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“Devemos romper esse paradigma de que 

reciclagem é coisa de gente pobre. Reciclagem 

é coisa de gente inteligente.”  

Tião Santos 



 

RESUMO 

 

O crescimento populacional registrado nas últimas décadas, acompanhado dos avanços 

tecnológicos e do aumento do consumo, gerou, e ainda gera, uma grande quantidade e 

diversidade de resíduos sólidos, que demandam tratamento e/ou disposição adequado, a fim de 

evitar problemas ambientais e de saúde pública. Sendo a coleta seletiva no município de 

Fortaleza ainda muito reduzida e localizada, este trabalho tem como objetivo analisar o 

gerenciamento de resíduos sólidos no município de Fortaleza, entre os anos de 2012 e 2016, 

com ênfase na coleta seletiva realizada pelo poder público, visando o atendimento da legislação 

ambiental vigente. O estudo consiste em uma estratégia de planejamento, na qual, 

primeiramente, foi caracterizada a área de estudo, e, depois, efetuado o levantamento de dados 

pertinentes à geração e destinação dos resíduos sólidos. Realizaram-se o levantamento de dados 

e o conhecimento das ações relacionadas a coleta seletiva presente no município. Para tanto, 

efetuou-se uma pesquisa documental na PNRS, PMGIRS e no Programa de Ações para Gestão 

de Resíduos Sólidos, além de visitas em órgãos públicos e privados de competência ambiental. 

Paralelamente, foi feita uma pesquisa referente a iniciativas privadas e ONGs, destacando-se a 

implantação de PEVs e as associações de catadores. Os principais resultados relacionados à 

coleta seletiva pelo poder público foi a presença de programas, tais como, Reciclando Atitudes, 

Recicla Fortaleza e Ecopontos. Constata-se a importância das associações de catadores no 

sistema de coleta seletiva no município, bem como as iniciativas do setor privado que fornecem 

alternativas ao descarte adequado dos resíduos sólidos. Pode-se concluir que as políticas 

públicas de coleta seletiva no município de Fortaleza demonstram avanços, evidenciados pela 

melhoria de iniciativas, embora não sejam suficientes para suprir a deficiência da gestão, além 

de trazerem instrumentos não contemplados, nem percebidos em sua totalidade pelos setores 

envolvidos, ou seja, a sociedade, os catadores e o poder público.  

 
Palavras-chave: Políticas públicas. Segregação de materiais recicláveis. Destinação final 

adequada.   

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The population growth recorded in the last decades, accompanied by technological advances 

and increased consumption, has generated and still generates a great quantity and diversity of 

solid waste, which requires adequate treatment and / or disposal, to avoid environmental and 

public health problems. With the selective collection in the city of Fortaleza still very small and 

localized, this work has objective to analyze the solid waste management in the municipality of 

Fortaleza, between the years of 2012 and 2016, with emphasis on the selective collection 

realized by the public sector, aiming the comply with current environmental legislation. The 

study consists of a planning strategy, in which, firstly, the study area was characterized, and 

then the data pertaining to the generation and destination of solid waste was collected. Data 

collection and information of the actions related to the selective collection present in the 

municipality was realized. For this, a documentary research was realized in PNRS, PMGIRS 

and in Program of Actions for Solid Waste Management, in addition to visits in public and 

private agencies with environmental competence. At the same time, research was realized in 

relation to private initiatives and NGOs, with particular emphasis on the implementation of 

ENPs and associations of waste pickers. The main results related to the selective collection by 

the public power was the presence of programs, as, "Reciclando Atitudes", "Recicla Fortaleza" 

and "Ecopontos". Is remarkable the importance of the associations of waste pickers in the 

selective collection system in the municipality, as well the initiatives of the private sector that 

provide alternatives to the proper disposal of solid wastes. It can be concluded that the selective 

public policies in the city of Fortaleza show advances, evidenced by the improvement of 

initiatives, although they are not sufficient to overcome the deficiency of management, besides 

bringing instruments not contemplated, nor perceived in their totality by the sectors involved , 

that is, the society, the collectors and the public power. 

 
 

Keywords: Public policies. Segregation of recyclable materials. Proper final destination 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual do desenvolvimento industrial e econômico, constata-se o 

consumo cada vez maior dos recursos naturais e, consequentemente, a alteração do equilíbrio 

ecológico, sendo evidentes as transformações ocorridas no meio ambiente, as quais modificam 

as condições de vida na Terra. Diante desses fatos, os resíduos sólidos urbanos (RSU) tornaram-

se uma das grandes preocupações ambientais atual (SANTAELLA et al., 2014). 

Os problemas gerados pelo consumismo desenfreado e a consequente geração 

insustentável de resíduos sólidos atingem a humanidade há algumas décadas. No entanto, 

somente a partir da última década do século XX, o impacto do ser humano ao meio ambiente 

torna-se mais reconhecido e debatido pela sociedade de uma forma geral (RIBEIRO; 

MORELLI, 2009). 

De acordo com Santos, Zanella e Silva (2008), o crescimento populacional, 

acompanhado dos avanços tecnológicos e do aumento do consumo, gerou, e ainda gera, uma 

grande quantidade e diversidade de resíduos sólidos que demandam tratamento e disposição 

final adequada para evitar os impactos dos problemas ambientais, econômicos e sociais, além 

de sérios riscos à saúde pública. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2015), enquanto a taxa de crescimento populacional no Brasil aumentou 

6%, no período entre 2003 e 2014, a geração de resíduos sólidos foi de 29%, ou seja, cinco 

vezes maior. A situação é dificultada pelo fato de 41,3% desses resíduos, em 2015, ainda serem 

dispostos em lixões ou aterros controlados, forma de disposição considerada inadequada.  

A Agenda 21, programa de ação baseado em um documento de 40 capítulos, 

assinada por 179 países durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Rio de Janeiro, 

em 1992, afirma que: 

 
Aproximadamente 5,2 milhões — incluindo 4 milhões de crianças — morrem por ano 
de doenças relacionadas com o lixo. Metade da população urbana dos países em 
desenvolvimento não tem serviços de despejo de lixo sólido. Globalmente, o volume 
de lixo municipal produzido deve dobrar até o final do século e dobrar novamente 
antes do ano de 2025 (ONU, 1992).  

 
Dessa maneira, faz-se necessária, a implantação de algumas alternativas técnicas 

que vêm sendo estudadas e aplicadas ao redor do mundo, dentre as quais merecem destaque a 

reciclagem, a compostagem, a incineração e o aterro sanitário, de modo a obterem-se resultados 

favoráveis no tocante aos impactos causados pela destinação inadequada de resíduos. 
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Dados da ABRELPE (2015) revelam que, em 2015, cerca de 69,3% dos municípios 

brasileiros registraram alguma iniciativa de coleta seletiva. Embora seja expressiva essa 

quantidade, convém esclarecer que essa coleta ocorre por meio de disponibilização de Pontos 

de Entrega Voluntária (PEV) ou convênios com cooperativas de catadores, não sendo eficaz 

em relação à abrangência de toda a população.  

Conforme a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 

de Saneamento Ambiental (ACFOR), somente o município de Fortaleza gera cerca de 160 mil 

toneladas/mês de lixo em 2015 e, desse total, descarta a maior parte no Aterro Sanitário 

Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). Segundo estimativa do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2012), o país perde em torno de R$ 8 bilhões por ano quando deixa 

de reciclar todo o resíduo reciclável encaminhado a aterros e lixões nas cidades brasileiras. 

É comum observar lixos pelas ruas, praças e praias, dispostos pela própria 

população, que se acumulam em bueiros e córregos, causando as enchentes em época de chuva. 

A falta de conhecimento da população referente à importância da coleta seletiva gera 

preocupações sobre o descarte adequado dos resíduos sólidos. Sendo a coleta seletiva no 

município de Fortaleza ainda muito reduzida e localizada, é de grande importância pensar 

estrategicamente na gestão dos resíduos sólidos, sendo necessária a participação da população 

na busca de soluções para esses problemas, a fim de promover políticas públicas mais efetivas. 

A coleta seletiva é o primeiro e o mais importante passo para fazer que vários tipos 

de resíduos sigam seu caminho para reciclagem ou destinação final ambientalmente correta. É 

considerada de extrema importância para a sociedade, pois, além de gerar renda para milhões 

de pessoas e economia para empresas, significa uma grande vantagem para o meio ambiente, 

diminuindo a poluição dos solos e rios (RODRIGUEZ; SOBRINHO, 2013). 

Desse modo, nota-se a importância de verificar a situação da coleta seletiva no 

município de Fortaleza, observando o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e analisando 

as suas deficiências e necessidades. Nesse contexto, a finalidade deste trabalho é analisar o 

sistema atual de coleta seletiva pelo município de Fortaleza, criando subsídios para um melhor 

entendimento sobre o seu gerenciamento e proporcionando melhorias contínuas para a atual 

gestão. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar o gerenciamento de resíduos sólidos no município de Fortaleza, entre os 

anos de 2012 e 2015, com ênfase na coleta seletiva realizada pelo poder público, visando ao 

atendimento da legislação ambiental vigente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) proposto 

pelo o município de Fortaleza/CE, com ênfase na coleta seletiva, tendo como base a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

 identificar a situação e as etapas do manejo dos resíduos sólidos urbanos no município de 

Fortaleza/CE; 

 identificar as ações e metas no Programa de Ações para Gestão de Resíduos Sólidos proposto 

pelo município de Fortaleza/CE; 

 sugerir ferramentas técnicas e melhorias contínuas ao cumprimento do PMGIRS. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fim de obter um adequado embasamento deste trabalho, foi realizada uma breve 

análise de instrumentos utilizados na pesquisa, a saber: Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Fortaleza e Coleta Seletiva.  

 

3.1 Saneamento Básico 

 

Segundo Bursztyn e Bursztyn (2012), existem três eixos da política pública, 

exemplos de iniciativas governamentais de normalização dos problemas urbanos: a Lei de n° 

10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades), a Lei de nº 11.445 de 05 de janeiro de 

2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico) e a Lei de n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Lei 

dos Resíduos Sólidos). Sendo os dois últimos o foco inicial deste referencial teórico. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina como de competência da 

União, segundo o art. 21, inciso XX, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive o saneamento básico. Além disso, ressalta em seu art. 23, inciso IX, a competência 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de promover melhorias das condições 

habitacionais e de saneamento básico.  

Visando proporcionar um marco normativo para o saneamento no Brasil, o Governo 

Federal sancionou, quase vinte anos depois da Constituição, a chamada Lei Nacional de 

Saneamento Básico (LNSB), nº 11.445/07, e regulamentada pelo Decreto de n° 7.217, de 20 de 

junho de 2010.  

O saneamento básico é definido, de acordo com a lei, como o conjunto de serviços 

cuja finalidade é preservar as condições do meio ambiente, de modo a prevenir doenças, 

promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e facilitar a atividade econômica. 

São eles: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas; e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2007). 

Os resíduos sólidos são um dos pilares do Saneamento Básico, cuja importância 

passou a ser definitiva somente três anos depois, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), instituída pela Lei de n° 12.305 e regulamentada pelo Decreto de nº 7.404, de 23 de 

dezembro do mesmo ano.  

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são considerados, no art. 3° da 

LNSB, serviços públicos, os quais abrangem o conjunto de atividades, infraestruturas e 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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instalações operacionais de: coleta, transbordo e transporte dos resíduos; triagem para fins de 

reuso ou reciclagem; tratamento, incluindo compostagem, e disposição final dos resíduos. 

Refere-se também ao lixo originário da varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros 

públicos (BRASIL, 2007). 

 

3.2 Resíduos Sólidos 

 

A definição e a classificação dos resíduos sólidos fornecem subsídios de extrema 

importância para o seu gerenciamento. A Norma Brasileira (NBR) de n° 10.004/2004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), define resíduos sólidos como: “[...] 

resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. 

A PNRS trouxe definições que apresentam os elementos necessários a seu 

entendimento e aplicação. Nesse sentido, resíduos sólidos, foco direto da lei, são definidos pelo 

art. 3°, capítulo II, da seguinte maneira: 

 
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:   
[...] 
XVI - 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, no estado 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, 2010c) 

 
Além dessa definição, a PNRS igualmente trouxe em seu art. 3°, capítulo 3, inciso 

XV, um novo conceito denominado de “rejeitos”. Os rejeitos são resíduos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada. 

Para Lemos (2012), não há dúvida de que resíduos e rejeitos merecem tratamentos 

diversos, restringindo a disposição final ambientalmente adequada somente para rejeitos. 

Todavia, o dispositivo é claro no sentido de que o tratamento e a recuperação dos resíduos 

deverão ocorrer quando for economicamente viável, utilizando as bases da ideia de 

sustentabilidade: aspectos ambiental, econômico e social.  

A PNRS estabelece, no seu art. 13, a classificação dos resíduos sólidos a ser 

observada em âmbito nacional. Para tanto, fixou dois critérios de classificação: quanto à origem 
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dos resíduos e à sua periculosidade, observadas nos quadros 1 e 2, respectivamente. No tocante 

à origem, foi levada em consideração a natureza da atividade que ocasionou a geração de 

resíduos. 

 

Quadro 1 - Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à origem 
Classificação Origem 

Resíduos domiciliares Originários de atividades domésticas em residências urbanas. 

Resíduos de limpeza urbana 
Originários de varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas, e outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos sólidos urbanos Englobados nos resíduos domiciliares e de limpeza urbana. 

Resíduos de estabelecimentos comerciais Gerados nessas atividades. 
Resíduos dos serviços públicos de saneamento 
básico 

Gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos 
urbanos. 

Resíduos industriais Gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

Resíduos de serviços de saúde 
Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA e do SNVS. 

