos da biota, 

que direta e/ou indiretamente afetam o homem em si. 

 A gestão e o gerenciamento são condições fundamentais para minimização dos efeitos 

gerados pelos resíduos sólidos urbanos que têm como meta a prevenção ao meio ambiente e à 

saúde pública.  

De acordo com Lima (2003), “a gestão de resíduos sólidos se refere à tomada de 

decisões estratégicas com relação aos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, 

financeiro e ambientais, envolvendo as políticas públicas, instrumentos e meios”. Para o 

autor, são elementos essenciais na composição de um modelo de gestão: 

 

 Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis por 

eles desempenhados promovendo a sua articulação; 

 Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a            

implementação das leis; 

 Mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas de                       

gestão e do gerenciamento; 

 Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos                        

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social; 

 Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas                       

públicas para o setor. 

 

Segundo Grippi (2006), nos últimos 30 anos, o Brasil mudou seu tipo de lixo e isso se 

deve ao crescimento das cidades e as mudanças no consumo da população que vem gerando 

lixo diferente do que era produzido pelas cidades nos últimos 50 anos. Conforme o autor, o 

lixo da atualidade é diferente em quantidade e qualidade, em volume e em composição onde é 

quase impossível não encontrar diversas embalagens em lixos, cada vez mais volumosos.  
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3.4 Modelo de gestão e gerenciamento convencional  

Segundo Lima (2001), o modelo de gestão de resíduos sólidos convencional existente 

no Brasil acontece na maioria das cidades brasileiras. Qualquer município que tenha 

empregado aos seus serviços oferecidos a prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana 

desenvolve seu próprio modelo de gestão, mesmo que esse seja de forma rudimentar e 

experimental, pois em seu modelo de desenvolvimento municipal ele desenvolve ações 

referenciais político-estratégicas, ações institucionais e legais, ações financeiras e ambientais, 

mesmo que sejam experiências boas ou ruins, mas que visem a orientação e a organização do 

setor, ainda que de forma simplificada. As Figuras 01 e 02 apresentam o modelo de gestão e 

gerenciamento convencional e com privatização.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura: 01. Modelo de gestão/gerenciamento convencional 

Fonte: Lima, 2001. 
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Figura: 02. Modelo de gestão/gerenciamento com privatização 

Fonte: Lima, 2001. 

 

 

É importante que qualquer município tenha a implantação de um Modelo de Gestão de 

Resíduos Sólidos envolvendo seus arranjos institucionais, seus instrumentos legais e seus 

mecanismos de sustentabilidade de forma a dar todo o suporte legal, com isso, cria-se também 

uma estrutura bem definida de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, em conformidade com o 

modelo de gestão (LIMA, 2003, p.23).    

Segundo Zanta et al. (2006), a gestão de resíduos sólidos urbanos e sua prática por 

meio de planos de gerenciamento, deve se apoiar em diretrizes que visem: 

 A interação das atividades realizadas pelos serviços de limpeza urbana, e dessas, com                    

as demais atividades do saneamento ambiental;  

 A participação social baseada no controle cidadão; 

 A adoção de estratégias técnicas e operacionais para a redução do consumo de 

recursos naturais e prevenção da poluição. 
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O gerenciamento também é um importante instrumento que envolve várias técnicas de 

manejo e que será usado pelo município, visando otimizar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos (TENÓRIO & ESPINOSA, 2004, p.198)  

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu art. 30, cabe ao poder público 

local a competência pelos serviços de limpeza pública, incluindo a coleta e a destinação dos 

resíduos sólidos urbanos. O art. 182 da Constituição ressalta que o município deve estabelecer 

as políticas de desenvolvimento urbano, ordenando o pleno desenvolvimento das funções 

sociais e garantindo o bem-estar dos seus habitantes.    

O gerenciamento integrado não é um simples programa de tratamento dos resíduos, é 

um programa composto por diversas etapas com um objeto comum e deve oferecer o melhor 

custo benefício para a gestão de resíduos de uma determinada região. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), de Lei 12.305/2010 em seu art. 9º 

fala sobre a ordem de prioridade para a gestão e o gerenciamento dos resíduos. Tendo a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. No parágrafo 1º, a 

lei salienta que poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 

resíduos sólidos urbanos, desde que seja comprovada sua viabilidade técnica e ambiental. 

Diante da crise gerada pelo desenvolvimento econômico, pelo atual padrão de consumo 

e produção se faz necessário que ocorra mudanças, estas devem ser imediatas, e que por sua 

vez, proporcione uma melhoria na gestão e no gerenciamento com o intuito de minimizar os 

impactos gerados pelos resíduos. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

4.1 Caracterização da Área de Estudo: Localização  

A pesquisa foi realizada na cidade de Aracaju, localizada na Mesorregião Leste 

Sergipano e na Microrregião de Aracaju (Figura 01). A cidade encontra-se no litoral sendo 

cortada pelos rios Sergipe e Poxim e corresponde a uma latitude de 10° 54’ 40” Sul e 

longitude de 37° 04’ 23” Oeste. Sua área é de aproximadamente 181,8 Km². O clima de 

Aracaju é tropical e sua densidade demográfica é 3.140,67 hab/Km². (IBGE, 2010). 

O trabalho foi realizado em três bairros distintos que compõe a cidade de Aracaju, 

sendo eles: Cirurgia, Porto Dantas e Salgado Filho que baseado em documentos da Secretaria 

de Planejamento Municipal (SEPLAN), constatou-se que os mesmos encontram-se situados 

na parte central, nordeste e sudeste respectivamente.  

               
                    Figura 03: Localização do Município de Aracaju /SE. 

                     Fonte: SEPLAN, 2010. 
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  O objeto da atividade de investigação foi o de caracterizar e quantificar os resíduos 

sólidos domiciliares produzidos por classes sociais distintas que compõem os bairros 

anteriormente citados, lembrando que a caracterização física consiste em identificar os 

diferentes tipos de materiais encontrados nos lixos das residências como: papel, plástico, 

vidro, metal e matéria orgânica. 

Devido à necessidade de se identificar a qualidade e quantidade do resíduo sólido 

domiciliar de alguns estratos sociais da cidade de Aracaju, optou-se por fazer uma seleção 

dentro dos critérios utilizados pela ABIPEME - Associação Brasileira de Institutos de 

Pesquisa de Mercado - que categoriza de acordo com uma classificação socioeconômica 

partindo de três pontos principais como sendo A e B (rica); C e D (média); e E (pobre) 

(ABIPEME, s.d.)  

Como existe uma variedade de dados que possam servir de informações para a coleta e 

análise dos resultados de cada um dos bairros da cidade de Aracaju, decidiu-se selecionar os 

bairros supracitados usando como indicadores, ferramentas que revelem seu grau e tipo de 

consumo a partir do diferencial econômico per capita baseado em dados do IBGE. 

Conforme Vilar (2006, p.103), “têm-se utilizado os níveis de renda como critério 

essencial para definir condições e qualidade de vida; no entanto, o avanço das ciências sociais 

tem demonstrado que esse conceito inclui outros elementos, além do propriamente 

financeiro”. 

Uma vez definido os bairros a partir deste indicador, o trabalho de investigação partiu 

para uma análise mais consistente de outros dados que serviram para a formação das 

qualidades socioambientais de cada um deles como: esgotamento sanitário, coleta de lixo, 

abastecimento de água, bens duráveis, anos de estudos do chefe de família e outros que foram 

relevantes durante a pesquisa.  

De acordo com o IBGE (2006), partindo da premissa inicialmente da renda per capita 

por localidade definida na metodologia, constatou-se que o bairro com menor poder aquisitivo 

é o Porto Dantas, que encontra-se em torno de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Ainda 

conforme o IBGE (2006), o bairro considerado de classe média a partir da média aritmética, 

diferença entre o bairro mais pobre e o mais rico, segundo o mesmo órgão municipal é o 

Cirurgia que apresentou uma renda de aproximadamente R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e 

dois reais). Já o de maior poder aquisitivo ficou demonstrado ser o Salgado Filho que gira em 

torno de R$ 2.000 (dois mil reais).  
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4.2 Metodologia de execução 

O estudo de caso da pesquisa é baseado no método indutivo caracterizado por Gil 

(2008), parte da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se desejam conhecer, e a 

seguir procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. 

Por este motivo, este deve ser considerado como o mais adequado para investigação nas 

ciências sociais.  

A pesquisa teve um caráter descritivo e enfoque analítico que foi caracterizado através 

de uma análise quali-quantitativa, abordando aspectos interdisciplinares, com base na 

realidade das áreas de estudo. 

A abordagem metodológica que estruturou esse trabalho foi norteada pelos aspectos de 

pesquisa qualitativa e quantitativa. Conforme salienta Richardson (2009), o método 

quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informação quanto no tratamento delas por meio de técnicas de estatísticas. O método 

quantitativo representa, em princípio, a intenção de garantir precisão dos resultados, e evitar 

distorções de análise e interpretação, possibilitando consequentemente, uma margem de 

segurança quanto às inferências (RICHARDSON, 2009, p. 70).  

Nos estudos descritivos é comum utilizar o método quantitativo, pois o mesmo 

procura descobrir e classificar a relação entre as variáveis e também investiga a relação de 

casualidade entre os fenômenos.  

Para complementar os dados quantitativos foi utilizado entrevistas para coletar 

informações sobre aos atores sociais participantes da pesquisa. 

Conforme Richardson (2009), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como uma 

tentativa de compreensão detalhada do que é apresentado pelos entrevistados observando as 

características e significados.   

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDISON, 2009, 

p. 80).   
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Na presente pesquisa os dados quantitativos foram levantados através da quantidade 

gerada dos resíduos sólidos domiciliares em dois momentos distintos.  

Os dados qualitativos levaram em conta principalmente o poder aquisitivo dos 

participantes, acrescido a isso, a questão da escolaridade, itens de posse entre outros. 

Este trabalho contou com a identificação, quantificação, qualificação e classificação 

dos resíduos sólidos domiciliares gerados pelos diversos estratos sociais, através de 

indicadores socioeconômicos e ambientais e foi desenvolvido de acordo com as seguintes 

fases: 

Fase I - Levantamento bibliográfico e documental, que foi realizado através de livros, 

dissertações e teses, monografias e artigos sobre temas como: A relação do homem com o 

meio natural e urbano; desenvolvimento sustentável; indicadores; caracterização e 

quantificação de resíduos sólidos domiciliares e gestão de resíduos sólidos urbanos; 

Fase II - Análise de campo com as regiões e domicílios já estabelecidos para a coleta dos 

resíduos e aplicação de entrevistas semiestruturadas com conversa informal, verificando-

se o dia e hora da coleta dos resíduos; Coleta do material para análise qualitativa e 

quantitativa dos resíduos; Análise do material coletado para pesagem e composição 

gravimétrica, média dos resíduos produzidos nas residências; Verificação dos indicadores 

socioeconômicos e ambientais das regiões estudadas e sua influência na geração dos 

resíduos; 

Fase III - Tabulação e análise dos dados coletados, interpretação dos dados e conclusão. 

