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RESUMO 

 

O tema dos resíduos sólidos recebeu uma maior atenção depois de promulgada a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, sob a Lei Federal 12.305 de 2010 e pelo Decreto 7404 /2010, a 

qual transitou no Congresso Nacional durante 19 anos, conseguindo mexer nas antigas 

estruturas e rever os antigos moldes com os quais o poder público tratava a questão. Antes, as 

políticas tinham caráter remediativo, com baixa qualidade técnica, altos gastos públicos e de 

pouco alcance social, dando às cidades brasileiras um modelo de gestão ineficiente, com 

repercussão negativa na saúde pública, no crescente número de pessoas que vivem 

informalmente e que tiram sua sobrevivência dos lixos brasileiros como é o caso dos 

catadores de material recicláveis em um mercado informal e ainda pouco lucrativo de 

materiais recicláveis.O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a atual gestão, 

com base em um conjunto de indicadores de sustentabilidade e criar um modelo de ações 

voltadas para os gestores municipais, a fim de ser utilizada por estes como ferramenta para a 

elaboração de um plano maior de gestão municipal dentro dos novos moldes da Legislação 

brasileira. Os resultados obtidos mostraram que o Município de Caucaia possui um bom 

gerenciamento, tendo a coleta de cerca de 100% de seu território urbano. No entanto, é sendo 

também um grande gerador de resíduos orgânicos, cerca de 57% das amostras extraídas na 

análise gravimétrica pelo método do quarteamento, não recebem, portanto um tratamento final 

adequado para esse tipo de resíduo e com uma análise dos indicadores de sustentabilidade 

tendendo  a ser desfavorável pela ausência de políticas sociais que englobam os atores sociais 

envolvidos na cadeia dos resíduos, devendo o Município refazer suas leis e adotar o uso de 

outras tecnologias a fim de se adequar às novas exigências da Lei. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Indicadores de sustentabilidade.Modelo gestão. Caucaia. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The issue of solid waste received greater attention after the enactment of the National Solid 

Waste under Federal Law 12,305 of 2010 and Decree 7404/2010, which moved in Congress 

for 19 years, getting messing with old structures and review the old molds with which the 

government was the question. Earlier policies had remedial character, with low technical 

quality, high public spending and some social reach, giving Brazilian cities a model of 

inefficient management, with negative repercussions on public health, the growing number of 

people living informally and take survival of Brazilian waste such as waste pickers of 

recyclable materials in an informal market and little lucrative recyclables.The present study 

aims at evaluating the current management, based on a set of sustainability indicators and 

create a model of actions for municipal managers in order to be used by them as a tool for the 

development of a larger plan municipal management within the new mold of Brazilian 

law.The results showed that the City of Caucaia has good management, and the collection of 

about 100% of its urban territory. However, it is also a major generator of organic waste, 

about 57% of the samples in the gravimetric analysis by the method of quartering, not given, 

so a final treatment suitable for this type of waste and an analysis of sustainability indicators 

trending to be unfavorable for the absence of social policies that encompass the social actors 

involved in the chain of waste, the municipality must redo their laws and adopt the use of 

other technologies in order to adapt to the new demands of the Law. 

 

Keywords: solid waste. Sustainability indicators. Model management. Caucaia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos ocuparam, por muito tempo, posição secundária no debate 

sobre saneamento, quando comparados às iniciativas no campo da água e esgotamento 

sanitário. Na década de 1970, o Plano Nacional de Saneamento, denominado PLANASA, 

enfatizou a ampliação dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto doméstico 

em detrimento de investimentos em resíduos sólidos (NAGASHIMA et al, 2011). 

 

A proliferação de ‘lixões’ nas décadas de 1970 e 1980surgiu paralelamente à 

intensa urbanização vivida pelo País. Em meados da década de 1980, porém, o agravamento 

dos problemas socioambientais decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos 

estimulou a integração dessa temática nos debates sobre saneamento no Brasil. 

 

Depois de 19 anos transitando no Congresso Nacional, conferiu visão pública e 

foi promulgada a Lei Federal de N° 12.305, em 02 de agosto de 2010, tendo seu decreto 

regulamentador de N° 7.404 de 23 de dezembro de 2010. 

 

Segundo Morejon (2011), no cenário atual, o lixo é um “curioso” indicador de 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação, isto é, quanto mais pujante for a economia, 

maior será o volume de lixo gerado. 

 

Sob essa análise econômica, para Waldman (2010), o Brasil - que corresponde a 

3,06% da população mundial - é ao mesmo tempo responsável por 6,98% da geração mundial 

dos resíduos sólidos urbanos. Isso significa que o Território brasileiro se mostra como um 

grande gerador mundial do lixo. 

 
Não só a taxa elevada de consumo, mas também, a grande densidade demográfica, 

o consumo de produtos do tipo longa vida e descartáveis,bem como a falta de espaço físico 

são algumas de muitas das características dos centros urbanos brasileiros. Isto nos concede 

assim, uma idéia da problemática enfrentada por quem mora e por quem gerencia o setor no 

País, evidenciandoa necessidade do debate do que é um desenvolvimento sustentável. 

 

Antes de avaliar um sistema como sustentável, faz- se necessária compreensão do 

que é sustentabilidade e como elaborado tal sistema.  
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 Como informa Ferraz (2006), na reunião das Nações Unidas, no México, em 

1974, elaborou-se a Declaração de Cocoyoc, onde se faz menção ao termo sustentabilidade. 

Mais tarde, com a publicação da Estratégia Mundial da Conservação da UICN (União 

Internacional da Conservação da Natureza), em 1980, esse termo é assumido definitivamente. 

A concretização e a difusão em escala mundial do conceitode sustentabilidade porém,  

ocorreram na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD.  

 

 Ante as controvérsias, a definição adotada por Milanez e, uma vez que é a 

definição mais amplamente divulgada, para constituir sua matriz de indicadores foi a do 

relatório Brundtland, onde “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 

necessidades” (MILANEZ, 2002) 

 

O desenvolvimento econômico e o meio ambiente estão intimamente ligados. Só é 

inteligente o uso de recursos naturais para o desenvolvimento, caso haja parcimônia e 

responsabilidade no uso dos referidos recursos. Do contrário, a degradação e o caos serão 

inevitáveis. A ordem é a busca do desenvolvimento sustentável e três critérios fundamentais 

devem ser obedecidos simultaneamente - equidade social, prudência ecológica e eficiência 

econômica (VALENTIM et al., 2004). 

 

 Um dos desafios do desenvolvimento sustentável é criar instrumentos de 

mensuração capazes de prover informações que facilitem a avaliação do grau de 

sustentabilidade das sociedades, monitorem as tendências de seu desenvolvimento e auxiliem 

na definição de metas de melhoria.  

 

 Os indicadores de sustentabilidade foram criados para facilitar o aglutinamento de 

informações sobre o setor de resíduos sólidos, pois havia uma carência de informações 

concretas nesse setor com a qualidade e a legitimidade necessária para elaborar políticas 

públicas, fazer diagnósticos, definindo prioridade nas políticas públicas de uma região, uma 

vez que os indicadores podem ser aplicados numa ou mais de uma região. 

 
As novas exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que o Poder 

Público Municipal daráprioridade a projetos sustentáveis que visema não geração de resíduos, 

a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final corretos.Isso 
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quandofindadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação. O lixo deverá ter uma 

disposição final ambientalmente adequada e somente serão encaminhados aos aterros aqueles 

rejeitos que não poderão ser reaproveitados. 

 

Nessa nova perspectiva da Lei cabe os municípios avaliar suas gestões, a fim de 

usufruir de recursos da União. Nada melhor, pois, do que um instrumento como os 

indicadores de sustentabilidade para nortear administradores públicos, iniciativa privada e 

todos os agentes envolvidos no setor a definirem metas sustentáveis e se adequarem à Política  

Nacional dos resíduos sólidos.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a gestão dos resíduos sólidos do Município de Caucaia ante a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, aplicando um indicador de sustentabilidade. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o Município de Caucaia, segundo as diretrizes da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos. 

 Realizar a análise gravimétrica e o cálculo da taxa per captados resíduos 

que chegam no aterro sanitário de Caucaia - ASMOC, provenientes apenas 

de Caucaia, permitindo uma análise quantitativa e qualitativa, de acordo 

com a NBR 10007. 

 Estudar o gerenciamento dos resíduos sólidosurbanos do Município de 

Caucaia, segundo o indicador de sustentabilidade proposto por Milanez 

(2002).  

 Propor um modelo da gestão integrada, em conformidade com as exigências 

da Lei Federal N° 12.305 de 2010. 
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1.2.  Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está dividido em seiscapítulos, sendo o primeiro a Introdução, na qual 

abordo a problematização do assunto estudado,com uma visão holística da problemática 

enfrentada hoje na gestão de resíduos sólidos urbanos. 

  

Na Revisão Bibliográfica, no segundomódulo,foram levantados dados dos 

principais autores, bibliografias e publicações sobre o tema. Foi feita uma revisão da 

metodologia proposta na Literatura de Modelos da Gestão de resíduos sólidos para 

Municípios do porte de Caucaia. 

 

No segmento 3, são mostrados aMetodologia utilizada e os procedimentos 

adotadosem Caucaia, indicando também, como se chegou aos dados da pesquisa. 

 

No Capítulo 4, sãoanalisados os dados obtidos em Caucaia. 

 

A seção Nº 5exprime a conclusão e faz recomendações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão Bibliográfica 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

  A Constituição Federal de 1988, no art.30, inciso I, conferiu aos municípios a 

competência de legislar sobre os assuntos de interesse local, assim como organizar e prestar 

os serviços. A Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, do art.241, disciplinou os 

consórcios e convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 

associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos (LEITE et al, 

2005). A Tabela 2.1 apresenta a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos urbanos. 

 

Tabela 2.1 – Responsabilidade dos RSU. 

Origem do lixo 
Responsável legal pelo 

gerenciamento 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Portos, aeroportos, terminais rodoviários 

e ferroviários. 
Gerador 

Agrícola Gerador 

Entulhos Gerador 
Fonte: Adaptado de D’Almeida e Vilhena, 2000. 

 
 
 
Como os resíduos têm propriedades e características que variam de acordo com o 
agente gerador, a civilização humana precisou desenvolver técnicas de gestão 
diferenciadas, desde o descarte até a disposição. Assim, quando os resíduos sólidos 
vêm das residências, com baixa complexidade de gestão e com características 
semelhantes, devem ser geridos pelo poder público. O poder público é o personagem 
responsável pela defesa dos interesses da coletividade de uma determinada nação 
(TORRES, 2008). 
 

   

Ainda segundo o mesmo autor, quando os resíduos urbanos vêm de geradores 

industriais, estes restos possuem características diversificadas e requerem que a gestão seja 

feita de forma diferenciada. Dessa forma, os resíduos sólidos industriais devem ser geridos 
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pelo agente produtor respeitando a especificidade e o perigo de contaminação para o ser 

humano e para o meio ambiente.  

 

Um sistema público de limpeza urbana compreende um conjunto de serviços 

conhecidos como gestão de resíduos sólidos urbanos. Compõem esse serviço público as 

seguintes atividades: varrição, roçada e capina de vias e logradouros públicos; limpeza de 

praias, limpeza pré ou pós-eventos e pintura (caiação) de meios fios; coleta de lixo; 

tratamento e destinação final (IPT/CEMPRE, 2000). 

 

Segundo Salvador (2012), percebe-se que nos demais municípios brasileiros, a 

atuação municipal restringe-se a apenas retirar das vistas da população os resíduos, pagando 

por estes serviços custos elevados, o que se torna insustentável, pois não há retorno 

econômico e muito menos social para a comunidade. 

 

Para a elaboração de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos é 

importante que sejam feitas as devidas análises quantitativas e qualitativas dos resíduos 

gerados em uma determinada localidade. Também são necessários levantamentos de dados 

como: o numero de habitantes do município, a taxa de crescimento demográfico, a taxa de 

emigração e imigração, o poder aquisitivo per capta, as principais atividades econômicas, as 

condições climáticas, os hábitos e costumes da população, o nível educacional, a composição 

da flora urbana, entre outros (CHENNA, 2001). 

 

Segundo Torres (2008), a redução da geração dos resíduos sólidos urbanos deve 

ser utilizada como a principal ação do agente público na PGIRSU. Para esta finalidade é 

preciso que seja desenvolvido um plano de educação ambiental, no qual possam estar 

inseridos três momentos distintos e dependentes: a informação, a aplicação da coleta seletiva 

e a continuidade na devida destinação dos resíduos gerados. 

 

A Prefeitura é responsável por quantidades pequenas (geralmente inferiores a 50 

Kg) de acordo com a legislação municipal específica. Quantidades superiores são de 

responsabilidade do gerador. (CEMPRE, 2010). 

 

De acordo com Lessa (2008), na maioria dos municípios brasileiros os sistemas de 

limpeza urbana apresentam-se, em geral, em más condições de operação, sem planejamento e 
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controle de custos, por falta de recursos de toda ordem. Além das restrições gerenciais das 

prefeituras que, frequentemente, não contam com profissionais e especializadas para planejar, 

dimensionar e operar o setor com maior racionalidade técnica e econômica. 

 

A entidade municipal diretamente responsável pela limpeza pública é vulnerável á 
interferência política e sofre diretamente todas as limitações inerentes ao serviço 
público, isto é, excesso de formalidades a serem cumpridas para a aquisição de bens 
e serviços (o que é inaceitável, por exemplo, nas atividades de manutenção de 
veículos), submissão á política salarial e de pessoal das prefeituras, que em geral 
discrimina negativamente as atividades de limpeza urbana e a falta de agilidade para 
responder a eventos que fujam da rotina. Uma vez definido um modelo básico de 
gestão de resíduos sólidos, contemplando diretrizes, arranjos institucionais, 
instrumentos legais, mecanismos de sustentabilidade, entre outras questões, deve-se 
criar uma estrutura para o gerenciamento dos resíduos sólidos (LIMA,2003). 

 
 

De acordo com o mesmo autor, as metas prioritárias dentro de um modelo de 

gestão a prevenção, através da redução do volume de resíduos na fonte (com ênfase no 

desenvolvimento de tecnologias limpas na linha de produção e análise do ciclo de vida de 

novos produtos a serem colocados no mercado); a reciclagem e a reutilização dos resíduos; a 

transformação através de tratamentos básicos, químicos e biológicos, enfatizando a 

incineração com aproveitamento de energia, como forma de redução do volume de resíduos, 

aumentando o período de vida útil dos aterros sanitários. Recomenda-se também a disposição 

final somente dos “resíduos últimos”, isto é, aqueles que já passaram por alguma forma de 

tratamento e não são passíveis de reutilização. Além disso, a reabilitação das áreas 

contaminadas por antigas descargas de resíduos enquadra-se nas prioridades. 

 

Segundo Salvador (2012), a gestão de resíduos sólidosurbanos é uma ferramenta 

que auxilia o poder público a gerenciar de maneira correta os resíduos inevitavelmente 

gerados pela população. Ela consiste em um processo que engloba atividades referentes à 

tomada de decisões estratégicas quanto aos aspectos de prestação dos serviços, da fiscalização 

e do controle dos serviços públicos de manejo integrado dos resíduos sólidos nas suas 

diferentes etapas, quais sejam: segregação, coleta, manipulação, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, transbordo, triagem e tratamento, reciclagem, comercialização e 

destinação final dos rejeitos. 

 
Ainda segundo o mesmo autor, chama-se também de gestão integrada, pois ela 

exige a criação de redes de comunicação entre os diferentes setores sociais: 

produtores/consumidores, catadores, poder público, serviços privados, intermediários e 
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empresas que utilizam os resíduos como matéria prima. Para isso, torna-se necessário 

compreender a complexidade da questão socioambiental, ou seja, o ambiente urbano que é 

alvo do sistema de gestão proposto, o que inclui saber cada vez mais sobre a natureza das 

fontes geradoras de resíduos e os impactos destes na população e ambiente urbanos. 

 

A Figura 2.1 mostra um esquema de oportunidades a serem implantadas durante a 

construção de um modelo de gestão ideal. 

 

Figura 2.1 - Modelo de gestão integral do lixo Municipal e ações visando melhorias contínuas. 

 
Fonte: Adaptado de CEMPRE, 2010. 

 

Uma das etapas para o correto dimensionamento desse sistema é o estudo de 

caracterização física dos resíduos sólidos, sendo este ferramenta essencial para a elaboração 

de planos diretores de limpeza urbana principalmente para aqueles que pretendem gerenciar o 

sistema de forma sustentável a partir do estímulo ao reuso e à reciclagem, em especial através 

do sistema de coleta seletiva.  

   

Além de mensurar o adequado dimensionamento dos equipamentos, instalações e 

locaisadequados para sistemas de tratamento e disposição final dos resíduos municipais, este 

estudo dá informações estatísticas essenciais para os cálculos de estimativa de participação e 

viabilidade econômica dos projetos de coleta seletiva e reciclagem. 
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Esta gestão, a partir de estudos prévios, pode resultar em um plano municipal de 

manejo integrado para resíduos sólidos. A carência de informações sobre o manejo dos 

resíduos sólidos, a quantidade e a discriminação dificulta a tomada de decisões e o 

estabelecimento de políticas públicas para a efetiva gestão dos resíduos sólidos adequada para 

o município (SALVADOR, 2012). 

 

2.1.1 Modelos de gestão dos resíduos sólidos 

   

Segundo Lima(2003), para compor um modelo a fim de orientar um gestor 

municipal a traçar políticas e metas, faz-se necessário destacar os seguintes pontos: 

 

 O reconhecimento dos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis por 

eles desempenhados promovendo a sua articulação. 

 

Os atores envolvidos na cadeia dos resíduos sólidos são os catadores de materiais 

recicláveis, organizados ou não em associações ou cooperativas. Quanto maior a densidade 

demográfica de uma cidade, maior o consumo e maior será a necessidade de locais para a 

disposição desses resíduos gerados pelo pós-uso.  

 

Com a escassez de locais adequados é comum o aparecimento de lixões, ou seja, 

pontos de lixo espalhado pela cidade de forma inadequada. Nesse ambiente surge uma 

oportunidade para aquelas pessoas que tiram sua sobrevivência, catando o que lhe for útil 

desse lixão. Materiais recicláveis, que hoje possuem um mercado que absorve essas 

mercadorias, são tirados do lixo por catadores. Com a questão ambiental em alta, muito do 

que é jogado no lixo poderá ser reinserido na cadeia produtiva e é nesse contesto que entra o 

papel social desses catadores.   

 

Presente neste contexto encontra-se o associativismo, constituindo-se em 

ferramenta que possibilita a troca de experiência e a convivência de indivíduos com a 

construção de medidas e ações em comum a todos que nela participam, sendo uma 

oportunidade de crescimento e desenvolvimento de uma classe social. 
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Para se compreender o sentido de uma ação social entendamos Weber (1985), 

ação social é um comportamento humano, ou seja, uma atitude interior ou exterior voltada 

para ação ou abstenção. Esse comportamento só é ação social quando o ator atribui à sua 

conduta um significado ou sentido próprio, e esse sentido se relaciona com o comportamento 

de outras pessoas. 

 

Uma das maneiras de impedir que o regime democrático liberal se degenere é a 

união dos indivíduos que individualmente são fracos para a realização de ações coletivas, por 

meio do associativismo, ou, como Tocqueville denomina, da arte da associação. Na realidade, 

para ele um aspecto muito importante dos efeitos da participação associativa sobre os 

indivíduos é a criação de hábitos de colaboração e solidariedade (GANANÇA, 2006). 

 

Assim, surgem as associações de catadores que, dentro dessa perspectiva, 

conseguem, através do associativismo, uma forma de conseguirem visibilidade social e 

atravessar o obstáculo da exclusão social. As organizações, associações, cooperativas de 

catadores surgem como uma oportunidade de somar os interesses em comum de um grupo e 

se inserirem no mercado de resíduos recicláveis. 