Resíduos da construção civil 
Gerados em construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, incluídos os resultantes de 
preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

Resíduos agrossilvopastoris 
Gerados em atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos 
os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

Resíduos de serviços de transportes 
Originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários, e passagens de fronteira. 

Resíduos de mineração 
Gerados em atividades de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações da PNRS (BRASIL, 2010c) 
 

O segundo critério para classificação dos resíduos sólidos relaciona-se à sua 

periculosidade. Desse modo, a PNRS previu duas classes de resíduos — perigosos e não 

perigosos — e estabeleceu as características que, se presentes, tornam determinado material um 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. 

 

Quadro 2 - Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à periculosidade  
Classificação Periculosidade 

Resíduos perigosos 

Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 
ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. 

Resíduos não perigosos Aqueles não enquadrados nos resíduos perigosos. 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações da PNRS, 2010c)  
  

Santos, Zanella e Silva (2008) defendem que o nível de educação das pessoas, bem 

como suas condições econômicas podem indicar os tipos de resíduos produzidos e, 

consequentemente, quais as melhores técnicas para seu tratamento e disposição final. Nas áreas 

mais ricas, os resíduos sólidos gerados tendem a ser aptos à reciclagem, já nas áreas mais pobres 
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predominam os resíduos orgânicos, que podem ser reaproveitados em projetos de compostagem. 

Logo, em um mesmo espaço geográfico, os resíduos sólidos podem assumir características 

diferenciadas a partir dos aspectos sociais, exigindo tratamentos específicos. 

Conforme Guerra (2012), a problemática do descarte dos resíduos sólidos está 

diretamente relacionada a: aumento crescente de sua produção, gerenciamento inadequado e à 

falta de locais adequados para a sua disposição. A disposição final ambientalmente adequada 

definida pela lei é a fase do ciclo de vida de um resíduo que já não pode mais ser submetido aos 

processos de tratamento e recuperação possíveis, devendo, portanto, ser acomodado em local 

próprio, de forma a gerar menor impacto ao meio ambiente e à saúde humana.  

 Segundo Santaella et al. (2014, p. 28), os principais tipos de disposição final de 

resíduos sólidos são os citados no quadro 3:  

 

Quadro 3 - Tipos de disposição final de resíduos sólidos 
Tipos de disposição final  Descrição 

Lixão 
Forma inadequada de disposição final que se caracteriza pela descarga destes 
sobre o solo, sem preparação do local e planejamento para escoar o chorume que 
penetra no solo, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública. 

Aterro controlado 

Técnica inadequada de disposição final, que oferece riscos à saúde pública e ao 
meio ambiente, por meio da qual os resíduos são dispostos no solo, sem 
impermeabilização prévia, em depressões ou escavações, e são recobertos com 
camadas de solo. 

Aterro sanitário 

Técnica mais expandida no mundo de disposição final, devido à simplicidade 
operacional e ao relativo baixo custo. É fundamentada em critérios de engenharia 
e normas operacionais específicas, para depositar os resíduos de forma segura e 
minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações de Santaella et al. (2014, p. 28) 
 

Santos e Silva (2011) afirmam que muitas cidades brasileiras ainda fazem uso de 

lixões para dispor seus resíduos sólidos. Por ser uma forma inadequada, existem diversos 

problemas, entre eles, a contaminação ao meio ambiente, decorrente do chorume (líquido de 

percolação, originado pela degradação anaeróbia do resíduo orgânico e de fortes características 

físico-químicas e biológicas), atingindo águas superficiais ou subterrâneas. Além disso, há a 

produção dos gases dióxido de carbono e metano, provenientes da decomposição dos resíduos, 

os maus odores e a poluição visual.  

A “destinação final ambientalmente adequada”, outro conceito definido pela Lei 

(BRASIL, 2010c), é considerado como a destinação de resíduos que inclui reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou outras destinações 

admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (SNVS) e do Sistema único de Atenção à 

Sanidade Agropecuária (SUASA). 
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Isso posto, observa-se na figura 1, o destino adequado de diferentes classes de 

resíduos sólidos, a saber: urbanos, serviços de saúde, construção civil e vegetais. Em cada 

classe, há diferentes tipos de resíduos, e cada um possui um tipo de destinação: tratamento 

específico, aterro sanitário, cooperativa e compostagem.  

 

Figura 1 - Fluxograma do destino adequado das diferentes classes de resíduos sólidos 

 
Fonte: SANTAELLA et al (2014, p. 28) 

  

De acordo com o fluxograma, é possível analisar que os resíduos inorgânicos são 

os únicos que possuem como destinação final o aterro sanitário. Nota-se, então, que esse tipo 

de disposição é uma das últimas alternativas para destinar os resíduos recicláveis. Contudo, é o 

mais utilizado em nosso país.  

 

3.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 

O conceito de políticas públicas é contemporâneo e interdisciplinar, que agrega 

elementos de diversos campos científicos. Está associado aos processos de decisão dos 

governos, voltados aos interesses coletivos, ou seja, às ações regulares, institucionalizadas, 

visando objetivos e fins determinados. Trata-se, assim, do aumento das responsabilidades do 

poder público incluindo a proteção ao meio ambiente na onda recente de políticas públicas 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 
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A Lei da PNRS foi elaborada tendo como fundamento a Constituição Federal 

Brasileira, em seu art. 24, incisos VI (proteção do meio ambiente e controle da poluição) e VIII 

(responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor). Com essa lei, o Brasil passou 

a ter um marco regulatório na área de resíduos sólidos. Pode ser considerada um significativo 

avanço legal do país, já que, pela primeira vez, determinaram-se parâmetros, direitos e deveres 

na relação entre a sociedade, indústria, comerciantes, consumidores e poder público quanto à 

responsabilidade compartilhada na solução do problema dos resíduos.   

A PNRS, deve ser entendida como um conjunto de disposições, princípios, 

instrumentos, objetivos e diretrizes a respeito de resíduos sólidos. Estão sujeitas à observância 

dessa Lei pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis pela geração 

de resíduos sólidos, e que desenvolvam ações relacionadas ao seu gerenciamento. Diferentes 

tipos de resíduos são considerados pela Lei: doméstico, industrial, construção civil, 

eletroeletrônico, lâmpadas de vapores mercuriais, agrossilvipastoril, dos serviços de saúde, e 

perigosos. Vale assinalar que essa norma não se aplica aos rejeitos radioativos, regulados por 

legislação específica (BRASIL, 2010c). 

De acordo Antunes (2015), há uma grande listagem de instrumentos na PNRS, 

muitos deles iguais ao da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), os quais tendem a ser 

vagos, pouco claros e capazes de gerar complicações interpretativas. Certas expressões 

encontradas, como “no que couber”, não possuem significado compreensível, e já é possível 

averiguar graves conflitos entre os conselhos do meio ambiente e de saúde. Sendo a PNRS 

subordinada à PNMA, torna-se desnecessária qualquer citação aos instrumentos disponíveis na 

política-mãe. 

A responsabilidade compartilhada mencionada na PNRS tem como objetivo 

diminuir o volume de resíduos e reduzir o impacto à saúde e ao meio ambiente. O sistema de 

logística reversa é o pivô dessa ação, a qual visa transportar o rejeito à fonte de sua produção 

ou à cadeia de comercialização, com a finalidade de haver seu reaproveitamento e aplicação da 

responsabilidade “pós-consumo” (MACHADO, 2012).  

A responsabilidade pela coordenação da PNRS, pelo estabelecimento das regras 

gerais relacionadas à responsabilidade compartilhada e pela aprovação e implementação dos 

tratados internacionais é direcionado a esfera federal. Já à estadual deve caber o estabelecimento 

da regulação e dos planos estaduais, com o estabelecimento de metas e objetivos a serem 

alcançados e os ditames prevalentes na lei. Por fim, os municípios e o Distrito Federal são 

responsáveis pela operacionalização do sistema, pela entrega dos serviços necessários ao 
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cumprimento da lei, notadamente, os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, com especial ênfase ao sistema de coleta seletiva (BRASIL, 2010c).  

No tocante à distribuição das responsabilidades na gestão e no gerenciamento de 

resíduos sólidos, Silva Filho e Soler (2012, p. 25) afirmam que: 

 

A estrutura estabelecida pela PNRS para a distribuição de responsabilidades na gestão 
e no gerenciamento de resíduos leva em consideração a cooperação e integração entre 
os atores da esfera pública que, nos termos da Constituição Federal, têm competência 
concorrente para disciplinar o tema. No entanto, não deve haver interferência no 
âmbito de atuação de cada um, o que pode ser evitado com a compreensão clara dos 
temas específicos, conforme o perfil e a abrangência dos atos emanados por eles na 
esferas federal, estadual e municipal.  

 
Diferente do projeto de lei que deu origem à PNRS, a sua regulamentação foi 

relativamente rápida, tendo em conta que o seu Decreto foi editado cerca de quatro meses após 

a Lei. Contudo, devido à complexidade da matéria e à estrutura federativa do Estado brasileiro, 

é indispensável a realização de normas estaduais e municipais, a serem expedidas por órgãos 

de deliberação coletiva, a fim de a política ser integralmente aplicável (ANTUNES, 2015). 

Segundo Nogueira (2014), o Brasil ainda tem muito o que avançar em termos da 

PNRS e na implantação da coleta seletiva. Algumas das soluções para essa questão devem-se à 

atuação do Poder Público de forma mais efetiva na fiscalização, no estímulo à população à 

mudança de hábitos e na imposição de sanções às empresas que não tenham atitudes 

ecoeficientes. 

Conforme Guerra (2012), são diversos os tipos de planos de resíduos citados pela 

PNRS. Entretanto, suas características variam em relação aos sujeitos responsáveis pela União, 

Estados, Municípios, Distrito Federal ou setor empresarial, bem como a sua extensão de 

aplicabilidade. Quanto ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

poderão estar inseridos nos Planos de Saneamento Básico, cabendo a cada gestor decidir.  

A PNRS e o seu Decreto trazem novos desafios para a implantação e o 

aprimoramento da prestação do serviço de coleta seletiva nos municípios. De acordo com o art. 

18 da PNRS, a implantação da coleta seletiva é obrigação dos municípios e suas metas fazem 

parte do conteúdo mínimo que deve constar no PMGIRS, detalhado a seguir. 

 

 3.4 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Fortaleza 

  

Os municípios, a fim de adequarem-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

devem realizar os seus respectivos PMGIRS, uma política ambiental de fundamental 
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importância para a gestão integrada dos resíduos sólidos, que atinge não só a dimensão 

ambiental, mas também a social e a econômica. É considerado uma exigência legal e, após dois 

anos da edição da PNRS, também se constitui um requisito para que os municípios e o Distrito 

Federal tenham acesso a recursos da união, destinados a ações relacionadas à gestão de resíduos.  

Conforme o art. 19 da PNRS, deve compor o PMGIRS, entre outros quesitos, o 

seguinte conteúdo: diagnóstico da situação dos resíduos sólidos, identificação de áreas 

favoráveis para disposição final ambientalmente adequada, possibilidades de implantação de 

soluções consorciadas com outros municípios, programas e ações de educação ambiental, 

participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores, bem como metas de 

redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem (BRASIL, 2010c).  

Sendo o Plano Municipal o único a ter a locução verbal “gestão integrada” na PNRS, 

este deverá estabelecer soluções para os resíduos sólidos, com a participação de todos os setores 

envolvidos e de qualquer pessoa, independentemente de sua posição no ciclo de vida do produto. 

Dessa forma, considera-se que esse plano não é um documento simplesmente técnico para uso 

somente da burocracia, mas de toda a sociedade (MACHADO, 2012).  

Em 2012, o município de Fortaleza desenvolveu seu PMGIRS, visando a adequação 

às exigências impostas pela PNRS. Elaborado pela empresa Sanetal Engenharia e Consultoria 

do estado de Santa Catarina, o plano apresenta ações relativas ao manejo de resíduos sólidos e 

as adequações necessárias a uma destinação correta, por meio de diretrizes e orientações 

(FORTALEZA, 2012).  

O PMGIRS do município de Fortaleza possui, como objetivo principal, 

proporcionar aos gestores e à comunidade informações essenciais para a implantação de um 

gerenciamento racional dos resíduos sólidos. Além disso, detalha ações para a gestão integrada 

do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essas ações são divididas em quatro 

programas, são eles: produção de resíduos, destinação final, gestão integrada e educação 

ambiental.  

De acordo com o PMGIRS, os diferentes tipos de resíduos sólidos gerados nos 

municípios, especialmente, nas áreas urbanas, encaminham para a identificação de vários 

problemas, destacando-se: crescimento da população urbana e consequente geração de 

resíduos; distanciamento cada vez maior dos centros urbanos dos locais de tratamento e/ou 

disposição final; aumento dos custos operacionais dos equipamentos e mão de obra para coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos; baixa participação da 

população na coleta seletiva de materiais recicláveis; e falta de programa efetivo e bem 

detalhado de educação ambiental voltado aos resíduos sólidos (FORTALEZA, 2012). 
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Na figura 2, pode-se observar o fluxograma da estruturação para a elaboração do 

PMGIRS, o qual envolveu diversos órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento de 

resíduos sólidos no município de Fortaleza. A elaboração ocorreu em quatro etapas, iniciando 

com o diagnóstico e prognóstico, depois a versão preliminar e, por fim, a versão final. 

 

Figura 2 - Fluxograma da estruturação para a elaboração do PMGIRS 

 
Fonte: Adaptado do PMGIRS (FORTALEZA, 2012). 

 

Dando ênfase na coleta seletiva, o plano argumenta que esta deverá ser 

desenvolvida como instrumento capaz de: melhorar as condições de limpeza da cidade, 

desenvolvendo a preservação e a educação ambiental, a fim de gerar emprego e renda aos 

trabalhadores da coleta; estimular o pré-beneficiamento, a comercialização e a industrialização 

dos materiais recicláveis feita em parceria com a sociedade civil organizada e a iniciativa 

privada, em busca da inclusão social.  