 

A pesquisa contou com a aplicação de entrevista junto a EMSURB (Apêndice A) e aos 

domicílios selecionados (Apêndice B), onde tentou-se obter informações relevantes como 

número de pessoas que moram na residência, grau de escolaridade do entrevistado, ocupação 

do chefe de família, renda mensal, quantos trabalham e quantos estudam e, se há prestação de 

serviço doméstico e por último os itens de posse da família. 

Além da pesquisa social, procurou-se informações relacionadas aos resíduos sólidos 

domésticos como: destino dos resíduos gerados, forma de acondicionamento, separação e  

reaproveitamento do resíduo, frequência da coleta dos resíduos, se o morador sabia qual o 

destino final que era dado aos resíduos gerados na residência e por último se o morador estava 

satisfeito com o serviço de limpeza pública do bairro.        
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4.3 O universo da pesquisa 

A pesquisa foi realizada nos bairros Salgado Filho, Cirurgia e Porto Dantas 

(Fotografias 01, 02 e 03), entre os meses de março e julho 2011, caracterizando como a 

estação de verão (seco) e inverno (chuvoso) no município de Aracaju.  

 

 
    Fotografia 01: bairro Salgado Filho. 

    Fonte: Nascimento, 2011. 
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Fotografia 02: bairro Cirurgia. 

   Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 

 
 Fotografia 03: bairro Porto Dantas. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 
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Para atingir a proposta da pesquisa utilizou-se o método fenomenológico que constitui 

o estudo dos fenômenos em si, apresentando sua essência, estrutura e significação.  Trata-se 

de descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção do 

observador (RODRIGUES, 2006, p. 142).     

Ainda conforme este autor, a pesquisa fenomenológica consiste na descrição de todos 

os fenômenos, ou essência, ou significação de todas estas realidades: materiais, naturais, 

ideais e culturais.  

Conforme Gil (2008), a fenomenologia tem a intenção de proporcionar uma descrição 

direta da experiência tal como ela se apresenta. Não há ainda para a fenomenologia uma única 

verdade, mas tantas quantas forem suas interpretações e comunicações. 

 

4.4 Tamanho da amostra 

Como dito anteriormente, a escolha dos bairros foi dado a partir da sua renda per 

capita, escolhendo dentro do município os que representavam classe econômica e social 

diferenciada.  

Para definir a amostra por bairro foi utilizado uma fração representativa pelo número 

de domicílios que compõe cada bairro como descrito na TABELA 01, onde o Salgado Filho 

possui 1.223 domicílios, o Cirurgia com 1.672 e por último o bairro Porto Dantas com 2.544, 

sendo este, o que possui o maior número de residências (IBGE, 2000). 

 Através do levantamento do número de residências foi possível calcular o número de 

amostra representativa para a coleta do material a ser analisado e quantificado.  
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TABELA 01: Amostra proporcional estratificada por bairro 

p' = proporção da cacterística observada nas amostra.  Não tendo um pré-conhecimento desta proporção 

na população a   
a ser investigada devemos trabalhar com um percentual de 50%, que formece o maior segurança nos 

resultados da  

  pesquisa em função de trabalharmos com maior número de elementos na amostra.   

Nivel de confiança adotado na pesquisa. O mais utilizado e um (NC = 95%), portanto a área da curva 

normal para a 
 pesquisa é de   z = 1,96  em torno da proporção média de ocorrência a ser estimada para a população 

investigada. 
Erro amostral: representa o erro admitido pelo pesquisador na realização de pesquisas. O mais utilizado 

é o de 5%. 
Tamanho de Amostra Aleatória Simples para estimar a Proporção (p) de residências para uma 

População Finita. 
Objetivo: Estudar a caracterização física dos resíduos gerados por diversas classes sociais, com base 

nas populações dos bairros Salgado Filho, Cirurgia e Porto Dantas. 
 

O tamanho da amostra para a estimativa da proporção populacional estratificada foi 

calculada pelo professor Samuel de Oliveira Ribeiro, especialista em cálculos estatísticos, do 

Departamento de Estatística da Universidade Federal de Sergipe. 

Existe uma técnica para escolher amostras que garante tanto quanto possível, o acaso 

na escolha. Dessa forma, cada elemento da população passa a ter a mesma chance de ser 

escolhido, o que garante à amostra o caráter de representatividade. 

Para a pesquisa foi utilizado à seleção de números aleatórios que é constituída por um 

conjunto de números eventuais dispostos em colunas, podendo ser utilizado da esquerda para 

a direita, de baixo para cima e vice-versa, desde que mantenha uniformidade no método de 

seleção de cada amostra. 

Amostra com nível de confiança (precisão) de 95% e erro amostral de 5%.* 

Localidades Frequência wi = fi / ∑ fi (Ni² *p'q') / Wi Ni*p'q' ni = Wi*n 

S. Filho                 1.223               0,2249                         1.662.974,25  
                  

305,75  
                          

21  

Cirurgia                 1.672               0,3074                         2.273.502,00  
                  

418,00  
                          

29  

P. Dantas                 2.544               0,4677                         3.459.204,00  
                  

636,00  
                          

44  

Total (N)                 5.439               1,0000                         7.395.680,25  
               

1.359,75  
                          

94  

Proporção de ocorrência (p') 
                  

0,50  
Nível de Confiânça (NC) 95% 

                       

1,96  

Proporção de não ocorrência 

(q') 

                  

0,50  
Erro Amostral (Er) 10% 

                       

0,10  

Tamanho da população (N) 
                

5.439  
Fórmula para:    n = ∑(Ni² p'q' / Wi) / ((N²D + (∑Ni² p'q')) 

 D = Er² / NC²          0,0026031  Tamanho da Amostra (n) 
                    

94,37  
                          

94  
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A amostragem para a aplicação das entrevistas e escolha das ruas e residências que 

fizeram parte da pesquisa foi realizada de forma aleatória simples. Depois de definido as ruas 

e casas participantes do trabalho, o próximo passo foi o contato com o morador e a aplicação 

da entrevista do mesmo. 

Com as residências já previamente selecionadas, deu-se a entrega ao morador com um 

dia de antecedência, de sacolas de 40 litros para o acondicionamento dos resíduos sólidos 

domiciliares. O saco entregue estava devidamente etiquetado com o nome da rua e número da 

residência para facilitar a identificação na planilha.   

Durante a entrega das sacolas verificou-se o horário e frequência da coleta do lixo pelo 

caminhão coletor, para que fosse agendado com o morador o dia e o horário da coleta das 

amostras para a pesquisa.  

Na visita aos domicílios os moradores foram instruídos a armazenar todo o tipo de 

resíduo que era gerado na residência sem fazer nenhum tipo de separação. Caso o morador 

não estivesse na residência no dia e horário da coleta do material este, deveria colocar o saco 

com os resíduos em um local de fácil acesso para ser recolhido. 

As amostras foram coletadas no dia que passa o caminhão coletor para que o morador 

do domicílio não fosse prejudicado com o acondicionamento dos resíduos na residência.     

O lixo das residências foi coletado com o auxilio de um veículo tipo caminhonete, 

fornecido pela Universidade Federal de Sergipe.   

Foram feitas duas coletas em cada bairro em períodos sazonais diferentes e de maior 

predominância no município sendo eles: verão-inverno. As coletas nesses períodos foram de 

suma importância, pois se pretendeu verificar as variações consideráveis na qualidade e 

quantidade dos resíduos sólidos domiciliares gerados.   

 

4.5 Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares e análise de dados   

A caracterização física e gravimétrica tem como ponto fundamental a investigação dos 

diferentes materiais que compõem os resíduos, mediante a realização de uma triagem. A 

composição gravimétrica é o percentual de cada componente em relação ao peso total do 

resíduo. Essa análise também identifica os diversos materiais que compõem o lixo, mediante a 

realização de uma triagem. 
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Com a definição dos bairros, das ruas e residências partiu-se para a caracterização dos 

resíduos domiciliares que compreendeu nas seguintes etapas: 

 O planejamento das ações: coletas das amostras para serem analisada de acordo com a 

sua tipologia e pesado em seguida sendo seus valores anotados em uma planilha.   

 Etapa de Execução: utilizou-se uma metodologia baseada em Daltro Filho (1994), 

descritas e explicitadas nos itens abaixo: 

o As amostras totais de cada residência foram coletas e em seguida colocadas 

em sacos de 100 litros previamente etiquetados para identificação da ordem de 

triagem (Fotografia 04); 

  
        Fotografia 04: Sacos etiquetados contendo os resíduos sólidos domiciliares. 

        Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 Os sacos foram descarregados e levados para o horto na UFS, considerado o local 

mais apropriado para o trabalho de triagem e pesagem das amostras (Fotografia 05). 
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       Fotografia 05: Local onde foi realizada a triagem e pesagem dos resíduos.  

       Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 

 Em seguida os sacos de 100 litros contendo as amostras individuais foram pesados e 

seu valor anotado em uma planilha para depois ser somado ao outros sacos e assim, 

obter a produção per capita média de cada bairro (Fotografia 06). 

 

 
         Fotografia 06: Pesagem do saco contendo os resíduos. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 
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 Para o peso de cada material coletado utilizou-se uma balança de precisão de marca 

Filizola, para que não houvesse erro na coleta dos valores (Fotografia 07). 

 

 
         Fotografia 07: Balança de precisão onde os resíduos foram pesados. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 Os sacos de 100 litros que foram pesados eram abertos para em seguida ser 

pesados individualmente para obtenção per capita de cada domicilio 

(Fotografia 08). 

                                   
  Fotografia 08: Sacos individuais sendo pesado. 

    Fonte: Nascimento, 2011. 
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 Após pesar cada saco o mesmo era aberto e os resíduos eram espalhados em 

uma lona preta para serem triados de acordo com sua tipologia (Fotografia 09). 

 
         Fotografia 09: Triagem dos resíduos. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 Cada componente foi pesado para obter a fração gravimétrica (Fotografia 10). 

 
         Fotografia 10: Pesagem do papel. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 
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 A matéria orgânica era pesada em lata, sendo que seu valor final era diminuído 

do valor da tara (Fotografia 11).  

 
         Fotografia 11: Matéria orgânica sendo colocada na tara para pesagem posterior. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 Depois da pesagem dos resíduos e anotados os seus valores em uma planilha os 

mesmos eram descartados em local apropriado (Fotografia 12). 

 
         Fotografia 12: Tonéis onde os resíduos eram jogados ao final do trabalho. 

         Fonte: Nascimento, 2011. 
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Os procedimentos para a análise e caracterização física dos resíduos foram aplicados 

da mesma forma para todos os bairros que fizeram parte da pesquisa. 