 

As organizações de catadores são entidades que agregam valor ao trabalho do 
catador e aumentam o poder de negociação com os demais agentes na cadeia dos 
recicláveis. Além disso, o grupo organizado pode viabilizar programas de 
alfabetização, de educação técnica profissionalizante, de inclusão digital, de inserção 
à seguridade social, de segurança alimentar e de cidadania. Estas organizações, 
algumas vezes, não precisam ser formadas apenas por ex-catadores de rua, mas 
podem surgir a partir da demanda de outros grupos de excluídos (TORRES, 2008). 
 
 

 Mecanismos de financiamento para a auto sustentabilidade das estruturas de 

gestão e do gerenciamento; 

 

Geralmente, as prefeituras atrelam a cobrança dos serviços de limpeza pública à 

cobrança do IPTU. Porém, alguns serviços específicos estão passíveis de cobrança. 

 

A remuneração do sistema de limpeza urbana, realizada pela população em quase 
sua totalidade, não se dá de forma direta, nem os recursos advindos do pagamento de 
taxas de coleta de lixo domiciliar podem ser condicionados exclusivamente ao 
sistema, devido à legislação fiscal. Da mesma forma, a prefeitura não pode cobrar 
dos moradores a varrição e a limpeza da respectiva rua por ser um serviço 
indivisível. É preciso, portanto, que a prefeitura garanta, por meios políticos, as 
dotações orçamentárias que sustentem adequadamente o custeio e os investimentos 
no sistema ( IBAM, 2001). 
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Não só a inclusão social, mas a geração de renda através da venda dos materiais 

recicláveis é o principal objeto pretendido com a formação desse grupo.  

 

Se bem geridos a catação pode vir a ser um negócio lucrativo, pois o mercado já 

existe e consegue garantir o sustento desses que não se inseriram no mercado de trabalho 

formal e que ao mesmo tempo, desempenham uma função social e ambiental de extrema 

importância, dentro da triste realidade que é os centros urbanos, marcados pelo abandono 

social dos que não conseguem trabalho, da estigmatização dos que sobrevivem do lixo, da 

degradação ambiental pela formação lixões que degradam a paisagem urbana e a proliferação 

de doenças que tem como ambiente favorável para a sua proliferação, o lixo. 

 

Para que campanhas como a reciclagem e a coleta seletiva ganhem a adesão do 

poder público e aceitação popular, estas ações deverão estar acompanhadas com respaldo 

econômico e algum retorno financeiro. 

 

Segundo o Instituto de pesquisa econômica aplicada – IPEA (2010), o Brasil 

perde cerca de R$ 8 bilhões por ano, quando deixa de reaproveitar ou reciclar o seu RSU que 

é encaminhado para aterros e lixões nas cidades brasileiras (OLIVEIRA, 2011). 

 

O negócio é globalizado: o preço dos resíduos oscila de acordo com a cotação do 

dólar e o barril de petróleo, para derivados como pet e plásticos em geral. Os preços são a 

forma pelo qual se transmitem informações econômicas fundamentais (ALMEIDA E 

ZANETI, 2007). 

 

Podemos relacionar diretamente o reaproveitamento desses materiais reciclados 

com a conservação da matéria prima que é retirada da natureza, pois todo material reciclado, 

equivale a recursos preservados, assim como a energia utilizada durante a produção é 

preservada e a diminuição do volume que são levados para aterros ou dispostos de forma 

incorreta. 
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 Consolidação da base legal necessária e dos mecanismosque viabilizem a 

implementação das leis; 

 

Outra questão relevante e que compromete no desempenho de uma determinada 

cadeia é a tributação excessiva ou a bitributação. Em todos os processos produtivos, seja na 

reciclagem ou no reaproveitamento dos resíduos, ocorre à reincidência de impostos 

denominada de bitributação. Para Nepomuceno (2006), esse problema se caracteriza como 

uma bitributação sobre a matéria-prima que já foi objeto de arrecadação, mas em que o Estado 

não considera os argumentos e apelos para isentar o setor (ALMEIDA E ZANETI, 2007). 

Existem alguns incentivos fiscais no ordenamento jurídico brasileiro, como: Decreto 
Nº 7.212 / 2010 (DOU de 16/16/2010), que disciplina o imposto sobre produtos 
industrializados. O art. 194 do Regulamento do IPI (RIPI) prevê a manutenção do 
crédito nas saídas das sucatas, aparas, resíduos, fragmentos e semelhantes. Também 
prevê os incentivos fiscais cujo objetivo é incorporar a inovação no processo 
produtivo, de acordo com a Lei  Nº 10. 973/2004 ( Lei da inovação) e a Lei Nº 11. 
196/2005 (Lei do bem, cujos benefícios sofreram ampliação de prazo até 2019). 
Estes textos normativos promovem as inovações tecnológicas e a concepção de 
novos produtos ou processos, prevendo dedução do IR devido (para projetos de 
Pesquisa & Desenvolvimento – P&D) e redução de IPI na compra de equipamentos 
para P&D (OLIVEIRA, 2011). 
 

  

Uma reforma tributária é essencial para que o País consiga implantar a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos até 2014, como pretende o Governo. Pois, com a referida 

reparação, os investimentos necessários serão financeiramente viáveis e se pode gerenciar o 

RSU de maneira adequada, conforme a avaliação do diretor da Associação Brasileira de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), Walter Capello Júnior (OLIVEIRA, 2011 apud 

PEDUZZI et. al., 2011). 

 

 Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos 

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social; 

 

As políticas de manejo dos resíduos sólidos, antes de tudo estão dentro de uma 

política maior que é da saúde pública, estando intrinsecamente relacionados ao esqueleto 

epidemiológico de uma cidade. Informações e educação ambiental configuram-se como 

importantes instrumentos de prevenção e apoio social. 
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Os gestores municipais são os responsáveis pela condução de seu município em 
vários aspectos, inclusive na área ambiental. Sendo assim, é imprescindível que 
possuam conhecimento sobre formas de aproveitamento dos resíduos sólidos 
urbanos, que geralmente são considerados apenas como um rejeito da população e 
não como insumos capazes de gerar dividendos (MORETTO, 2010). 
 

  Os principais ganhos com a correta destinação, além da ordem ambiental, 

econômico ou político, incidem sobre o meio ambiente e a saúde da população. É importante 

notar que o objetivo principal não é gerar recursos, mas reduzir o volume de lixo, gerando 

ganhos ambientais e um maior bem estar da população. É um investimento no meio ambiente 

e na qualidade de vida.  

 

É importante que a população saiba que é ela quem remunera o sistema, através do 
pagamento de impostos, taxas ou tarifas. Em última análise, está na própria 
população a chave para a sustentação do sistema, implicando por parte do Município 
a montagem de uma gestão integrada que inclua, necessariamente, um programa de 
sensibilização dos cidadãos e que tenha uma nítida predisposição política voltada 
para a defesa das prioridades inerentes ao sistema de limpeza urbana (IBAM, 2001). 

 

 Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das 

políticas públicas para o setor; 

 

O planejamento só é valido e eficaz se o gestor possuir um diagnóstico da 

realidade de sua cidade, bem como dispor de dados fiéis que retratem como o setor está sendo 

gerindo, o que sua cidade está produzindo e quais os melhores tipos de tratamentos que estes 

podem receber. 

 

2.1.2Formas de administração do setor de resíduos sólidos 

 

Para Assunção (2008), diante das Leis Federais No 11.079/04, No11.107/05 e No 

11.445/07, as possibilidades de gestão são: 

 

 Concessão: é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, 

por conta e risco e por prazo determinado. 
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 Permissão: É a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação 

de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

 

 Consórcios: Os Municípios estabelecem um acordo com o objetivo de 

alcançar metas comuns, ou seja, possuem forma de administração em 

consórcio. Neste modelo, normalmente é compartilhada a destinação final. 

 
Carta Magna Brasileira. Art. 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 1988). 
 

 
2.1.3 Gerenciamento dos resíduos sólidos 

   
Os sistemas operacionais que compõe a gestão dos resíduos sólidos são: 

 

2.1.3.1 Acondicionamento, varrição ecapinação. 

 

Para o correto acondicionamento de resíduos, varrição e coleta, obedecemos aos 

critérios contidos na Norma Brasileira NBR 12980, em que descreve as etapas desses 

processos e define os vários tipos de coletas e procedimento presentes nessa etapa. 

 

Nos centros urbanos, a própria população é empenhada na separação e 

acondicionamento de seu lixo domiciliar. A coleta sistemática funciona se os moradores 

acondicionam de forma a permitir o transporte adequado do lixo, de forma planejada e os 

diversos sistemas de limpezacomplementares devem ser feitos com qualidade e produtividade. 

 

Ainda de acordo com CEMPRE, 2010, os sacos plásticos são empregados de 

forma geral para o lixo doméstico,institucional,lixo urbano e resíduos de saúde. As normas 

para os sacos estão presentes na NBR 9191, em que estabelece as dimensões, a capacidade 

volumétrica, à resistência ao levantamento e à queda, à perfuração estática, a estanqueidade 

de líquidos acumulados no fundo e a não transparência. Entretanto, as exigências de 

desempenho são naturalmente maiores para os sacos destinados à resíduos de saúde. Estes 
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devem ser brancos e receber uma figura (impressa ou colada), normalizada pela NBR 7500, 

para material infectante. 

 

Na varrição das ruas são utilizados coletores pequenos para facilitar o transporte. 

Nas ruas são utilizados os recipientes rígidos. Esses recipientes são dispostos nas ruas, 

avenidas, de intenso fluxo, evitam que o lixo seja jogado na rua pelos transeuntes. Para que as 

etapas seguintes funcionem como o previsto, como por exemplo, a coleta, os resíduos devem 

obedecer a essas condições de armazenamento. 

 

A capinação pode ser manual ou por tratamento químico com herbicidas, e deve 

ser feita, em média a cada três meses. Um planejamento mais detalhado deve considerar a 

velocidade de crescimento do mato, que varia significativamente ao longo do ano. Na capina 

manual são utilizadas ferramentas como pás, foices, grafos, enxadas e carrinhos de mão por 

equipes preferencialmente grandes. Para dimensionamento da equipe, algumas cidades 

adotam 150m2/ dia/ servidor (CEMPRE, 2010). 

 

2.1.3.2 Coleta e transporte 

 

  Segundo CEMPRE, 2010, a coleta de lixo domiciliar pode ser realizada tanto 

no período diurno quanto no período noturno. A programação da coleta em período noturno 

depende de diversos fatores, entre os quais, o porte e as características de cada Município. 

ATabela 2.2 mostra os aspectos favoráveis para diferentes horários de coleta. 

 

Tabela 2.2 - Aspectos sobre os horários de coleta. 

Horário da coleta 

Noturna 

 Menor interferência em áreas de circulação intensa de veículos e 
pedestres. 

 Maior produtividade do veículo de coleta, pela maior velocidade, com 
menor interferência do tráfego e, consequentemente, menor diminuição 
da frota de veículos, devido ao melhor aproveitamento. 

Diurna 

 A ausência dos ruídos produzidos em períodos noturnos, pelo 
manuseio das máquinas, causando incômodo à população.  

 Durante o dia, diminui os riscos de acidentes e danos com a frota e o 
veículo, principalmente em trechos mal iluminados da cidade, 
comprometendo a visibilidade. 

Fonte: Adaptado de CEMPRE, 2010. 
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A participação da população é essencial para uma coleta bem sucedida. É 

fundamental que os dias e horários de coleta de lixo domiciliar, definidos e informados, sejam 

cumpridos a risca, criando hábitos regulares à população, com o intuito de assegurar que o 

lixo seja depositado na via pública, em dia e horário próximo ao da coleta, evitam sua 

acumulação indevida e todas as suas consequências indesejáveis. Adicionalmente, as 

campanhas devem estimular cuidados adicionais por parte da população, tais como o 

acondicionamento do lixo em sacos plásticos, fechados, para evitar o acesso de insetos e 

roedores; colocar o lixo em locais fora de alcance dos animais, a fim de evitar o seu 

espalhamento na via pública; a condicionar adequadamente vidros e outros objetos perfuro 

cortantes, para evitar acidentes durante o manuseio pelos coletores (CEMPRE, 2010). 

 

Para facilitar a programação da coleta, faz-se necessário a roteirização. O 

mapeamento do Município, destacando os pontos relevantes para a coleta, como zonas de 

maior densidade demográfica, indicando maior geração de lixo, centro urbano, distâncias 

percorridas, itinerários e locais de descargas. O ideal é que o itinerário recolha um máximo de 

lixo em um menor percurso. Este sendo traçado inicialmente de forma gráfica, em mapa ou 

croqui, indicando pontos de coleta, manobras dificultosas e nomes de ruas. 

 

2.1.3.3 Tratamentos finais 

 

 Resíduos da Construção Civil 

 

A problemática dos resíduos da construção civil vem movendo a cadeia produtiva 

do setor, já que a Resolução CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente de N° 307 e 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuem responsabilidades compartilhadas aos 

geradores, transportadores e gestores municipais quanto ao gerenciamento destes resíduos. 

Cabe aos municípios definir uma política municipal para os resíduos da construção civil, 

incluindo sistemas de pontos de coleta. Aos construtores, cabe a implantação de planos de 

gerenciamento de resíduos para cada empreendimento (CABRAL; MOREIRA, 2011). 

  

A reciclagem dos resíduos da construção civil no Brasil é bastante recente, porém 

vem chamando a atenção dos gestores urbanos pelas possibilidades que apresenta enquanto 

solução de destinação destes resíduos e solução para a geração de produtos a um baixo custo. 

(PINTO, 1999). 
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Para Barros (2004), que propôs um modelo de gestão dos resíduos sólidos para o 

Município de Fortaleza, enfatiza as seguintes questões para a gestão dos RCC’s: 

a) Com as disposições irregulares dos resíduos da construção civil no 

ambiente urbano pode-se concluir que estas são o resultado da inexistência 

de soluções eficazes para a captação destes resíduos, da falta de uma 

fiscalização eficiente e, até mesmo, da falta de uma conscientização da 

população quanto aos danos provocados pelos descartes indiscriminados 

do entulho em locais inadequados. 

b) Quanto ao processo de reciclagem propriamente dito, verifica-se que ele 

pode ser feito na própria obra que gerou o entulho, eliminando as despesas 

com transporte e disposição final deste resíduo. Todavia, a reciclagem 

também pode ser realizada em estações apropriadas para este fim. Esta 

segunda opção é mais sofisticada tecnologicamente e exige maiores 

investimentos. 

c) É possível produzir agregados reciclados, a partir da reciclagem do 

entulho, para uso em pavimentação, produção de concreto não estrutural, 

argamassas de assentamento e revestimento, fabricação de tijolos e outros. 

Para todas estas aplicações é possível, com um adequado controle da 

composição do entulho, obter um bom desempenho técnico e custos 

competitivos em relação aos produtos convencionais. 

d) Deve-se ressaltar que a qualidade do agregado reciclado depende da 

composição do entulho. Portanto, o controle da composição e do 

processamento do entulho é indispensável para não comprometer a 

qualidade do produto final. 

e) Pelo exposto, fica claro perceber que tais propostas fundamentam-se no 

princípio dos 3R’s e, na medida do possível tentam estabelecer os papéis 

dos diferentes agentes sociais envolvidos tanto no processo de geração, 

como no manejo desses resíduos. 
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 Resíduos de Serviço de Saúde 

 

A coleta e transporte dos resíduos de serviço de saúde são problemas que exigem 

a atenção das autoridades municipais e das administrações hospitalares. Por suas 

características inertes, este sistema exige um manuseio, armazenamento, coleta, transporte e 

destinos específicos. (LIMA, 2003). 

 

Os serviçosde saúde são normatizados através da ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, através das Normas NBR 12808 – Resíduos de serviço de saúde 

(classificação); NBR 12809 – Manuseio de resíduos de serviço de saúde (procedimento); 

NBR 12807 Resíduos de saúde (terminologia) e NBR 12810 – coleta de resíduos de serviços 

de saúde (procedimento). 

 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob a Resolução nº 306, 

de 07 de dezembro de 2004 estabelece regulamento técnico para o gerenciamento dos 

resíduos de serviço de saúde. Este tem por objetivo minimizar a produção de resíduos de 

serviços de saúde e dar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, visando à proteção 

dos trabalhadores, promovendo a saúde pública, e a preservação do meio ambiente.  

 

O CONAMA publicou a Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências, nas quais os geradores de resíduos de serviços de saúde em operação ou a serem 

implantados devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde – PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente às normas da 

Vigilância Sanitária. 

 

Os geradores devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados. O PGRSS a ser 

elaborado deve ser compatível com as normas federais, estaduais e municipais, e ainda deve 

estar de acordo com os procedimentos, relativos à coleta, transporte e disposição final 

entregue ao órgão Municipal competente para que possa ser fiscalizado. 

 

A ANVISA publicou o Gerenciamento dos resíduos de saúde, tecnologia em 

serviços de saúde, sendo uma espécie de cartilha, passo a passo, para a elaboração de PGRS 



35 
 

nos diferentes estabelecimentos, normas, discussões ao institucional, legal, normativo e 

técnico. O manual também orienta a decisões que visam a minimização e segregação, os 

procedimentos recomendados para o acondionamento e tipos de tratamento. É uma ferramenta 

para o gestor, seja ele público ou privado. 

 

Segundo o IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o objetivo 

principal ao tratar os RSS é utilizar técnicas e processos para alterar as características dos 

resíduos antes da sua disposição final. Os sistemas de tratamento deverão permitir sua 

esterilização ou desinfecção para torná-los, quando infectantes, não perigosos e desta forma 

depositá-los juntamente com os resíduos domésticos e públicos. 

 

Para o Tratamento desse tipo de resíduos são utilizados, comumente, algumas 

técnicas, descritas por IBAM (2010). 

 

 Incineração: Nos incineradores a queima de resíduos ocorre em 

temperaturas superiores a 1000ºC por período mínimo de 2 segundos no 

pós-queima dos gases. As maiorias dos incineradores são de dois estágios e 

equipados dispositivos de controle de ar. 

 

 Microondas: Os materiais são submetidos à radiação eletromagnética de alta 

frequência gerando temperatura final na ordem de 98ºC. Os microondas são 

eficientes para aquecimento de materiais com alto teor de umidade, por isso, 

vem sendo bastante utilizados no tratamento dos RSS. 

 

 Pirólise: A pirólise consiste no aquecimento de matérias em uma atmosfera 

sem a presença de oxigênio. Os sistemas pirolíticos podem atingir 

temperaturas de até 1000ºC. 

 

 Desinfecção Química: O sistema de desinfecção química requer uma 

trituração prévia dos materiais para aumentar sua eficiência. Após a 

trituração, os resíduos são imersos em um líquido desinfetante por um 

período de 15 a 30 minutos. 
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 Calagem: A técnica de recobrimento com cal (CaO) dos RSS é 

complementar ao sistema de valas sépticas, tendo como objetivo a ação 

neutralizadora e bactericida do óxido de cálcio, podendo ser adotada por 

municípios conscientes do problema e carentes de recursos financeiros. 

 

 Autoclavagem: Este método utiliza vapor superaquecido sob condições 

controladas que quando em contato com os materiais a serem tratados 

promovem a desinfecção dos mesmos. Os autoclaves têm como principais 

vantagens o baixo custo operacional e a não emissão de efluentes gasosos. 

 

 Radiação Ionizante ou Irradiação: Nesse processo, a radiação ionizante 

excita a camada dos elétrons das moléculas, tornando-se eletricamente 

carregadas. Ocorre então o rompimento do DNA e RNA dos 

microorganismos, causando a morte celular.  

 

 Resíduos orgânicos 

 

A compostagem pode ser definida como uma bioxidação aeróbia exotérmica de 

umsubstrato orgânico heterogêneo, no estado sólido, caracterizado pela produção de CO2, 

água, liberação de substâncias minerais e formação de matéria orgânica estável.Os 

componentes orgânicos biodegradáveis passam por etapas sucessivas de transformação sob a 

ação de diversos grupos de microrganismos, resultando num processo bioquímico altamente 

complexo (PROSAB, s/d), conforme mostra a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Esquema simplificado do processo de compostagem. 

 
Fonte: PROSAB, s/d. 