 

3.5 Coleta seletiva 

 

A coleta seletiva foi definida pela PNRS, de acordo com o art. 3°, como a “coleta 

de resíduos sólidos previamente separados segundo a sua constituição e composição”, devendo 

ser implementada por municípios como forma de encaminhar as ações destinadas ao 

atendimento do princípio da hierarquia na gestão de resíduos (BRASIL, 2010c).  

Guerra (2012, p. 57) conceitua a coleta seletiva como sendo o “processo de 

separação e classificação dos resíduos sólidos, de acordo com suas características físicas e seus 

componentes químicos”, e ressalta que, na dinâmica da PNRS, é considerada um elemento 

fundamental na concretização de seus objetivos e metas.  
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Segundo Silva Filho e Soler (2012), a definição de coleta seletiva mediante a lei faz 

menção à necessidade de segregação prévia dos resíduos, a ser definida pelos titulares dos 

serviços. Vale destacar que não basta os resíduos estarem apenas previamente segregados: é 

imprescindível que a coleta seja feita de maneira separada dos demais fluxos, de modo a não 

haver contaminação, inviabilizando aproveitamentos posteriores.  

Importante destacar que a prática da coleta seletiva deve ser realizada com a 

participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas. Igualmente, essa prática deve passar, 

necessariamente, pela educação ambiental, visando conscientizar o cidadão do seu papel como 

gerador de lixo. A PNRS trouxe, em seu capítulo II, art. 3°, incisos XIV e XVIII, os conceitos 

de reciclagem e reutilização:  

 
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
[...]  
XIV – reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do 
Suasa; 
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e 
do Suasa; [...] (BRASIL, 2010c). 
  

A reciclagem é um dos principais temas relacionados à coleta seletiva, dado que 

cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Na medida em que vários tipos de 

resíduos sólidos são misturados, ou seja, sem haver o processo de coleta seletiva, a reciclagem 

torna-se mais cara, ou mesmo inviável pela dificuldade de separá-los, segundo sua constituição 

ou composição (BRASIL, 2016).  

A gestão dos RSU tem ganhado cada vez mais espaço e visibilidade no Brasil, fato 

que coincide com a mudança de hábito da população e a crescente demanda por produtos 

industrializados e descartáveis. Dentre as estratégias para o seu gerenciamento, os PEVs surgem 

como uma importante ferramenta na captação dos resíduos recicláveis, sobretudo, em 

municípios não atendidos por serviço de coleta seletiva (MOHEDANO et al, 2013).  

Por esse motivo, a PNRS estabeleceu que a coleta seletiva nos municípios deve 

permitir, pelo menos, a segregação entre resíduos recicláveis secos e rejeitos. Conforme o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), os resíduos recicláveis secos são compostos, 

principalmente, por papel, papelão, metais, plásticos e vidro. Já os rejeitos são os resíduos não 

recicláveis, compostos, sobretudo, por resíduos de banheiros e limpeza. Contudo, há outra 
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categoria importante dos resíduos, os orgânicos, que consistem em restos de alimentos e 

resíduos de jardim.  

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 275, de 25 

de abril de 2001, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado 

na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva. Na figura 3, é possível verificar as cores correspondente aos principais tipos de 

resíduos presentes na coleta seletiva urbana.  

   

Figura 3 - Cores por tipo de resíduo para a coleta seletiva urbana 

 

Fonte: Elaboração própria com base na resolução CONAMA n° 275/2001 (BRASIL, 2001)  
  

As formas mais comuns de coleta seletiva existentes no Brasil são a coleta porta a 

porta e a coleta por PEV. A primeira pode ser realizada tanto pelo prestador do serviço público 

de limpeza e manejo dos resíduos sólidos, quanto por associações ou cooperativas de catadores. 

Já a segunda consiste em locais situados, estrategicamente, próximos de um conjunto de 

residências ou instituições para entrega dos resíduos segregados e posterior coleta pelo poder 

público ou privado (BRASIL, 2016). 

A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para trazer 

benefícios ao município, tais como, reduzir a quantidade de lixo coletado e tratado em aterros 

sanitários, além de proporcionar credibilidade à gestão municipal. Trata-se de uma boa 

oportunidade para propiciar a integração dos órgãos municipais juntamente com a inclusão dos 

catadores, contribuindo com a melhoria da qualidade ambiental local. 

No Brasil, o sistema de coleta seletiva ainda é uma prática baseada em ações 

informais ou em projetos voluntários, sem poder para intensificar esse sistema. Entretanto, o 

país destaca-se, no cenário mundial, com índices de reciclagem expressivos para: alumínio, 

papel e plástico. Índices estes que podem ser melhorados com a regulamentação e a obediência 

da PNRS, tendo em vista a preconizada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e os incentivos financeiros ao aumento da reciclagem (ABRELPE, 2015). 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

De modo a obter um adequado entendimento do material e métodos utilizados para 

a realização desta pesquisa, delimitaram-se os apartados: caracterização da área de estudo; 

levantamento e análise dos dados; diagnóstico da situação atual do município de Fortaleza. 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área de estudo compreende o município de Fortaleza, situado no estado do Ceará, 

região nordeste do país, possui uma área de 314,93 km², sendo a terceira rede urbana do 

Brasil. É considerada a quinta capital do país em termos de população, com 2.452.185 hab. em 

2010 (IBGE, 2010). Na figura 4, mostra-se a localização do município no estado do Ceará. 

 

Figura 4 - Mapa de localização do município de Fortaleza no Estado do Ceará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir de imagem satélite do Google Earth (2016) 
 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (CEARÁ, 

2012), o município de Fortaleza tem uma participação importante no panorama social e 

econômico do estado, correspondendo a 30% da sua população. Da mesma forma, o seu produto 

interno bruto (PIB) representa quase a metade de toda a riqueza do Estado, alcançando, em 

2010, R$ 31,37 bilhões ou 48% do PIB do Ceará. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_urbana
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O município de Fortaleza abriga 119 bairros subdivididos em sete Secretarias 

Executivas Regionais (SER’s), subprefeituras, ou seja, órgãos públicos integrantes da 

administração direta de cada área, sendo identificadas como SER I, SER II, SER III, SER IV, 

SER V, SER VI e SERCEFOR (Figura 5). 

   
Figura 5 - Mapa das Secretarias Executivas Regionais de Fortaleza 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado do website da Prefeitura de Fortaleza (FORTALEZA, 2016a) 
 

Na tabela 1, pode-se verificar as características referentes às SER’s relacionadas a: 

quantidade de bairros, número de habitantes e área total de cada regional. 

 

Tabela 1 - Quantidade de bairros, população residente e área das SER’s 
SER’s Bairros População Área (km²) 
SER I 15 363.912 25,4 
SER II 20 334.868 44,45 

SER III 17 360.551 26,9 

SER IV 19 281.645 36,28 

SER V 18 541.511 57,1 

SER VI 29 541.160 119,9 

SERCEFOR 1 28.538 4,9 

Total 119 2.452.185 314,93 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com informações do IBGE (2010) 

 

Dentre as diversas finalidades das SER’s, está a de fiscalizar a execução dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos territórios sob suas 

responsabilidades, divididos em 25 zonas geradoras de lixo (ZGL), observados na figura 6.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_Executiva_Regional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_Executiva_Regional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura


31 
 

                                 Figura 6 - Mapa das ZGLs e das Secretarias Executivas Regionais de Fortaleza 

 
  Fonte: Website da Prefeitura Municipal de Fortaleza (FORTALEZA, 2016a) 

 

A delimitação do município em ZGL foi feita pelo antigo Departamento de Limpeza 

Urbana (DLU), chamado, desde 2016, de Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza 

(URBFOR), distribuídas entre as sete regionais, conforme quadro 5 (FORTALEZA, 2012).  

 
Quadro 4 - Divisão das ZGL por regionais e produção média anual em toneladas 
de resíduos domiciliares no ano de 2015. 

SER’s 
Zonas Geradoras de Lixo 

(ZGL) 
Produção média de resíduos 
domiciliares em 2015 (ton.) 

I 1, 2 e 3 5.646 
II 5, 6, 7, 8 e 9 11.948 
III 10, 11 e 12 5.162 
IV 13, 14 e 15 6.141 
V 16, 17, 18, 19 e 20 10.002 
VI 21, 22, 23, 24 e 25 11.664 

SERCEFOR 4 - 
Fonte: Elaboração própria com base em informações no relatório anual de 
resíduos sólidos da ACFOR (2015a). 

 

A URBFOR é considerada uma empresa pública de direito privado, integrante da 

administração indireta do município de Fortaleza. Entre as suas principais finalidades, estão: 

promover a coleta, remoção, industrialização e comercialização de resíduo domiciliar, 

comercial, industrial, hospitalar e de construção civil. 

 

4.2 Levantamento e análise de dados 

 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa baseou-se em uma 

estratégia de planejamento, primeiramente, o município de Fortaleza foi caracterizado quanto 
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a seus dados socioeconômicos e a sua divisão territorial, com base nos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) 

e do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (CEARÁ, 2012).  

Depois, foi efetuado o levantamento de dados pertinentes à geração e destinação de 

resíduos sólidos urbanos no período de 2012 a 2015. Os dados foram obtidos na Autarquia de 

regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos de saneamento ambiental (ACFOR). 

Foram feitos o levantamento de dados e o conhecimento das ações relacionadas à coleta seletiva 

presente no município, para tanto, efetuou-se, inicialmente, uma pesquisa documental com foco 

na PNRS, no PMGIRS e no Programa de Ações para Gestão de Resíduos Sólidos do município.  

Em seguida, foi feito um levantamento através de órgãos públicos e privados de 

competência ambiental, no qual os dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 

Públicos (SCSP), ambas de Fortaleza, e a empresa Ecofor ambiental do grupo Marquise. 

Apesar de o objetivo do trabalho ser analisar a coleta seletiva realizada pela PMF, 

foi feita uma pesquisa referente as iniciativas privadas e organizações não governamentais 

(ONGs), pelo fato de possuírem uma grande notabilidade no PMGIRS, sendo destacadas a 

implantação de PEVs e as associações de catadores. Ademais, foi realizado o levantamento dos 

pontos de coleta de resíduos sólidos presentes no município de Fortaleza.  

Inicialmente, foi elaborada uma pesquisa em websites dos principais setores 

privados, públicos e ONGs que possuem programas ambientais relacionados à coleta de 

resíduos sólidos e utensílios, tais como, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour e Leroy Merlin. Em 

seguida, foram feitos o levantamento e o mapeamento dos pontos de coleta, obtendo-se os seus 

materiais recebidos.  

Para se obter maior confiabilidade dos dados, realizou-se a confirmação via 

telefônica dos pontos obtidos na pesquisa. Igualmente, foi efetuada a divisão em categorias dos 

resíduos recebidos, a saber: celulares; cartuchos; cartões de plástico; banner de lona; eletrônicos; 

vidros; embalagens tetrapak (longa vida); entulhos e restos de podas; garrafas Polietileno 

Tereftalato (PET); tampinhas PET; lâmpadas; medicamentos; metal; móveis velhos; óleo e 

gorduras residuais; papel; papelão; pilhas e baterias; plásticos; roupas; eletrodomésticos; livros.  

A estatística descritiva dos pontos de coleta foi feita distribuindo os mesmos em 

grupos, nos quais foram separados por categorias e regionais. A partir do levantamento e da 

análise dos dados, efetuou-se o diagnóstico da situação atual em relação ao sistema de coleta 

seletiva dos resíduos sólidos no município de Fortaleza. 
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4.3 Diagnóstico da situação atual  
 

Foi realizada uma pesquisa de campo buscando o diagnóstico da situação atual em 

relação ao gerenciamento de resíduos sólidos realizado pelo município de Fortaleza, com ênfase 

na coleta seletiva. Para a descrição do diagnóstico, foram observados os parâmetros: coleta, 

transporte, destinação e disposição final dos RSU do município.  

Além de consultas a documentos fornecidos por entidades de competência 

ambiental, tais como o relatório anual de resíduos sólidos da ACFOR, contrato da Ecofor com 

a PMF e a lista das associações de catadores fornecida pela cooperativa dos catadores de 

materiais recicláveis de Fortaleza e região metropolitana (COOPMARES), foram feitas 

entrevistas abertas, por meio de visitas in loco com observação direta e registros fotográficos.  

Em visita realizada à Ecofor, no dia 06 de maio de 2016, foram obtidas informações 

referentes ao programa de coleta seletiva porta a porta. O ASMOC, foi visitado no dia 17 de 

julho de 2016 e realizada entrevista aberta com o analista de operações, adquirindo informações 

atualizadas e concretas referentes à caracterização geral e operacional do local.  

Foi feita uma visita à SEUMA, onde foi possível observar a existência de diferentes 

iniciativas e projetos relacionados à coleta seletiva, além dos principais setores envolvidos: 

poder público, rede de catadores, Ecofor ambiental, setor privado e outras instituições. Além 

disso, foi realizada visita em três ecopontos (Edson Queiroz, Jangurussu e São João Tauape) a fim 

de obter maiores informações e conhecer a realidade do programa.  

Foram realizadas visitas à duas associações de catadores, sendo obtidas 

informações relacionados a gestão, modelo de trabalho e comercialização dos materiais. A 

primeira foi a Coopmares, no dia 13 de julho de 2016, sede comercial da rede em Fortaleza e 

foi entrevistada a diretora presidente e comercial. A segunda, a associação de catadores do 

Jangurussu (Ascajan), no dia 9 de setembro de 2016, no qual, foi entrevistado o coordenador 

de finanças e escolhida por localizar-se vizinha ao transbordo do Jangurussu.  