4.6 Tratamento dos dados 

Na pesquisa os resíduos sólidos domésticos foram separados manualmente e 

agrupados em seguida de acordo com sua tipologia: Matéria orgânica, papel e papelão, vidro, 

plástico mole e plástico duro, pet (poliestileno), alumínio, metal ferroso, fralda e absorvente, 

tecido, rejeitos, outros. Em seguida os mesmos eram classificados, pesados e seus valores 

registrados em uma planilha. Diante dos valores obtidos nas duas coletas foi possível 

identificar a geração média per capita e a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

domésticos dos três bairros pesquisados.   

Em relação aos questionários, foram aplicados 94 para a comunidade e 1 para o 

funcionário da EMSURB. Através desses questionários, foi possível verificar os dados sociais 

e econômicos das famílias que fizeram parte da pesquisa, e em seguida foi possível confrontar 

as informações obtidas com a geração do resíduo sólido doméstico produzido em cada 

domicilio. 

Os dados foram tratados com base na utilização de estatística simples, através de 

percentagem, onde posteriormente foi possível gerar as tabela e os gráficos. 
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RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
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5 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização socioeconômica e de qualidade ambiental dos bairros Salgado Filho, 

Cirurgia e Porto Dantas 

Os resultados aqui apresentados levaram em consideração os questionários aplicados 

nos domicílios dos bairros objeto do presente estudo, conforme demonstrado no apêndice B. 

Também foi realizada uma entrevista com o coordenador de resíduos sólidos urbanos e 

destinação final (Apêndice A).    

5.1.1 Perfil do Morador 

A caracterização socioeconômica e de qualidade ambiental dos bairros foi analisada 

com base no questionário aplicado nos domicílios urbanos da pesquisa e também nos dados 

recente do IBGE, onde foi verificado: nível educacional, renda familiar, ocupação do chefe de 

família, número de pessoas da família que estuda. 

5.1.2 Escolaridade  

Quanto à escolaridade dos moradores entrevistados no bairro Salgado Filho ficou 

constatado que apenas 9% não completaram o ensino fundamental, 5% tinham o ensino médio 

incompleto, 43% possuíam o ensino médio completo e 43% tinha nível superior completo 

(Gráfico 01).   
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   Gráfico 01: Escolaridade do chefe de família do bairro Salgado Filho por domicílios aplicados 

   Fonte: Nascimento, 2011.  
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Quanto à escolaridade do chefe de família do bairro Cirurgia 17% possuem o ensino 

fundamental incompleto, 4% representam a porcentagem dos que possuem o ensino 

fundamental completo, superior incompleto e os analfabetos, 6% corresponde ao ensino 

médio incompleto, enquanto 31% médio completo e 34% superior completo (Gráfico 02).    
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    Gráfico 02: Escolaridade do chefe de família do bairro Cirurgia por domicílios aplicados.  

    Fonte: Nascimento, 2011. 

 

No bairro Porto Dantas, dos moradores entrevistados, 59% possuía o ensino 

fundamental incompleto, 9% fundamental completo, 12% representa os que têm o ensino 

médio incompleto e completo, 2% corresponde aos que possuem o superior completo e 6% 

corresponde aos analfabetos (Gráfico 03).    
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                     Gráfico 03: Escolaridade do chefe de família do bairro Porto Dantas por domicílios aplicados. 

                     Fonte: Nascimento, 2011.  

 

Analisando os dados acima relativos à escolaridade verificou-se que os menores 

índices dos que não completaram o ensino fundamental ficou com o bairro Salgado Filho, no 

mesmo observou-se que há maior incidência dos que completaram o ensino médio e nível 

superior. Em segundo lugar ficou o bairro Cirurgia que demonstrou maior índice dos que 

completaram o ensino médio e superior. Já a maior taxa dos que possuem o ensino 

fundamental incompleto ficou constatado no bairro Porto Dantas.  

 

5.1.3 Ocupação do chefe de família 

  Com relação à ocupação do chefe de família no bairro Salgado Filho constatou-se 

que 61% eram compostos por aposentados, 5% administrador, 5% autônomo, 5% dona de 

casa, 5% bióloga, 5% médica, 5% oficial administrativo e 9% eram compostos por 

professores (Gráfico 04).  
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               Gráfico 04: Ocupação do chefe de família do bairro Salgado Filho por domicílios aplicados.  

               Fonte: Nascimento, 2011. 

 

No bairro Cirurgia, 27% dos entrevistados eram compostos por aposentados, 4% 

corresponde a auditor, assistente social, industriário, massoterapeuta, policial, psicóloga, 

técnico em informática, vigilante, 27% eram donas de casa e 14% professores (Gráfico 05). 

 

 
               Gráfico 05: Ocupação do chefe de família do bairro Cirurgia por domicílios aplicados. 

               Fonte: Nascimento, 2011.  
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Constatou-se que no bairro Porto Dantas, 19% dos entrevistados eram aposentados, 

2% agente de saúde, ajudante, babá, comerciante, copeira, etc, 41% eram donas de casa, 5% 

eram eletricista, pedreiro, vigilante e 7% motorista (Gráfico 06).  

 

 
 Gráfico 06: Ocupação do chefe de família do bairro Porto Dantas por domicílios aplicados. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Com relação à ocupação do chefe de família nos três bairros pesquisados, no Salgado 

Filho a maioria (61%) são de aposentados, seguido de outras ocupações que somam (30%) e 

professores (9%). No bairro Cirurgia, a maioria também é composta por aposentados (27%), 

seguido de outras profissões que correspondem a (32%), donas de casa representam (27%) e 

professores (14%). No entanto, o bairro Porto Dantas apenas (19%) dos entrevistados eram 

aposentados e (2%, 5% e 7%) possuíam outras ocupações, as dona de casa compunham 

(41%).  

 

5.1.4 Renda mensal da família  

No que se refere à renda mensal da família, no bairro Salgado Filho, constatou-se que 

a maioria das famílias pesquisadas recebe acima de quatro salários mínimo correspondendo a 

58% aproximadamente, 24% possuía uma renda de três salários mínimos, 9% recebiam quarto 

salários e apenas 9% disseram que recebiam dois salários mínimos (Gráfico 07).  

No bairro Cirurgia, a maioria das famílias, ou seja, 44% recebem três salários 
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dois salários, 7% tinham uma renda mensal de quatro salários mínimos e apenas 4% 

correspondem aos que recebiam um salário mínimo (Gráfico 07).  

Foi identificado que no bairro Porto Dantas, que a maioria das famílias, ou seja, 64% 

recebiam apenas um salário mínimo, 21% menos de um salário, 9% dois salários, 4% são os 

que possuem uma renda de três salários e apenas 2% das famílias entrevistadas disseram que 

recebiam quatro salários mínimos (Gráfico 07).       

      

  
   Gráfico 07: Renda mensal da família. 

   Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 

Analisando os dados levantados acima, ficou evidenciado que o bairro Salgado filho 

possui a maior renda familiar, ou seja, (58%) recebem acima de quatro salários mínimos, 

caracterizando com isso, aquele com mais elevado nível socioeconômico. Em segundo lugar 

ficou o bairro Cirurgia, que apesar de não ser a grande maioria das famílias entrevistadas 

corresponde ao número considerável de (31%), dos que recebem acima de quatro salários 

mínimos. Já no bairro Porto Dantas, 64% das famílias pesquisadas possuem uma renda de um 

salário mínimo.       

Com a publicação do censo 2010, ficou evidente que o bairro Salgado Filho é o que 

apresenta maior rendimento médio mensal, em segundo lugar ficou o bairro Cirurgia e por 

último bairro Porto Dantas conforme os dados do IBGE (Tabela 02).  
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Tabela 02: Rendimento nominal médio mensal e mediano mensal, das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade por bairro 

Rendimento nominal médio mensal e mediano mensal, das pessoas de 

10 anos ou mais de idade por bairro 

Salgado Filho Cirurgia Porto Dantas 

2.573,84 1.072,59 282,18 
                 Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

5.1.5 Números de pessoas da família que residem no domicilio  

Nos domicílios do bairro Salgado Filho que fizeram parte da pesquisa a maioria era 

formada por três pessoas correspondendo a 38% do total, 24% por quatro pessoas, 19% por 5-

6 pessoas e 19% por duas pessoas (Gráfico 08). 

No bairro Cirurgia, 42% das famílias eram compostas por três pessoas, 27% por 

quatro pessoas, 17% por duas, 11% era formada por 5-6 pessoas e apenas 3% das famílias 

eram constituídas por mais de seis pessoas (Gráfico 08).    

Já no bairro Porto Dantas, 38% das famílias entrevistas eram compostas por três 

pessoas, 25% por 5-6 pessoas, 23% por quatro, 10% por mais de seis pessoas e 4% por apenas 

duas pessoas (Gráfico 08).  

 
Gráfico 08: Número de pessoas que moram nos domicílios aplicados por bairro. 

Fonte: Nascimento, 2011. 

 

        

Analisando os dados levantados, relativos ao número de pessoas da família observou-

se que o bairro Salgado Filho possui maior percentual relativo ao número de pessoas 

19% 

38% 

24% 

19% 
17% 

42% 

27% 

11% 

3% 4% 

38% 

23% 
25% 

10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5-6 pessoas > 6 pessoas

Salgado Filho

Cirurgia

Porto Dantas



79 
 

correspondendo a (19%) que eram formadas por duas pessoas na família, no bairro Cirurgia as 

famílias possuíam em sua maioria três e quatro pessoas, correspondendo respectivamente por 

42% e 27%.  No bairro Porto Dantas, o que chamou a atenção em relação aos outros bairros 

estudados foram as famílias que possuíam de 5-6 (25%) ou mais de seis pessoas (10%).     

 

5.1.6 Números de pessoas da família que trabalham 

No tocante as pessoas que compõem as famílias pesquisadas no bairro Salgado Filho, 

38% correspondem a um integrante da família que trabalhava, 38% duas pessoas trabalhavam 

e em 24% nenhuma pessoa da família trabalhava (Gráfico 09).   

No bairro Cirurgia, verificou-se que 31% apenas um integrante da família trabalhava, 

38% duas pessoas, 7% três pessoas e 24% ninguém trabalhava (Gráfico 09). 

  No bairro Porto Dantas, dos domicílios entrevistados 68% somente uma pessoa da 

família trabalhava, em 14% duas trabalhavam, em 2% três pessoas trabalhavam, 2% das 

famílias possuíam de 4 a 5 pessoas trabalhando e 14% dos entrevistados não trabalhavam 

(Gráfico 09).  

 
 Gráfico 09: Número de pessoas da família que trabalham. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 
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Porto Dantas verificou-se um número mais baixo dos que não trabalhavam apenas 14% dos 

entrevistados e 68% apenas um integrante da família trabalhava.    

 

5.1.7. Números de pessoas da família que estudam 

Dos entrevistados do bairro Salgado Filho 43% não estudavam, 48% apenas um 

integrante da família estudava, 9% duas pessoas da família estudavam (Gráfico 10). 

No bairro Cirurgia dos entrevistados, 42% não estudavam, 27% apenas uma pessoa da 

família, 27% duas pessoas e 4% três pessoas da família estudavam (Gráfico 10). 