   

Segundo nos mostra a pesquisa da ABRELPE (2011), a figura 2.3, o Brasil hoje é 

um grande gerador de matéria orgânica. Ambiente ideal para o tratamento de compostagem 

desses resíduos, sendo essa prática ainda pouco explorada e pouco desenvolvida, ficando 
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esses resíduos fadados à disposição no solo de forma irregular, aterros, lixões, subaproveitada 

e sendo atrativos de animais roedores e transmissores de doenças. 

 

Figura 2.3 – Composição gravimétrica dos RSU no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2011. 

 

 

O pátio de compostagem – o equipamento mais importante da Usina de Triagem é 

a área onde a fração orgânica do lixo sofre decomposição microbiológicatransformando-se em 

composto. Deve ser impermeabilizado e dotado de captação e drenagem de efluentes que 

deverão ser destinados ao respectivo sistema de tratamento. As águas pluviais devem ser 

captadas e desviadas para seu sistema correspondente (CEMPRE, 2010). 

 

  De acordo com o documento publicado pelo MMA – Ministério do Meio 

Ambiente (2010), o governo brasileiro através da promoção político publica que envolvem a 

sustentabilidade relacionada a tratamento de resíduos sólidos e as indústrias de materiais de 

embalagens compostáveis, tem como objetivo promover e apoiar o desenvolvimento da 

indústria da compostagem, que ajudará a impulsionar o mercado de bioplásticos no Brasil. 

Como já não podemos mais conviver com lixões, aterros sanitários e incineradores.  

 

E já que comprovadamente aterros e incineradores (mesmo que para geração de 
energia) não são viáveis para municípios abaixo de 100.000 habitantes, e 
especialmente no Brasil nem mesmo para grandes centros urbanos em alguns casos, 
tendo em vista os diferenciais de nossa matriz energética. Trata-se uma indústria 
limpa, a tecnologia desenvolveu-se, muito diferentes das antigas e mal cheirosas 
usinas do passado. Já existe metodologia aprovada para obtenção decréditos de 
carbono através da operação de compostagem. Uma tonelada de composto e 
equivalente 1(uma) de CO2, cotada a US$ 15,00/tonelada, promovendo a sua 
viabilidade econômica. (MMA, 2010). 
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 Coleta seletiva 

 

Processo pelo qual ocorre a recuperação dos materiais descartados, modificando 

as características físicas.  

 

O Brasil vem se destacando como reciclador de alguns tipos de materiais. Nas 

latas de alumínio, tem o maior índice de reciclagem mundial (91, 5%), no plástico PET, é 

vice-líder com 54,8%, atrás apenas do Japão, além dos bons índices na reciclagem de vidro 

(47%) e papel (45%). Ressalta-se que o setor possui um forte potencial de expansão para as 

industrias atuantes no mercado e, também para a criação de novas empresas de micro, 

pequeno e médio portes, alavancando novos negócios e gerando emprego e renda para a 

sociedade local. A PNRS prevê um reajuste nas relações fundamentais entre a sociedade e 

cerca de 800 mil catadores que atuam no país, pois dará ênfase a logística reversa e foco à 

coleta seletiva, fortalecendo, assim, a cadeia de reciclagem (OLIVEIRA, 2011 apud FATOR 

BRASIL, 2011). 

 

A gestão sustentável dos resíduos sólidos pressupõe reduzir o uso de matérias-

primas e energia, reutilizar produtos e reciclar materiais, o que vem ao encontro do princípio 

dos 3 Rs, apresentado na Agenda 21: redução (do uso de matérias-primas e energia, e do 

desperdício nas fontes geradoras), reutilização direta dos produtos, e reciclagem de materiais. 

Para atingir tal meta, é imprescindível a implantação de uma eficiente coleta seletiva 

(ANVISA, 2006). 

 

O sistema de coleta seletiva possui vantagens e desvantagens e o poder público 

antes de adotá-la deve ponderar e realizar em estudo socioeconômico com um bom estudo 

técnico-social. Como vantagens podem citar o ganho para o meio ambiente, campanhas 

contínuas de educação ambientais e incentivas à cidadania e aumento do tempo de vida útil 

dos aterros. Como desvantagens podemos citar o alto custo de operação chegando a ser 10 

vezes maior que os preços de uma coleta e transporte do lixo regular, atendimento de uma 

pequena parte da população, noção errônea que algumas campanhas fazem de que a coleta 

seletiva é lucrativa. (LIMA, 2003). 

 
Antes de iniciar qualquer projeto que envolva a coleta e reciclagem de lixo, é 
importante avaliar qualitativamente e quantitativamente o perfil dos resíduos sólidos 
gerados em diferentes pontos do Município. Esta caracterização permitirá estruturar 
melhor o projeto de coleta. No Brasil, muitos Municípios apresentam características 
bem distintas ao longo, de seus domínios. As quatro principais modalidades de 
coleta seletiva são: porta – a – porta (ou domiciliar), em postos de entrega 
voluntária, em postos de troca e por catadores. (CEMPRE, 2010). 
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Ainda segundo o mesmo autor, a coleta seletiva normalmente exige a construção 

de um Galpão de triagem, onde os materiais recicláveis são recebidos, separados, caso 

estejam misturados, prensados ou picados e enfardados ou embalados. Em alguns casos, pode 

ser feito um pré-beneficiamento, que irá agregar valor à sucata a ser comercializada, como por 

exemplo, no caso de plástico, a retirada de rótulos, lavagem, separação por cor 

etc.Conjuntamente com a Usina de Triagem, é comum existir a compostagem da fração 

orgânica do lixo, uma vez que esta última requer uma separação prévia. A instalação de uma 

Usina de Triagem, sem a compostagem da fração orgânica do lixo, pode vir a ser um processo 

onerosoe sem grande retorno do ponto de vista ambiental. A figura 2.4  mostra os símbolos 

utilizados na reciclagem. 

 

Figura 2.4 – Símbolos da reciclagem. 

 
Fonte: Reciclando o planeta, 2013. 
 
 

2.1.3.4. Destinação Final 

    

Quando comparado aos lixões, onde os resíduos são dispostos a céu aberto de 

forma inadequada e sem controle, os aterros exigem maiores áreas e os custos operacionais 

são maiores. Entretanto, ao se considerar na análise os aspectos socioambientais, o custo 

ambiental de instalação, operação e manutenção de um aterro sanitário será bem menor que os 

gastos causados por um lixão (OLIVEIRA, 2011).  

 

Ainda segundo o referido autor, existe uma distinção entre aterro sanitário e aterro 

controlado. O aterro sanitáriooferece tratamento aos efluentes líquidos e gasosos, bem como 

um maior controle dos procedimentos operacionais, enquanto o outro não, havendo apenas a 

cobertura do lixo. 
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O principal problema dos Aterros Sanitários é a necessidade da apropriação de um 

grande terreno que esteja distante da ocupação humana, de fontes de água, de aeroportos (os 

aterros atraem urubus) e numa posição estratégica a fim de que o vento não carregue os 

resíduos gasosos até locais impróprios. Contudo, é também necessário que a localização do 

aterro seja viável do ponto de vista logístico, ou seja, que o transporte dos resíduos até o local 

não seja custoso. (MOREIRA, 2010). 

 

Para Picanço (2004), o aumento da produção e as alterações qualitativas 

observadas nos resíduos sólidos urbanos, associados aos elevados custos de operação e 

gerenciamento e a escassez de áreas adequadas tem tornado o uso de aterros sanitários, nos 

moldes tradicionais, cada vez menos viáveis, com consequente busca de alternativas mais 

eficazes em termos econômicos e ambientais. 

 

Como a gestão é de responsabilidade dos Municípios e muitos deles não dispõem 

de estrutura, como por exemplo, a área para a disposição final, uma das soluções encontradas 

é a formação dos consórcios públicos, adotando medidas consorciadas, gerando alguma 

vantagem para o município receptor, como por exemplo, isenção de taxa de vazamento, ou 

seja, a cidade que recebe o lixo não precisa pagar para depositá-lo no aterro. 

 

2.2 Caracterização dos resíduos sólidos 

 

Os problemas relacionados com o gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

urbanos têm como ponto de partida para a busca de soluções o reconhecimento dos 

componentes presentes no “lixo urbano” mediante caracterização de sua composição 

gravimétrica para identificar possíveis categorias de segregação na fonte geradora quando da 

implantação de programas de coleta seletiva. (SOUZA; GUADAGNIN, 2009). 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a caracterização dos resíduos sólidos domiciliares, 

através da determinação da composição gravimétrica, permite identificar a quantidade e 

principalmente a qualidade do resíduo gerado pelas residências, sendo a etapa inicial de 

qualquer definição posterior de gerenciamento. 
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O conhecimento dos tipos de resíduos gerados pelo município é primordial para a 

escolha de seu gerenciamento, já que vários fatores influenciam na sua composição: 

sazonalidade, aspectos sociais, clima, cultural, geografia e mudanças na economia.  

 

Para Guadagnin et al  (2001), a identificação e caracterização dos constituintes de 

cada  localidade são fundamentais na determinação da alternativa  tecnológica mais adequada,   

desde   a   etapa   de   coleta,   transporte,   reaproveitamento,   reciclagem  até   a destinação 

final dos rejeitos em aterros sanitários ou controlados. 

 

2.2.1 Características físicas 

 

As características físicas segundo IBAM (2001) classificam os resíduos em: 

 

 Geração per capta: 

 

Geração dos resíduos sólidos produzidos diariamente por um habitante de uma 

mesma região. Para Assunção (2008) apud Soares (2005), a massa per capta do Ceará é de 

0,83 Kg/hab/dia, e a massa per capta de Fortaleza, considerando somente a coleta regular é de 

0,72 Kg/hab/dia e de 1,23 Kg/hab/dia quando inclui o lixo comercial, da limpeza de ruas e de 

coletas especiais. Para IBAM (2001) a geração per capta é elemento básico para a 

determinação da taxa de coleta, bem como para o correto dimensionamento de todas as 

unidades que compõe o sistema de limpeza urbana.A Tabela 2.3 mostra valores comumente 

aceitos. 

 

Tabela 2.3 - Faixa de geração per capta de acordo com o tamanho e a população urbana. 

Tamanho da Cidade 
População Urbana 

(habitantes) 
Geração per 

capta(kg/hab./dia) 
Pequena 
Média 
Grande 

Megalópole 

Até 30 mil 
Entre 30 mil e 500 mil 

Entre 500 mil e 5 milhões 
Acima de 5 milhões 

0,50 
Entre 0,50 e 0,80 
De 0,80 e 1,00 
Acima de 1,00 

Fonte: Adaptado de Monteiro et al (2001) e Souza; Guadagnin (2009). 

 

  Os valores, quando acima de 1,00, são resultado da mistura de resíduos 

domiciliares com o lixo especial urbano. 
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O cálculo da geração per capta de resíduos requer informações básicas como a 
quantidade de resíduos produzidos na unidade de estudo e o número de pessoas que 
a habitam. A produção per capta é obtida a partir da razão entre a quantidade de 
resíduos e a população (SOUZA; GUADAGNIN, 2009). 
 

 Composição gravimétrica 

 

Expressa em porcentagem a quantidade constituinte de cada massa de resíduos 

proporcional ao peso total da amostragem. Os componentes mais encontrados na 

determinação desse parâmetro estão na tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Classificação dos resíduos sólidos em componentes putrescíveis, 

recicláveis e combustíveis. 

Componentes Putrescível Reciclável Combustível 

Borracha  X X 

Couro X  X 

Madeira X X  

Matéria Orgânica Putrescível X   

Metais Ferrosos  X  

Metais Não-Ferrosos  X  

Papel X X X 

Papelão  X X 

Plástico Duro  X X 

Plástico Filme  X X 

Trapos  X X 

Vidro  X  
Fonte: Adaptado de CEMPRE/IPT, 2000. 

 

 Esta análise permite ter o percentual de cada componente em relação ao peso total da 

amostra analisada. Comumente, encontra-se: matéria orgânica, metal ferroso, borracha, papel, 

metal não-ferroso, couro, papelão, alumínio, pano/trapo, plástico rígido, vidro, madeira, ossos, 

plástico mole, cerâmica e agregados finos. 

  

Essa classificação é útil quando se conhece a composição física do lixo urbano, no 
intuito de se ordenar o quantitativo de materiais passíveis de compostagem, 
reciclagem ou de serem utilizados na geração de energia e calor. Esta categorização 
proporciona um melhor entendimento das potencialidades que os componentes do 
lixo urbano podem ter, quando o objetivo é a avaliação das alternativas para sua 
destinação final (LESSA, 2008). 
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 Peso específico aparente: Peso dos resíduos sólidos soltos em relação ao seu 

volume livre, ou seja, sem nenhuma compactação. Na ausência desse valor 

pode-se adotar 230 Kg/m3 para resíduos domiciliares, 280 Kg/m3 para resíduos 

de serviço de saúde e 1300 Kg/m3 para entulho de obras (IBAM, 2001).  

 

 Teor de umidade: Quantidade de água retirada do resíduo, medida em 

percentual ao seu peso. Esse parâmetro varia de forma sazonal. 

 

 Compressividade: Grau de compactação ou redução do volume dos resíduos 

após serem submetidos à compactação. Submetidos à uma pressão de 4Kg/cm2, 

o volume do lixo pode ser reduzido de um terço (1/3) a um quarto (1/4) do seu 

volume original ( IBAM, 2001). A Tabela 2.5, adaptada de Souza e Guadagnin, 

2009, identifica algumas das informações necessárias ao planejamento do 

gerenciamento do lixo municipal, obtidas por meioda caracterização 

quantitativa e qualitativa dos resíduos. 

 

Tabela 2.5 - Informações para o planejamento do gerenciamento do lixo municipal. 

Parâmetro  Descrição Importância 

Taxa de geração por 
habitante 

(kg/habitante.dia) 

Quantidade de lixo gerada 
por habitante num período 
de tempo especificado. 
Refere-se aos volumes 
efetivamente coletados e à 
população atendida. 

Fundamental para o 
planejamento de todo o sistema 
de gerenciamento do lixo, 
sobretudo, no dimensionamento 
de instalações e equipamentos. 
Muitos técnicos consideram a 
faixa de variação média para o 
Brasil entre 0,5 a 0,8 
kg/hab./dia.  

Composição física 

 
Refere-se às porcentagens 
das várias frações de lixo, 
tais como papel, plástico, 
madeira, trapo, metal, vidro, 
etc. 
 

Ponto de partida para estudos de 
aproveitamento das diversas 
frações e para a compostagem. 

Teor de matéria 
orgânica 

 
Quantidade de matéria 
orgânica contida no lixo. 
Inclui matéria orgânica não-
putrescível e putrescível. 
 

Avaliação do processo de 
compostagem. Avaliação do 
estágio de estabilização do lixo 
aterrado. 

Fonte: Adaptado de Consoni et al (2001) e Monteiro et al (2001) e Souza; Guadagnin, 2009. 
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2.2.1.1 Método de caracterização dos resíduos sólidos 

 

Para D’Almeida; Vilhena (2000) recomenda o procedimento da amostragem 

descrito em seguida. 

 

1) Descarregar o caminhão ou caminhões no local previamente escolhido 

(pátio pavimentado ou coberto por lona); 

2) Coletar quatro amostras de 100 litros cada (utilizar tambores), três na base 

e laterais e uma no topo da pilha resultante da descarga. Antes da coleta, 

procede-se o rompimento dos receptáculos (sacos plásticos, em geral) e 

faz-se a homogeneização, o máximo possível, dos resíduos nas partes a 

serem amostradas. Deve-se ainda, considerar os materiais rolados (latas, 

vidros etc). Caso a quantidade inicial de lixo seja pequena (menos de 1,5 

t), recomenda-se que todo o material seja utilizado como amostra; 

3) Pesar os resíduos coletados; 

4) Dispor os resíduos coletados sobre uma lona. Este material constitui a 

amostra, a ser utilizada para a análise da composição física dos resíduos; 

 

A técnica do quarteamento, segundo a NBR – 10.007. Inicia-se o procedimento 

dividindo o e o montante em quatro partes aparentemente iguais e tomam-se duas partes 

opostas em diagonal, descartando as duas restantes, com o revolvimento da pilha para 

homogeneização. As partes não “utilizadas” são misturadas novamente até obter o volume 

desejado, conforme a Figura 2.5. 

 

 Figura 2.5 – Método do quarteamento. 

 
Fonte: Lessa, 2008. 
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2.2.2 Características químicas 

 

Segundo Assunção (2008) as características químicas estão divididas em: 

 

 Poder calorífico: Indica a quantidade de calor desprendido de um 

determinado material quando submetido à queima. O poder calorífico médio 

dos resíduos domiciliares situa-se na faixa de 5000 kcal/ Kg. 

 Potencial hidrogeniônico (pH): Indica o teor de acidez ou alcalinidade dos 

resíduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7. 

 Composição química: Determina os teores, em percentual de matéria 

orgânica, cinzas, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforos, resíduos 

minerais totais, resíduo mineral solúvel e gorduras. 

 Relação carbono/ nitrogênio (C: N): Essa relação indica o grau de 

degradação da matéria orgânica nos processos de tratamento / disposição 

final. Em geral, essa relação encontra-se na ordem de 35/1 a 20/1. 

  

2.2.3 Características biológicas 

 

São determinadas pelas populações microbianas presentes nos resíduos, assim 

como os agentes patógenos, auxiliando essa identificação, no tratamento para inibir odores no 

lixo e aceleradores na decomposição orgânica.  

 

2.3.Indicadores de sustentabilidade para a gestão dos RSU 

 

Para Milanez (2002), a questão dos resíduos sólidos apresenta uma forte relação 

com a sustentabilidade. Além de sua dimensão ambiental, este sistema possui componentes 

sociais e econômicos relevantes. Devido à sua proximidade com o dia a dia das pessoas, os 

RSU podem ainda serem utilizados como forma de atrair a sociedade para a discursão sobre 

sustentabilidade. 

 

Devido a grande dificuldade encontrada em se obter dados nessa área, 

insuficiência em recursos humanos e financeiros, aumento dos lixões no Pais e ausência de 

literatura específica para a avaliação das gestões, foram alguns dos motivos que levaram o 
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autor a construir um conjunto de indicadores que pudesse retratar e fornecer um diagnóstico 

dos problemas relacionados aos RSU. 

 

Baseado em documentos discutidos na Agenda 21, que relacionava a questão dos 

resíduos diretamente com a questão da sustentabilidade, a redução do consumo de matérias 

primas, a economia de energia, a geração de trabalho e aumento da consciência da população 

quanto aos problemas do meio ambiente, ou seja, uma forma conjunta da qualidade de vida, o 

autor propõe a construção de indicadores de sustentabilidade no setor de resíduos sólidos a 

fim de organizar as informações para facilitar a avaliação de quão sustentável é uma 

sociedade.  

 

Como uma ferramenta de gestão para os administradores públicos os indicadores 

de sustentabilidade sistematizam informações a apontar as tendências de desenvolvimento e 

definir metas e melhorias, elaboração de políticas públicas, simplificar a forma de estudo e 

elaboração de relatórios, permitindo a comparabilidade com diferentes municípios ou regiões. 

 

Os países devem desenvolver sistemas de monitoramento e avaliação do avanço 
para o desenvolvimento sustentável adotando indicadores que meçam as mudanças 
nas dimensões econômica, social e ambiental (CNUMAC, 1996, p. 70) 

 

A análise da sustentabilidade de determinado objeto de estudo ou de interesse 

reside na integração de suas dimensões, norteada por um conjunto de princípios que 

transmitem, de forma sintética e simples, uma visão conjunta da qualidade de vida, dos 

valores da sociedade e do futuro desejado (MILANEZ; TEXEIRA, 2003 apudPOLAZ, 2011). 

 

Os indicadores foram definidos e escolhidos com base na relação casual com as 

várias atividades sociais, tentando integrar as diferentes dimensões de sustentabilidade, 

tornando possível através da interpretação da real qualidade de vida de uma sociedade. 