Os resultados foram organizados e discutidos conforme os aspectos presentes no 

PMGIRS de Fortaleza, no Programa de ações e metas para gestão de resíduos sólidos, além das 

pesquisas e visitas em instituições, setores públicos e privados em busca de informações 

referentes à geração, destinação e coleta seletiva dos RSU. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Geração e destinação dos resíduos sólidos 

 

Segundo o relatório de resíduos sólidos da autarquia de regulação, fiscalização e 

controle dos serviços públicos de saneamento ambiental (FORTALEZA, 2015a), a taxa de 

cobertura da coleta de resíduos domiciliares (RDO) corresponde a 100%. De acordo com esse 

relatório, em 2014, foi firmada uma cooperação técnica e operacional entre a SCSP, URBFOR 

e a ACFOR, com objetivo de desenvolver ações conjuntas para a fiscalização dos serviços 

públicos de limpeza urbana. 

A partir da análise do PMGIRS de Fortaleza, verifica-se que a empresa Ecofor 

Ambiental S/A do grupo Marquise, fundada no ano de 2003, é a responsável pela coleta e 

destinação final dos RSU do município.  

As operações concentram-se nos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos domiciliares e especiais urbanos, além da varrição e conservação 

da avenida Beira mar e do bairro Centro. Quanto ao contrato de concessão com a PMF, a 

empresa deve prestar os serviços no município durante um período de 20 anos desde sua 

fundação. Também foram fornecidas informações quanto à execução dos serviços de coleta que 

estão descritas no quadro 5. 

 

  Quadro 5 - Tipos de coleta e resíduos coletados no município de Fortaleza. 
Tipo de coleta Tipo de resíduos Descrição 

Coleta domiciliar Resíduos domiciliares (RDO) Resíduos coletados em residências e 
condomínios.  

Coleta Especial 
Urbana  

Resíduos Públicos 
Urbanos (RPU) 

Restos de podas 
Galhos, folhas e troncos retirados das 
árvores. 

Pontos de lixo 
Pontos clandestinos de depósito de lixo 
soltos nas ruas, pela população.  

Entulho Restos de materiais de construção civil. 
Fonte: Elaboração própria, com base em informações do relatório anual de resíduos sólidos da ACFOR        
(FORTALEZA, 2015a)  
 

Os dados da geração média anual de resíduos por tipo de serviços citados no quadro 

5, entre os anos de 2012 e 2015, no município de Fortaleza estão apresentados no gráfico 1. É 

possível verificar um crescimento exponencial dos pontos de lixo até o ano de 2014, bem como 

um aumento da geração de entulhos, enquanto os resíduos domiciliares e de poda 

permaneceram relativamente estáveis. 
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Gráfico 1 - Geração média anual de resíduos sólidos entre os anos de 2012 e 2015 por tipo de serviço em toneladas 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em informações do Relatório Anual de Resíduos Sólidos da ACFOR 
(FORTALEZA, 2015a) 
  

O crescimento dos pontos de lixo pode originar-se a partir de diversas práticas 

irregulares ou até mesmo da ineficiência da gestão pública dos resíduos, tais como:  falta de 

educação ambiental da população; moradias em condições precárias, inacessíveis aos 

caminhões de coleta; realização de atividades de coleta e disposição de resíduos de forma 

clandestina; e a não efetivação de um programa de coleta seletiva abrangente. 

Todas as práticas apontadas demonstram a necessidade de integração conjunta entre 

comunidade, poder público e iniciativa privada, baseada em uma visão de todo e demarcada 

pelos instrumentos propostos na PNRS. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social de Fortaleza – 

Eixo Resíduos Sólidos (FORTALEZA, 2015b), a destinação final dos resíduos sólidos do 

município de Fortaleza possuía desde o ano de 1978, um local localizado no atual bairro 

Jangurussu. O mesmo foi construído conforme padrões de disposição final adequada de 

resíduos sólidos, porém, devido à expansão urbana e crescimento populacional no município, 

o local não suportou a quantidade de resíduos dispostos, tornando-se logo depois, um lixão.   

Após análise do PMGIRS de Fortaleza (FORTALEZA, 2012), verificou-se que, 

somente após pressões do Ministério Público Estadual e com o apoio do Projeto Sanear, os RSU 

começaram em 1998, a ser dispostos no aterro sanitário metropolitano oeste de Caucaia. O 

projeto Sanear, criado em 1993 pelo o governo do estado do Ceará, por meio de convênio com 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), possui como objetivos ampliar a rede de 

esgoto e drenagem urbana, e construir aterros sanitários. 

O aterro sanitário metropolitano oeste de Caucaia foi construído em 1991 e, 

inicialmente, recebeu resíduos somente do município de Caucaia. Posteriormente, conforme 

Convênio nº 003, de 1998, acertado entre os municípios de Fortaleza, Caucaia e o governo do 
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Estado, passou a receber os resíduos da capital. Desta forma, foi desativado o lixão do 

Jangurussu, porém foi criado um Complexo à frente do local, que funciona até hoje como 

estação de transbordo, devido a logística de coleta.  

De acordo com o PMGIRS de Fortaleza, a área do aterro sanitário pertence ao 

governo do Estado e a operação é de responsabilidade do município de Fortaleza, através de 

um termo de cessão de uso. O município de Caucaia beneficia-se pela disposição gratuita de 

seus resíduos no aterro, como compensação pelo passivo ambiental instalado em seu território. 

Localizado na margem esquerda da BR-020, a 1,6 km da rodovia, no município de Caucaia, 

pode-se observar na figura 7, a localização do ASMOC a partir de dados fornecidos pela Ecofor 

Ambiental.  
 

Figura 7 - Localização do ASMOC em relação ao município de Fortaleza 

 
Fonte: Elaboração própria, através de informações obtidas do ASMOC (2016).    

   

Na visita ao ASMOC, verificaram-se determinadas áreas importantes no seu 

funcionamento, tais como: administrativa, de descarga de resíduos, trituração do material de 

poda e controle de pesagens. O aterro sanitário possui área total de 123 ha sendo a área que 

abrigam as células de 78 ha, recebendo resíduos de classe 2 (domiciliares, industriais 

degradáveis e orgânicos), totalizando cerca de 170.000 t/mês. Vale salientar que a operação e a 

gestão do aterro são de responsabilidade da empresa Ecofor Ambiental S/A desde o ano de 2009. 

Na figura 8, observa-se a zona de deposição de resíduos no aterro, denominada de célula, 

iniciada em 2003 e utilizada até hoje. 
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Figura 8 - Célula utilizada atualmente no ASMOC  

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 

O sistema utilizado para a pesagem dos veículos é composto por duas balanças 

(entrada e saída), cada uma com capacidade de 80 t, sendo realizadas cerca de mil pesagens por 

dia. O sistema é informatizado e funciona por meio de câmeras fixadas nas balanças. Todos os 

dados são captados não só pela Ecofor, mas também por um sistema instalado na ACFOR, que 

consegue, em tempo real, visualizar e armazenar as informações (figura 9).  

 

Figura 9 - Sistema de controle de pesagens de veículos 

 
Fonte: Autoria própria (2016)  

 

Existe um projeto chamado Briquete, no qual é utilizada a poda pública do 

município de Fortaleza em parceria com a URBFOR e a Companhia Energética do Ceará 

(COELCE). Foi visitado o local reservado para destinação do material, onde há trituração e 

posterior transformação em briquete, para uso em fornos na fabricação de cerâmicas, padarias 

e uso doméstico. É feita a pesagem dos resíduos de poda no ASMOC e destinado à empresa 

privada Briquete Matruz com Leite, fundada em 2010 e localizada no município de Pentecoste, 

parceira da Ecofor.  

Na figura 10, é possível observar a área de trituração do material de poda e a área 

de descarga (Figura 11) dos resíduos sólidos urbanos que chegam ao ASMOC, com a presença 

de quatro tratores no local, a fim de facilitar a compactação do lixo.  
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Figura 10 - Área de trituração do material de poda         Figura 11 - Área de descarga dos RSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria (2016)                                           Fonte: Autoria própria (2016) 

 

É ressaltado pelo analista de operações que a previsão de encerramento da célula 

ativa é no final de 2017, e, atualmente, o aterro encontra-se em processo de ampliação, sendo a 

área localizada vizinha à área atual, com 112 ha e vida útil de, aproximadamente, 16 anos. É 

evidente a necessidade de expansão do aterro. Contudo, esse aumento pode tornar-se inválido 

na medida em que a geração de resíduos aumente e a coleta seletiva não se efetive. 

A previsão de recebimento de resíduos na nova área do aterro é de cerca de 4.000 

t/d, valor abaixo da realidade atual, por volta de 6.000 t. Esse fato, afirmado pelo entrevistado, 

é justificado pelas ações de conscientização e políticas públicas, que estão sendo investidas para 

a coleta seletiva no município de Fortaleza. 

Como notado no Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – Eixo Resíduos 

Sólidos, o aumento do número de catadores influencia diretamente a vida útil de um aterro, pois 

cada trabalhador retira cerca de 15 kg de material, os quais seriam destinados ao ASMOC. Além 

disso, caso houvesse um estímulo da atividade econômica relacionada à reciclagem, a vida útil 

do aterro, certamente, seria bastante ampliada. 

A tabela 2, apresenta a quantidade resíduos dos municípios de Fortaleza e Caucaia 

dispostas no aterro entre os anos de 2012 e 2015. Os resíduos provenientes do município de 

Caucaia são baixos comparados ao de Fortaleza, onde no ano de 2015, houve uma disposição 

de 171.366 t, equivalente a 9% do total disposto. Isso pode ser justificado pela população de 

Caucaia ser cerca de sete vezes menor que Fortaleza, de acordo com estimativas do IBGE. 

 

Tabela 2 - Quantidade total de resíduos de Fortaleza e Caucaia dispostos no ASMOC em toneladas entre 
os anos de 2012 e 2015  

Município 
Período (ano) 

2012 2013 2014 2015 
Fortaleza 1.856.131 1.492.949 1.998.243 1.727.676 
Caucaia 128.795 106.429 162.116 171.366 

Total 1.984.926 1.599.378 2.160.359 1.899.042 
Fonte: Elaboração própria, com base em informações fornecidas pela ACFOR (FORTALEZA, 2015a) 
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No gráfico 2, pode-se observar uma melhor ilustração do total de resíduos dispostos 

no Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia.  

  

Gráfico 2 - Quantidade total de resíduos dispostos no ASMOC em toneladas entre os anos de 2012 e 2015 

  
Fonte: Elaboração própria, com base em informações fornecidas pela ACFOR (FORTALEZA, 2015a) 

 

Em 2015, verificou-se uma queda de, aproximadamente, 12% em relação ao ano 

anterior, o que pode ser justificada pelo aumento de incentivos à coleta seletiva no município 

de Fortaleza, como também, programas de conscientização ambiental fornecidos por órgãos 

públicos responsáveis e pela Ecofor, diminuindo, assim, a destinação que antes iria ao aterro 

sanitário. Isso pode também ser um reflexo da recessão econômica vivenciada em todo o país 

nos últimos anos, a qual vem impactando a capacidade de consumo da população. 

Nesse ano, foi lançado e iniciado o Programa de ações para gestão de resíduos 

sólidos, sendo um dos principais pontos a coleta seletiva tanto dos grandes geradores, como os 

comércios e industrias, quanto dos resíduos domiciliares. Pode-se justificar, assim, a queda no 

total de resíduos dispostos no aterro, em 2015. 

Sendo o município de Fortaleza, a área de estudo do presente trabalho, observa-se 

na tabela 3, a quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário, separados por tipo, entre os 

anos de 2012 e 2015. Em análise aos dados apresentados, verifica-se que os resíduos 

domiciliares possuem pouca variação. 

 Observa-se que a geração de resíduos provenientes dos pontos de lixo 

representam 36,21% de todos os resíduos produzidos no ano em 2014. Em comparação a 2013, 

houve um crescimento de 33,40%, fato preocupante, visto que tal disposição é irregular e 

representa ônus ao poder público. Assim como a geração dos pontos de lixo, a geração de 

entulho que também se caracteriza por uma disposição irregular apresentou um aumento de 

quase 42%.  
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Tabela 3 - Quantidade em toneladas de resíduos de Fortaleza separados por tipo dispostos no ASMOC entre 
os anos de 2012 e 2015 

Tipos  
Período (ano) 

2012 2013 2014 2015 
Ponto de lixo 650.046 521.008 782.319 633.444 

Grandes Geradores 148.380 227.482 156.009 159.844 

Coleta Domiciliar 579.384 425.684 593.270 606.976 

Entulho 310.749 188.958 325.575 241.067 
Poda 49.621 31.500 28.774 17.586 

Varrição e capinagem 117.951 98.317 112.296 68.759 

Total 1.856.131 1.492.949 1.998.243 1.727.676 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações fornecidas pela ACFOR (FORTALEZA, 2015a) 

  

De acordo com o relatório da ACFOR (FORTALEZA, 2015a), em 2011, foi feito o 

levantamento sobre a quantidade e a localização desses dos pontos de lixo, chegando a um valor 

médio de 1.800 locais distribuídos por toda a cidade. Foram, então, definidos 99 setores de 

coleta, respeitando os limites das ZGL, e, para cada setor, um plano de coleta a ser seguido 

pelos veículos coletores. No item 5.2, é feita a análise da coleta seletiva realizada pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza.  

 

5.2 Coleta seletiva realizada pelo município de Fortaleza  
 

No artigo 36 da PNRS consta que os municípios que possuírem o PMGIRS devem: 

adotar procedimentos para o reaproveitamento dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis; 

articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o ciclo de vida dos 

produtos; implantar sistema de compostagem para resíduos orgânicos; estabelecer o sistema de 

coleta seletiva. Está claro, na lei, que essas atividades são de responsabilidade do titular de 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

Verificou-se que o sistema de coleta seletiva do município, antes da criação do plano 

municipal, era ineficiente, não havendo abordagem clara sobre o tema. Até o ano de 2012, a 

coleta seletiva de resíduos para reciclagem restringia-se à iniciativa privada, o que dificultou a 

compreensão de como deveria ser implantada no município nos anos seguintes.  