Em relação ao bairro Porto Dantas, 23% não estudavam, 32% apenas uma pessoa da 

família estudava, 25% dois integrantes da família estudavam, 16% corresponde a três e 4% 

era composta por 4-5 pessoas da família que estudavam (Gráfico 10).     

  

 
 Gráfico 10: Número de pessoas da família que estuda. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 
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5.1.8 Características ambientais  

A intensidade do crescimento urbano na cidade de Aracaju tem sido reflexo do 

crescimento demográfico ocorrido nos últimos anos, principalmente nas áreas periféricas, que 

por sua vez, agregam as classes sociais com menor poder aquisitivo em relação às áreas 

centrais e sul da cidade (Tabela 03). 

 

           Tabela 03: Número de domicílios particulares permanentes (2000-2010) 

 

Período 

Domicílios particulares permanentes 

(Unidades) 

Salgado Filho Cirurgia Porto Dantas 

2000 1.223 1.672 2.544 

2010 1.180 1.586 2.919 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Segundo dados do IBGE, enquanto nos outros bairros houve um decréscimo no 

número de domicílios particulares permanentes, no bairro Porto Dantas aconteceu o contrário 

elevou-se o número de domicílios nos últimos dez anos acarretando com isso, um crescimento 

absoluto de 375 domicílios.  

Conforme Vilar (2006, p. 96), “a metropolização está convidando a população 

aracajuana a uma intensa mobilidade e expulsando, na sua lógica perversa, os menos 

desfavorecidos para as áreas mais problemáticas da cidade”.    

Nesse contexto, a segregação social ocorre, sobretudo pelo processo desigual de 

divisão social do trabalho, refletindo em uma distribuição de renda estabelecida no processo 

de produção. Tal segregação torna-se perceptível especialmente no que se refere à 

infraestrutura e o acesso a alguns serviços básicos, demonstrando que ainda há diferenças na 

qualidade ambiental nos bairros da grande Aracaju.  

A população mais pobre geralmente ocupa áreas mais distantes dos centros e por isso, 

mais baratas e sem infraestrutura adequada ou ineficiente para atender a essa população mais 

carente.   

Segundo Vilar (2006), no que se refere aos indicadores de qualidade ambiental estão 

incluídos abastecimento de água, rede geral de esgoto, coleta regular de lixo. Foram utilizados 
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dados do IBGE para apresentar tais indicadores que correspondem aos bairros Salgado Filho, 

Cirurgia e Porto Dantas (Tabela 04).  

          Tabela 04: Indicadores de qualidades ambientais 

 

Bairros 

Domicílios particulares permanentes  

 Abastecimento 

de água  

Esgotamento 

Sanitário 

Coleta regular 

De lixo 

% % % 

Salgado Filho 99,92 90,68 99,75 

Cirurgia 99,37 89,53 99,56 

Porto Dantas 97,88 35,53 85,75 
              Fonte: IBGE, 2010. 

     

Analisando os percentuais da tabela acima, verificou-se que o bairro com maior 

cobertura de qualidade ambiental é o Salgado Filho, considerado como àquele que possui 

maior renda per capita, e por isso, a qualidade dos seus serviços básicos são avaliados como 

os melhores. Em segundo lugar ficou o bairro Cirurgia e por último o bairro Porto Dantas.  

De acordo com os dados apresentados, pode-se verificar que o bairro Porto Dantas é o 

menos beneficado pela coleta regular de lixo e pela deficiência de sanemaneto básico 

adequado, tudo isso, tem favorecido consequetemente, constante mal cheiro advindos dos 

esgotos a céu aberto e dos focos de lixo na região (Fotografias 13, 14, 15).  

 

 
                  Fotografia13: Esgoto a céu aberto no bairro Porto Dantas. 

                  Fonte: Nascimento, 2011.  
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                  Fotografia 14: Lançamento de esgoto a céu aberto no bairro  

                                           Porto Dantas. 

                  Fonte: Nascimento, 2011.  

 

 

 

 
                  Fotografia 15: Encanamento exposto no bairro Porto Dantas. 

                  Fonte: Nascimento, 2011.  

 

 

Ao contrário das áreas centrais de Aracaju, o bairro Porto Dantas não sofre apenas por 

seus contrates socioeconômicos e de qualidades ambientais, mas também pela ausência de 

vias públicas asfaltadas que tem sido um problema constante para esta comunidade, 

principalmente nos dias chuvosos, onde as ruas tonam-se verdadeiros lamaçais dificultando a 

movimentação dos próprios moradores e podendo até mesmo ocasionar doenças infecto-

parasitárias. (Fotografias 16, 17, 18). 
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 Fotografia 16: Rua sem asfalto no bairro Porto Dantas. 
 Fonte: Nascimento, 2011. 

 

 
 Fotografia 17: Presença de lamaçais no bairro Porto Dantas.  
 Fonte: Nascimento, 2011. 
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 Fotografia 18: Alagamento em períodos de chuva no bairro Porto Dantas.  
 Fonte: Alizete dos Santos, 2011. 

 

Além da ausência de infraestrutura o Porto Dantas conta ainda com a presença de 

focos de lixo por todo o bairro (Fotografias 19 e 20).  

 

 
 Fotografia 19: focos de lixo no bairro Porto Dantas. 

 Fonte: Alizete dos Santos, 2011. 
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  Fotografia 20: Esgoto exposto e focos de lixo. 

Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Conforme Vilar (2006), as diferenças que ocorre nas periferias são basicamente de 

quatro ordens: social, demográfica, paisagística e ambiental. Tais diferenças são perceptíveis 

quando se observa as ruas mal cuidadas, mal projetadas e de piçarras, ou seja, sem 

infraestrutura adequada como é o caso do bairro Porto Dantas. 
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5.2 Situação das condições de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos 

nos três estratos sociais estudados no município de Aracaju 

 

O lixo é um problema que atinge a grande maioria dos municípios brasileiros e não é 

diferente na cidade de Aracaju. Segundo a Administração Estadual de Meio Ambiente - 

ADEMA o lixo a céu aberto é uma problemática que ocorre a mais de 20 anos na cidade.  

Na tentativa de minimizar os impactos ocasionados pelo lixo, o município de Aracaju 

juntamente com os municípios de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, estão criando 

um sistema de gestão integrada feita de forma consorciada para dar um destino mais adequado 

aos resíduos sólidos urbanos gerados nos três municípios. Enquanto isso, os resíduos gerados 

pelo município de Aracaju ainda têm como destinação final o lixão localizado no bairro Santa 

Maria.  

De acordo com o coordenador de resíduos sólidos urbanos e destinação final de lixo da 

EMSURB, na cidade de Aracaju são gerados um mil e cem toneladas de lixo por dia, sendo 

que destes 470 toneladas são de resíduos sólidos domiciliares. O mesmo disse ainda, que não 

existe um plano de gestão de resíduos sólidos no município, mas que já está sendo elaborado 

para atender a demanda de lixo produzido na cidade.  

Diante da inexistência de um plano de gestão adequado para a destinação final dos 

resíduos sólidos o Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) entrou com uma ação 

contra o município de Aracaju com o intuito de interditar os lixões de Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro e São Cristóvão. No acordo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

assinado em 2006, os prefeitos desses municípios se comprometeram a implantar um aterro 

sanitário licenciado, para receber os resíduos sólidos dos municípios, mas os prazos do TAC 

não foram cumpridos. 

Segundo Souza (2011), a prefeitura de Aracaju sugeriu um terreno para o aterro há 

cinco anos, mas até o momento não recebeu licenciamento ambiental da ADEMA, e, portanto, 

o local escolhido não pode ser utilizado. Outro ponto em discussão é o perigo causado pelo 

lixão do bairro Santa Maria, este por estar próximo do aeroporto de Aracaju estaria causando 

sérios riscos, já que o lixão fere as regras do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), 

que veda instalações deste tipo num raio de 20 quilômetros dos Aeroportos. 

Ainda conforme Souza (2011), o Diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio 

Ambiente 27% dos municípios brasileiros possuem aterros sanitários e que a partir de agosto 
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de 2012, os estados e municípios têm que elaborar seus planos, definindo consórcios para a 

implantação de um aterro. A nova política nacional de resíduos sólidos define um conjunto de 

metas que devem ser cumpridas, destacando que a partir de 2014, nenhum resíduo deve 

chegar aos aterros sem o prévio tratamento.  O diretor de ambiente urbano ressalta ainda, que 

a construção de consórcios públicos para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos é uma 

tendência que deve ser adotada pelos municípios para a destinação final mais adequada, além 

de evitar a proliferação de doenças relacionadas ao lixo. 

 A prestação de serviço de limpeza urbana de Aracaju é realizada por uma empresa 

terceirizada, que é responsável pelo recolhimento do lixo e limpeza pública da cidade. A 

empresa possui atualmente 28 caminhões operando em Aracaju (fotografia 21). 

 
Fotografia 21: Caminhão coletor urbano. 

Fonte: Blog Wal Cordeiro, s.d. 

 

Em determinados pontos da cidade, a exemplo o bairro Porto Dantas, o caminhão 

coletor não chega devido ao difícil acesso e declividade de algumas ruas. Então, a empresa 

contrata carroceiros para recolher o lixo onde o caminhão não consegue coletar como mostra 

a imagem abaixo.    
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Fotografia 22: Carroceiro recolhendo o lixo no Bairro Porto Dantas. 

                       Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Mesmo com a coleta regular de lixo por terceiros, observou-se que no bairro Porto 

Dantas existe ainda uma grande dificuldade do poder público municipal, para fazer a limpeza 

pública do bairro, pois em alguns pontos os próprios moradores jogam sacolas com lixo 

doméstico, latas, plásticos, tecidos e demais componentes restantes das atividades humanas 

(Fotografia 23). 
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Fotografia 23: Local onde o lixo era despejado por moradores no bairro Porto Dantas. 

Fonte: Nascimento, 2011. 

 

A dificuldade da limpeza pública se dá principalmente pela ausência de ruas asfaltadas 

e do próprio saneamento básico no bairro.   

No que confere aos bairros Salgado Filho e Cirurgia as condições de infraestruturas e 

coleta de lixo são consideradas satisfatórias pelos moradores, porém no que se refere à 

limpeza pública urbana do bairro a maioria dos domicílios entrevistados, principalmente o 

Salgado Filho e Porto Dantas avaliam este requisito como insatisfatório.     

5.3 Separação do resíduo para a coleta seletiva  

Diante das enormes quantidades de resíduos gerados pela sociedade, a coleta seletiva 

aparece planejando ações que possam contribuir para a limpeza pública urbana, aumentando a 

vida útil dos aterros, além de proporcionar a preservação ambiental e a prática da cidadania. 

A coleta seletiva consiste em separar o material passível de ser reciclado como vidro, 

alumínio, metais-ferrosos, plásticos, papeis, entre outros. Cada município tem a 

responsabilidade da coleta regular e destinação adequada dos resíduos.  