 

Na construção de seu método, Milanez (2002) diz que os indicadores foram 

organizados de acordo com os princípios específicos definidos. Nesse momento, foi 

necessário desenvolver um método para avaliar a escolha dos indicadores. Para tal, 

consultaram-se diferentes fontes sobre critérios para avaliação de indicadores de 

sustentabilidade e, a partir de suas informações, foi criada uma matriz de avaliação.  
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Ainda com a descrição do autor sobre a construção da matriz, o uso delas permitiu 

descartar, para cada princípio específico, indicadores que atendiam a poucos critérios, 

restando em cada caso, cerca de dois ou três indicadores que apresentavam melhores 

perspectivas de uso. Os indicadores escolhidos foram então analisados criticamente, sendo 

combinados, quando possível, ou então adaptados. Nos casos em que não havia indicadores 

disponíveis para determinado princípio, ou quando todos os indicadores apresentavam uma 

avaliação insatisfatória pela matriz, fez-se necessário criar novos indicadores. A figura 2.6 

mostra o método utilizado pelo autor. 

 

Figura 2.6– Método utilizado por Milanez para a construção dos indicadores. 

 
Fonte: Milanez, 2002. 
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  O uso de indicadores está diretamente ligado à necessidade de medição de um 

fenômeno, tanto para o simples conhecimento, quanto para o simples conhecimento, para que 

decisões sejam tomadas ou intervenções realizadas. Os indicadores permitem o conhecimento 

de uma realidade, a tomada de decisão e o monitoramento de sua evolução(Milanez, 2002). 

 

  A gestão dos RSU para a construção dos indicadores está ligada primeiramente 

à gestão dos recursos naturais, já que, com o correto manejo é esperadas a preservação de 

áreas que antes eram degradadas pela disposição irregular do lixo urbano. Em segundo lugar, 

sob o ponto de vista econômico há uma diminuição dos gastos públicos e os impactos 

ambientais, quando se prioriza políticas de redução na fonte e da exploração de matérias 

primas. E por fim, a gestão dos RSU possui várias interfaces com a questão social quando 

tange à saúde pública, ao desemprego e a exclusão social daqueles que atuam na cadeia dos 

resíduos e sobre uma perspectiva mais política, de dimensão social, quando se quer uma 

maior participação da sociedade.  

 

Definindo assim os princípios, o autor divide-os em: 

1) Garantia das condições de trabalho: Os trabalhadores do sistema de RSU 

(formais ou não formais) devem trabalhar em um ambiente seguro, salubre e 

motivador. 

2) Geração de trabalho e renda: Entre as alternativas tecnológicas para a gestão 

dos RSU deve-se optar por aquelas intensivas em mão de obra, sendo dada 

prioridade às pessoas que já desenvolvem atividades relacionadas com os 

RSU.  

3) Gestão solidária: A gestão dos RSU, especialmente os processos decisórios 

deve ser realizados com ampla participação do diversos agentes da 

sociedade. 

4) Democratização da informação: As informações relacionadas à gestão dos 

RSU devem ser sistematizadas e divulgadas à população. 

5) Universalização dos serviços: Todas as pessoas devem ser atendidas pelo 

serviço de gestão dos RSU adequadamente, de forma a garantir as condições 

de saúde pública. 
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6) Eficiência econômica da gestão dos RSU: Tendo sido garantidas as 

condições de saúde pública e ambiental, bem como a geração de trabalho e 

renda, deve-se procurar oferecer os serviços de limpeza pública com o menor 

gasto possível. 

7) Internalização pelos geradores dos custos e benefícios: Os custos da gestão 

dos RSU devem ser assumidos pelos seus geradores. 

8) Respeito ao contexto local: As soluções para a gestão dos RSU deve sempre 

considerar características locais com relação à sociedade, econômica, 

cultural e meio físico. Antes da implementação das tecnologias, deve-se 

avaliar sua eficiência e eficácia para a realidade apresentada pelo 

Município. 

9) Recuperação da degradação devida à gestão incorreta dos RSU: Deve-se 

recuperar os impactos (passivo ambiental) decorrentes da má gestão dos 

resíduos realizadas no passado. 

10) Previsão dos impactos socioambientais: Os impactos das soluções relativas à 

gestão dos RSU devem ser identificados e minimizados. 

11) Preservação dos recursos naturais: Os RSU consistem em matéria-prima para 

diversas atividades. Deve-se procurar mantê-los no ciclo, de acordo com a 

hierarquização da gestão dos RSU, o maior tempo possível. 

 

Para a avaliação foram definidos os seguintes critérios: Tendência muito 

desfavorável, Tendência desfavorável e Tendência favorável. Em cadapreenchimento desses 

critérios, o autor exemplifica e dá exemplos de como encaixar a realidade estudada, dentro da 

matriz proposta a fim de mostra resultados fiéis e confiáveis,como mostra a tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 – Matriz de indicadores de sustentabilidade proposto por Milanez para avaliar a gestão pública dos 
RSU. 

TEMA INDICADOR 
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIAS À 

SUSTENTABILIDADE. 

Assiduidade dos trabalhadores do 
serviço de limpeza pública 

(MD)Assiduidade inferior a X% 
(D) Assiduidade entre X% e Y% 
(F) Assiduidade superior a Y% 

Garantia de 
condições adequadas 

de trabalho. Existência de situações de risco à 
saúde em atividades vinculadas à 

gestão dos RSU. 

(MD) Presença de catadores trabalhando de forma precária nos 
locais de disposição final 
(D) Presença de catadores trabalhando de forma precária nas 
ruas 
(F) Inexistência de situações descritas anteriormente. 

Geração de emprego 
e renda 

Percentual das pessoas que atuam na 
cadeia de resíduos que têm acesso a 

apoio ou orientação definido em uma 
política pública municipal. 

(MD) Inexistência de política pública municipal efetiva para 
apoio às pessoas que atuam na cadeia de resíduos. 
(D) Existência de um programa municipal, todavia com baixo 
envolvimento das pessoas. 
(F) Programa municipal de orientação ou apoio às pessoas que 
trabalham com resíduos atingindo um grupo significativo. 

Participação da população através de 
canais específicos para gestão dos 

RSU. 

(MD) Inexistência dos canais de participação 
específicos para RSU 
(D) Existência dos canais de participação 
Específicos, sem sua utilização pela população.  
(F) Existência de canais específicos e sua 
utilização pela população 

Gestão Solidária 

Existência de parcerias com outras 
esferas do poder público ou com a 

sociedade civil 

(MD) Inexistência de parcerias 
(D) Existência de parcerias, mas apenas dentro do município. 
(F) Existência de parcerias tanto dentro quanto fora do 
município. 

Democratização da 
informação 

Existência de informações 
sistematizadas e disponibilizadas para 

a população 

(MD) As informações não são sistematizadas 
(D) As informações são sistematizadas, mas não estão 
acessíveis à população. 
(F) As informações são sistematizadas e 
divulgadas de forma pró-ativa para a população 

Universalização os 
serviços 

Percentual da população atendida pela 
coleta misturada de resíduos. 

(MD) Parte da população não é atendida 
(D) Toda população é atendida, mas nem todos regularmente ou 
na frequência necessária. 
(F) Toda população é atendida na frequência 
Necessária. 

Eficiência 
econômica da gestão 

dos RSU 

Eficiência econômica dos serviços de 
limpeza pública (Kg de resíduos 

/R$1000,oo) 

(MD) Eficiência econômica não identificada ou abaixo de R$ X 
(D) Eficiência econômica entre R$ X e R$ Y 
(F) Eficiência econômica acima de R$ Y 

Internalização pelos 
geradores dos custos 

e benefícios 

Percentual auto financiado do custo de 
coleta, tratamento e disposição final. 

(MD) Não há nenhum sistema de cobrança para financiamento 
dos serviços de coleta, tratamento e destinação final. 
(D) a) Há sistema de financiamento, mas esse não cobre todos 
os custos, ou b) há sistema de financiamento, mas não é 
proporcional ao uso do dos serviços de coleta, tratamento e 
destinação final. 
(F) Os serviços de coleta, tratamento e destinação final são 
totalmente financiados pelos usuários proporcionalmente ao uso 
desses mesmos serviços. 

Recuperação da 
degradação 

ambiental devida á 
gestão incorreta dos 

RSU. 

Percentual da áreas degradadas pela 
gestão dos RSU que já foram 

recuperadas. 

(MD) Não foi identificada a existência de passivo ambiental. 
(D) Passivo ambiental identificado, mas sem recuperação plena. 
(F) Passivo ambiental identificado e recuperado. 

Previsão de 
impactos sócios 

ambientais 

Implementação das medidas 
mitigadoras previstas nos estudos de 

impacto ambiental das atividades 
relacionadas à gestão dos RSU e 
obtenção de licenças ambientais. 

(MD) Estudos de impacto ambiental não foram aprovados / não 
houve licenciamento ambiental 
(D) Estudos foram aprovados, mas medidas mitigadoras não 
foram integralmente realizadas / houve licenciamento 
ambiental, mas há notificações quanto à não-conformidades 
(F) Estudos foram aprovados e as medidas mitigadoras 
integralmente realizadas / houve licenciamento ambienta e não 
há notificações 

Preservação dos 
recursos naturais 

Percentual em peso, dos resíduos 
coletados pelo poder público que não 
são encaminhados para a disposição 

final. 

(MD) Inexistência de programa para recuperação de RSU 
(D) Recuperação parcial dos materiais reaproveitava presentes 
nos RSU. 
(F) Recuperação significativa dos materiais reaproveitava 
presentes nos RSU. 

Fonte: Adaptado de Milanez,2002. 
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Apesar do uso de indicadores operacionais para diagnóstico e acompanhamento das 
operações de coleta, transporte, tratamento e disposição final ser uma prática antiga 
das prefeituras e prestadoras de serviços, o desenvolvimento e aplicação de 
indicadores de sustentabilidade para esse mesmo fim é uma estratégia recente e 
ainda pouco explorada dentro do setor. Por isso, ao investir no estudo de indicadores 
que evidenciem os pontos frágeis da gestão adotada para os RSU, espera-se 
contribuir para novas reflexões, discussões e reformulações de políticas públicas que 
coloquem em evidência o ideário da sustentabilidade. (POLAZ; TEIXEIRA, 2008). 
 

 
Para resultados idôneos a análise dependerá de dados organizados e condizentes 

com a realidade, gestões políticas transparentes e com dados compilados ao longo dos anos e 

da disponibilização desses dados para estudo.O poder público, geralmente, sofre sucatiação 

das informações durante as suas transições de governo, sendo esta uma das dificuldades em 

obter esses dados. 

 

Porém, mesmo os “melhores” indicadores de sustentabilidade não passam de 

sinais de alerta: não é a solução em si; cabe aos políticos, gestores municipais, especialistas, a 

sociedade, enfim, a tarefa de discutir e definir as estratégias para a resolução dos 

problemasdecorrentes da gestão de resíduos(POLAZ; TEIXEIRA, 2008). 

 

Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no Art.19, VI, prevê o uso de 

indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços público de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos. Ou seja, o uso de indicadores como ferramenta de gestão 

para definir programas e ações.  

 

Para testar a estrutura de indicadores elaborada, o autor aplica na cidade de 

Jaboticabal em São Paulo, analisando documentos técnicas das prefeituras e entidades 

envolvidas com aplicação de questionários e entrevistas. 

 

2.4Legislação 

 
2.4.1 Lei 12.305 / 10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 
  Foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei N° 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, tendo seu decreto regulamentador de N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.  

O principal objetivo dessa Lei foi esclarecer as obrigações, objetivos, princípios e diretrizes 

relacionadas ao manejo integrado do gerenciamento dos resíduos sólidos em território 

nacional para uma melhor gestão do meio ambiente. 
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Com a nova Lei, ficam responsáveis por gerir o setor as pessoas físicas ou 

jurídicas, tanto públicas como privadas, ligadas de forma direta ou indireta com resíduos 

sólidos, e que possuam ações direcionadas para a gestão integrada e gerenciamento de 

resíduos sólidos, com responsabilidades compartilhadas.  

 

Serão prioridade projetos que visem à não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos, indo somente para 

os aterros aqueles resíduos considerados rejeitos, sem nenhum aproveitamento energético. 

Outros consideráveis recicláveis deverão ser inclusos em programas de coleta seletiva, 

compostagem, logística reversa e análise do ciclo de vida, para uma melhor destinação final 

do produto, de acordo com sua própria composição. O ciclo não será mais considerado como 

do “berço ao túmulo” e sim do “berço ao berço”, pois tudo o que será produzido deverá voltar 

e ser reinserido na cadeia produtiva. 

 

Deverá ser apresentados planos municipais em gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos como instrumentos legais para obter recursos e solicitar financiamento junto 

a órgãos oficiais para o setor. A não apresentação deste poderá ser objeto de sanção, não 

recebendo recursos, de modo que os serviços prestados comprometidos. 

 

O Governo também reconheceu e citou várias vezes, na referida Lei, o papel 

social dos catadores de materiais recicláveis e induziu os Municípios a incluí-los em 

programas sociais e políticas públicas, a fim do reconhecimento de suas funções, direitos 

trabalhistas e auxílio para a criação de cooperativas. A inclusão social é o ponto forte na nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com ênfase no fator humano. 

 

Os lixões deverão ser desativados e somente serão aceitas as destinações 

ambientalmente corretas para os rejeito. Uma das técnicas mais usadas no País são os aterros 

sanitários para os municípios de pequenos que não dispõe de áreas suficiente para a 

implantação deste. Eles poderão formar consórcios com outros municípios, a fim de fazer 

cumprir a Lei. A formação de consórcios públicos na área de saneamento cresceu junto com a 

nova Política e é uma ferramenta de grande valor para os gestores. 

 

Por intermédio da citada lei, os municípios ficam obrigados a elaborar planos de 

manejo de resíduos sólidos, nos quais devem ser incluídas as práticas de coleta seletiva, 
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logística reversa, reciclagem, compostagem e destino final adequado para os rejeitos. Com 

esta lei, ficam obrigadas as empresas vendedoras e as indústrias a receberem de volta após o 

uso os seguintes materiais: pilhas, baterias, eletroeletrônicos, pneus, lâmpadas, agrotóxicos e 

óleos lubrificantes. O consumidor terá a obrigação de se informar das normas que as 

prefeituras irão impor, como, por exemplo, contribuindo com a coleta seletiva, que consiste na 

separação e acondicionamento de materiais recicláveis nos próprios domicílios, objetivando 

inicialmente separar os resíduos orgânicos – restos de alimentos etc. – dos resíduos 

inorgânicos – papéis vidros, plásticos, latas etc. (ABRELPE, 2011 apud SALVADOR, 2012). 

 

É necessário que os estados e município também reformulem suas leis e consigam 

assimilar essas novas premissas dentro de suas realidades, sendo necessária uma revisão de 

como esses poderes estão organizados e se estão preparados para executar dentro de suas 

cidades e municípios o que ficou estabelecido pelo Governo Federal. 

 

2.4.2 Lei 13.103 / 01 - Política de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará 

 

A Lei de N° 13.103, de 24 de janeiro de 2001, estabelece as diretrizes, no 

Governo do Estado do Ceará, sobre os resíduos sólidos. Nesta lei, embora haja uma data bem 

retroativa à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, possui muitos instrumentos e premissas 

ditos atuais, como incentivos fiscais, promoção da participação social e a minimização da 

geração, incentivos à redução, reciclagem, recuperação, assim como a universalização do 

sistema a gestão em todas as suas etapas.  

 

É bem explícito na Lei o objetivo de assegurar a saúde pública, assim como a 

proteção do meio ambiente, recuperação das áreas degradadas e/ou contaminadas 

provenientes da contaminação dos resíduos sólidos. É citado o planejamento regional 

integrado dos resíduos sólidos nas microrregionais definidas por esta Lei Estadual, sugerindo 

que a gestão dos resíduos sólidos nos municípios cearenses possa ser realizada de forma 

regionalizada. 

 

Ficou institucionalizada, com a Lei Estadual Nº13. 103, a elaboração de planos 

municipais de resíduos sólidos e estes devidamente licenciados pelo órgão ambiental estadual 

(SEMACE), ou seja, não foi nenhuma novidade para os municípios cearenses a 
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obrigatoriedade para elaboração de seus planos de gestão, conforme promulgado pela lei 

12.305, pois a Política Estadual já estipulou essa necessidade desde a data de sua publicação.  

 

Passou-se mais de uma década e os municípios não incorporaram este documento 

como instrumento a gestão e muitos deles, nem sequer, o fizeram. Mencionado diploma 

legal(de 2001) mostra que o Estado do Ceará possui uma política direcionada ao setor, mas 

poucos municípios executam suas diretrizes. 

 

A Secretaria das Cidades do Estado do Ceará é responsável pelas ações sobre 

saneamento e, por conseguinte, sobre os resíduos sólidos. Segundo informações desse 

organismo do Governo estadual, estima-se também que existam 284 lixões em todo o Estado, 

ou seja, o Ceará está longe de estar incluso nos Estados que possuem um correto manejo dos 

resíduos. A Secretaria informa, também, que os planos municipais serão elaborados, de forma 

regionalizada, pelo Governo do Estado, em razão, dentre muitos fatores, de falta de mão de 

obra qualificada nos municípios para a elaboração destes. 

 

Por exigências da nova Lei Federal, a legislação estadual específica está sendo 

revista. De acordo com o CONPAM – Conselho de Políticas do Meio Ambiente do Ceará, sua 

edição revisada se encontra na PGE a fim de ser apreciada, com previsão de entrega até o 

final de 2013, juntamente com os planos municipais regionalizados. 

 

2.4.3 Lei 1367 / 01 – Lei Ambiental Municipal 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Caucaia possui os instrumentos 

legais vigentes que conduzem todo o Município. Dentro desse grande documento, possui a 

Lei de Código Ambiental que privilegia a Política de Meio Ambiente do Município de 

Caucaia criada pela Lei N°1367 de 15 de maio de 2001. 

 

Dentro do Código Ambiental, o Título I, Seção II dispõe sobre resíduos sólidos.  

Nele, o Município deverá manter uma coleta seletiva, separando a fração orgânica da 

inorgânica, dando início à prática da reciclagem, prevendo a prática nas escolas municipais e 

nos órgãos pertencentes à Administração municipal de Caucaia. 
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De acordo com o Art. 34, ficam obrigados a apresentar  planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos, grandes geradores e pertencentes a distritos industriais. Tal documento 

fica sob análise e aprovação do CONDEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, sendo uma parte do processo de licenciamento ambiental destes 

empreendimentos sendo executada pelo Instituto de Meio Ambiente de Caucaia - IMAC, 

órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental, fiscalização, aplicação de multas e 

outras sanções da Lei Municipal, instituído pela Lei 1.647 de 2005.  

 

Foi criado o Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia – IMAC, sob 

forma de autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à 

Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, com finalidade de assessorá-la na formação, 

desenvolvimento e coordenação da Política Municipal de Meio Ambiente, bem assim 

responsável pela execução de toda a política municipal de meio ambiente de Caucaia, dando 

cumprimento às normas, municipais, estaduais e federais.  O IMAC integra o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente na qualidade de órgão local, responsável pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. 

 

Para essa Política ser executada, conta com o apoio de outros instrumentos, legais 

como o Fundo Municipal do Meio Ambiente – o FMA, gerenciado pelo IMAC. Dentro do 

FMA está explícito que os recursos deverão ser destinados à implantação de projetos para a 

melhoria da qualidade ambiental no Município. O FMA foi criado em 29 de novembro de 

2005, sob a Lei N° 1686, juntamente com seu Conselho. 

 

Esse Fundo nasce de dotações e créditos orçamentários que lhe forem atribuídos, 

assim como o percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do valor das multas 

administrativas aplicadas pelo órgão de fiscalização ambiental municipal por infração à 

legislação de proteção ambiental, assim como o percentual correspondente a 15%(quinze por 

cento) dos valores cobrados em face dos licenciamentos  e outros recursos que posam ser 

destinados ao FMA. Os planos e as áreas que beneficiam, dentre outros, projetos de Educação 

Ambiental, desenvolvimento institucional e pesquisas e desenvolvimento tecnológico, 

visando ao uso sustentável dos recursos naturais, terão prioridade para a aplicação dos 

recursos. 
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O Município somente executou a elaboração do plano de resíduos depois da 

publicação da Lei Estadual nº 14.023 de 17 de dezembro de 2007 em que o Governo do 

Estado do Ceará estabeleceu critérios para o rateio de repasses do ICMS ecológico.  