O PMGIRS possui quatro programas, são eles: programa produção de resíduos, 

programa disposição final, programa gestão integrada e programa educação ambiental. São 

expostos detalhadamente no PMGIRS, com ações de imediato, curto, médio e longo prazos, em 

busca da universalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos 

de Fortaleza. Os programas que se destacam no eixo de coleta seletiva são o de produção de 

resíduos e de educação ambiental. 
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De acordo com a figura 12, é possível observar as metas para cada objetivo dos dois 

programas, sendo a meta imediata (3 anos) a de maior interesse para o presente estudo, por se 

enquadrar no período de tempo da pesquisa, o que significa que deveria ter sido concretizada 

até 2015. O programa de produção de resíduos visa à redução de disposição no ASMOC em 

20% de resíduos recicláveis, verificou-se o não cumprimento, tendo como base a disposição de 

resíduos no aterro, onde foi verificado um aumento de 15,7% entre 2013 e 2015 de resíduos.  
 
Figura 12 -  Esquema resumido das metas presentes no PMGIRS 

 
Fonte: Adaptado de PMGIRS (FORTALEZA, 2012) 

 

O programa de Educação Ambiental contém três objetivos a serem cumpridos: 

plano de conscientização ambiental, ações para capacitação de catadores e divulgação dos 

programas privados de coleta seletiva. No tocante ao primeiro, podemos destacar algumas 

iniciativas da SEUMA, como “Seuma nas escolas” e ação “Porta a Porta”, com a finalidade de 

educar a população para a correta gestão de resíduos. Contudo, não existe, ainda, um plano 

definido de conscientização ambiental na cidade.  
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A meta imediata do segundo foi contemplada no tempo certo, com as capacitações 

aos catadores realizadas, de acordo com a SEUMA, no ano de 2014. Para os próximos anos, 

será necessária a continuidade das atividades, com um rigoroso acompanhamento, de maneira 

a envolver cada vez mais as associações de catadores na coleta seletiva do município de 

Fortaleza. Já sobre o terceiro, é possível verificar que não foi realizado, pois não possui nenhum 

tipo de projeto definido para tal ação. 

Segundo Antunes (2015), a Educação Ambiental é parte integrante da PNRS e tem 

como objetivo o aprimoramento de conhecimento, valores, comportamentos e estilo de vida 

relacionados ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Suas atividades 

devem respeitar não só as regras estabelecidas na PNRS, como também as diretrizes da Lei n° 

9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Segundo informações obtidas em visita realizada na SEUMA, no dia 02 de agosto 

de 2016, o município de Fortaleza gastou cerca de R$ 87.000.000 em 2015 para recolher o lixo 

espalhado indevidamente em ruas, rampas de lixo, canteiro central e áreas de preservação 

ambiental. Dessa forma, estão sendo realizadas treze ações para aprimorar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos no município, contempladas no Programa de Ações para Gestão de Resíduos 

Sólidos, lançado em maio de 2015.  

O programa envolve ações em várias áreas, tais como, fiscalização, infraestrutura, 

educação e mobilização, voltadas para a população em geral, e os chamados grandes geradores 

que produzem, diariamente, expressivo volume de lixo (acima de 100 L). Essas ações possuem 

metas de curto, médio e longo prazo, e prometem contribuir para a melhoria das condições de 

limpeza urbana do município de Fortaleza (FORTALEZA, 2015b). 

De acordo com a Coordenadoria de Políticas Ambientais (CPA) da SEUMA, esses 

programas são executados por vários órgãos da PMF (SCSP, URBFOR, ACFOR, SEUMA E 

SER’s), além da Ecofor Ambiental, e foi planejado para envolver a participação da sociedade. 

Logo após a aprovação e o início, o prazo máximo de realização é dezembro de 2016. 

Importante destacar os resultados das ações que têm como principal objetivo o 

incentivo à coleta seletiva, são elas: programa reciclando atitudes, programa recicla Fortaleza, 

ecopontos da cidade, implantação de lixeiras com separação de lixo úmido e seco, e, por último, 

o projeto do ciclomonitoramento.  

Para um melhor embasamento dessas ações, foram resumidas, no quadro 6, a 

descrição de cada atividade e suas respectivas metas, baseadas no Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social – Eixo Resíduos Sólidos (FORTALEZA, 2015b). 



43 
 

           Quadro 6 - Resumo das ações do Programa para Gestão de Resíduos Sólidos do município de Fortaleza 
Ações Descrição Metas 

Revisão da Legislação do 
grande gerador 

Adequação e fortalecimento da legislação existente sobre os 
grandes geradores resíduos sólidos (mais de 100 litros) / Lei nº 
10.340 de 06 de maio de 2015. 

Junho 2015 

Implantação de sistema 
eletrônico de controle de 

resíduos sólidos 

Implantação de um sistema eletrônico de controle da geração, 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos, voltado aos 
grandes geradores. 

2° semestre 
de 2016 

Apreensão de contêineres 
irregulares 

Implantação de um procedimento administrativo e punitivo de 
apreensão e remoção de contêineres de empresas de transporte de 
lixo não credenciadas. 

Junho 2015 

 
Ciclomonitoramento 

 

Equipe ao redor dos ecopontos em bicicletas, realizando 
monitoramento, orientação e educação da população sobre manejo 
adequado do lixo. 

1° semestre 
de 2015 

Implantação de lixeiras Distribuição de 2 mil lixeiras com separação de lixo úmido e seco. Junho 2015 

Fiscal Cidadão 
Aplicativo que permite à população denunciar práticas irregulares 
de destinação do lixo (Central 156). 

2° semestre 
de 2015 

Requalificação de áreas 
degradadas 

Limpeza dos pontos de lixo e transformação em canteiros 
arborizados. 

2° semestre 
de 2015 

Ecopontos da cidade 
Disponibilização de ecopontos para entrega de materiais 
recicláveis e pequenas quantidades de poda e entulho. 

25 Ecopontos 
em 2016 

“Recicla Fortaleza” 
Geração de desconto na conta de energia e água, e carga do bilhete 
único, por meio da troca de resíduos recicláveis nos ecopontos. 

2° semestre 
de 2015 

 “Alô Cidade Limpa” 
Coleta de pequenas quantidades de Resíduos da Construção Civil 
(RCC), poda e volumosos, gratuita e solicitada por telefone. 

2° semestre 
de 2016 

Áreas de recebimento de 
RCC 

Seleção de área com mais de 3 ha para a implantação de áreas para 
recebimento do RCC. Junho 2016 

Programa “Reciclando 
Atitudes” 

Parceria com a rede de catadores e apoio ao funcionamento dos 
Centros de Triagem, além de campanha educativa sobre destinação 
dos resíduos e implantação de PEVs. 

2° semestre 
de 2015 

Projeto “Calçadas da 
Cidade” 

Estímulo para quem conservar e multa para as degradações, a partir 
de legislação para recuperação de calçadas.  2016 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações no Plano de Desenvolvimento Econômico e Social - Resíduos 
Sólidos (FORTALEZA, 2015b) 

 

A CPA possui como uma de suas principais responsabilidades o programa 

Reciclando atitudes, o qual atua fundamentado em quatro eixos: sensibilização, articulação, 

formação e estruturação. Visa despertar a reflexão da sociedade para a gestão adequada dos 

resíduos sólidos, por meio de ações socioambientais de sensibilização, estruturação e 

fiscalização, que buscam redução do consumo, reutilização e reciclagem dos materiais. 

Existe um núcleo de coleta seletiva, atrelado à CPA, o qual tem realizado diversos 

trabalhos em articulação com os demais órgãos públicos e privados. Por meio do trabalho dessa 

equipe, o programa Reciclando Atitudes possui os seguintes projetos: Coleta de Óleo e 

Gorduras Residuais (OGRs) e eletroeletrônicos, implantação de PEVs, capacitações de 

educação ambiental e manutenção, articulação e apoio às associações de catadores. Observamos 

na figura 13, o cartaz disponibilizado pela Seuma, como forma de propaganda do programa.  
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Figura 13 - Cartaz do Programa Reciclando Atitudes 

 
Fonte: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 
(FORTALEZA, 2016c) 

 

Por meio desse programa, a PMF, em parceria com a rede de catadores e a usina de 

biodiesel de Quixadá/Petrobrás, implantou, em quatro associações (Coopmares, Socrelp, Rosa 

Virginia e Reciclando), a usina de pré-tratamento de OGRs, na qual, recebe-se o material vindo 

tanto dos vinte coletores da prefeitura, que possui capacidade de receber 200 L cada, como de 

doação de grandes geradores, por exemplo, hotéis, padarias, buffets e restaurantes. Nas figuras 

14 e 15, podem-se observar ilustrações da pré usina localizada na Coopmares. 

 

Figura 14 - Máquina para o pré-tratamento de OGR, 
na Coopmares. 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

Figura 15 - Local de armazenamento de OGR, na 
Coopmares. 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os óleos coletados são beneficiados e vendidos pelos catadores, mensalmente. De 

acordo com informações obtidas em visita à SEUMA, foram reciclados 118.000 L de OGR em 

2014, transformados em biodiesel, gerando renda para os catadores. No ano posterior, houve 

um aumento de 21,3%, equivalente a 150.000 L.  
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Nas figuras 16 e 17, são ilustrados a moto e o caminhão, responsáveis por fazer o 

transporte do óleo dos PEVs para as associações de catadores, de responsabilidade da SEUMA.   

 

Figura 16 - Moto para coleta de OGRs 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

Figura 17 - Caminhão para coleta de OGRs. 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 

É imprescindível notar a preocupação da gestão pública quanto ao descarte 

consciente do óleo residual, visto que, quando despejado no ralo da pia, causa sérios danos em 

todos os aspectos, saúde, meio ambiente e financeiro. Segundo Pereira (2013), o impacto 

financeiro pode ser justificado pelo fato de a poluição do óleo encarecer o tratamento da água 

em até 45%. Em nossa realidade, a contaminação da água por falta de cuidado da população é 

inaceitável, sendo de grande importância não só a continuidade desse programa de coleta, como 

também sua ampliação e maior divulgação.  

Foram disponibilizados, igualmente, 20 PEVs de materiais reciclados na cidade, 

um deles localizado na própria SEUMA, além de um coletor de OGRs e de equipamentos 

eletrônicos. Os terminais de ônibus também possuem os PEVs, bem como estruturas para a 

coleta de OGRs. É relatado pela SCSP que esses PEVs geram em torno cerca de 80 

toneladas/mês de resíduos para a rede de catadores. A figura 18, é possível observar os tipos de 

coletores disponibilizados pela PMF. 

 
 Figura 18 - Coletores disponibilizados pela SEUMA - PMF 

 
 Fonte: Autoria própria (2016) 
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Além dos coletores de OGRs e PEVs, foi ressaltado pela CPA que já foram 

capacitados cerca de 800 catadores para atuarem adequadamente, em especial, em grandes 

eventos. No eixo de sensibilização e formação, foram capacitadas cerca de 11 mil pessoas no 

ano de 2015, entre alunos e professores, bem como agentes de saúde.  

De acordo com a Coordenadora de Políticas Ambientais da SEUMA, há dois modos 

de coleta seletiva, a espontânea e a induzida. Em Fortaleza, os PEVs são exemplos de coleta 

seletiva espontânea, já que o cidadão leva os seus resíduos por opção; já em relação à induzida, 

há os ecopontos, por fornecerem benefícios em troca dos resíduos. Portanto, é notório que a 

estratégia escolhida para sistematizar a coleta seletiva no município foi a de postos de coleta e 

não a de porta a porta, resumidas em associação, PEVs e ecopontos. 

Foram implantados, de acordo com a SEUMA, 370 kits de lixeira (Figura 19) de 

lixo úmido e seco, em parques, praças e na orla de Fortaleza, em junho de 2015.  Esse conjunto 

de lixeiras é destinado a receber pequenos volumes descartados pelos pedestres, com propósito 

de evitar a colocação de pequenas quantidades de lixo nas ruas. Vale ressaltar que o programa 

visava a distribuição de 2.000 kits, contemplados, portanto, somente 18% do previsto. 

 

Figura1 19 - Kits de lixeiras para resíduos úmidos e secos 

 
Fonte: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 
(FORTALEZA, 2016c) 

 

De acordo com informações obtidas através da SCSP, o projeto Recicla Fortaleza e a 

implantação de ecopontos incentivam o descarte seletivo de resíduos sólidos proveniente de 

domicílios e proporcionam um comportamento sustentável na cidade, com uma gestão preventiva e 

educativa, fundamentada no oferecimento de serviços adequados às necessidades da população. É 

resultado de uma parceria entre a ACFOR, SCSP e Ecofor Ambiental. 

O ecoponto Edson Queiroz (figura 20), feito de alvenaria, possui apoio equipado com 

escritório, banheiros e vestiários, além de uma guarita para segurança. Nas visitas, observou-se 

a procura da população por informações referentes aos benefícios gerados pelos ecopontos e quais 

materiais podem ser depositados no local, além de pessoas que já depositam seus resíduos.  
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Figura 20 - Ecopontos Edson Queiroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2016) 
 

O do Jangurussu (figura 21) e São João Tauape (figura 22), exemplos de ecopontos de 

contêiner, possuem caçambas para coleta e contêineres com uma estrutura administrativa de 

trabalho. Para atender a população, há, em todos os ecopontos, dois funcionários fixos da Ecofor 

Ambiental, um para transmitir orientações e receber o material, e outro para atestar a quantidade 

de resíduos depositados em cada contêiner.  