Apesar dos dados do IBGE demonstrarem que houve um avanço em relação à coleta 

seletiva nos municípios, o percentual ainda é considerado baixo, principalmente na região 
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nordeste, onde a prática da coleta mostra-se ainda muito tímida em relação ao volume de 

resíduo gerado na região.  

Conforme o coordenador de resíduos sólidos urbanos da EMSURB, no município de 

Aracaju, a coleta seletiva foi instituída através do projeto lixo e cidadania, coordenado pelo 

Ministério Público de Sergipe, em parceria com o UNICEF, UFS, Prefeitura de Aracaju, TIM, 

INFRAERO, entre outros. Através do apoio à Cooperativa dos Agentes Autônomos de 

Reciclagem de Aracaju (CARE),  uma instituição que tem como proposta a inclusão social 

dos catadores de lixo, mediante a construção de uma unidade produtiva para o beneficiamento 

e comercialização de material reciclável. Este projeto contribui para o sustento de 45 famílias 

que trabalham diretamente na cooperativa que fica localizada no Bairro Santa Maria na 

Capital. 

 No dia 17.11.2011, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 

o projeto de lei que regulamenta a profissão de catador de materiais recicláveis. A proposta 

ressalta que para trabalhar como catador ou reciclador, é necessário fazer o registro na 

Superintendência Regional do Trabalho e emprego garantindo assim, a formalização da 

profissão.  

De acordo com o coordenador de resíduos sólidos urbanos, a Care vem beneficiando 

60 toneladas/mês de material reciclável, proveniente de alguns bairros e conjuntos nos quais a 

prefeitura implantou o sistema de coleta seletiva. Logo, este sistema de coleta é feito porta a 

porta, mediante a comunicação prévia dos moradores que desejam contribuir com a coleta 

seletiva, ficando responsável pela coleta a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), 

que encaminha o material selecionado pelos moradores para a cooperativa. 

 O município conta ainda com os PEV´s, que são pontos de entrega voluntária 

existindo atualmente oito, distribuídos por alguns bairros da capital, sendo que dois deles 

estão localizados na zona norte.    

No município de Aracaju a reciclagem tem proporcionado a várias famílias melhorias 

no nível de renda e nas condições de trabalho. Antes da criação da Care essas famílias se 

arriscavam no próprio lixão onde desenvolviam as atividades de catação na Lixeira da Terra 

Dura. 

A coleta seletiva tem um papel fundamental na sociedade e por isso, a mesma deve 

contribuir para a continuidade deste trabalho que colabora significativamente para a 
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conservação do meio ambiente tanto natural como urbano, além de ajudar no 

desenvolvimento social de várias famílias, como já salientado anteriormente.  

Nesse sentido, levantou-se informações junto aos moradores dos bairros pesquisados 

tais como: se o morador faz a separação do lixo para a coleta seletiva; se o mesmo já ouviu 

falar de coleta seletiva no bairro, por parte do poder público, e se estaria disposta a ajudar de 

alguma maneira a coleta seletiva no bairro. 

Quanto à separação dos resíduos para a reciclagem dos domicílios pesquisados no 

bairro Salgado Filho 72% disseram separar e 28% que não o fazem. Nos domicílios do bairro 

Cirurgia que fizeram parte do trabalho, ficou constatado que 48% separam para a coleta 

seletiva enquanto 52% que disseram não. No bairro Porto Dantas apenas 55% separam o 

resíduo para a coleta seletiva e 45% não o fazem (Gráfico 11). 

 

 
 Gráfico 11: Percentual dos domicílios que fazem a separação do resíduo para reciclagem. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Com relação a terem ouvido falar de coleta seletiva no bairro por parte do poder 

público, dos domicílios pesquisados no Salgado Filho 47% responderam que sim e outros 

53% disseram que nunca ouviram falar. No bairro Cirurgia 48% dos entrevistados disseram 

que já ouviram, enquanto que outros 52% que não. Já em Porto Dantas dos domicílios 

entrevistados sobre a coleta seletiva no bairro 34% responderam que já tiveram informações 

por parte da prefeitura sobre a coleta seletiva, enquanto outros 66% responderam que nunca 

ouviram falar (Gráfico 12). 

72% 

48% 

55% 

28% 

52% 

45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Salgado Filho Cirurgia Porto Dantas

SIM

NÃO



93 
 

 

  
 Gráfico 12: Percentual dos domicílios que ouviram falar no bairro sobre coleta seletiva  

                    por parte do poder público municipal. 

 Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Quando perguntados se estariam disposto a ajudar de alguma maneira na coleta 

seletiva, dos domicílios do bairro Salgado Filho 86% afirmaram que sim e apenas 14% 

disseram que não tinham nenhum interesse em contribuir com a coleta seletiva. No bairro 

Cirurgia a grande maioria 93% disseram que sim e apenas 7% que não. Já no bairro Porto 

Dantas 62% disseram que sim, enquanto 38% disseram que não (Gráfico 13). 

 

 
                    Gráfico 13: Percentual dos domicílios que estariam dispostos a contribuir com a coleta  

                                          seletiva.              

                      Fonte: Nascimento, 2011. 
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Analisando os dados levantados acima, constatou-se que o bairro Cirurgia teve o 

menor percentual daqueles que contribui para a coleta seletiva, no entanto o mesmo obteve 

maior percentagem quando perguntado, se já ouviram falar sobre coleta seletiva no bairro por 

parte do poder municipal. Apesar destes resultados, verificou-se através da entrevista que o 

bairro demonstrou maior interesse em contribuir com a coleta seletiva que os demais 

estudados. 

O bairro Salgado Filho teve o menor percentual no que se refere à separação do 

resíduo para a coleta seletiva. A maioria dos entrevistados disse que estariam dispostos a 

contribuir com a coleta seletiva, apesar de ouvir muito pouco sobre esse assunto por parte do 

poder público.     

No bairro Porto Dantas apesar de existir uma cooperativa de catadores (45%) dos 

entrevistados responderam que não fazem a separação do resíduo para a coleta seletiva e a 

maioria disse que nunca ouviu sobre esse assunto no bairro por parte do município, porém a 

maioria dos entrevistados demonstrou interesse em contribuir ativamente para a coleta 

seletiva. 

Para a melhoria da coleta seletiva a Prefeitura pode trabalhar em conjunto com os 

catadores e recicladores, parceria esta que poderia contribuir de forma que ambos saiam 

ganhando, além da própria sociedade.   

 

5.4 Satisfação com a limpeza pública e coleta de lixo   

O acúmulo de resíduos gera vários problemas, dentre eles a poluição ambiental e 

também visual, podendo provocar danos à saúde da população através dos vetores 

transmissores de doenças que são atraídos pelo lixo.    

No tocante em relação à limpeza pública urbana, o nível de satisfação nos domicílios 

pesquisados do bairro Salgado Filho 43% disse estar satisfeitos com o serviço de limpeza 

contrário aos 57% que se declaram estar insatisfeitos. No bairro Cirurgia ficou constatado que 

a maioria dos 79% está satisfeito contra uma minoria de 21%. Já no bairro Porto Dantas 

observou-se que apenas 34% disseram estar satisfeito com a limpeza urbana enquanto 66% 

informaram estar insatisfeitos (Gráfico 14).  
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                      Gráfico 14: Percentual dos domicílios que estariam satisfeitos com o serviço de limpeza.             

                    Fonte: Nascimento, 2011. 

 

De acordo com o gráfico apresentado, contatou-se que para a grande maioria dos 

entrevistados do bairro Porto Dantas está insatisfeito com o serviço de limpeza pública 

urbana, e a declaração principal era devido a precariedade da coleta e limpeza do bairro, 

lembrando que nos outros dois bairros a coleta de lixo domiciliar acontece diariamente 

diferente do que ocorre no bairro Porto Dantas que é em dias alternados.  

As classes sociais envolvidas na pesquisa demonstraram não saber a destinação final 

do lixo produzido em suas residências, porém se mostraram interessadas em contribuir de 

alguma maneira com a coleta seletiva, uma vez que eles têm conhecimento da importância da 

separação dos materiais potencialmente recicláveis, tanto para o meio ambiente como para 

sociedade.        

 

5.5 Análise da composição gravimétrica e geração per capita dos resíduos sólidos 

domésticos nos três bairros estudados 

Os resíduos sólidos domiciliares predominantes nas áreas urbanas apresentam em sua 

composição elevado percentual de matéria orgânica e outros componentes como embalagens 

plásticas, papeis, vidro, metais ferrosos, entre outros. Sendo o resíduo sólido uma massa 

heterogênia resultante das atividades humanas, observa-se que o mesmo vem sofrendo 

modificações ao longo dos anos, devido ao desenvolvimento econômico e tecnológico do 

país, em razão da ascensão econômica de algumas classes sociais.  
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O problema de limpeza pública e de geração de resíduo exige estudos e projetos para 

que se possa garantir a qualidade do meio ambiente. Por isso, a composição gravimétrica 

(percentual de cada componente em peso) é o mais indicado para conhecer os principais 

materiais gerados por uma comunidade.    

Após análise dos dados foi possível fazer o levantamento da geração média per capita 

por bairro que se deu em períodos sazonais diferentes, verão-inverno, e também da produção 

individual de cada componente gerado nos três bairros estudados.  

Em relação à geração média per capita ficou constatado que no verão o bairro Salgado 

Filho foi o que mais produziu resíduos sólidos domiciliares, seguido pelo bairro Porto Dantas 

e Cirurgia respectivamente (Gráfico 15).  

                                       
Gráfico 15: Geração média per capita por bairro Kg/hab.dia (verão).             

   Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Já no inverno a geração média per capita não alterou a ordem de produção dos 

resíduos sólidos domiciliares, ficando o bairro Salgado Filho como o que mais gerou 

Kg/hab.dia seguido do bairro Porto Dantas que se aproximou mais na geração média ao 

primeiro bairro e por último o bairro Cirurgia (Gráfico 16).     
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  Gráfico 16: Geração média per capita por bairro Kg/hab.dia (inverno).              

                  Fonte: Nascimento, 2011. 

 

A ocupação do chefe de família é uma característica que reflete na renda mensal da 

mesma, e tem por consequência, o maior ou menor consumo de produtos, que por sua vez, 

influência diretamente na geração e na composição dos resíduos sólidos domiciliares. 

Para a composição física dos resíduos existem normas apropriadas para a amostragem 

e a caracterização dos tipos de resíduos. A caracterização procura obter o número de amostras 

representativas devendo levar em consideração as questões temporais, pois os resíduos podem 

variar de acordo com o dia, a semana e o mês, alguns condicionantes como fatores 

econômicos e culturais também podem influenciar SILVA, JOIA & LEME (2000 apud 

BERRÍOS, 2002, p. 16).     

  Na análise de composição gravimétrica foi verificado que a matéria orgânica 

caracterizado por resto de alimentos, teve seu maior percentual encontrado no bairro Salgado 

Filho correspondendo a 74,3% no verão. Foi observado que o maior volume de matéria 

orgânica nesta classe está relacionado ao hábito de consumir mais se comparado as outras 

classes sociais pesquisadas (Gráfico 17). 