 

2.4.4 ICMS ecológico e o PGIRS de Caucaia 

 

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Lei Estadual nº 14.023, de 17 de 

dezembro de 2007, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 29.306, de 5 de junho de 2008, 

estabelece critérios para o ICMS ecológico.  

 

O ICMS ecológico é uma ação governamental com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida da população, além de contribuir na otimização da gestão dos RSU. No 

Estado do Ceará, esse instrumentou buscou privilegiar bons índices na Educação, Saúde e 

Meio Ambiente.  Para a distribuição da parcela destinada a investimentos no setor do Meio 

Ambiente, o Estado elegeu o critério para os municípios que mostram um sistema integrado 

de resíduos sólidos urbanos aprovados pelo CONPAM / SEMACE. (IPECE/2012). 

 

Trata-se de um mecanismo de compensação fiscal, meritocrático, aos municípios 

que possuem, comprovadamente, práticas positivas de preservação do meio ambiente, 

políticas públicas de incentivo, promovendo o desenvolvimento sustentável de sua cidade, 

ficando estes com uma parcela maior do valor de repasse, não se tratando assim de um novo 

tributo, apenas de um novo mecanismo de rateio. 

 

O rateio da cota - parte dos municípios no ICMS passa a ser efetuado do seguinte 

modo: Uma fatia de 25% que volta aos municípios ( o Estado arrecada 18%) é destinada à 

Educação em virtude dos resultados nessa atividade. O índice de qualidade da saúde (IQS) 

tem seus 5% em função dos resultados na saúde e o Índice da qualidade do meio ambiente 

(IQM) tem 2% em razão dos resultados de meio ambiente. 

 

Obedecendo ao critério estipulado pelo Governo do Estado do Ceará, de 

contemplar os municípios com um sistema integrado para resíduos sólidos, Caucaia foi 

beneficiada com o repasse, por se tratar do Município - Sede do aterro sanitário consorciado 

com a capital, Fortaleza, ASMOC, dispondo de tecnologias necessárias para o transporte, 

acondicionamento e destinação final de seus resíduos, ficando assim dentro dos padrões para 
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o recebimento da parcela do ICMS-E. De acordo com a Figura 2.7,vemoso que foi dispensado 

ao Município nos anos de 2010 e 2011. 

 

Figura 2.7– Rateio do ICMS no Município de Caucaia. 

 
Fonte: Adaptado de IPECE, 2012. 

   

Para concorrer ao prêmio, por assim dizer, de um maior repasse para o setor, os 

municípios tiveram de elaborar seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo 

com o Decreto N º 29.306 de 2008, contendo o Termo de referência para a elaboração dos 

Planos de gestão. O município de Caucaia elaborou o documento, sendo entregue à 

SEMACE, aprovado e foi contemplado com o repasse, sendo que o mesmo possui dados 

obsoletos necessitando ser refeito para atender os novos objetivos da Política Nacional. 

 

Todos os anos, o Governo do Estado avalia os municípios por meio do CONPAM, 

averiguando as informações que foram deixadas nesse documento, sendo elaborados um 

questionário e documentação comprobatória.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Levantamento de dados 

 

 Os dados utilizados nessa pesquisa foram obtidos junto aos órgãos competentes, 

como secretarias do Município de Caucaia (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA; 

Secretaria de Patrimônio e Serviços Públicos (SPSP); Instituto do Meio Ambiente (IMAC), 

Câmara Municipal, Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de 

Saneamento Ambiental de Fortaleza - ACFOR, Grupo Marquise S/A, ECOFOR Ambiental e 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente- SEMACE. Foram utilizados também os 

relatórios técnicos dos órgãos há pouco citados, assim como entrevistas com gestores e 

agentes sociais envolvidos. 

 

 Os dados trabalhados neste estudo resumem-se aos dados gerados, quantitativos e 

qualitativos, nos anos de 2011 e 2012, no Município de Caucaia. As empresas que fazem o 

gerenciamento do lixo na Cidade possuem dados e documentos confiáveis apenas nos 

referidos anos. Algumas realizações de governo foram realizadas em 2013, conforme 

discriminadas ao longo do texto.  

 

3.2 Caracterização da área de estudo. 

 

3.2.1 Aspecto histórico do lixo em Caucaia 

 Rever a história de como uma cidade iniciou suas atividades de manejo do lixo 

urbano auxilia o entendimento desse processo nos dias de hoje. O Município de Caucaia teve 

a questão do lixo dividida em três momentos, segundo o relato de alguns moradores mais 

velhos e registros da Cidade.  

 

 Antes, a população tinha o hábito de enterrar o lixo doméstico no quintal de suas 

casas. Os costumes e a forma de consumir eram diferentes de como concebemos hoje. 

Consumia-se o necessário. As compras eram feitas em bodegas ou quitandas e a quantidade 

era o necessário para o dia. Não se tinha o costume de adquirir quantidades de produtos e de 

fazer estocagem de comidas em casa e produtos com embalagens do tipo “longa-vida”. 

Gerava-se menos lixo. A Figura 3.1 mostra o perfil da cidade nos anos 1970. 
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Figura 3.1 – Praça Fausto Sales, a principal Avenida da 

Cidade na década de 70. 

   
  Fonte: Acervo pessoal da autora. 
  

  A Figura 3.2 mostra o único Mercado da época, o Mercantil Caucaia, que 

abastecia a população do centro urbano. Além desse comércio, a população tinha o hábito de 

comprar em quitandas ou bodegas e apenas o necessário para o dia. 

 

Figura 3.2– Mercantil Caucaia. 

   
  Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

 A limpeza pública do Município começou a ser feita na década de 1960. Apenas 

uma pessoa era encarregada de coletar o lixo das ruas e residências. Seu Zezé, o encarregado, 
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utilizava uma carroça puxada por uma burra. O animal era propriedade da Prefeitura e foi 

entregue a ele para que o serviço fosse feito.  

  

 O animal ficou conhecido, e é reconhecido até os dias de hoje, pelos moradores, 

como a “burra do Zé Hugo”, em homenagem ao Prefeito da época, por incluir o nome da 

burra na prestação de contas do Município por consumir, hipoteticamente, um saco de milho 

por dia, ou seja, 60 kg de milho ou 365 sacas de milho por ano. 

 

 O lixo recolhido era disposto nas barrancas do rio Picu, exatamente na conexão do 

final da Rua 15 de Novembro com a foz do Rio Ceará, como mostra a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Localização do antigo lixão Caucaia. 

 
Fonte: PDDU/ Caucaia 2001. 
 

  

 Essa atividade era feita apenas nos bairros da sede do Município, cuja população 

residente nesta época está expressa na Tabela 3.1. 
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 Tabela 3.1 – População de Caucaia. 

Ano População Urbana Rural 

1970 54.754 11.200 43.554 

1980 94.106 73.304 20.802 

1991 165.099 147.601 17.498 

2000 250.479 226.088 24.391 
  Fonte: IBGE, 2010.  

   

De acordo com a tabela 3.1, quando a coleta começou a ser feita a população 

urbana era menor do que a população rural. O Município tinha um perfil agrícola e a 

economia local se baseava na produção de milho, feijão, legumes, frutas e a pecuária. Na 

década de 1980 a situação inverteu-se e a população passou a ser, em sua maioria, urbana em 

razão, principalmente, do êxodo rural.  

 

Com parte de sua população urbana, a cidade começou a demonstrar os problemas 

típicos de um aglomerado urbano. O lixo é um desses problemas e este começou a ser levado 

para a periferia das cidades. Hoje, muitos dos bairros como Padre Julio Maria, Planalto 

Caucaia, Parque Marlowben, São Gerardo, Mestre Antônio, eram rampas de lixo, por se 

localizar nas periferias e, à medida que a população local foi crescendo, esses locais tiveram 

seus lixos aterrados e deram início a novos bairros da periferia.  

 

 Com a população urbana expressiva e o surgimento de muitos bairros, a limpeza 

pública começou a ser feita em duas caçambas e a coleta do lixo domiciliar e varrição de vias 

públicas era feita na pá. O quadro de funcionário era de exatamente quatro pessoas com dois 

motoristas. A disposição final continuava a ser, na maioria das vezes, às margens do rio 

Ceará.  

 

 O Governo do Estado do Ceará, em razão do problema em que se transformava o 

lixão do Jangurussu em Fortaleza, e a disposição indevida de resíduos da região 

metropolitana, realizou, dentro do projeto SANEAR, a construção do ASMOC, Aterro 

Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia, projetado para receber o lixo desses dois 

municípios, pelo convênio 003/SDU/98, assinado entre o Governo do Estado e as Prefeituras 

Municipais de Caucaia e Fortaleza, entregando o ASMOC às prefeituras e definindo 

competências administrativas (SANTOS, 2007). 
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 Depois de implantado um sistema de coleta domiciliar, o Município contratou 

uma empresa para fazer os serviços de coleta, transporte, acondicionamento e destinação final 

dos resíduos. A Marquise S/A, mediante de um contrato celebrado, faz todas as ações 

relativas ao manejo do lixo urbano, assim como a operacionalização do aterro sanitário. 

 

 Durante a implantação do novo sistema, a programação da coleta foi comunicada 

à população sobre os dias em que seriam realizadas as coletas, roteiros, horário e os bairros 

coberto pelo serviço, passando a ser um hábito regular da população. 

 

 A coleta ainda não privilegiava comunidades rurais e litorâneas, sendo feita 

apenas na Sede do Município. Apenas em 2009 começou a ser feita a coleta dessas 

comunidades em caçambas da própria Prefeitura, abrangendo as localidades litorâneas de 

Icaraí, Tabuba, Cumbuco, Iparana e Pacheco, como mostra a figura 3.4, assim como as 

localidades do sertão também foram cobertas pela coleta do lixo domiciliar. 

 

Figura 3.4 - Localidades litorâneas. 

 
Fonte: PDDU, 2001.  
 

 

 As localidades do sertão também passaram a ter seu lixo coletado desde esse 

tempo, totalizando os sete distritos - Catuana, Mirambé, Sítios Novos, Bom Princípio, 
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Tucunduba, Guararu e Jurema, totalizando 954,05 Km² dos 1.227,90 Km2 de todo o 

Município, ou seja, o sertão compreende mais da metade do espaço territorial. 

 
 Embora o espaço territorial da zona rural seja bem mais expressiva do que a zona 

urbana, a população rural é de 34.820 habitantes e a população urbana de 289.918, segundo o 

IBGE Censo 2010. Em decorrência da baixa densidade populacional, na zona rural, a geração 

de lixo per capta é baixa, a freqüência da coleta do lixo é menor e diferenciada da zona de 

maior densidade demográfica, sendo a coleta feita em dias alternados ou em resposta a 

solicitações da população. 

 

3.2.2 Caracterização do Município 

 
3.2.2.1 Aspectos socioeconômicos 

 

 O Município Caucaia localiza-se no Estado do Ceará, fazendo parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), a 3º44’10 de Latitude Sul e 38º39’11 de Longitude Oeste.  

 
 De acordo com o IBGE, a área do município compreende 1.222,90 km2, 

correspondendo a 0,82% da área do Estado cearense, que integra a Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF), com um contingente populacional de 325.441 habitantes e densidade 

demográfica de 265,04 hab./km2. Sua altitude média é de 30 metros. O Município faz limites 

com o oceano Atlântico e São Gonçalo do Amarante ao norte, Maranguape ao sul, Fortaleza, 

Maracanaú e Maranguape a leste e São Gonçalo do Amarante e Pentecoste e Maranguape a 

oeste. 

 
 O Município está dividido politicamente em oito distritos: Caucaia (Sede), 

Catuana, Guararu, Sítios Novos, Tucunduba, Mirambé, Bom Princípio e Jurema, de acordo 

com a Figura 3.5, que mostra o mapa político. Segundo dados da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de Caucaia 2011, o Município conta com 290.220 habitantes na 

zona urbana e 35.221 habitantes na zona rural, demonstrando intensiva concentração da 

população na área urbana. O Distrito de Bom Princípio expressa a menor densidade 

populacional, com 14,99 hab/km2. O de maior densidade é o Distrito da Jurema, com 7.657,38 

hab/km2 (SDE, 2012). 

Figura 3.5 – Mapa Político de Caucaia. 
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 Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caucaia, 2012. 
 

 

 O município de Caucaia expressou uma aceleração nas taxas de crescimento 

demográfico e econômico em razão dos impactos econômicos gerados pela implantação das 

instalações do Complexo Portuário e Industrial do Pecém – CIPP, localizado no seu entorno, 

investimentos industriais, pontos de atração de emprego e moradia. A Tabela 3.2 mostra o 

crescimento populacional dos distritos do Município ao longo das décadas. 

 

 O Município possui também uma população flutuante / sazonal,pelo fato deser 

uma cidade com um belo litoral, sendo muito requisitado nas rotas turísticas, e também por 

ser uma cidade - dormitório de Fortaleza, e Pecém atualmente. É possível que essa mudança 

da característica da população possa mudar a taxa per capta municipal, pois o volume é 

diferenciado ao longo do ano, sendo necessário refazer a roteirização do sistema de coleta em 

períodos de picos,como nas altas estações do ano.  

 Como, porém, o Município está passando por uma fase de industrialização, esse 

quadro deve se inverter no tocante à população flutuante, pois as pessoas que trabalhavam em 
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Fortaleza e residiam em Caucaia irão procurar, pela lógica, estabelecer seus locais de trabalho 

próximos as suas residências. Todos esses fatores, em especial, a mudança das características 

socioeconômicas do Município, mostram a necessidade de estudos, a fim de orientar as 

políticas locais a melhor gerir o setor de resíduos sólidos. 

 

Tabela 3.2 – População nos distritos de Caucaia. 

Distritos 
População (hab) / 

2010 
População 
(hab)/2000 

População 
(hab/1991) 

Sede 169.737 119.390 78.072 
Jurema 129.276 109.314 75.434 
Catuana 9.092 6.803 4.337 
Sítios Novos 5.990 4.682 3.113 
Mirambé 5.076 5.089 3.101 
Bom Princípio 3.257 2.761 2.283 
Tucunduba 3.013 2.440 1.860 
Total 325.441 250.479 165.099 

 Fonte: IBGE, 2012. 

 

 Quanto aos aspectos socioeconômicos, a população de Caucaia correspondia a 

325.441 habitantes em 2010, sendo a segunda maior cidade cearense em termos de 

contingente populacional, atrás apenas da capital, Fortaleza (2.452.185 hab.). O Município 

alcançou um crescimento relativo de 29,93% na última década, quando registrava 250.479 

habitantes no ano 2000, segundo dados dos censos demográficos do IBGE. A Figura 3.6 

mostra um mapa com a distribuição populacional de Caucaia. 

 

Figura 3.6 - Mapa da distribuição populacional de Caucaia. 

 
Fonte: Medeiros et al., 2012. 

 A Sede do Município contém maior concentração de domicílios. O segmento da 

economia da Jurema mais produtivo é o comércio, fazendo desse distrito segundo gerador de 
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lixo e por atrair pessoas de outras localidades. Os RSU de cada Município possuem 

características que variam de acordo com a população, nível cultural, hábitos e costumes, 

poder aquisitivo, além das variações climáticas, da sazonalidade e da atividade econômica 

desenvolvida nos municípios. 

 

 A economia do Município é basicamente voltada para as atividades terciárias, 

vinculadas aos setores de comércio e serviços. Possui uma agropecuária muito expressiva, 

principalmente na região dos Matões. As atividades industriais, representando o setor 

secundário da economia, crescem de forma gradual, com os incentivos fiscais fornecidos pelo 

Governo do Estado para que as indústrias se instalem no Município de Caucaia, de acordo 

com a Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Número de empregos formais 2010. 

Atividades 
Nº de Empregos Formais 

(Totais) 
Extrativa Mineral 395 
Indústria de transformação 7851 
Serviços industriais de utilidade pública 169 
Construção Civil 1004 
Comércio 4443 
Serviços 7045 
Administração Pública 7094 
Agropecuária 155 
Total 28.156 

Fonte: Adaptado de IPECE, 2012. 

 

 A extensão territorial de Caucaia é cerca de quatro vezes a de Fortaleza 

(1.227,895 km2 e 313,140 km2, respectivamente) e sua densidade demográfica é cerca de 16 

vezes menor do que a da Capital (503,9 hab/km2 e 8.001 hab/km2, respectivamente). Com 

esse fato, é possível esperar maior percentagem de restos de poda e de jardinagem na 

composição gravimétrica de Caucaia, tendo em vista a grande área verde natural presente. 

Ainda segundo os dados do IBGE, Fortaleza possui um PIB per capta 2,5 vezes maior do que 

o de Caucaia, de acordo com a Tabela 3.4, de onde se pode inferir uma menor percentagem de 

plásticos e embalagens Tetrapak, utilizados, geralmente, em produtos industrializados. 

(MOREIRA, 2010). 

A tipologia dos resíduos de uma cidade é evidenciada pelo tipo de segmento 

produtivo que ela possui. Fora o lixo urbano, que tem basicamente a mesma composição, é 
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necessário saber o que o Município possui de produtivo e saber também como são conduzidos 

seus subprodutos. 

  

O aterro sanitário é uma técnicaideal para o lixo urbano, não sendo ideal, no 

entanto, para resíduos perigosos ou que mereçam uma atenção maior na sua destinação. É 

necessário análise da tipologia, com o exame do ciclo de vida dos resíduos gerados pelos 

segmentos produtivos da economia do Município pode-se mensurar uma destinação correta 

para cada um deles. 

 

Mudanças começaram a acontecer em Caucaia com a implantação do CIPP – 

Complexo Portuário do Porto do Pecém, divisa de Caucaia com São Gonçalo do Amarante, 

que atraiu muitas indústrias afins, em razão da proximidade de fornecedoras de matéria-prima 

para o Complexo, mudando o cenário da Cidade, como mostra a tabela 3.4. Segue em 

ANEXO I o mapa dos segmentos produtivos distribuídos no mapa de Caucaia. 

 

Tabela 3.4 – Segmentos produtivos em Caucaia. 

Ramo de Atividade Qtde Área/M² 

Alimentos e Comércios Afins 1 2.500 

Automotivo e Serviços Afins 1 19.565 

Metal Mecânico 3 330.619 

Construção Civil e Serviços Afins 2 100.128 

Comércio e Serviços 8 2.215 

Transporte e Logística 1 100.000 

Total 16 555.026 
Fonte: Adaptado SDE, 2012. 

 

 Em geral, a geração e a composição de resíduos sólidos urbanos em um município 

estão relacionadas com o tamanho da Cidade e o nível de renda da população, sendo 

observado o fato de que em municípios com maior renda per capta a geração de resíduos é 

maior, bem como o percentual de materiais potencialmente recicláveis presentes na massa de 

resíduos, o que determina maior atividade econômica e consumo de bem. (LESSA, 2008), 

como mostra a tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5 - PIB per capta de Caucaia. 
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Discriminação 
Produto Interno Bruto 

Município de 
Caucaia 

Município de 
Fortaleza 

PIB per capta (R$ 1,00) 5.974 12.688 
 Fonte: Adaptado de IPCE, 2012. 

 

Há uma influência direta entre alguns indicadores socioeconômicos, como o IDH 

e a produção e a qualidade do lixo gerado em uma cidade. Segundo Santos (2008), os níveis 

de educação das pessoas, bem como suas condições econômicas, podem indicar que tipo de 

resíduos é produzido e quais as melhores técnicas para a sua disposição e / ou tratamento 

final. 