 

Figura 21 - Ecopontos Jangurussu                                    Figura 22 - Ecopontos São João Tauape

  
Fonte: Autoria própria (2016)                                          Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Os ecopontos são considerados unidades administrativas das ZGL. Cada um desses 

espaços pode ser estruturado de alvenaria ou de contêiner, possuindo área de circulação, 

depósito, pátio de coleta e triagem com platô de descarrego e rampa de acesso. Segundo o 

Programa de ações para gestão de resíduos sólidos, descrito no quadro 7, é possível observar o 

cumprimento da instalação dos vinte e cinco ecopontos até final de dezembro de 2016, listados 

a seguir, juntamente com endereço, regional e ZGL correspondente. 
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Quadro 7 - Lista dos ecopontos implantados, com o seu endereço, regional e ZGL.  
Ecopontos Endereço Regional ZGL 

01. Ecopontos Barra do Ceará Rua Graça Aranha, 316 Regional I 01 
02. Ecopontos Vila Velha Av. L, 847  Regional I 02 
03. Ecopontos Carlito Pamplona Rua Dom Hélio Campos, 2 Regional 1 03 
04. Ecopontos Varjota Rua Meruoca, 190 Regional II 05 
05. Ecopontos São João do Tauape Av. Visconde do Rio Branco, 3450 Regional II 06 
06. Ecopontos Cidade 2000 Rua Sólon Carvalho, 46  Regional II 07 
07. Ecopontos Vicente Pinzón Rua Josias Paulo de Sousa, 61 Regional II 08 
08. Ecopontos Praia do Futuro Rua Cel. José Aur. Câmara, 78 Regional II 09 
09. Ecopontos Presidente Kennedy Av. Gov. Parsilfal Barroso, 99 Regional III 10 
10. Ecopontos Pici Rua Pernambuco (UFC), 600 Regional III 11 
11. Ecopontos Jóquei Clube  Rua Perdigão de Oliveira  Regional III 12  
12. Ecopontos Vila Peri Rua Antônio Costa Mendes, 457 Regional IV 13 
13. Ecopontos Serrinha Rua Inácio Parente, 163  Regional IV 14 
14. Ecopontos Fátima Av. Luciano Carneiro, 505 Regional IV 15 
15. Ecopontos Conjunto Ceará Av. Ministro Albuq. Lima, 1116 Regional V 16 
16. Ecopontos Granja Portugal Rua Duas Nações, 1029 Regional V 17 
17. Ecopontos Conjunto Esperança Av. da Penetração Norte-Sul, 485 Regional V 18 
18. Ecopontos Aracapé Rua Miguel de Aragão, 815 Regional V 19  
19. Ecopontos Jardim Cearense  Rua Cel. Jaime Rolemberg, 358 Regional V 19 
20. Ecopontos José Walter Av. B, 811  Regional V 20 
21. Ecopontos Parque dois irmãos Rua K, 21 Regional VI 21 
22. Ecopontos Cidade dos Funcionários Rua Dr. José Plutarco, 25 Regional VI 22 
23. Ecopontos Edson Queiroz Rua Hill de Moraes, 410  Regional VI 23 
24. Ecopontos Jangurussu  Av. Castelo de Castro, 1233 Regional VI 24 
25. Ecopontos Messejana Rua Nicolau Coelho, 439 Regional VI 25 

     

 Fonte: Elaboração própria, com base em informações da SCSP (2016) 
 

A partir de uma análise da localização geográfica dos ecopontos, foi possível observar 

a distribuição desses equipamentos pela prefeitura. A Secretaria Regional do Centro de Fortaleza, 

por exemplo, correspondente à ZGL 4, não possui ecopontos. Isso se justifica por essa região ter 

concentração de grandes geradores de resíduos, e, como já relatado acima, os ecopontos priorizam 

atender os domicílios. Entretanto, os poucos domicílios ainda existentes no centro ficam sem ponto 

de apoio para o descarte seletivo dos materiais recicláveis.  

Como já foi comentado, cada ecopontos é uma unidade administração de cada ZGL. No 

entanto, como a do centro não possui esse equipamento, é possível notar que a ZGL 19 possui dois 

ecopontos instalados. As regionais I, III e IV possuem três Ecopontos, e as II e VI possuem 5 

ecopontos, enquanto a SER V, 6 ecopontos. Essas três últimas podem ser justificadas por possuírem 

maior área, necessitando, assim, de uma maior quantidade desses equipamentos. 

Observa-se na figura 23 a imagem satélite do Google Earth, com a distribuição espacial 

desses ecopontos numerados, conforme o quadro 9. Com a visualização do mapa, fica evidente a 

falta de ecopontos nas regiões central e oeste ao norte do município, como também na Regional 

VI, considerada a maior de Fortaleza, necessitando-se, assim, de mais equipamentos para servir 

a população e proporcionar uma melhor distribuição dos pontos de coleta seletiva.  
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           Figura 23 - Distribuição espacial dos Ecopontos no município de Fortaleza 

 
              Fonte: Elaboração própria, através do Google Earth (2016) 

  

Para uma coleta seletiva mais efetiva, esse número poderia ser aumentado para, ao 

menos 119, correspondente à quantidade de bairros no município, a fim de abrangê-lo por 

inteiro. São diversos os tipos de materiais recebidos pelos ecopontos, podendo ser divididos em 

dois eixos: os que não recebem benefício de desconto na conta de energia ou crédito no bilhete 

único, e os que não possuem esse benefício em troca. No quadro 8, observam-se os tipos de 

materiais recebidos. 

 

Quadro 8 - Tipos de materiais recebidos nos ecopontos 
Tipo Material 

Materiais que 
recebem benefício em 

troca 

Vidro (Embalagens de vidro, café solúvel e maionese, e garrafas de cerveja, 
refrigerantes e aguardente) 
Metal (Ferros em geral, parafusos, latas de cerveja e refrigerantes, aço inox, 
antimônio, baterias de carro e moto, chumbo e bronze) 
Papel (Papelão, jornais, livros, cadernos, papel branco e papel misto) 
Plástico (Garrafas de refrigerantes (PET), filme, PVC, mangueira, sacolas, 
embalagens de água sanitária, margarina e detergente) 
Embalagens Tetrapak 
Óleo de cozinha e gorduras residuais 

Materiais que não 
recebem benefício 

Pequenas proporções de entulho 

Restos de podas 

Aparelhos eletroeletrônicos 
Móveis e estofados velhos 

 

Fonte: Elaboração própria, com informações obtidas por meio da SCSP (2016) 
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Segundo informações da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(2016), desde o dia 28 de novembro de 2015, quando foi entregue o primeiro ecoponto no bairro 

de Fátima, até 31 de julho de 2016, foram recebidas cerca de 1.477 t de materiais.  

As pequenas proporções de entulho de obras domiciliares somaram 

aproximadamente 1.222 t. Os materiais recicláveis (plástico, vidro, metal, papel e papelão) 

foram cerca de 255,6 t. Além disso, os restos de poda somaram um volume total de cerca de 

mais 5.000 m³ e o total coletado de OGR foi de mais de 3.000 L. 

No gráfico 3, é possível observar a porcentagem por tipo de resíduos recicláveis 

(papel, vidro, metal e plástico) depositados em quinze ecopontos, entre os meses de janeiro e 

agosto.  

 

Gráfico 3 - Porcentagem por tipo de material reciclado recebido (papel, 
vidro, plástico e metal nos ecopontos no mês de agosto de 2016. 

 
Fonte: Elaboração própria, com informações obtidas através da SCSP (2016) 

 

Como verificado, o município de Fortaleza possui vinte e cinco ecopontos, 

distribuídos em cinco diferentes regionais. No gráfico 4, é demonstrada a quantidade total de 

papel, vidro, metal, plástico, tetrapak e OGRs, recebida em 16 ecopontos durante o mês de 

agosto de 2016. O restante foi instalado somente no mês de outubro, não sendo possível obter 

os dados.  

O ecoponto Edson Queiroz recebeu maior quantidade de resíduos e o menor foi o 

São João Tauape. Ao visitá-los, constatou-se que essa diferença pode ser justificada pela 

estrutura e a localização dos mesmos. O primeiro é localizado no centro de uma comunidade e 

de fácil acesso à população e o segundo localiza-se em uma avenida com grande fluxo de carros 

e poucas casas ao redor. O Jangurussu foi o segundo ecoponto a receber maior quantidade de 

resíduos, esse número pode ser explicado pelo projeto ciclomonitoramento iniciado nesse 

ecopontos. 
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 Gráfico 4 - Quantidade de recicláveis em toneladas dispostos nos ecopontos no mês de agosto de 2016 

 
 Fonte: Elaboração própria, com informações obtidas através da SCSP (2016) 

 

Ainda de acordo com a SCSP, em abril de 2016, iniciou-se o acesso ao benefício do 

programa Recicla Fortaleza, com o crédito na conta de energia pela troca de resíduos recicláveis nos 

ecopontos, e, a partir junho, com a geração de créditos no bilhete único. Vale ressaltar a existência 

da parceria entre a PMF, a COELCE e o sindicato das empresas de transporte de passageiros do 

Estado do Ceará (Sindiônibus), a partir do programa.  

Segundo a SCSP, a destinação dos materiais recicláveis (papel, metal, plástico, vidro, 

óleo e tetrapak) depositados nos ecopontos é de responsabilidade da empresa concessionária da PMF, 

a Ultralimpo Soluções Ambientais, localizada no Distrito Industrial I, município de Maracanaú-

CE. Em contato com a Ultralimpo, foi possível verificar as indústrias de reciclagem e materiais 

vendidos, a saber: Gerdau, Comércio e Beneficiamento de Artefatos de Papel, Villena 

Recicláveis e Companhia Industrial de Vidro. Pode-se observar na figura 24, a placa disponível 

em cada ecopontos, com os valores dados a cada tipo de material por quilogramas. 

Ainda conforme a SCSP, os eletroeletrônicos são encaminhados para a empresa Ecoletas, 

o entulho é destinado ao transbordo do Jangurussu, para fazer o nivelamento do solo, e o resto de 

poda vai para uma área específica no ASMOC e, posteriormente, para a empresa Matruz com Leite 

Briquet. Os móveis velhos também são encaminhados ao aterro sanitário. Percebe-se, assim, não 

haver doação desses materiais às associações de catadores. A prefeitura, através da SCSP, explica 

que o valor recebido pela venda dos materiais é destinado à manutenção dos custos de pessoal 

e logística de recolhimento dos resíduos. 
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    Figura 24 - Placa com valores dos materiais recicláveis por kg  

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 

No entanto, de acordo com o art. 19, inciso XI, da PNRS, o PMGIRS dos municípios 

deve conter programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial, das 

cooperativas e associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. E o art. 18, inciso II, 

determina ser prioridade do financiamento federal os municípios que fazem coleta seletiva com 

o emprego e a participação de catadores organizados em cooperativas ou associações.  

Tendo como base a legislação federal, é evidente a necessidade de inclusão dos 

catadores no tocante à coleta seletiva, contrapondo o que está sendo realizado na prática dos 

ecopontos, nos quais nenhum tipo de material é destinado às associações. De forma indireta, são 

retirados os resíduos que poderiam fornecer subsídios às associações, já que os ecopontos 

proporcionam benefícios e a população torna-se mais favorável a eles. Essa realidade deve ser 

mudada e repensada pelos entes públicos responsáveis. 

De acordo com dados obtidos através da Ecofor Ambiental, o programa Recicla 

Fortaleza, no seu primeiro mês de funcionamento, contava com 1.249 pessoas cadastradas e, 

até final de julho, com 4.057 cadastros recebendo os benefícios, ou seja, mais do que triplicou. 

Isso resultou na ampliação da bonificação gerada, que, no primeiro mês, gerou R$ 6.945,26 em 

desconto na conta de energia, e, ao final do mês de julho, um benefício total de R$ 37.022,93 

na conta de energia e no bilhete único, evidenciando um crescimento de cerca de 230% no 

benefício gerado. 
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Conforme informações obtidas na ACFOR, o projeto de Ciclomonitoramento, 

lançado no dia 02 de Julho de 2016, no ecopontos do Jangurussu, é resultado de uma parceria 

entre ACFOR, SCSP, SEUMA, Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) e a Ecofor 

Ambiental. Nas figuras 25 e 26, podem-se observar imagens do dia da inauguração do projeto.  

 
Figura 25 - Equipamentos do ciclomonitoramento          Figura 26 - Concentração para início do projeto     

  
Fonte: Autoria própria (2016)                                          Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Foram contratadas cinquenta pessoas, com a finalidade de orientar e educar a 

população ao redor dos ecopontos, quanto às práticas adequadas de limpeza urbana, inibindo a 

destinação irregular de lixo, além de informar aos órgãos competentes as irregularidades 

encontradas. 

O programa de coleta seletiva porta a porta, iniciado no ano de 2012 e realizado em 

quatro bairros do município, são eles: Dionísio Torres, Aldeota, Meireles e Fátima. Os três 

primeiros foram escolhidos por serem grandes geradores de materiais recicláveis, segundo a 

Ecofor, pelo alto poder de consumo de seus moradores. O bairro de Fátima justifica-se pela 

reinvindicação da comunidade, a qual já possuía cadastros na Ecofor de condomínios e 

residências que realizam coleta seletiva. 

O recolhimento dos recicláveis é realizado por meio de dois caminhões (Figura 27), 

em pontos cadastrados, como condomínios, empresas, hotéis, restaurantes, além dos PEVs do 

Pão de Açúcar e Extra. O material coletado é encaminhado à duas associações de catadores, 

ASCAJAN e COOPMARES. Foi relatado pelo gestor responsável da Ecofor que cerca da 

metade do coletado tem como destino final o aterro sanitário, pois a população ainda não possui 

conhecimento adequado para separar o que é reciclado.  