O segundo maior produtor de matéria orgânica foi bairro Cirurgia que teve um valor 

expressivo de 70,8% no verão (Gráfico 17). 

O bairro Porto Dantas teve menor participação percentual na geração de matéria 

orgânica correspondendo a 57,9% no verão. Isso se deve pelo maior aproveitamento da 

matéria orgânica, pois a sobra desse componente serve de alimentação para os pequenos 

animais domésticos (Gráfico 17).  
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 Gráfico 17: Produção da matéria orgânica (verão).               

                  Fonte: Nascimento, 2011. 

 

No período de inverno a geração de matéria orgânica nos bairros teve uma redução, 

em relação ao período anterior, exceto o bairro Porto Dantas que apresentou elevação de 

matéria orgânica neste período (Gráfico 18).  

 
 Gráfico 18: Produção da matéria orgânica (inverno).                

 Fonte: Nascimento, 2011. 

 

Com estes resultados, observou-se que as pessoas que habitam os bairros de poder 

aquisitivo mais elevado tendem a desperdiçar maior volume de matéria orgânica que as 

demais classes estudadas.  
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Na análise de composição gravimétrica, verificou-se que a produção de materiais 

inorgânicos caracterizado como aquele que não tem origem biológica, sendo passíveis de 

reciclagem, a exemplo: papel; papelão; vidro; plástico mole; plástico duro; pet; papel 

acetinado; alumínio; metal ferroso; ossos; copo descartável; tecidos ou trapos e madeira. A 

maior percentagem foi no bairro Cirurgia 22,06% no verão. O segundo maior produtor de 

matéria inorgânica foi Porto Dantas correspondendo a 21,98% no verão e por último o 

Salgado Filho com 17,86% verão. Deve-se ressaltar que apesar de terem gerado uma menor 

percentagem de materiais inorgânicos estes, produziram mais materiais potencialmente 

recicláveis com elevado valor agregado em comparação aos gerados no bairro Porto Dantas 

(Gráfico 19). 

 

    
    Gráfico 19: Produção da matéria inorgânica (verão).                

    Fonte: Nascimento, 2011. 

 

No que se refere à produção de recicláveis no período de Inverno o bairro Cirurgia 

teve o percentual mais significativo com 28,59% seguido do Porto Dantas 24,54% e por 

último o Salgado Filho com 19,24%, em relação ao período anterior, os bairro demonstraram 

acréscimos na produção de materiais inorgânicos (Gráfico 20).  
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  Gráfico 20: Produção da matéria inorgânica (inverno).                

  Fonte: Nascimento, 2011 
 

Verificou-se que no bairro Porto Dantas o número de pessoas por domicilio é 

composto por três, cinco e seis pessoas, sendo que na maior parte dos domicílios do mesmo, 

apenas uma pessoa da residência possuía renda fixa, demonstrando então, que a família 

encontra dificuldades em adquirir materiais potencialmente recicláveis, tanto em quantidade 

como em qualidade, consumindo, portanto, os alimentos mais básicos. Isto foi perceptível na 

análise de composição gravimétrica, onde identificou-se que a geração de resíduos do bairro 

Porto Dantas era composta basicamente de matéria orgânica.    

Constatou-se que a geração de papel, papelão, vidro, pet e metal- ferroso tiveram seu 

maior percentuais encontrado no bairro Cirurgia. Isto provavelmente deve-se a ascensão 

econômica de algumas classes, que vêm consumindo mais materiais potencialmente 

recicláveis. 

Embalagens do tipo longa vida foi encontrado com maior frequência nos bairros 

Salgado Filho e Cirurgia, porém o descarte desse tipo de material não foi encontrado no Porto 

Dantas, pois não condiz com a sua realidade socioeconômica. 

 Dentre os materiais recicláveis o mais difícil de ser encontrado principalmente no 

bairro Porto Dantas foi o metal não ferroso, representado pelas latas de alumínio, devido ao 

seu valor agregado para a reciclagem.      

   Como já dito anteriormente, algumas embalagens mais simples como papel 

acetinado, plástico duro e plástico mole/filme, representado por sacolas plásticas, são 
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geralmente utilizadas para acondicionar lixo tiveram maior incidência no bairro Porto Dantas, 

demonstrando que apesar de ser um local com menor renda per capita, existe a presença do 

consumo destes tipos de embalagens.  

Outro dado interessante, diz respeito ao descarte de fralda, que teve seu percentual 

mais elevado no bairro Porto Dantas, demonstrando com isso, maior incidência de crianças 

recém nascidas e de colo no bairro.  

Os trapos também tiveram maior predominância no bairro Porto Dantas. Nos outros 

bairros provavelmente há doação de roupas, para as classes mais carentes fazendo com que 

estas descartem com mais frequência no lixo.   

A categoria restos e diversos é composto por sobras contidas depois da caracterização 

de todos os componentes seria os pequenos fragmentos de rocha e areia. Observa-se que este 

encontra-se com maior relevância no Porto Dantas por ser um bairro onde a carência de ruas 

asfaltadas e por isso, há maior concentração desse componente no lixo. 

Na tabela 05 apresenta-se a Composição Gravimétrica dos resíduos dos bairros 

estudados, em dois momentos distintos.   
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Tabela 05: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares da cidade de Aracaju 

 Nascimento, 2011. 
   *Verão 

   ** Inverno 

 

No contexto geral dos componentes dos resíduos sólidos investigados neste trabalho, a 

parcela que é realmente considerada lixo, ou seja, os materiais que não são passíveis de 

reciclagem ou reaproveitamento são: fralda descartável; absorvente; isopor; lenço de papel; 

louça; papel higiênico; pilha; creme dental; ponta de cigarro; casca de coco; lã de aço; resto e 

diversos. Tendo respectivamente os seguintes valores para os três bairros: Bairro Salgado Filho 

7,84% no verão e 9,66% no inverno; Bairro Cirurgia 7,14% verão e 9,61 no inverno; Porto 

Dantas 20,12% verão e 16,08% no inverno (Tabela 06). 

Classe 

econômica 

Salgado filho Cirurgia Porto Dantas 

Estação do ano V* I** V I V I 

Componentes % % % 

Mat. Orgânica 74,3 71,1 70,8 61,8 57,9 59,38 

Papel  1,60 4,3 1,81 6,3 2,79 3,4 

Papel acetinado 1,33 0,37 0,76 0,8 3,35 1,76 

Papelão  1,68 1,84 1,35 3,2 2,22 1,26 

Vidro 1,7 - 2,2 1,1 0,29 0,35 

Borracha - - 0,1 - - 0,84 

Plástico mole 4,9 5,77 5,95 5,5 5,05 6,86 

Plástico Duro 1,7 1,58 3,65 3,4 3,04 4,76 

Pet 0,71 2,09 2,8 2,9 1,08 2,23 

Longa Vida 1,1 1,08 0,52 1,1 0,04 0,68 

Alumínio 0,38 0,08 0,35 0,46 - 0,04 

Metal Ferroso 2,6 1,29 1,04 3,3 0,76 1,14 

Fralda e absorv. 4,5 7,94 2,4 3,45 12,7 9,07 

Isopor 0,35 0,17 0,28 0,5 0,15 0,09 

Lousa - - - - 1,4 - 

Tecido  - 0,84 0,7 0,49 2,69 0,77 

Lenço de papel 0,51 - - - - - 

Papel higiênico 1,18 1,13 3,0 1,8 2,16 1,74 

Madeira  - - - - 0,57 0,07 

Osso  0,16 - 0,65 - 0,04 0,35 

Pilha  0,05 - - 0,13 - - 

Copo descartável  - - 0,18 0,04 0,06 0,03 

Creme dental - - 0,13 - - - 

Ponta de cigarro - - 0,05 0,08 - - 

Casca de coco - - - - 0,12 - 

Lã de aço - - - - 0,04 - 

Resto e diversos 1,25 0,42 1,28 3,65 3,55 5,18 
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 Tabela 06 Resumo da Composição Gravimétrica de Matéria Orgânica, Matéria 

Inorgânica e Lixo dos bairros estudados, em dois momentos distintos. 

   

Classe econômica Salgado Filho Cirurgia Porto Dantas 

Estação do Ano V I V I V I 

Componentes             %              %                % 

Mat. Orgânica 74,3 71,1 70,8 61,8 57,9 59,38 

Mat. Inorgânica 17,86 19,24 22,06 28,59 21,98 24,54 

Lixo 7,84 9,66 7,14 9,61 20,12 16,08 

Nascimento, 2011. 

 

A quantidade e a composição dos resíduos sólidos domésticos são fatores que 

dependem de questões socioeconômicas, culturais e do nível educacional, que podem também 

influenciar dentre outros, na própria separação do resíduo para a coleta seletiva. A exemplo 

disto verificou-se que o Salgado Filho foi o bairro que mais contribui com a coleta seletiva. O 

Salgado Filho e o Cirurgia caracterizado como de classe alta e média respectivamente, 

tiveram as maiores presenças de embalagens e também de matéria orgânica, contrariando o 

conceito de que quanto maior o nível educacional menor a incidência de matéria orgânica.     
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
O espaço urbano de uma cidade é dividido por áreas e segmentos socias que se 

diferenciam por seus vários contextos socias, econômicos e ambientais. Dentro desse espaço 

aparecem as desigualdades que vão desde as questões de infraestrutura, nível educacional e 

econômico. Tais fatores refletem na geração de resíduos sólidos domiciliares produzidos por 

esses segmentos socias diversos.    

Do ponto de vista histórico os resíduos são um problema que as cidades enfrentam 

desde o seu surgimento e com o passar do tempo tais problemas vêm ganhado maiores 

proporções. Isso porque, os padrões e os níveis de consumo mostram-se cada vez mais 

expansivo. Nos dias atuais, nos deparamos com a era dos descartáveis, onde tudo tem um 

prazo determinado para acabar, gerando com isso, a necessidade individual de consumir algo 

novo a cada dia.  

Vale ressaltar que os padrões de consumo e os níveis de consumo variam de acordo 

com a posição social ocupada pelos consumidores, sendo que os indicadores socioeconômicos 

têm a capacidade de influenciar diretamente no poder de compra e consequentemente na 

geração de resíduos. 

Através deste trabalho, identificou-se que as questões sociais e econômicas 

proporcionam as classes com maior poder aquisitivo consumir mais em quantidade e em 

qualidade os materiais potencialmente recicláveis e também gerarem mais matéria orgânica, 

diferentemente do que foi observado na classe com menor poder aquisitivo, onde a incidência 

de matéria orgânica foi menor, devendo-se a isso as questões culturais em aproveitar boa parte 

da matéria orgânica para o consumo próprio ou como alimento para os animais domésticos. 

Constatou-se, ainda, que o bairro Porto Dantas houve maior geração de fralda descartável 

caracterizando a existência de um número elevado de crianças recém-nascidas ou de colo. 