 

Ou seja, cidades com melhores ou mais altos valores de IDH produzem um lixo 

mais seco, em razão do ritmo de vida e de trabalho, sendo consumidos produtos descartáveis, 

ou seja, uma maior percentual de material reciclável. Já uma população com características 

inversas, ou seja, baixos índices sociais, observa-se uma maior geração de lixo rico em 

matéria orgânica(tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6- IDHM - Caucaia 

Índices de Desenvolvimento-Caucaia Valor 
Posição no 
Ranking do 

Estado 

Índice de Desenvolvimento Municipal (2008) 42,37 16 

Índice de Desenvolvimento Humano (2000) 0,721 3 
Fonte: Adaptado de IPCE, 2011. 

 

Trabalhando com os índices sociais, indicadores de desenvolvimento como o 

IDH, observa-se o baixo valor do IDH do Município, contribuindo de forma indireta na 

geração de resíduos sólidos, notando-se, também uma elevada concentração populacional o 

que mostra o crescimento desordenado da população. Cidade com um melhor IDH repercute 

em um tipo de lixo mais nobre, portanto, mais seco e reciclável. Isso foi constatado por 

Marques (1999) e Firmeza (2005). (SANTOS, 2008). 

 

 

 

 

3.2.2.2 Aspectos Ambientais 
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 Em relação aos aspectos ambientais, a estrutura geológica do Município apresenta 

dois conjuntos bem distintos: coberturas sedimentares de idade Tércio quaternárias e 

litológicas do embasamento cristalino pré-cambriano, caracterizado pela ocorrência de 

coberturas sedimentares cenozoicas sobrepostas a terrenos cristalinos pré-cambrianos. As 

coberturas sedimentares são representadas pela Formação Barreiras, coberturas coluviais-

eluviais, depósitos eólicos (paleodunas e dunas móveis), depósitos fluvioaluvionares e 

depósitos fluviomarinhos(Medeiros et al, 2012) 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, em termos de relevo, Caucaia é marcado por 

altitudes médias a baixas geralmente inferiores a 1.000 metros, caracterizadas pelos tabuleiros 

pré-litorâneos e depressão sertaneja, englobando serras e campos de inselbergs, planícies 

fluviais, planícies fluviomarinhas e campos de dunas, móveis ou fixas (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Mapa digital do relevo. 

  
 Fonte: Medeiros  et al, 2012. 
 

 

 O clima na área de estudo é o tropical quente semiárido brando, ocorrendo 

também os climas tropicais quentes subúmido e tropical quente úmido. O período chuvoso é 

identificado nos meses de janeiro a maio, com uma temperatura média anual variando de 26ºC 

a 28ºC, possuindo uma precipitação pluviométrica média anual de 1.243,2 mm (IPECE, 

2011). 
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 Caucaia situa-se na bacia hidrográfica metropolitana e seus rios de maior porte 

são o Ceará, Cauipe e Anil.  Encontram-se no contexto da bacia hidrográfica do Município 

lagoas e açudes, com destaque para os açudes Sítios Novos e Cauípe, de acordo coma Figura 

3.8. 

 
Figura 3.8 - Mapa hidrográfico de Caucaia. 

 
Fonte: Medeiros  et al, 2012. 

 
3.3 Caracterização do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos de Caucaia 

 

A Prefeitura realiza os serviços operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

destino final do lixo doméstico, varrição, limpeza dos logradouros e vias públicas. Com um 

modelo centralizado na gestão do lixo urbano, sendo responsável pela coleta de cerca de 

quase 90% do território municipal, coletando a zona rural e litoral, a contratada Marquise S.A 

realiza esses serviços na zona urbana, ou seja, zona de maior densidade demográfica, 

comércio intenso e,conseqüentemente, maior produção de lixo. A Figura 3.9 mostra como 

está organizado e setor público. 

 

Figura 3.9 – Modelo organizacional do setor responsável pela limpeza pública 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2013. 
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 Os serviços são executados pela Secretaria de Patrimônio e Serviços Públicos, 

criada pela Lei Municipal no 2.232, 15 de junho de 2011, alterada pela Lei no2.405, de 26 de 

março de 2013. 

 

 A Construtora Marquise S.A possui contrato de terceirização com a Prefeitura, de 

no1012001, de 2007, de acordo com a tabela 3.7, com o objetivo de executar os serviços de 

conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos na área urbana do 

Município. Planejamento, freqüência e horários dos serviços são previamente divulgados nas 

comunidades, informando o dia e a hora da coleta. Estes serviços recebem sugestões por meio 

da contratante, ou são alterados a fim de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços 

prestados. O contrato ainda está vigente. A Marquise trabalha com os mesmos valores e 

quantidades da data de celebração do convênio. 

 

Tabela 3.7 – Serviços prestados pela Marquise S.A em Caucaia. 

Serviço Unidade Quantidade 

Coleta manual e transporte ao destino final de 
resíduos domiciliares. 

t/mês 4.500 

Coleta e transporte ao destino final de resíduos 
sólidos domiciliares com utilização de caixas 
estacionárias compactadoras. 

t/mês 600 

Coleta manual e transporte ao destino final de 
resíduos sólidos oriundos da coleta hospitalar. 

Kg/mês 9.000 

Coleta manual e transporte ao destino final de 
resíduos sólidos urbanos (lixo público). 

t/mês 2.700 

Varrição manual de guias de vias e logradouros 
públicos. 

Km/mês 1.500 

Varrição mecanizada de guias de vias e logradouros 
públicos. 

Km/mês 800 

Varrição mecanizada da faixa de areia de praia. m²/mês 1.600.000 

Fornecimento de equipe para execução dos serviços 
especiais de paisagismo. 

Equipe/dia/mês 52 

Fornecimento de equipe para execução dos serviços 
especial de limpeza. 

Equipe/dia/mês 104 

Tratamento dos resíduos oriundos da coleta dos 
serviços de saúde. 

Kg/mês 9.000 

Fonte: Adaptado de SPSP, 2012. 
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A destinação final e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos de Caucaia e 

Fortaleza são de responsabilidade da Empresa ECOFOR Ambiental, que detém a operação do 

ASMOC desde 2003. 

   

 A Empresa XM Locações realiza a limpeza de lagoas e rios, com o fornecendo 

equipamentos como retro escavadeiras,conforme mostra a Figura 3.10. A DR Transporte faz 

também a locação de máquinas e veículos, fornecendo caminhões compactadores para a 

Prefeitura realizar a coleta de resíduos das localidades não atendidas pela Marquise. 

 

Figura 3.10 - Limpeza das praias 

    
   Fonte: Autora, 2012. 
 
 

3.3.1 Acondicionamento, coleta e transporte 

 

 O Município de Caucaia possui 56 bairros, com 31 deles beneficiados com a 

coleta da Marquise, localizados dentro ou próximos à zona urbana, e 25 bairros sendo 

cobertos pelos serviços da Prefeitura. Com isso, o Município totaliza uma cobertura de quase 

100% de território trabalhado pela coleta de lixo urbano. 

 

 Os serviços são divididos compreendendo os seguintes bairros, de acordo com a 

Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8- Divisão de bairros de acordo com a prestação de serviço e população atendida. 

Prestadora de 
Serviço 

Bairros 
População 

atendida (hab) 

Marquise 

 
São Miguel, Parque das Nações, Tabapuá, ou 
Brasília I, Tabapuá Brasília II, Parque 
Albano, Guadalajara, Marechal Rondon, 
Araturi, Arianópolis, Parque Soledade, 
Itambé, Sobradinho, Patrícia Gomes, Padre 
Romualdo, Grilo, Cabatãn, Novo Pabussu, 
Palmirim, Pé Júlio Maria, Lago Verde, 
Conjunto Metropolitano, Planalto Caucaia, 
Cigana, Nova Cigana, Nova Metrópole, 
Açude, Pabussu, Centro e Parque  Potira. 
 

194.748 

Prefeitura 

 
Alto do garrote, Bom Jesus, Campo Grande, 
Camurupim, Capuan, Cipó, Cumbuco, 
Curicaca, Garrote, Genipabu, Guajiru, Icaraí, 
Iparana, Itapuã, Jandaiguaba, Jardim Icaraí, 
Lagoa do Banana, Lagoa dos Porcos, 
Pacheco, Parque Leblon,  Tabuba, Toco, 
Urucutuba, Barra Nova, Mestre Antônio, 
Caraúbas. 
 

63.377 

Fonte: Adaptado SEINFRA, Caucaia, 2012. 

   

 A Secretaria que gerencia o sistema de coleta elaborou mapa quantitativo do  lixo 

em cada localidade, baseando-se na quantidade de veículos que são utilizados em cada bairro 

da Cidade, número de carradas e a demanda da sociedade, como mostrados nosanexos II e III. 

 

 A coleta, transporte, varrição, poda e capina são serviços executados diariamente. 

Na área urbana, a coleta é diária e nos distritos são realizadas coletas sistemáticas e 

programadas três vezes na semana ou de acordo com solicitações recebidas pela população. 

Nos centros comerciais da Cidade, há coletores estacionários, recipientes rígidos para o 

acondicionamento, conforme Figura 3.11.  

 

 

 

 

Figura 3.11– Coletores estacionários no centro de 
Caucaia 
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   Fonte: Autora, 2012. 
 
 

 Nos bairros que foram cobertos com a coleta noturna, foram assim selecionados 

em razão da dificuldade dos caminhões coletores transitarem durante o dia, pelo fluxo intenso 

de pessoas e pela estreita espessura das ruas, dificultando o processo. 

 

 Quanto ao transporte, Caucaia dispõe dos seguintes equipamentos, discriminados 

na Tabela 3.8, utilizados para a coleta e transporte. A tabela também mostra o número 

reduzido de equipamentos públicos em relação aos adquiridos por meio de contrato ou 

terceirizados, mostrando, assim, a deficiência deste em acompanhar as demandas do setor. 

 

Tabela 3.9 – Equipamentos utilizados para a coleta dos RS em Caucaia em 2011/2012. 

Equipamentos / Quantidade (unid) Tipo de equipamento 
Patrimonial Alugados Marquise S.A 

Retro-escavadeira - 3 3 
Pá mecânica - 2 4 
*Caminhão basculante - 21* 6 
Caminhão compactador 2 2 6 
Polyguindaste - 1 1 
Trator com caçamba (praia)  1 - - 
Veículo RSS - - 1 
Carro pipa 1 - - 

Fonte: Adaptado de SPSP, 2012. 
* 21 caminhões, sendo 13 caçambas – toco e 7 caminhões trucada-lage. O tamanho dos equipamentos é 
padrão universal. 

  

Para a execução da coleta, a equipe é composta de um motorista e três garis, em ambas as 

prestadoras desse serviço, como mostra a Figura 3.12. A coleta porta a porta apanha o lixo 

domiciliar urbano. 
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Figura 3.12– Serviços de coleta e transporte realizados pela Prefeitura e Marquise em 
Caucaia 

 
Fonte: Autora, 2012. 
 
 

3.3.2 Varrição, poda, capina e pintura de meio-fio 

 

Os serviços de varrição são executados tanto pela Prefeitura como pela Marquise 

de forma manual, como mostra a Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Serviços de varrição sendo executado pela Prefeitura e Marquise em 
Caucaia. 

  
Fonte: Autora, 2012. 
 
 

 O quadro de funcionários alocados nos diversos tipos de serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos está na Tabela 3.10. Com base nesses números, pode-se saber se a 

cidade possui ou não um número adequado à prestação desses serviços. 

Tabela 3.10 – Serviços executados e corpo de funcionários 

Serviços executados e quantidade de 
trabalhadores alocados. 

Prefeitura Marquise 

Motoristas 29 10 
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Coletores *58 30 

Varrição (garis) *116 13 

Capina e roçada 10 12 

Tratamento final 1 fiscal no ASMOC 70 

Fiscais 8 5 

Gerência 15 2 
Fonte: Adaptado de SPSP, 2012. 
*Coletores e varrição integram o total de 174 garis divididos em várias funções como a limpeza de 
escolas, ruas, cemitérios e praças. 
 

 

 A capinação ou roçada também é executada de forma manual e mecanizada, como 

mostra a Figura 3.14. Este último é o mais indicado por otimizar o tempo de realização deste 

serviço e diminui a mão de obra necessária. 

 

Figura 3.14– Capina manual e mecanizada, feita pela Prefeitura e Marquise 

 
Fonte: Autora, 2012. 
 
 

 Após a capina, a pintura do meio-fio, é feita em seguida, dando uma sensação de 

cidadania à população e mostra que os serviços de limpeza pública foram realizados naquele 

local, conforme mostra a Figura 3.15. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Pintura de meio-fio feita pela Prefeitura e Marquise 
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Fonte: Autora, 2013. 
 
 

O serviço é feito pela Prefeitura quando realizados cortes em vias públicas e pela 

COELCE e quando alguns arbustos comprometem a fiação e a distribuição de energia 

elétrica. A produção desses resíduos é maior em áreas litorâneas e serranas do Município de 

Caucaia, como Cumbuco, Tabuba, Matões, entre outras,em razão da presença de sítios e casas 

de veraneio. 

  

A população possui o hábito de fazer a poda e a coloca no passeio, muitas vezes 

impedindo a passagem de pedestres, nas vias públicas, assim como em terrenos baldios e 

ateiam fogo, como mostra a Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 – Poda de um sítio disposta de forma irregular 

na praia do Cumbuco. 

 
 Fonte: Autora, 2013. 
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 Os resíduos coletados são levados para o ASMOC, onde uma empresa privada, 

com permissão de atuar dentro do Aterro, tritura essa poda com um triturador e com o auxilio 

de dois garis, e a transforma em briquetes, como mostra a Figura 3.17.  A lenha ecológica, 

como são conhecidos os briquetes, é reutilizada em fornos de padarias, pizzarias, restaurantes 

e em estabelecimentos de outros municípios, como Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e 

Pentecoste.  

 

Em razão de pouca umidade, o briquete produz pouca fumaça em relação à lenha 

comum. Além disso, sua alta densidade torna a estocagem e o transporte mais fáceis. Com 

isso, o Município, mesmo com a iniciativa do setor privado, reutiliza esse material coletado e 

é reinserido na cadeia produtiva da cidade pela briquetagem. 

 

Figura 3.17 – Poda sendo triturada no ASMOC, Caucaia 

 
  Fonte: Autora, 2013. 
 

 Os resíduos triturados são levados para uma empresa (fábrica de briquetes) 

localizada em Pentecoste, na fazenda Mastruz com Leite. Esta empresa recicla um  Kg/mês 

com cerca de 300 clientes cadastrados em todo o Ceará e em alguns locais de Pernambuco e 

do Piauí. Entre os principais clientes, estão as padarias e as pizzarias de Fortaleza. 

 

3.3.3 Resíduos da construção civil 

 

São geralmente dispostos nos canteiros centrais, passeios e terreno baldio, não 

sendo no momento reaproveitados.  
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 Caucaia possui uma usina de asfalto localizada na Comunidade de Tabuleiro 

Grande, de propriedade da Prefeitura, estando no momento fechada. Esses resíduos eram 

reaproveitados na produção de asfalto para a pavimentação das ruas de Caucaia, obras de 

nivelamento de terreno. Quando não há demanda, esses resíduos são encaminhados ao aterro.  

 

 A Prefeitura custeia a coleta e o transporte para os locais solicitadospela 

população e, quando não há demanda, a população possui o hábito de dispor de forma 

inadequada esses resíduos em ruas, praças e vias pública, impossibilitando o trânsito e 

dificultando a passagem de pedestres, como mostra a Figura 3.18. 

 

Figura 3.18– RCC no canteiro principal da Jurema. 

   
  Fonte: Autora, 2013. 
 
 

 A Usina de Reciclagem da Construção Civil, USIFORT, a mesma que opera em 

Fortaleza desde 2007, teve a sua entrada em Caucaia adiada em razão da resistência da 

população. A localização está sendo estudada e a empresa já está requisitando o licenciamento 

ambiental junto ao órgão de meio ambiente – IMAC. 

 

3.3.4 Coleta especial urbana 

 

Retrata toda uma administração municipal, pois mostra a fragilidade que a falta da 

gestão expõe uma cidade, sendo um grande desafio controlar esses chamados “pontos de lixo” 

ou “áreas órfãs”.  A coleta especial urbana se dá por aqueles resíduos dispostos em vias 
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públicas, em calçadas ou em canteiros centrais. Acumulam desde podas, entulhos, materiais 

cortantes, infeccionados, resíduos volumosos, como sofás e móveis, animais mortos e 

resíduos perigosos. 

  

Analisando o material jogado, percebe-se que é gerado, além da própria população 

que não respeita o dia da coleta, também por grandes geradores, como bares e supermercados, 

por não concordarem em pagar por uma coleta diferenciada e acabam dispondo seu enorme 

volume de lixo em torno dos containers. 

 

A fim de controlar os problemas que derivam dessa disposição, são 

postoscontainers em pontos específicos da Cidade, tanto pela Prefeitura como pela Marquise. 

Ao todo sãodisponibilizados 120 coletores da Prefeitura e 80 da Marquise pela cidade.  A 

Figura 3.19 mostra a localização desses equipamentos e o estado do seu entorno. 

 

Figura 3.19 – Containers da Prefeitura e Marquise, Caucaia.  

 
Fonte: Autora, 2013. 

 

Esse tipo de resíduos, em vias públicas, enseja outros problemas, como atração de 

vetores, transmissões de doenças, como leptospirose, dengue, presença de ratos, baratas 

entreoutros.Dentre esses pontos, foram identificados alguns locais críticos como Jurema, 

Potira, Itambé, Planalto Caucaia. 

  

Pode ser considerado como um “vício” da população colocar o lixo nessas áreas e 

por acreditar que a Prefeitura ou a Marquise sempre fará a coleta. As queimadas estão 

presentes nessas áreas, constituindo o terceiro problema, com vistas a diminuir o volume do 

lixo ali depositado, causando dano à saúde e incômodo às circunvizinhanças. 
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Uma das medidas adotadas pelos gestores municipais nas cidades onde foi 

implantada a política da gestão foi o fortalecimento de uma base legal, que ampara o Poder 

Público na cobrança dos grandes geradores de resíduos a responsabilidade sobre o seu volume 

produzido. São ações como fiscalizações, aplicação de penalidades e exigência do plano de 

manejo dos RS no momento em que esse grande gerador for requerer seu licenciamento 

ambiental ou alvará de funcionamento. 

 
3.3.5Resíduos de serviços de saúde 

 
Há uma coleta diferenciada dos resíduos sólidos dos serviços de saúde executados 

pela prestadora de serviço, a Marquise.  O Grupo Marquise é responsável pela coleta, sendo 

feita em uma “Fiorino”, que faz o transporte dos resíduos de serviço de saúde do Município, 

levando-os ao incinerador no Bairro do Jangurussu, Fortaleza, enviando, portanto, para outro 

Município, conforme a Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 – Coleta Hospitalar, Caucaia 

 
  Fonte: Grupo Marquise, 2013.  
 

 
 O Grupo Marquise também é responsável por operar o CTRP- Centro de 

Tratamento de Resíduos Perigosos, localizado no Jangurussu, o qual possui um incinerador e 

uma autoclave para o tratamento dos resíduos de serviço de saúde, mediante a “inertização”, 

tanto de resíduos de Fortaleza como da região Metropolitana, assim como empresas públicas e 

privadas que pagam por este serviço. Atualmente, a Marquise opera o CTRP. Os RSS de 

Caucaia provêm das seguintes unidades de atendimento, conforme descritos na Tabela 3.11.  

Na sua coleta, trabalham o motorista do caminhão e um gari, devidamente trajados e portando 

os EPI’s necessários. 
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   Tabela 3.11– Unidades de Atendimento de saúde, Caucaia. 

Discriminação Quantidade 

Hospitais e Maternidades 3 

Postos de Saúde 48 

Clinicas 10 

Laboratórios 4 

Farmácias 10 

Odontológicas 12 

CAPS 2 
  Fonte: Adaptado de SESA/ CE, 2013. 

 

3.3.6 Coleta Seletiva 

 

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Município, existe uma coleta 

diferenciada de pneus, móveis e resíduos volumosos, visando à manutenção da política 

contínua de combate à dengue.  