Observa-se a ineficiência desse programa tanto em relação à não totalidade do 

material recolhido ser reciclado, como também à priorização de bairros nobres da cidade, 



54 
 

desfavorecendo os de classe média e baixa. Vale ressaltar, que desde o seu início, há cinco anos, 

até 2016 ainda não houve ampliação para outras regiões da cidade.  

 

                                    Figura 27 - Caminhão de coleta seletiva da Ecofor Ambiental  

 
                                    Fonte: Website Ecofor Ambiental (2016) 

 

Para maior efetivação do programa, a PMF deveria implantar além dos ecopontos 

que são locais de entrega voluntária dos resíduos sólidos pela própria população, a coleta 

seletiva porta a porta abrangendo todas as casas e condomínios do município da mesma forma 

da coleta domiciliar realizada pela Ecofor.  

A separação deverá ser realizada pelos moradores da seguinte forma: papel, plástico 

e metal em uma sacola, e o vidro deve ser colocado em outra, por questões de segurança do 

morador e dos coletores. Os caminhões de coleta deverão passar nas ruas conforme 

programação pré-estipulada e os materiais deverão ser encaminhados às catorze associações de 

catadores presentes no município.  

Os moradores serão avisados os dias da semana da coleta em seu bairro através de 

propagandas nos jornais local. Também deve-se iniciar uma educação ambiental com ênfase na 

separação correta dos resíduos sólidos, por meio de propagandas na televisão e eventos em 

praças, ensinando a população a diferença entre os resíduos recicláveis, perigosos e os rejeitos, 

não havendo assim problemas em larga escala.  

 

5.3 Outras iniciativas de coleta seletiva 

 

Diversos setores da sociedade têm atuado em prol da política de gerenciamento de 

resíduos, quais sejam, cooperativas de catadores, empresas, ONGs e entidades pública. Embora 

a ênfase deste trabalho seja a coleta seletiva implementada pela gestão pública, é imprescindível 

destacar importantes atuações da iniciativa privada e de outras instituições.  
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5.3.1 Setor privado 
  

De acordo com o PMGIRS, até o ano de 2012, o setor privado dominava as 

iniciativas referentes a coleta seletiva no município de Fortaleza, sendo os de maiores destaques, 

no referente aos PEVs, os programas do Extra, Pão de Açúcar, Carrefour e Coelce. São descritos 

os programas de cada uma dessas entidades, a fim de caracterizar as iniciativas privadas. As 

informações foram obtidas através de visitas in loco e websites de cada empresa. 

O Programa Estação de Reciclagem Extra, presente nas lojas do Extra desde o ano 

de 2007, disponibiliza PEVs para os clientes descartarem seus materiais recicláveis. Os 

resíduos dispostos nas estações são doados às associações de reciclagem parceiras do programa, 

promovendo, dessa forma, inclusão social e a geração de renda aos catadores. No município de 

Fortaleza, concentram-se sete estações (quadro 9).  

 

Quadro 9 - Estações de Reciclagem do Extra. 
Estação de Reciclagem Extra Endereço Materiais que recebem 

Extra Montese Av. dos Expedicionários, 4444  

Papel, papelão, plásticos, 
vidro, metais, garrafas PET, 

embalagens Tetrapark e 
OGRs. 

Extra Rodoviária  Av. Deputado Osvaldo Studart, 600 
Extra Papicu Av. Santos Dumont, 5650 
Extra Seis bocas Av. Washington Soares, 4075   
Extra Mister hull Av. Mister Hull, 4300 
Extra Aguanambi Av. Aguanambi, 1393 
Extra Parangaba Av. Senador Fernandes Távora, 44   

Fonte: Elaboração própria, com informações obtidas através do site Extra (2016) 
 

O programa da estação de reciclagem do Pão de Açúcar em parceria com a Unilever 

iniciou-se no ano de 2001. Além disso, possuem o caixa verde, locais para depositar as 

embalagens dos produtos adquiridos pelos consumidores nas lojas, evitando que as levem para 

casa. Em Fortaleza, concentram-se dez estações (quadro 10). 

Quadro 10 - Estações de Reciclagem do Pão de Açúcar Unilever 
Estação de Reciclagem Pão de Açúcar Endereço Materiais que recebem 

Pão de açúcar - Júlio Ventura Rua Bárbara de Alencar, 1887 

Papel, papelão, plásticos, 
vidro, metais, garrafas 

PET, embalagens 
Tetrapark e OGRs. 

Pão de açúcar - Buena Vista Av. Washington Soares, 1500  

Pão de açúcar - São Gerardo Av. Bezerra de Menezes, 1498  

Pão de açúcar - Náutico Av. da Abolição, 2900  

Pão de açúcar - Mucuripe Av. Abolição, 3790  

Pão de açúcar - Dionísio torres Av. Senador Virgílio Távora, 2270  

Pão de açúcar - Cocó Av. Engenheiro Santana Júnior, 2277 
Pão de Açúcar - Fátima Rua Doutor Costa Araújo, 1132              
Pão de açúcar - Parque Manibura Av. Washington Soares, 4040 
Pão de açúcar - São João Av. Santos Dumont, 1169 

Fonte: Elaboração própria, com informações obtidas através do site Pão de Açúcar (2016) 

 

http://www.guiato.com.br/Lojas/Fortaleza/Pao-de-Acucar-Avenida-Washington-Soares/v-f6555881
http://www.guiato.com.br/Lojas/Fortaleza/Pao-de-Acucar-Avenida-Bezerra-de-Menezes/v-f6555811
http://www.guiato.com.br/Lojas/Fortaleza/Pao-de-Acucar-Avenida-da-Abolicao/v-f6555745
http://www.guiato.com.br/Lojas/Fortaleza/Pao-de-Acucar-Avenida-da-Abolicao/v-f6555793
http://www.guiato.com.br/Lojas/Fortaleza/Pao-de-Acucar-Avenida-Senador-Virgilio-Tavora/v-f6555791
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O Carrefour possui o programa de estações de reciclagem, em parceria com a Mondelez 

Brasil e a tetra pak. No município de Fortaleza, dispõe de duas estações de reciclagem, uma no 

Carrefour Joaquim Távora e a outra no da Parangaba. Os materiais recebidos são papel, papelão, 

plásticos, vidro, metais, garrafas PET, embalagens Tetrapark e OGRs.  

A loja Leroy Merlin, a mais recente das citadas, foi inaugurada no município de 

Fortaleza em 2015, tendo como um de seus principais princípios a sustentabilidade. Possui o 

Programa construir e sustentar, que engloba o projeto das estações de coleta seletiva, as quais 

recebem não só materiais recicláveis (papel, vidro, plástico e metal), como também lâmpadas. Na 

figura 28, é possível observar exemplos das 4 estações de reciclagem citadas.  

 

Figura 28 - Estações de reciclagem: a) Extra seis bocas; b) Pão de Açúcar Parque Manibura; 
c) Carrefour Parangaba; d) Leroy Merlin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fonte: Autoria própria (2016) 

 

De acordo com informações obtidas através da Companhia Energética do Ceará, o 

programa Ecoelce, existente desde o ano de 2007, consiste na troca de resíduos por créditos na 

conta de energia, da mesma forma dos ecopontos implantados pela PMF. Possui como principal 

objetivo propiciar a liquidez das contas de energia da população. O município de Fortaleza 

conta com quarenta e nove postos de coleta, entre móveis, fixos, itinerante e o auto Ecoelce. 

Esse último, é uma novidade recente do programa e consiste em uma máquina de 

autoatendimento que recolhe os resíduos. Na figura 29, observa-se dois exemplos dos postos 

de coleta.  

 

a b 

c d 
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Figura 29 - Posto de coleta Ecoelce: a) Máquina de autoatendimento; b) 
Posto de coleta fixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: web site Coelce (2016) 
 

O programa possui cento e dez parceiros entre recicladores, associações, órgãos 

públicos e empresas privadas. Os clientes, além de exercerem a ação socioambiental, podem 

doar seus bônus para instituições beneficentes, listadas no próprio posto de coleta. Além dos 

materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico, metal, OGRs, tetrapak, recebem também 

pilhas e baterias.  

 

5.3.2 Associações e cooperativa de catadores 

 

A rede de catadores de resíduos recicláveis do Estado do Ceará integra 35 

associações e cooperativas, sendo 14 delas presentes no município de Fortaleza, totalizando 

cerca de trezentos e cinquenta catadores cadastrados.  

De acordo com a Coopmares, após três anos de reunião, o espaço por eles utilizados 

foi cedido pela PMF por meio de um termo de cessão de uso do local, com direito a luz e 

telefone, no ano de 2013, por um período de dez anos. A Cooperativa recebe materiais vindos 

de condomínios, restaurantes, padarias e barracas, em caminhões da Prefeitura e da Ecofor 

Ambiental.  

É relatado, também, que a gestão da coleta seletiva da cooperativa é compartilhada 

entre a Rede de Catadores(as) de Resíduos Recicláveis do Estado do Ceará, SEUMA, Secretaria 

Regional III e ACFOR. Os materiais, após triagem e separação por categorias, são repassados 

a deposeiros. Na figura 30, é possível observar a área de triagem da COOPMARES, com 

resíduos recém-chegados ao local, a prensa utilizada na cooperativa e os materiais já prensados, 

prontos para serem repassados para venda. 

No quadro 11, é possível observar a lista dos grupos de catadores presentes no 

município de Fortaleza, fornecida pela Coopmares. 

a b 
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Quadro 11 - Lista das associações, grupos e cooperativas de catadores no município de Fortaleza 
Grupos / entidades Nome popular Endereço 

Cooperativa dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Fortaleza e Região Metropolitana 

COOPMARES Rua Valdemar Holanda, 474 

Associação da Serrinha ACORES Rua Frei Alemão, 161 B 

Associação de trabalhadores (as) em Resíduos 
Recicláveis  

RECICLANDO 
Rua Plácido Castelo, 284 – Conj. 
Tancredo Neves 

Associação do Serviluz BRISAMAR Rua Ernesto Igel, 804 - Serviluz   

Associação dos Agentes Ambientais ROSA VIRGINIA 
Rua 07, nº 20, Loteamento Santa 
Terezinha 

Associação dos Catadores do Jangurussu  ASCAJAN 
Rua Estrada do Itaperi, 1665 – 
Jangurussu 

Associação viva a vida VIVA A VIDA 
Rua Domingos Olímpio s/n – 
Farias Brito 

Grupo da Maravilha MARAVILHA 
Rua sol, 10 – Planalto universo / 
vila união 

Grupo de Catadores do Jardim Iracema UCAJIR Rua Misericórdia, 34 - Jard Iracema  

Grupo de Catadores da Rosalina ROSALINA Não disponível 
Grupo do Quintino Cunha QUINTINO CUNHA Rua 1, nº 75 Conjunto ômega II  
Grupo Moura Brasil MOURA BRASIL Travessa das Tábuas 
Associação de catadores (as) de materiais 
recicláveis do raio de sol 

RAIO DE SOL Rua Moçambique, 148 – Genibaú 

Sociedade Comunitária de Reciclagem de Lixo do 
Pirambú 

SOCRELP Rua Gal. Costa Matos, nº 8 – A 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações fornecidas pela Coopmares (2016) 

 

A intenção da rede de catadores é unir os materiais de todas as associações e grupos 

de catadores, a fim de vendê-los diretamente às indústrias de reciclagem. Segundo a diretora 

presidente, as quatro maiores entidades da rede relacionada à estrutura e gestão são: Coopmares, 

Socrelp, Ascajan e Rosa Virginia.  

 

Figura 30 – COOPMARES: a) Área de triagem da Coopmares; b) Prensa 
da Coopmares; c) Materiais recicláveis prensados 

 
                             Fonte: Autoria própria (2016) 
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A ASCAJAN, criada em 2006, anos depois da extinção do antigo lixão do 

Jangurussu, possui cerca de 80 parceiros que fornecem os materiais recicláveis. Entre eles, estão 

o Grupo Pão de açúcar, Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba, Shopping Aldeota, Banco do 

Brasil, correios, alguns hotéis da avenida Beira Mar, restaurantes e padarias.  

Possui um total de 70 catadores, sendo somente 40 deles fixos no galpão da 

associação e que trabalham cerca de 6 horas por dia. Já os 30 restantes são contratados para 

trabalhar em pontos específicos, recebendo um salário mínimo. São, então, divididos, e 11 deles 

concentram-se no Iguatemi, 2, no Shopping Parangaba, e 17, nas estações de reciclagem do 

supermercado Pão de Açúcar e Extra.  

Foi relatada a ajuda de vários parceiros: os que mais se destacam são a PMF e a 

Empresa Coca-Cola. A primeira fornece o espaço do galpão, o motorista e o combustível para 

o caminhão que recolhe os materiais em determinados pontos, além de pagar as contas de luz e 

água do local. Já a coca cola ajuda na manutenção do local e na doação de equipamentos. Os 

materiais reciclados, depois de separados, são vendidos a grandes deposeiros. Porém, os PET, 

OGRs e tetrapak são repassados e vendidos para a Coopmares (Sede da Rede de Catadores). 

Na figura 31, observa-se as imagens da área de triagem da ASCAJAN. 

 

Figura 31 – ASCAJAN: a) Área de chegada dos materiais; b) Centro 
de triagem; c) Prensa dos materiais; d) Materiais prensados  

 
 Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Foi mencionado pelo coordenador de finanças a realidade do transbordo do 

Jangurussu, ainda considerado uma situação desumana, pois há catadores e deposeiros no local. 