Os indicadores de qualidade ambiental aqui analisados serviram para 

demonstrar/comparar os serviços básicos como água, esgotamento sanitário, coleta de lixo 

oferecido aos três bairros pesquisados que depois de analisados foi ratificado que as cifras 

maiores encontram-se nos bairros com melhor renda per capita. No que se refere 

principalmente ao esgotamento sanitário do bairro Porto Dantas, existe uma grande 

desigualdade em relação aos outros bairros pesquisados e por isso não tem atendido a 

demanda da população deste bairro mais carente. 



106 
 

Verificou-se também que no Porto Dantas existem vários focos de lixo tornando-se um 

problema que tem se agravado pela ineficiência da coleta regular e pela falta de 

conscientização ambiental da própria população. 

Como dito anteriormente, os resíduos sólidos domiciliares apresentam-se como um 

grave problema urbano ambiental, e diante disto, julga-se necessário estabelecer medidas de 

maior reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. 

Existe atualmente, todo um aparato jurídico-ambiental que determina melhores formas 

de acondicionar ou tratar os resíduos sólidos em prol da saúde humana e do desenvolvimento 

sustentável, cabendo aos municípios elaborarem um plano de gestão para o tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos podendo os mesmo criarem consórcios públicos para a implantação 

mais adequada da gestão de RSU. 

A presente pesquisa pretendeu contribuir para o conhecimento dos principais 

indicadores que influenciam na geração dos resíduos sólidos domiciliares produzidos nas três 

classes socias diferenciadas, dando suporte aos futuros gestores em desenvolver as diversas 

etapas da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos.  

A análise quali-quantitativa dos resíduos sólidos produzidos por uma cidade torna-se 

importante para definir melhores formas de manejo mais adequado ao município e para a 

implantação da coleta seletiva. Outro fator importante é que através do conhecimento de 

quanto se produz pode-se dimensionar a frota, o tipo de veiculo coletor e o número de 

funcionários para a coleta (BERRÍOS, 1977 apud LEME & JOIA, 2006, p. 37).  

Mediante o que foi explicitado, recomenda-se:  

 O planejamento entre prefeitura, empresas privadas e a sociedade civil na composição 

da gestão integrada dos resíduos sólidos, este deve ser baseados em critérios 

ambientais, sanitários e econômicos compreendendo a coleta, tratamento e disposição 

final adequada dos resíduos sólidos; 

 Criação de estratégias relacionadas ao desenvolvimento de ações em educação 

ambiental, no sentido de sensibilizar a população para a importância da coleta seletiva; 

 Criar campanhas nas comunidades visando à separação adequada dos resíduos para 

reciclagem ensinando a separação dos materiais por categorias;     

 Ofertar em comunidades carentes oficinas para reaproveitar os resíduos que iriam para 

o lixo; 

 Incentivar campanhas coletivas de coleta de lixo na própria comunidade; 
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 Colocar mais PEVs como caçambas, containers, tambores com a identificação e em 

locais de fácil acesso; 

 O poder municipal deve designar infraestrutura, veículos especiais e pessoais 

designado exclusivamente para informar ao morador dia e horário em que será 

efetivada a coleta do material para a reciclagem; 

 Criar usinas de triagem empregando os antigos catadores do lixão reincorporando-os 

no trabalho formal; 

 Criar também uma usina de compostagem com aproveitamento energético 

minimizando, assim, os resíduos e prolongando a vida útil dos aterros.   

      

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos no lixão é um problema considerado 

altamente impactante por produzir diversos gases poluentes e também por gerar o chorume, 

que pode ocasionar grandes impactos ao meio ambiente como a poluição dos rios, das águas 

superficiais e sua infiltração pode atingir os aquíferos subterrâneos. 

  Na região metropolitana de Aracaju os resíduos são dispostos no lixão do bairro 

Santa Maria, e segundo o coordenador de resíduos sólidos urbanos e destinação final de lixo 

da EMSURB, lá não existe nenhum tipo de monitoramento ambiental e nem fiscalização em 

relação à presença de pessoas. O Ministério Público através de uma ação judicial solicita que 

a administração pública municipal encontre uma área para o aterro sanitário e que crie 

mecanismos de reaproveitamento dos resíduos.  

O agravamento da problemática ambiental baseado no presente padrão de consumo, a 

ausência de espaços para os depósitos de lixo compreende as dimensões dos atuais problemas 

ambientais, assim a preservação ou conservação da natureza através das ações de reutilização, 

reciclagem é uma maneira de conter o desperdício de materiais e fontes de energia.  

Por último, é conveniente destacar a importância da implantação do ICMS ecológico 

ou socioambiental, que segundo Hempel et al.( 2008), inclui critério ecológicos de unidades 

de conservação, e também questões relacionadas aos resíduos sólidos e saneamento 

ambiental. Outrossim, uma parte  do ICMS ecológico pode ser utilizado para a criação ou 

manutenção de usinas de compostagem ou aterros sanitários incentivando, portanto,  o 

município a zelar pelo meio ambiente mediante a aplicação da preservação e da compensação 

financeira. Ressaltando, que por si só esta medida não resolve os problemas ambientais, mas é 

um caminho para o desenvolvimento sustentável.  
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA AO COORDENADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E DESTINO FINAL DA EMSURB – ARACAJU. 

 

 

 

 
ENTREVISTADO:  

DATA DA ENTREVISTA: 

 

1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

a) Existe algum plano na gestão dos resíduos sólidos municipal? (Colocar fluxograma) 

b) Quais os órgãos responsáveis por esta gestão? 

c) Quanto é a produção de RSU per capita diária? 

d) O município cobra pelo serviço de limpeza urbana e coleta de lixo? Em caso positivo 

qual a forma de cobrança? 

(  ) Sim            (  ) Não 

          

(  ) Taxa especifica  

(  ) Tarifa de serviços especiais 

(  ) Tarifa junto com o IPTU 

(  ) Outos______________________. 

 

e) Qual o percentual do orçamento municipal destinado ao serviço de limpeza pública 

urbana e coleta de lixo? 

f) Quanto a prefeitura gasta com a coleta de lixo domiciliar por mês? 

g) Qual o percentual de domicílios no município que tem o lixo coletado? 
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h) Onde se dá a destinação final dos resíduos no município? (mapa anexo do local). 

i) Com a nova Lei Federal 12.305 fica proibido o lançamento dos resíduos in natura a 

céu aberto devendo o município criar meios para reaproveitar/reciclar os resíduos 

sólidos urbanos. Como o município está se preparando para o cumprimento desta lei 

até 2014? 

j) Quais os programas e projetos atuais existente no município em relação aos RSU? 

k) O município tem Plano Diretor de RSU? 

l) Qual a situação do município em relação a: 

 

a) Novos locais para a destinação do lixo? 

b) Recuperação de áreas contaminadas pelo lixo? 

c) Programa de conscientização através da educação ambiental?       

 

m) Em que situação se encontra o projeto de instalação do aterro sanitário? 

 

2. SOBRE COLETA SELETIVA 

a) Existe coleta seletiva no município? 

(  ) Sim           (  ) Não  

b) Se existe como essa coleta é feita nos bairro? 

c) Existe algum veiculo especial para a coleta do material para reciclagem? 

d) Para onde é levado esse material? 

e) De quem é a iniciativa do projeto de implantação da coleta seletiva? 

 

(  ) Prefeitura      (  ) Associação/cooperativa   

(  ) Iniciativa privada          

     

f) Quantas cooperativas existem cadastradas no município? 

 

3.  GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS   

 

a) A coleta e o transporte dos resíduos são efetivados pelo: 

(  ) Pelo próprio município    (  ) Por empresa terceirizada    
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b) Todos os bairros são atendidos pela coleta? 

c) Em alguns bairros o acesso do caminhão coletor é limitado de que maneira é feito a coleta 

nesses bairros?  

d) Existe caminhão coletor suficiente para atender todo o município?  

e) O município dar algum tipo de tratamento aos resíduos sólidos? Se sim quais são eles: 

(  ) Reciclagem 

(  ) Compostagem 

(  ) Incineração 

(  ) Outro____________________________. 

 

f) Por que existe PEV’s nos bairros com poder aquisitivo mais elevado? 

g) Por que em alguns bairros a coleta do lixo ocorre diariamente enquanto em outros bairros 

não? 

h) Na disposição final dos resíduos sólidos existe monitoramento ambiental?  
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APÊNDICE B 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MORADORES DOS BAIRROS SALGADO 

FILHO, CIRURGIA E PORTO DANTAS – ARACAJU. 

 

 

Prezado Sr. (a) Morador (a) 

 

Esta pesquisa é de cunho científico onde os resultados farão parte de um estudo relativo a três 

bairros de Aracaju como Porto Dantas, Cirurgia e Salgado Filho. 

As análises farão parte de uma atividade em que se pretende confrontar o nível de lixo 

produzido e o resultado fará parte da minha dissertação de mestrado. 

Da minha parte, afirmo que os nomes dos moradores estarão mantidos em completo 

anonimato.   

 

A ser respondido pelo morador do domicilio o(a) chefe de família. 

 

Morador (a) ___________________________________________________Data___/___/___ 

 

Endereço (rua, nº) ______________________________________________Bairro_________ 

 

1. DADOS DA FAMÍLIA 

  

  a) Tempo que mora na residência____________. 

  b) Quantas pessoas moram na residência ____________. 

  c) Qual o grau de escolaridade do chefe de família: 

 

(  ) ensino fundamental incompleto          (  ) ensino superior incompleto 

(  ) ensino fundamental completo             (  ) ensino superior completo 

(  ) ensino médio incompleto                    (  ) nenhum 

(  ) ensino médio completo 

 

d) Profissão: ___________________________________. 

e) Nível escolar: 
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(  ) Escola Pública                                        (  ) Escola Privada 

 

f) Renda mensal da família:  

 

(  ) menor que um salário mínimo 

(  ) um salário mínimo  

(  ) dois salários mínimos 

(  ) três salários mínimos 

(  ) quatro salários mínimos 

(  ) maior que quatro salários mínimos 

 

 

g) Quantas pessoas trabalham na família? 

 

h) Quantas pessoas estudam na família? 

 

i) Existe prestação de serviço doméstico? 

(  ) Não                                                                  (  ) Sim 

 

j) Nos últimos 12 meses houve algum caso de doença infecto parasitária?  

 

(  ) Sim                                                                                     (  ) Não 

 

Quais?__________________. 

 

2. ITENS DE POSSE DA FAMÍLIA 

 

(  ) Automóvel                                                               (  ) Máquina de lavar roupas 

(  ) Televisor                                                                  (  ) Geladeira comum ou freezer   

(  ) Computador                                                             (  ) Aspirador de pó 

(  ) DVD                                                                        (  ) Rádio (excluindo do carro) 

(  ) Aparelho de ar condicionado                                   (  ) Microondas 

(  ) Telefone residencial  

 

 

3.  DADOS ESPECÍFICOS SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 

a) Qual o destino do despejo do lixo: 

 

(  ) caixa coletora                                                                                 

(  ) enterramento                                                                                              

(  ) queima 

(  ) terreno baldio 

 b) De que maneira o lixo doméstico são acondicionados: 
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(  ) saco plástico  

(  ) balde plástico 

(  ) vasilhame plástico de pneu 

(  ) outros: _____________________________. 