  

Uma caçamba faz a coleta durante três dias na semana, incluindo em sua rota 

locais com predominância de borracharias, sucatas e lojas de materiais automotivos, como 

mostra a Figura 3.21. Vale ressaltar que essa coleta é feita somente pela Prefeitura. O material 

coletado é levado ao aterro sanitário. 

Figura 3.21 – Coleta de pneus feita pela 

Prefeitura, Caucaia 

 
Fonte: Autora, 2012. 
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O Município possui também uma parceria com a COELCE, do grupo ENDESA, 

para a coleta de materiais recicláveis, em locais de entrega voluntária – LEV’s, Projeto 

Ecoelce. O projeto faz a troca de materiais recicláveis por crédito na conta de energia.  
 

A troca é feita nos postos de troca, LEV’s, sendo muitos deles fixos ou itinerantes, 

indo conforme a demanda da população.  Os clientes trocam  o lixo reciclável por bônus na 

conta de energia, podendo doar seus bona para instituições beneficentes, em que é 

disponibilizada uma lista de sugestão de instituições para doação. 
 

Mediante de um cadastro, os usuários aderem ao programa e recebem um cartão a 

fim de serem creditados os bona com a troca de materiais recicláveis. Cada resíduo tem seu 

valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o 

excedente é creditado na fatura seguinte. 

 

Os pontos fixos do Programa em Caucaia, são na praça Fausto Sales e no 

Conjunto Novo Metrópole, na av. Contorno Leste, conforme Figura 3.22, que mostra a 

estrutura-padrão utilizada como posto de troca e o dia do lançamento com a equipe da 

Secretaria envolvida. 
 

O projeto faz parte de um programa maior da ANEEL, Programa de Eficiência 

Energia, PEE, em que as empresas privadas são envolvidas em projetos de cunho 

socioambiental, como compensatórias para os danos ambientais causados e por galgarem 

certificações ISO, comprovando, por meio dessas ações, boas práticas ambientais. Essas 

iniciativas conseguem dar estrutura às cidades para iniciar a prática da reciclagem, servindo 

muitas vezes de projeto-piloto. 
 

Figura 3.22 – Projeto Ecoelce no 
lançamento da Campanha na praça 
Fausto Sales, Caucaia 

 
 Fonte: SPSP, 2012. 
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 Em 2012 foram coletadas cerca de 62 toneladas de resíduos recicláveis gerados 

pelos clientes, conforme Figura 3.23. 

 

  Figura 3.23 – Percentual da tipologia dos resíduos coletados. 

   
  Fonte: Ecoelce, 2013. 
 

Cada resíduo corresponde a um valor de mercado padronizado para materiais 

recicláveis e os ganhos estão contabilizados na Tabela 3.12, correspondentes aos anos de 2011 

e 2012. 

 
Tabela 3.12 – Quantitativo dos materiais recebidos 2011 e 2012. 

 
Fonte: Ecoelce, 2013. 
 
 

Há também uma coleta diferenciada para os óleos e gorduras residuais - OGR. O 

Centro de Convivência Dom Helder Câmara funciona em Caucaia desde março de 2009 e 

coleta óleo de cozinha com o apoio da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, de Caucaia.  
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A Paróquia viabilizou a compra de um módulo de OGR, para o beneficiamento 

dos óleos e gorduras residuais. Esse processo envolve o beneficiamento de óleos usados nas 

cozinhas dos moradores do entorno do Projeto, gorduras vegetais e animais, sendo este o 

primeiro processo de filtragem; e, em seguida, químico, para a produção do biodiesel, 

viabilizando outras frentes de trabalho como a fabricação de sabão em barra, sabão pastoso e 

líquido, assim como o artesanato das garrafas PET’s que lá chegam pela doação do óleo. 

 

O trabalho não está somente na coleta do óleo, mas também em campanhas 

educativas, levando à comunidade a ideia de mudança de hábitos de consumo e correto 

descarte. Conseguem alcançar a meta de mil litros por mês beneficiados. O grupo já recebeu 

capacitação dada pela Petrobrás de SMS – Segurança Meio Ambiente e Saúde, e uma 

capacitação juntamente com a aquisição da maquinaria utilizada pelos agentes que trabalham 

no projeto.  

 

Possuem uma “Towner”, que faz a coleta do óleo conforme solicitação da 

população, como mostra a Figura 3.24. O óleo fica armazenado em um quintal na casa onde 

funciona o Centro, de forma improvisada, esperando ser beneficiado. Conseguiram um bom 

numero de adeptos com a divulgação nas igrejas e rádios comunitárias. 

 

  Figura 3.24 - Óleo armazenado para ser beneficiado, Caucaia. 

 
  Fonte: Centro de Convivência Dom Helder Câmara, 2012. 
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3.3.7 Tratamento e disposição final dos RSU 

 

Os dados a seguir sobre a disposição final do Município de Caucaia foram 

coletados juntos a ACFOR, entrevista com os gerentes de operacionalização do ASMOC e 

algumas visitas de campo para registro fotográfico, isso porque o Município não tem dados e 

registros sobre o empreendimento. 

 

O Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia funciona desde 1989 e recebe 

resíduos de Caucaia e Fortaleza, classe II. A área é cercada, dispondo de instalações 

administrativas e de apoio aos funcionários. O aterro possui 123 hectares, mas somente 78,5 

são para operação. Os outros espaços são reservas legais, de acordo com a Tabela 3.13. O 

ASMOC fica localizado na BR-020, a 1,6 Km da Rodovia, em Caucaia, Região Metropolitana 

de Fortaleza. 

 

Tabela 3.13 – Distribuição da área do aterro de Caucaia por setor. 

Tipo de ocupação Área (ha) % 

Administração/Urbanização/ Estacionamento 2.35 1,9 

Sistema viário (acesso interno) 3,19 2,6 

Área para compactação de resíduos. 78,47 63,71 

Faixa de preservação do contorno 7,04 5,7 

Área de preservação ambiental 32,15 26,1 

Total 123,2 100,00 
Fonte: Adaptado de ACFOR, 2013. 

 

 

 Todo o material que chega passa por pesagem e separação dos resíduos. Apesar de 

o aterro não fazer a coleta seletiva, os resíduos são separados em categorias maiores, como 

domiciliar, hospitalar, podação e construção civil. A estrutura dispõe os resíduos em 17 

setores e subdivididos em 67 trincheiras. Cada trincheira tem uma área igual a 101 X 71 m, 

com profundidade variável em média de 5 m. A execução das células se dá em dois métodos: 

trincheira e de área. A combinação desses dois métodos decorre das necessidades de 

superposição de camadas desses resíduos sobre as trincheiras. As trincheiras possuem uma 

altura entre 15 e 20 metros. 
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 O sistema de drenagem é um tratamento dos gases, composto por tubos verticais e 

não é feita a queima do gás, porém se utiliza queimador FLAIR, mas não é feito um 

reaproveitamento deste, havendo, porém, pesquisas já realizadas pela Universidade Federal do 

Ceará visando a conhecer a viabilidade econômica do aproveitamento energético do aterro, 

quantificando os níveis de 02, CH4, CO2 relativos ao tempo de uso das trincheiras, como 

mostra a Figura 3.25. 

    

Figura 3.25 – Drenagem dos gases no ASMOC. 

   
  Fonte: Autora, 2013. 
 

 O sistema de drenagem do líquido percolado e tratamento do lixiviado,consiste na 

coleta e tratamento do chorume, conforme a Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 – Lagoas de tratamento do percolado e drenos em forma de espinha de peixe. 

 
Fonte: Autora, 2012.  
 
 

 O tratamento dele é feito em uma área interna do aterro, com drenos de fundo das 

trincheiras em forma de espinha de peixe, interligado a um poço de visita e a uma rede 
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coletora com tubulação de PVC rígido, composta por quatro estações elevatórias, que 

funcionam automaticamente pelos dispositivos de boias, bombeadas tanto por gravidade 

como por bombeamento, sendo encaminhado para as lagoas de tratamento em um sistema de 

lagoas de estabilização, composto por duas lagoas anaeróbias e uma lagoa facultativa, e poços 

de visita, como mostra a Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 – Modelo do sistema de drenagem do percolado. 

 
Fonte: Adaptado de ACFOR, 2012. 
 
 

Durante o período chuvoso, dispõe de um sistema de drenagem de águas pluviais 

no entorno das células, em que essas águas são canalizadas para o riacho Garoto, afluente do 

rio Ceará e a jusante das lagoas de estabilização. Para reduzir a velocidade do escoamento 

superficial, há escadarias drenantes durante essa quadra invernosa.  

 

O sistema de pesagem é informatizado, dispondo de balanças na entrada e na 

saída do aterro, com capacidade de 80 t cada uma delas. Na saída, o veículo tem pesada sua 

tara e na entrada o peso se dá pela diferença, sendo impresso um comprovante na portaria 

principal. Esse sistema é gerenciado e monitorado pela Empresa responsável por operar o 

aterro, no caso a Ecofor, sendo também o mesmo sistema acompanhado pela Agência 

Reguladora de Fortaleza-ACFOR, visualizando as imagens das câmaras instaladas no 

empreendimento e dos dados gerados pela operacionalização.  

 

Como a Empresa que hoje é responsável por gerenciar o Aterro, a Ecofor 

Ambiental, recebeu em 2006, o registro e dados do ASMOC disponíveis,a partir desta data, é  

controlada e catalogada a quantidade, bem assim é feito o controle dos dados gerados pelo 

aterro. A antiga empresa responsável e a Prefeitura de Caucaia não preservaram esses dados, 

sendo perdidos em razão da mudança e transição política-administrativa.  
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O ASMOC é licenciado pela SEMACE, tendo sua licença revista anualmente e 

sendo também fiscalizada constantemente por ambos os municípios que lá depositam seus 

resíduos. 

 

O ASMOC possui 12 anos de operacionalização com 70% de sua capacidade 

ocupada e 86% pelo método de trincheiras, com altura média de 20 metros. A Figura 3.28 

mostra a cronologia de operação do ASMOC. 

 

Figura 3.28 - Cronologia de operação do ASMOC. 

 
Fonte: Adaptado de ACFOR, 2012. 
 
 

Segundo o Relatório de Impacto EIA/RIMA apresentado por Lima (2011) à 

SEMACE, de ampliação do novo aterro, o ASMOC possui uma segurança de receber os 

resíduos até 2014 e operar no limite até 2015. A ampliação do ASMOC terá capacidade para 

receber 4.500 toneladas de lixo por dia, para uma vida útil de 16 anos. Nele seráprivilegiada 

uma unidade de processamento para resíduos de poda.  

 

A alternativa adotada foi a ampliação de um aterro sanitário, como mostra a 

Figura 3.29,projetado dentro da concepção da disposição do mínimo possível de resíduos, ou 

seja, somente encaminhar ao aterro sanitário os resíduos que não possam ser reciclados e 

recuperados, para atender à demanda de lixo urbano das populações dos municípios de 

Caucaia e Fortaleza por um período mínimo de 16 anos e oito meses, podendo ser aumentado, 

certamente, em função das políticas públicas de minimização e gerenciamento destes resíduos 

nos próximos anos. 
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  Figura 3.29 – Localização da ampliação do ASMOC. 

   
   Fonte: Lima  et al , 2011. 
 

 

O projeto privilegiará as etapas de drenagem e tratamento do lixiviado, drenagem 

de águas pluviais, drenagem e tratamento de gases, sistema de impermeabilização, controle e 

proteção ambiental, energia elétrica, vias de acesso, ou seja, sistemas presentes na primeira 

estrutura. A nova estrutura contará com uma unidade de aproveitamento e de disposição de 

entulhos, unidade de disposição de resíduos industriais e de poda. 

 

O projeto de ampliação do atual ASMOC beneficia também a desativação e o 

fechamento gradual da área do atual ASMOC, de forma a se procederà instalação da 

ampliação da nova área e se desativará, fechando a antiga área, dentro dos padrões técnicos 

vigentes. 

      

3.3.8 Associação de catadores da Jurema – ASSAAJ 

 

 A Associação dos Agentes Ambientais da Jurema – ASSAAJ é uma associação 

civil formada por catadores de materiais recicláveis do entorno da Jurema, Potira e outros 

bairros adjacentes de Caucaia. Foi fundada em março de 2008, participando de cerca de 30 

famílias de catadores, com um número cada vez mais crescente de adeptos. Conta com o 

apoio do Lar Fabiano de Cristo, dispondo de uma estrutura física onde se reúnem. 
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 O Lar Fabiano de Cristo funda sob a égide da doutrina Espírita, é um centro de 

acolhimento que oferece à comunidade serviços, sociais como creche, apoio médico, 

odontológico e fonoaudiólogo, cursos na área de artesanato e tecelagem, pintura, mercenaria, 

localizada em uma área de extrema pobreza e vulnerabilidade social.  

 

 Um dos educadores do Lar Fabiano, Cleunny Alves, informou que a maioria é de  

homens, e as mulheres acompanham seus maridos e levam consigo crianças, que muitas vezes 

fazem também o trabalho de catação. Muitos são analfabetos e têm a catação como seu único 

meio de sobrevivência e vários problemas de saúde. 

 

 Esta atividade demanda oito horas diárias de trabalho, ou mais. A coleta se 

estende durante todo o dia e muitas vezes na noite. O material reciclado é armazenado na casa 

do catador até o dia seguinte para a venda, abrigando o material coletado em sua casa, como 

mostra a Figura 3.30. 

 

     Figura 3.30 - O lixo acumulado nas casas dos catadores. 

   
  Fonte: Autora, 2013. 
 

 Todos participam de programas do Governo Federal, como Bolsa Família, tendo a 

Secretaria de Ação Social o mapeamento dessas pessoas junto ao Cadastro Único.  Em relação 

à s dados alarmantes, essa Associação foi beneficiada com uma usina de triagem, mediante 

convênio entre a Prefeitura de Caucaia e a FUNASA, como mostra a Figura 3.31. O Convênio 

prevê projetos de coleta reciclagem de resíduos, dentre eles a construção de uma usina de 

triagem para a Associação ASSAAJ, dentro dos padrões estabelecidos pela FUNASA, aptas a 

receber esses projetos de reciclagem. 
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Figura 3.31 – Assinatura do convênio entre a Prefeitura de 

Caucaia e a FUNASA no Lar Fabiano de Cristo.  

   
  Fonte: Autora, 2010. 
 
 

 Segundo a presidente da Associação, Marilene Daldina, que também foi 

entrevistada, o centro de triagem possibilitará o estocamento de três vezes mais de materiais 

recicláveis, aumentando assim a produção de 20 para 50 toneladas por mês. 

 

3.3.9 Dados sobre a primeira Usina de Triagem na Jurema em Caucaia. 

   

 O Município de Caucaia – CE, por meio de um convênio com a Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA, conseguiu apoio financeiro para a construção de uma unidade 

de triagem de resíduos sólidos urbanos, dotando a Associação já existente no Município, a 

ASSAAJ, de infraestrutura, local adequado, com área coberta e equipamentos para 

desempenho das suas atividades de catação e separação dos materiais recicláveis de maneira 

salubre e ambientalmente correta. Será localizadono Conjunto Metrópole Sul, próximo ao 

Aterro Sanitário de Caucaia, BR 020.  

 

 Espera-se que a ASSAAJ seja beneficiada, recebendo uma capacitação e 

orientação durante certo período, capacitando seus integrantes para a correta operação da 

usina, divulgação dos trabalhos dos agentes ambientais, campanhas educativas, 

disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, assim como a 

institucionalização da coleta seletiva, com a inclusão do catador e um incremento no mercado 
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e comercialização dos recicláveis, além da compra de um caminhão e 100 carrinhos de coleta 

entre outros equipamentos e materiais permanentes. 

 

 A usina terá estrutura apenas para o lixo seco, contando com área do lote total 

para regularização: 50,00m² x 50,00m², sendo, portanto 2.500,00m², com área a ser construída 

distribuída em: 1º piso - galpão: 606,03 m² e 2º piso – mezanino: 187,12m², segundo os 

produtos e projetos entregues à Prefeitura pela empresa contratada, RESAN, responsável pela 

elaboração do projeto arquitetônico, com os seguinte itens de programa: 1ª piso com recepção 

para os agentes ambientais, silo para estocagem de resíduos, triagem primária, triagem 

secundária, baias para subtipos de resíduos, depósito EPI’s, prensa e estoque para os fardos. 

No pavimento superior - cozinha, refeitório, despensa, vestiário feminino, vestiário masculino 

e escritório, totalizando uma área construída de 793,15m². 

 

 A obra já está em fase conclusiva, como mostra a Figura 3.32, e será entregue 

neste ano, segundo a Secretaria de Obras do Município de Caucaia. 

 

Figura 3.32 – Obras do centro de triagem no Conj. 

Nova Metrópole – Caucaia. 

 
  Fonte: Autora, 2013. 
 
 

O Município cumpre o quesito estipulado pela Lei de ter um centro de triagem. O 

material reciclável,que antes era guardado nas casas improvisadas dos catadores, a partir da 

entrega dessa estrutura, o material deverá ser estocadas e comercializadas no glapão de 



95 
 

triagem, sendo este um local mais apropriado e assim, começar a movimentar o comércio de 

recicláveis no Município. 

3.4 Caracterização gravimétrica – Tipologia dos RSU de Caucaia. 

 

3.4.1 Amostragem 

  

 Sem reduzir o rigor científico, mas preservando as condições de simplicidade 

metodológica que esse procedimento proporciona, a metodologia adotada para caracterização 

dos resíduos sólidos de Caucaia foi feita com um experimento, segundo a NBR 10007/04, ao 

exprimir que uma“amostragem de resíduos heterogêneos de fácil amostragem, deve-se 

preparar uma amostra, respeitando as proporcionalidades, dos diferentes resíduos, de forma a 

se obter uma única amostra composta representativa”. Para isso considerou que: 

 

 A distribuição populacional de Caucaia é em sua maioria, urbana, ocupando 

os distritos da Sede e Jurema, sendo os demais distritos rurais, pouco 

povoados com população dispersa e inexpressiva geração de resíduos, 

conformedescritos na Caracterização do Município anteriormente. 

 A economia do Município e a renda per capta da população são similares, 

não havendo diferenças discrepantes, tendo, portando o Município 

características sócias econômicas homogêneas, fator também ligado à 

caracterização, como já discutidas. 

 

 A caracterização dos resíduos de Caucaia foi realizada no dia 18 de maio de 

2013às 09h: 30min no ASMOC. Identificou-se o procedimento, identificando o roteiro de 

amostragem de acordo com a logística dos caminhões de coleta da Marquise e Prefeitura, que 

coletaram dos seguintes bairros: Marquise: Grilo, Cabatam, Pabussu e Vila Cazé, Potira I, 

Guadalajara, Jurupari, Marechal Rondon, Av. Dom Lustosa, Av. Integração e Containers do 

Centro (Coleta especial urbana). Prefeitura: Icaraí (Lado praia e Morro), Jurema, Cumbuco, 

Estrada Velha do Icaraí e Barra Nova. Conjunto Itapuã, Curicaca, Camurupim, Pacheco, 

Iparana, Guaié, Parque Leblon, Guajiru, Mestre Antônio. 
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As áreas coletadas compreendem, portanto, a Sede, o litoral e parte do interior, 

tendo, portanto, uma amostra bastante heterogênea. Os resíduos de ambos foram analisados de 

forma conjunta.  

 

3.4.2 Recursos utilizados 

 

 Para a realização, foram utilizados tambores de 100 litros, sacos plásticos, pás, 

EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), uma balança da marca TOLEDO, digital, com 

bateria de capacidade de 15Kg para a pesagem das amostras e caminhões compactadores 

responsáveis por trazer as amostras. 

  

Participaram do experimento garis e motorista da Empresa Marquise S/A, garis da 

Prefeitura de Caucaia e duas alunas do IFCE. 

 

3.4.3 Procedimento 

 

As amostras foram retiradas de dois veículos compactadores pertencentes à 

empresa Marquise e da Prefeitura. Neste sentido, foi realizado o procedimento de 

quarteamento de acordo com a metodologia prevista na NBR 10.007/2004, como descrito em 

capítulos anteriores. 