Não foi possível fotografar, nem obter mais informações referentes a esse assunto por 

determinação da empresa responsável Ecofor Ambiental do grupo Marquise.  
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Isso posto, de acordo com a Lei 12.305/10, em seu art. 48, são proibidas nas áreas 

de disposição final de resíduos as atividades: utilização dos rejeitos como alimentação; catação; 

criação de animais domésticos; fixação de habitações temporárias ou permanentes. Como o 

transbordo do Jangurussu é uma disposição temporária, a Lei deixa uma brecha, não proibindo 

a catação nesse local.   

Para Machado (2012), ao proibir a atividade do catador no interior das áreas de 

disposição final, a Lei é coerente com todas as suas condutas, referentes à dignificação do 

catador e de sua associação. E deixa claro que descuidar diante da catação nos aterros tanto 

legais, como ilegais, e em áreas contaminadas é um prejudicial à população, significando 

desonestidade administrativa, comum em nosso país.  

Entretanto, a Lei 12.305/10 deveria proibir esses tipos de atividades nos locais de 

disposição temporária, pois não deixam de ser caracterizados como “lixão”, em razão de sempre 

receberem resíduos. A catação no transbordo do Jangurussu e em outras locais semelhantes 

pode causar danos à saúde humana, pois os catadores acabam tendo contato direto com o 

chorume e inalam os gases provenientes do decomposição dos materiais orgânicos. 

 

5.4 Compilado de dados referentes à coleta seletiva em geral de Fortaleza e o aplicativo 
DescarteINFO 

 

Diante da pesquisa dos ecopontos instalados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

é importante destacar dados referentes à coleta seletiva em geral. A partir disso, foi feito um 

levantamento dos pontos de coleta de resíduos sólidos e utensílios presentes no município. As 

22 categorias citadas na metodologia foram subdivididas, conforme o quadro 12.  

 
 

Quadro 12 - Categorias de resíduos subdivididas por tipo 
Tipo de resíduos Categorias 

Resíduos recicláveis 
Embalagens de vidro, tetrapak, garrafas PET, metais, papel, papelão, plásticos, 
cartão de plástico, banner de lona e tampinhas de garrafas PET. 

Resíduos perigosos 
Óleo e gordura residuais, celulares, cartuchos, eletrônicos, pilha e bateria, 
lâmpadas e medicamentos. 

Resíduos para doação Roupas, móveis velhos, eletrodomésticos e livros. 

Outros resíduos Entulhos de construção e resto de poda. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

 Foram encontrados, por meio da pesquisa, um total de 202 pontos de coleta, 

disponibilizados em diversos locais do município de Fortaleza. Esses pontos foram 
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subdivididos de acordo com suas características, são eles: ecopontos, pontos Ecoelce, 

associação de catadores, PEVs públicos e privados e pontos específicos, estes últimos os pontos 

que recebem somente um tipo de material, tais como, pilhas, celulares, eletrônicos, OGRs e 

medicamentos. A quantidade de cada um deles pode ser observada no quadro 13. 

 
                                          Quadro 13 - Tipos de ponto de coleta e quantidade 

Tipos de ponto de coleta Quantidade 
Ecopontos 25 
Pontos Ecoelce 35 
Associações de catadores 14 

PEVs públicos 18 

PEVs privados 26 

Pontos específicos 84                                              

 Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

 Em relação aos pontos de coleta, pode-se evidenciar uma maior concentração nas 

áreas nobres da cidade. Na figura 32, é possível obter uma melhor visualização da distribuição 

dos pontos de coleta de resíduos por regionais. 

 
Figura 32 - Mapa dos pontos de coleta de resíduos em Fortaleza, por regionais 

 
Fonte: Elaboração própria no Google MyMaps com base cartográfica SEUMA 

(FORTALEZA, 2016b) 

 

No quadro 14, verifica-se o quantitativo de pontos de coleta distribuídos por 

regionais. No tocante aos bairros, dos 119 existentes no município, 42 não possuem nenhum 
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tipo de ponto de coleta, correspondente a 35,2%. Já os de maiores destaques foram: Aldeota 

(14), Edson Queiroz (13) e Centro (10).  

 

Quadro 14 - Quantitativo dos pontos de 
coleta por regionais.  

Regionais Pontos de coleta 
SER I 18 
SER II 47 
SER III 19 
SER IV 38 
SER V 17 
SER VI 45 
SERCEFOR 10 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, prevista na 

PNRS, envolve titulares de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

consumidores, empresários de indústria, comércio e afins, sendo de responsabilidade 

socioambiental de todos os setores da sociedade. Dessa maneira, o consumidor deve devolver 

os resíduos aos comerciantes ou distribuidores específicos, e estes, por sua vez, a fabricantes 

ou importadores, os quais se responsabilizarão da sua destinação final adequada. 

Por conseguinte, a chamada logística reversa, prevista no art. 33 da PNRS 

(BRASIL, 2010c), dita que o retorno dos produtos, após o uso pelo consumidor, deve ser feito 

de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

Declara, também, que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados 

a estruturar e implementar sistemas de logística reserva dos seguintes produtos: agrotóxicos, 

resíduos e embalagens; pilhas, baterias, telefones celulares e acessórios; pneus; lâmpadas; 

eletrodomésticos e eletrônicos; óleos lubrificantes, resíduos e embalagens. 

Em relação à categoria de resíduos, é possível observar, no gráfico 5, o quantitativo 

dos pontos de coleta por cada tipo de categoria, sendo a de maior número a de pilha e bateria, 

totalizando 116 coletores, e a de menor, cartão plástico e banner de lona, com um coletor para 

cada.  

A categoria que se destaca é pilha e bateria, e esse resultado coincide com a 

implantação da logística reversa exigida pela PNRS e pelo fácil acondicionamento do material, 

que não ocupa grandes volumes. O mesmo caso para os celulares, todavia, em menor 

quantidade, e os pontos de coleta desse material pode ser justificado pelo recebimento através 

das lojas de operadoras. 
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Gráfico 5 - Quantitativo dos pontos de coleta por categoria de resíduos. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Óleos e gorduras residuais têm grande representatividade, destacando-se o esforço 

de associações de catadores, ONGs e órgãos públicos que destinam esse material à usina de 

biodiesel ou para fabricação de sabão. Os materiais com maiores valores comerciais, tais como, 

metal, papel, plástico, vidro e tetrapak, estão, também, presentes em considerável número, posto 

serem recebidos por associações de catadores e empresas de reciclagem, e obtêm mais pontos 

de coleta devido aos programas de créditos de energia e passes de transporte público, com a 

Coelce, no programa Ecoelce, e pela PMF.  

Pode-se observar a deficiência em pontos de coletas de determinados resíduos 

perigosos, caso dos medicamentos, com somente quatro pontos de coleta, apesar da existência 

da Lei Estadual de nº 15.192, 18 de julho de 2012, que preconiza em seu art. 1°: 

 
As farmácias, as drogarias, as distribuidoras de medicamentos, os hospitais e demais 
unidades de saúde, em operação no âmbito do Estado do Ceará, disponibilizarão 
espaços adequados em seus estabelecimentos para receberem, em devolução, os 
medicamentos com data de validade vencida ou deteriorados e inservíveis ao uso pela 
população, evitando intoxicações com seu uso inadequado ou seu descarte indevido 
no meio ambiente (CEARÁ, 2012). 
 

É o mesmo caso de lâmpadas, que contam com apenas três pontos de coleta, 

podendo ser explicado pelo alto custo da reciclagem desse material. Os materiais volumosos, 

por exemplo, móveis velhos, entulhos e podas de árvores, apresentam um número razoável de 

pontos de coleta, explicado pela iniciativa dos ecopontos da PMF. 

Embasado nesse levantamento dos pontos de coleta, foi criada a aplicação mobile 

(Android e iOS) DescarteINFO, que indica os pontos de coleta para o descarte adequado de 
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determinado tipo de resíduo, classificados segundo as categorias já citadas. Na figura 33, 

podem-se observar ilustrações da interface do aplicativo.  

 

Figura 33 - Interface de telas: (a) Tela de boas-vindas; (b) Mapa de pontos; (c) Escolha de Categorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, através da aplicação DescarteINFO (2016).  
 

Essa aplicação pode funcionar como uma ferramenta de educação ambiental, 

oferecendo informações que proporcionem à população estímulos ao descarte ecologicamente 

correto de seus resíduos sólidos, além da divulgação de locais, de modo a facilitar encontrar os 

pontos de coleta.  

A ferramenta proporciona alternativa para o descarte seletivo e adequado dos 

resíduos, em vez de serem depositados em rampas clandestinas de lixo ou misturados aos 

resíduos comuns. Igualmente, pode aumentar a vida útil do aterro sanitário, tendo em vista que 

os resíduos depositados nos pontos de coleta deixam de ir para o mesmo, reduzindo, por 

conseguinte, os gastos do poder público com coleta e destinação final de resíduos.  

Além disso, os dados gerados pelo levantamento dos pontos de coleta podem servir 

de suporte ao aperfeiçoamento da logística reversa de resíduos recicláveis e perigosos ao 

apontar a espacialização dos locais de coleta e a demanda de novos pontos de acordo com a 

categoria de resíduos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados observados ao longo desta pesquisa, pode-se concluir que 

as políticas públicas no município de Fortaleza relacionadas ao gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos demonstram certos avanços evidenciados pela melhoria de algumas iniciativas, 

embora não sejam suficientes para suprir a deficiência da gestão. É imprescindível notar que a 

coleta seletiva existente traz instrumentos que não são abrangidos e percebidos em sua 

totalidade pelos setores envolvidos, são eles: a sociedade, os catadores e o poder público.  

Isso pode ser justificado pela inexistência de uma Política Municipal de Resíduos 

Sólidos e de um Plano de coleta seletiva. Sendo assim, esse Plano deve compor diversos 

programas que tenham como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável da cadeia 

produtiva dos resíduos, através do planejamento participativo, da educação ambiental e do 

controle social, com reconhecimento, valorização, inclusão e protagonismo da categoria dos 

catadores. Além de metas efetivas para desviar os resíduos sólidos recicláveis, encaminhados 

ao aterro sanitário, para o reaproveitamento e a reciclagem. 

É indiscutível um melhor planejamento no Programa de Educação Ambiental 

existente, visando a reeducação popular quanto à redução da geração excessiva de resíduos 

sólidos e a importância do descarte adequado. Esse processo deve ser realizado in loco, tendo 

em conta que, por meio dele, é possível sensibilizar as comunidades de forma mais eficaz, 

desvendando a realidade dos resíduos sólidos no município de Fortaleza.   

Outra proposta é o Programa de Coleta Seletiva Solidária nas escolas, faculdades e 

universidades, onde necessita-se um maior comprometimento dos dirigentes das instituições 

com a implantação da Educação Ambiental no cotidiano, contribuindo, assim, para a formação 

de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade socioambiental do município de Fortaleza. 

Igualmente, ações de comunicação e sensibilização, através de práticas, tais como, visitas 

técnicas ao aterro sanitário e associações de catadores.  

Vale ressaltar que há projetos realizados através de funcionários e servidores 

comprometidos e dedicados juntos aos catadores na gestão pública. Entretanto, como se 

constatou, a política pública dos ecopontos não os inclui, desfavorecendo o que diz a Lei 

Federal 12.305/10. 

Um dos pontos da coleta seletiva são os resíduos orgânicos, e notou-se a falta de 

uma política que os enquadrem. Entretanto, no que estabelece a PNRS, em seu art. 36, inciso 

V, cada município deve implantar um sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos 

e articular formas de utilização do composto produzido.  
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Para isso, torna-se necessária a elaboração de um Programa de Compostagem, com 

campanhas educativas a fim de estimular a compreensão da sociedade quanto à sua importância. 

Deve-se implantar um processo de compostagem municipal, a fim de destinar adequadamente 

os resíduos orgânicos e os resíduos de limpeza urbana, proporcionando o beneficiamento 

através do composto gerado, com aplicação deste em canteiros municipais e distribuição aos 

cultivos de hortas e jardins.  

É importante reiterar que este trabalho trouxe, também, descrições de ações das 

iniciativas privadas, as quais, até então, possuem uma considerável importância para o 

município. É indispensável a necessidade, por parte da gestão pública, de motivar e apoiar os 

comerciantes e empresários, no tocante ao descarte ambientalmente adequado dos resíduos e 

da logística reversa, por meio de reuniões e parcerias. 

Dessa forma, as recomendações propostas para o incremento da coleta seletiva 

poderão ser utilizadas como ferramentas técnicas na revisão do PMGIRS de Fortaleza, 

integradas às ações que já vem sendo realizadas, e propiciando atualização e adequação, rumo 

a um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, que vise a qualidade de vida e a 

sustentabilidade do meio ambiente. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A coleta dos resíduos sólidos previamente segregados não é realizada, não satisfazendo o 

proposto no art. 3°, inc. V da PNRS, que define o conceito de coleta seletiva. 

 O PMGIRS contempla ações de coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores, entretanto, os ecopontos não os incluem, com isso o 

município não possui prioridade ao acesso dos recursos da União, de acordo com o art. 18, 

§ 1º, inc. I da PNRS.  

 Foram evidenciadas metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem dos resíduos 

sólidos no PMGIRS, conforme o art. 19, inc. XIV da PNRS, porém, na prática não ocorre 

de maneira eficaz, devido algumas ações não contemplarem todos os setores envolvidos, 

sociedade, catadores e setor privado, dificultando o alcance dessas metas.  

 A prefeitura municipal de Fortaleza fornece incentivos econômicos a sociedade que participa 

da política pública dos ecopontos, por meio de benefício na conta de energia e bilhete único, 

atendendo o art. 35 da PNRS. 

 Fazem-se necessárias a criação e a regulamentação de uma Política, criada por meio de uma 

lei municipal, a fim de obter uma maior exigência legal na gestão integrada de resíduos 

sólidos, e, consequentemente, o incentivo para o Plano de coleta seletiva eficaz e consciente. 
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