 

 

c) Você faz algum tipo de separação do resíduo?  

 

d) Você reaproveita algum material que poderia se jogado no lixo? Quais?  

 

(  ) SIM                                                                        (  ) NÃO 

 

(  ) papel/ papelão  

(  ) vidro 

(  ) plástico  

(  ) metal 

(  ) outros: ______________________________. 

 

e) Qual a freqüência em que passa o serviço de coleta de lixo: 

 

(  ) diária  

(  ) 2 vezes por semana 

(  ) 3 vezes por semana 

(  ) não possui coleta 

(  ) outros: ________________________________. 

 

f) Quais são os dias da semana em que há coleta? 

 

(  ) Seg. e Qua. 

(  ) Ter. e  Qui. 

(  ) Qua. e Sex. 

(  ) Sábado  

(  ) Domingo 

(  ) Outros:_________________________________. 

 

g) Em qual horário acontece à coleta dos resíduos?  

 

h) Você sabe qual o destino final que é dado aos resíduos gerados na sua residência: 

 

(  ) sim 

Se sim, onde:________________________________. 

(  ) não 

 

i) Você está satisfeito com o serviço de limpeza pública? Por quê? 

 

(  ) sim_______________________________________________________________. 

                                                                 

            ______________________________________________________________. 

 

(  ) não________________________________________________________________. 
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           ________________________________________________________________. 

 

j) Já se falou no bairro sobre a coleta seletiva de lixo? 

 

(  ) Sim                                                                                      (  ) Não 

 

k) Estaria disposto a ajudar de alguma maneira a coleta seletiva no bairro? 

 

(  ) Sim                                                                                       (  ) Não  
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APÊNDICE C 
 

 

TABELAS DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS APLICADAS NOS 

DOMICILIOS URBANOS DOS BAIRROS SALGADO FILHO, CIRURGIA E PORTO 

DANTAS. 

 

 

 

 

BAIRRO SALGADO FILHO 

 

 

 
Tabela 01- Em relação ao número de pessoas que moram na residência 

 Bairro Salgado Filho- Nº de domicílios Aplicados = 21 

Número de pessoas que moram na residência 

Resposta Nº de Respostas 

 

Porcentagem (%) 

1 - - 

2 4 19 

3 8 38 

4 5 24 

5-6 4 19 

>6 - - 

TOTAL 21 100 
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Tabela 02- Escolaridade do chefe de família 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Escolaridade 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Fundamental incompleto 2 9 

Fundamental completo - - 

Médio incompleto 1 5 

Médio completo 9 43 

Superior incompleto - - 

Superior completo 9 43 

Nenhum - - 

TOTAL 21 100 

 

 

 

Tabela 03- Ocupação do chefe de família 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Ocupação do chefe de família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Aposentado  13 61 

Administrador 1 5 

Autônomo 1 5 

Dona de caca 1 5 

Bióloga 1 5 

Medica 1 5 

Professora 2 9 

Oficial administrativo 1 5 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

Tabela 04- Renda mensal da família 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Renda mensal da família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

< 1salário mínimo - - 

1 salário mínimo - - 

2 salários mínimos 2 9 

3 salários mínimos 5 24 

4 salários mínimos 2 9 

> 4 salários mínimos 12 58 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

  



125 
 

Tabela 05- Número de pessoas da família que trabalha 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 5 24 

1 8 38 

2 8 38 

3 - - 

4 -5 - - 

>5 - - 

TOTAL 21 100 

 

 

 

Tabela 06- Número de pessoas da família que estuda 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 9 43 

1 10 48 

2 2 9 

3 - - 

4 -5 - - 

>5 - - 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

Tabela 07- Quanto à prestação de serviço doméstico  

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 15 72 

NÃO 6 28 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

Tabela 08- Quanto à separação do lixo para a coleta seletiva 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 15 72 

NÃO 6 28 

TOTAL 21 100 
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Tabela 09- Quanto ao destino final do lixo 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 6 28 

NÃO 15 72 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

Tabela 10- Quanto à satisfação em relação ao serviço de limpeza pública 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 12 57 

NÃO 9 43 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

Tabela 11- Se os moradores já ouviram falar sobre coleta seletiva no bairro por parte da prefeitura 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Quanto a coleta seletiva no bairro se o morador ouviram falar 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 10 47 

NÃO 11 53 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

Tabela 12- Se o morador estaria disposto a ajudar de alguma maneira a coleta seletiva 

  

Bairro Salgado Filho- Nº de Domicílios Aplicados = 21 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 18 86 

NÃO 3 14 

TOTAL 21 100 
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BAIRRO CIRURGIA 

 

 
Tabela 13- Em relação ao número de pessoas que moram na residência 

 Bairro Cirurgia- Nº de domicílios Aplicados = 29 

Número de pessoas que moram na residência 

Resposta Nº de Respostas 

 

Porcentagem (%) 

1 - - 

2 5 17 

3 12 42 

4 8 27 

5-6 3 11 

>6 1 3 

TOTAL 21 100 

 

 

 

Tabela 14- Escolaridade do chefe de família 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Escolaridade 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Fundamental incompleto 5 17 

Fundamental completo 1 4 

Médio incompleto 2 6 

Médio completo 9 31 

Superior incompleto 1 4 

Superior completo 10 34 

Nenhum 1 4 

TOTAL 21 100 

 

 

 

Tabela 15- Ocupação do chefe de família 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Ocupação do chefe de família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Aposentado  9 27 

Auditor 1 4 

Assistente social 1 4 

Dona de casa 8 27 

Industriário 1 4 

Massoterapeuta  1 4 

Policial 1 4 

Professor  4 14 

Psicóloga  1 4 

Técnico de informática 1 4 

Vigilante 1 4 

TOTAL 29 100 
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Tabela 16- Renda mensal da família 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Renda mensal da família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

< 1salário mínimo - - 

1 salário mínimo 1 4 

2 salários mínimos 4 14 

3 salários mínimos 13 44 

4 salários mínimos 2 7 

> 4 salários mínimos 9 31 

TOTAL 29 100 

 

 

 

Tabela 17- Número de pessoas da família que trabalham 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 7 24 

1 9 31 

2 11 38 

3 2 7 

4 -5 - - 

>5 - - 

TOTAL 29 100 

 

 

 

Tabela 18- número de pessoas da família que estudam 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 12 42 

1 8 27 

2 8 27 

3 1 4 

4 -5 - - 

>5 - - 

TOTAL 29 100 

 

 

 

Tabela 18-Quanto a prestação de serviço domestico  

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 10 34 

NÃO 19 66 

TOTAL 29 100 
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Tabela 19- Quanto a separação do lixo para a coleta seletiva 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 14 48 

NÃO 15 52 

TOTAL 29 100 

 

 

 

Tabela 20-Quanto ao destino final do lixo 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 10 34 

NÃO 19 66 

TOTAL 29 100 

 

 

 

Tabela 21- Quanto a satisfação em relação ao serviço de limpeza pública 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 23 79 

NÃO 6 21 

TOTAL 29 100 

 

 

 

 

Tabela 22- Se os moradores já ouviram falar sobre coleta seletiva no bairro por parte da prefeitura 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Quanto a coleta seletiva no bairro se o morador ouviram falar 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 14 48 

NÃO 15 52 

TOTAL 29 100 

 

 

 

 

Tabela 23 - Se o morador estaria disposto a ajudar de alguma maneira a coleta seletiva 

  

Bairro Cirurgia- Nº de Domicílios Aplicados = 29 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 27 93 

NÃO 2 7 

TOTAL 29 100 
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BAIRRO PORTO DANTAS 

 
Tabela 24- Em relação ao número de pessoas que moram na residência 

 Bairro Porto Dantas- Nº de domicílios Aplicados = 44 

Número de pessoas que moram na residência 

Resposta Nº de Respostas 

 

Porcentagem (%) 

2 2 4 

3 17 38 

4 10 23 

5-6 11 25 

>6 4 10 

TOTAL 44 100 

 

 

 

Tabela 25- Escolaridade do chefe de família 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Escolaridade 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Fundamental incompleto 26 59 

Fundamental completo 4 9 

Médio incompleto 5 12 

Médio completo 5 12 

Superior incompleto - - 

Superior completo 1 2 

Nenhum 3 6 

TOTAL 44 100 

 

 

 

Tabela 26- Ocupação do chefe de família 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados =44 

Ocupação do chefe de família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Aposentado  8 19 

Agente de saúde 1 2 

Ajudante  1 2 

Baba  1 2 

Camelo 1 2 

Copeira 1 2 

Dona de casa 18 41 

Eletricista 2 5 

Funcionário público 1 2 

Motorista 3 7 

Músico  1 2 

Pedreiro 2 5 
Pescador 1 2 
Vigilante 2 5 
Vendedor 1 2 

TOTAL 44 100 
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Tabela 27 - Renda mensal da família 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Renda mensal da família 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

< 1salário mínimo 9 21 

1 salário mínimo 28 64 

2 salários mínimos 4 9 

3 salários mínimos 2 4 

4 salários mínimos 1 2 

> 4 salários mínimos - - 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

Tabela 28- Número de pessoas da família que trabalham 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 6 14 

1 30 68 

2 6 14 

3 1 2 

4 -5 1 2 

>5 - - 

TOTAL 44 100 

 

 

 

Tabela 29- Número de pessoas da família que estudam 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Quantos trabalham? 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

Nenhum 10 23 

1 14 32 

2 11 25 

3 7 16 

4 -5 2 4 

>5 - - 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

Tabela 30- Quanto a prestação de serviço domestico  

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM - - 

NÃO 44 100 

TOTAL 44 100 
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Tabela 31- Quanto a separação do lixo para a coleta seletiva 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Existe a prestação de serviço domestico?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 24 55 

NÃO 20 45 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

Tabela 32- Quanto ao destino final do lixo 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 12 27 

NÃO 32 73 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

Tabela 33- Quanto a satisfação em relação ao serviço de limpeza pública 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 15 34 

NÃO 29 66 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

Tabela 34- Se os moradores já ouviram falar sobre coleta seletiva no bairro por parte da prefeitura 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Quanto a coleta seletiva no bairro se o morador ouviram falar 

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 12 27 

NÃO 32 73 

TOTAL 44 100 

 

 

 

Tabela 35- Se o morador estaria disposto a ajudar de alguma maneira a coleta seletiva 

  

Bairro Porto Dantas- Nº de Domicílios Aplicados = 44 

Os moradores sabem qual a destinação final do lixo?  

Respostas Nº de Respostas Porcentagem (%) 

SIM 27 62 

NÃO 17 38 

TOTAL 44 100 

 