  

Dos caminhões compactadores (Figura 3.33), foi retirado um volume de cerca de 

1.500 Kg, em seguida despejado em uma lona de 12 m2 e feita a divisão da amostra em quatro 

partes igual. O procedimento ocorreu na área interna do ASMOC. 

Figura 3.33 – Caminhões de coleta da Marquise e Prefeitura. 

 
Fonte: Autora, 2013.  
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  As amostras dos resíduos,  retiradas dos caminhões, foram divididas em quatro 

partes, com o auxílio dos garis. O topo da amostra foi selecionada e colocou os resíduos 

dentro de um tambor de 100 litros , sendo o resto do volume descartado (Figura 3.34).  

Figura 3.34– Divisão da amostra inicial  em quatro partes. 

 
Fonte: Autora, 2013. 

 

 Os sacos foram rompidos para a homogeneização. A amostra foi dividida em 

quatro partes iguais. Analisaram-se dois lados opostos em diagonal (Figura 3.35). 

 

Figura 3.35 – Amostra final de 100L.   

 
 Fonte: Autora, 2013. 

 
 

As amostras foram identificadas imediatamente após a coleta, realizando a 

triagem dos materiais, separando-se os componentes e seu grupo de resíduos conforme 

discutido nos resultados.Após a segregação dos materiais,eles foram devidamente pesados, 

em uma balança para a determinação da composição física e gravimétrica dos resíduos 

domiciliares do Município de Caucaia. Para a determinação da composição gravimétrica, foi 

utilizada a seguinte equação: 
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    CG = P(i)X 100         (1) 
    P(t) 

 

 

Onde: 

CG = Composição gravimétrica. 

P(i) = peso da fração do material. 

P(t) = peso total da amostra. 

 

Depois de identificadosos componentes, foram quantificados, sendo projetados 

em uma tabela discutida nos resultados. 

 

3.5Caracterização quantitativa.Cálculo da geração per capta 

 

A taxa da geração per capta do Município foi feita, considerando o numero total 

de habitantes pelo volume de resíduos que entraram no aterro nos anos estudados, ou seja, 

2011 e 2012. A Empresa que fornece os dados para as Prefeituras de Fortaleza e Caucaia 

possui dados confiáveis apenas dos anos de 2011 e 2012.  

 

Os dados de pesagem do ASMOC são gerados em duas balanças, sendo uma na 

entrada do aterro e outra na saída, que efetuam as pesagens dos caminhões, possibilitando a 

determinação do peso líquido e do peso bruto. O sistema é informatizado e alimenta um 

software usado pelo grupo ECOFOR, Oracle, com dados das pesagens, conforme Tabela 3.1.  

  

Vale ressaltar que os valores registrados são de resíduos de origem doméstica, 

comercial e do lixo especial urbano, pois não passam nenhum tipo de triagem antes de 

chegarem ao aterro, influenciando diretamente na taxa per capta, conforme Tabela 3.14.   

 

Os valores estudados foram dos anos de 2011 e 2012, pois a própria Empresa não 

possui valores retroativos a esta data. 
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Tabela 3.14- Valores em Kg que entram no ASMOC. 

TOTAIS DE RESÍDUOS DISPOSTOS NO ATERRO (TOTAL) Kg/mês 
Fortaleza + Caucaia Caucaia 

Meses 
2011 2012 2011 2012 

Janeiro 120.560.136 170.320.830 9.704.275 10.825.577 

Fevereiro 130.548.372 148.877.204 10.307.123 10.128.745 

Março 155.363.278 163.654.294 11.262.178 11.998.293 

Abril 146.810.890 153.005.975 11.144.011 10.324.707 

Maio 158.281.041 168.646.405 12.291.214 11.733.173 

Junho 158.732.257 159.444.609 11.947.380 10.150.476 

Julho 152.468.271 160.391.489 10.788.193 9.754.892 

Agosto 158.505.767 156.917.123 11.106.814 9.081.609 

Setembro 151.073.647 153.804.090,50 10.948.190 12.359.953 

Outubro 155.743.770 169.079.862 9.720.830 13.022.144 

Novembro 161.961.471 154.278.223 10.570.179 8.983.837 

Dezembro 168.467.670 153.867.653,80 10.628.478 10.039.425 

Total 1.818.516.570,00 1.912.287.758,30 130.418.865,00 128.402.831,00
Fonte: Adaptado do Oracle, Marquise, 2013. 

   

Para o cálculo da geração média diária, os valores foram obtidos segundo a 

fórmula: 

VMD = p(t)          (2) 
  POP 

 

Onde: 

VMD = Valor média diária. 

p(t) = peso total anual da amostra. 

Dias/ ano = 365. 

 

Para o cálculo da geração per capta, foi utilizada a seguinte expressão: 

   

Geração per capta =  p(t)          (3) 
  POP/ano 

 

Onde:  
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p(t)= peso total anual da amostra 

POP/ano = população local em um ano. 

 

 

Tabela 3.15 - Tipos de resíduos coletados 

Tipos (T/Ano) 2011 2012 

Podação 7.095.956 3.845.802,5 

Lixo Especial Urbano 82.173.418 70.448.827,25 

Outros 30.516 27.931,5 

Entulho/ RCC 32.844 44.260 

Comercial 6.303 10.529 

Capina 5.568 não possui dados 
Fonte: Autora, 2013. 

  

 A partir desses dados é possível melhor visualizar os dados e da alta quantidade 

de lixo coletado oriundo das rampas denominado lixo especial urbano. (Figura 3.36) 

 

 Figura 3.36– Gráfico da geração de resíduos em Caucaia. 

   
  Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 
 
3.6 Aplicação de um indicador de sustentabilidade de RS para o Município de Caucaia 

 

O modelo de indicador de sustentabilidade proposto por Milanez (2002) é uma 

ferramenta explicitamente voltada para avaliar a gestão das políticas públicas no setor de 
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resíduos sólidos urbanos. São analisados 12 critérios, com base em a partir de diagnósticos 

favoráveis, desfavoráveis ou muito desfavoráveis, pode-se traçar o perfil do setor. 

 

O autor diz que a metodologia deve ser aplicada em outros municípios, porém o 

que deve ser ponderado é a confiabilidade dos dados que serão fornecidos, já que, 

inicialmente, ele foi aplicado no município de Jaboticabal (SP).  É necessário trabalhar com 

dados idôneos, ter confiabilidade na fonte de obtenção dos indicadores sobre a gestão dos 

RSU, sendo estes critérios considerados adequados para o propósito. 

 

Jaboticabal(SP), localiza-se na região agropecuária do Estado de São Paulo. As 

atividades econômicas do Município são fortemente ligadas à extração e beneficiamento de 

produtos vegetais. 

 

O município possuiu uma gestão com a marca “Saneamento Ambiental 

Integrado”, que alavancou os serviços de coleta, transporte, varrição e coleta seletiva, assim 

como os sistemas de água, rede de esgoto e drenagem e áreas verdes. A presença dos 

catadores dentro da administração é bem representativa, com galpões de triagem e coleta 

seletiva, com divisões de responsabilidade bem definidas. Com o sucesso dessa parceria, o 

Poder Público incentivou outras atividades da cadeia de resíduos, remuneração da cooperativa 

por parte da Prefeitura e aumento da eficiência da coleta seletiva.Com a aplicação do 

indicador, a cidade mostrou cinco tendências muito desfavoráveis e apenas três com tendência 

favorável. 

 

Diferentemente de Caucaia, onde o Poder Público é responsável por tudo, 

inclusive pela coleta de grandes geradores e clínicas médicas particulares,o serviço é caro e 

acaba por não gerenciar e atender a demanda da população, com uma coleta aquém do 

esperado. Caucaia não possui programas de apoio ao catador nem coleta seletiva. O aterro 

sanitário já está com a vida útil esgotada e passa por processo de ampliação por mais 15 anos.  

 

Para o Município de Caucaia, foram analisados documentos governamentais da 

Prefeitura de Caucaia e da empresa Marquise, entrevistas com técnicos responsáveis pelo 

setor, visitas in loco da Associação de catadores da Jurema, visita aos conselhos comunitários, 

participações nas reuniões do COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente, reunião 
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na Câmara dos Vereadores de Caucaia, visita a locais mais afetados com rampas de lixo 

espalhados pela Cidade e iniciativas privadas que realizam a reciclagem. 

 

A aplicação do modelo de indicador aproxima os gestores a tratarem a questão 

dos resíduos sólidos juntamente com a sustentabilidade. Além dos aspectos ambientais, esse 

sistema possui agentes sociais e econômicos intrinsecamente ligados também relevantes. Por 

estarpresente no dia a dia das pessoas de uma cidade, esta questão pode aproximar os 

munícipes a compor gestão de forma participativa.  

 

Milanez (2002) retrata-se ànecessidade da aplicação da estrutura de indicadores 

ser feita em outros municípios, pois esta prática permitiria a comprovoção da acessibilidade 

dos dados, difusão do conceito de sustentabilidade e ainda mapeamento da situação da gestão 

dos RSU em um escopo mais amplo.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise da gravimetria - resultado do quarteamento dos RSU 

  

Na amostra, estavam presentes restos de alimentos, como frutas e casca de ovos 

na fração orgânica. Na fração plástica, estavam presentes as sacolas plásticas, copos, garrafas 

PET e embalagens de óleos de cozinha e demais utensílios de cozinha.A fração de papéis 

possuía caixas de sapato e de papelão, folhas de caderno, jornais e revistas.Compondo a 

fração metálica, estavam na amostra latinhas de refrigerante e alimentos enlatados.Havia, 

também, garrafas de vidro e frascos de perfumes que compuseram a fração de vidro.Foram 

encontrados também restos de panos, fiapos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e caixas 

de remédios.  

 

As matérias presentes na amostra e o quantitativo obtido no procedimento estão 

descritos na Tabela 4.1. O peso está em gramas e sua representatividade em percentagem na 

amostra, adaptado da tabela de CEMPRE/IPT, 2000 (apud LESSA, 2008), exposta no  

Capítulo 2. 

 

Tabela 4.1 – Quantitativo obtido no quarteamento. 

Total Componentes 
Gramas % 

Metal Ferroso 0,150 1 

Metal não Ferroso 0,110 1 

Plástico Duro  0,820 6 

Plástico Mole  1,450 11 

Papelão  0,490 4 

Papel  0,375 3 

Vidro 0,170 1 

Resto de alimento 7,465 57 

Tetrapack  0,215 2 

Residuo de Origem Sanitaria  1,400 11 

Residuo serviço de saude  0,00 0 

Trapos  0,245 2 

Outros  0,250 2 

Total 13,14 100,00 
Fonte: Adaptado de CEMPRE/IPT, 2000. 
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A presença dessas matérias reflete a falta de gerenciamento que os resíduos 

recebem,como, por exemplo, a ausência da coleta seletiva e o desperdício por conta do 

descarte inadequado.  

 

Como não há separação, do lixo recolhido nos domicílios, do lixo comercial, os 

dados analisados merecem servistos com essa condição.  

 

A composição da amostra analisada possui elevado componente de resíduos 

alimentares, contabilizando 57% da amostra total. Algumas opções vistas na literatura são 

ideais para esse tipo de resíduo, como a compostagem, já que Caucaia possuíamaior parte de 

seu território dentro da zona rural, baseada na produção agrícola e também o aproveitamento 

dessa fração para a geração de energia por via do biogás.  

 

A segunda maior parcela pertence aos materiais recicláveis, como papéis e 

plásticos, com 27% do total. Essa parcela ajudará a incrementar a primeira usina de triagem 

de resíduos sólidos que os catadores do bairro da Jurema esperam receber. O cálculo ajudará a 

mensurar quanto de resíduo eles podem ajudar. 

 

A Figura 4.1 mostra os valores médios distribuídos em um gráfico, de acordo com 

a porcentagem de cada um dos componentes. 

 

Figura 4.1 – Valores médios da composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos de Caucaia. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2013. 
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Para melhor visualizar como esses resíduos podem ser reaproveitados, estes foram 

agrupados em uma tabela de acordo com seu potencial de reaproveitamento, como mostram 

as Tabelas 4.2 e 4.3. 

 

Tabela 4.2 - Quantidade de materiais recicláveis, combustíveis e putrescíveis presentes na 

amostra. 

Características Componentes 
% Presente nas 

Amostras 
% Total Presente 

nas Amostras 

Metais 2,0  

Papéis 7,0  

Vidros 1,0  

Plásticos Moles 11,0  

Plásticos Duros 6,0  

Recicláveis* 

Matéria orgânica 
compostável 

57,0 84,0 

Papéis 7,0  

Plástico mole 11,0  Combustível 

Plástico duro 1,0 19,0 

Matéria orgânica 
compostável 

57,0  
Putrescíveis 

Rejeitos 16,0 83,0 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

  Tabela 4.3 – Porcentagem das amostras. 

Quadro - Conclusão 

Componentes  Percentual % 

Recicláveis  27 

Material Compostável  57 

Rejeitos  16 

Total  100 
   Fonte: Elaboração própria, 2013. 

     

 A Figura 4.2 revela distribuição segundo a presença dos resíduos na amostra e 

seu potencial de reaproveitamento, indicando possíveis destinações ambientalmente mais 

adequadas do que a que recebe atualmente. 

 

 



107 
 

Figura 4.2 – Presença de resíduos nas amostras, em percentual 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 
 

As análises apontam para a modificação do sistema de destinação final dos 

resíduos de Caucaia, mais adaptados à realidade sobre sua produção e a grande possibilidade 

de implementar programas de gerenciamento de RSU, trabalhando, principalmente, a fração 

orgânica, materiais recicláveis e, apenas os rejeitos encaminhados ao aterro. 

 

Segundo as novas exigências da Lei, apenas os resíduos considerados rejeitos, no 

caso de Caucaia representados por 16 % da amostra analisada, é que poderão ser 

encaminhados para o aterro, ao passo que as demais frações deverão ter uma destinação 

diferente e de acordo com seu potencial econômico. 

 

4.2Cálculoda geração per capta dos RSU – análise quantitativa 

 

Para os cálculos da geração per capta foram analisados os valores encontrados do 

volume anual que chegou no ASMOC nos anos de 2011 e 2012. Juntamente a isso, a 

população de Caucaia nesses anos citados. 

 

Com a última contagem populacional registrada pelo IBGE, 2010, Caucaia tem a 

população de 325.441 habitantes e, segundo esse órgão para o ano de 2012, com 336.091 

habitantes, com produções anuais de resíduos 130.418.865 t em 2011 e 128.402.831 t em 

2012, tem-se: 
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 Geração per capta para o ano de 2011: 

 

  Geração per capta =  p(t) =  130.418.865  = 1,09 
      POP/ano 325.441 
  
 
 

 Geração per capta para o ano de 2012: 

 

Geração per capta =  p(t) =  128.402.831   = 1,05 
        POP/ano       336.091 
 
 
 

O desempenho dos dois anos do volume que entrou no ASMOC está na figura 4.3, 

mostrando uma diminuição do ano de 2011 para o ano de 2012. O Município teve um 

crescimento econômico e entrada de indústrias na cidade, o que caracteriza um incremento 

nos hábitos de consumo da população e crescimento da renda per capta. Com o aumento da 

população, espera-se um acréscimo no volume de resíduos gerado, coletados e, por fim, 

depositados no aterro. Essa descontinuidade inesperada nos valores encontrados possui 

algumas explicações, mas nenhuma delas pode comprovar com exatidão se o volume que 

entra no aterro é exatamente aquele produzido pela população,fato que não reflete exatamente 

uma diminuição no consumo e sim uma diminuição, possivelmente, do montante que entrou 

no aterro, como mostra a figura 4.3. 

 

  Figura4.3 - Estimativa de descarga no ASMOC. 

   
  Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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  De acordo com a literatura, variações sazonais, incremento da coleta seletiva e 

até mesmo ausência ou ineficiência da coleta feita pelo Poder Público podem ensejar valores 

como estes. Como visto no Cap.2, sobre o gerenciamento dos RS de Caucaia, o contrato com 

a Empresa Marquise S/A, terceirizada que faz os serviços na Sede/Jurema, do Município, está 

com o contrato vencido e operando com valores e quantidade de coleta da data da assinatura 

do convênio de 2007. Aliado a isso, o Município enfrenta problemas como pontos de lixo 

espalhados pela Cidade, seguidos de queimadas, apontando para que parte do que a população 

gera, não está chegando ao aterro por um gerenciamento aquém do crescimento da população, 

ensejando problemas ambientais secundários.A Figura 4.4 mostra uma queda na taxa per 

capta de Caucaia. 

       

Figura 4.4 - Geração per capta em Caucaia 

 
 Fonte: Autora, 2013. 

  

4.3 Análise da aplicação do indicador de sustentabilidade de resíduos sólidos  

para o Município de Caucaia 

 

Para a realização dessa etapa foram tomados como fonte primária os dados da 

Prefeitura Municipal, especificamente na Secretaria de Patrimônio Serviços Públicos - SPSP, 

Marquise e demais entes municipais. Justifica-se, portanto, o método utilizado por Milanez 

(2002): análise de documentos institucionais e entrevistas com os técnicos envolvidos na 

gestão de RSU naquela Cidade. 

  

O indicador foi aplicado nos anos de 2011 e 2012, a fim de permitir uma análise 

comparativa.Segue a Tabela 4.4, de indicadores de sustentabilidade, aplicada em Caucaia. 
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Tabela 4.4 - Matriz de Indicadores de sustentabilidade segundo Milanez. 

TEMA INDICADOR 

AVALIAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS À 

SUSTENTABILIDADE
 ( 2011) 

AVALIAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS À 

SUSTENTABILIDADE 
 ( 2012) 

TENDÊNCIA 

Assiduidade 
dos 

trabalhadores 
do serviço de 

limpeza 
pública. 

(F) Toda a guarnição, 
tanto da terceirizada 

marquise como 
Prefeitura possuem 

100% de assiduidade. 

(F) Toda a guarnição, 
tanto da terceirizada 

marquise como 
Prefeitura possuem 

100% de assiduidade.  

Favorável 

Garantia de 
condições 

adequadas de 
trabalho. 

Existência de 
situações de 
risco à saúde 
em atividades 
vinculadas à 
gestão dos 

RSU. 

(D) Presença de 
catadores trabalhando de 
forma precária nas ruas, 

sem organização de 
cooperativas e apenas 1 

(uma)  associação 
(ASSAAJ) , não tendo o 

uso de EPI’s como 
hábito. 

Não houve alteração 
desse quadro. 

 
Desfavorável 

Geração de 
emprego e 

renda 

Percentual das 
pessoas que 

atuam na cadeia 
de resíduos que 

têm acesso a 
apoio ou 

orientação 
definido em 
uma política 

pública 
municipal. 

(MD) Inexistência de 
política pública 

municipal efetiva para 
apoio às pessoas que 
atuam na cadeia de 
resíduos. Não tendo 

sequer, um mapeamento 
dessas pessoas por conta 
do poder público, estas 
trabalhando por conta 
própria ou com a ajuda 
da associação e do Lar 

Fabiano de Cristo. 

Não houve alteração 
desse quadro. 

Muito 
desfavorável 

Participação da 
população 
através de 

canais 
específicos para 

gestão dos 
RSU. 

(F) Existência do 
CONDEMA, paritário e 

deliberativo, com 
participação popular nas 

tomadas de decisões. 

Não houve alteração 
desse quadro. 

Favorável 

Gestão 
Solidária Existência de 

parcerias com 
outras esferas 

do poder 
público ou com 

a sociedade 
civil 

(MD) Inexistência de 
parcerias. 

 

(D) Existência de 
parcerias, mas apenas 
dentro do município, 
tendo Ecoelce uma 

tímida participação da 
população e com pouco 
volume coletado, menos 

de 1%. 

Desfavorável 

Democratização 
da informação 

Existência de 
informações 

sistematizadas e 
disponibilizadas 

para a 
população. 

(MD) As informações 
não são sistematizadas. 

(D) As informações  não 
estão acessíveis à 
população. Pouca 

divulgação. Apenas 
divulgação dos horários 
de coleta em bairros com 

rampas de lixo. 

Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Milanez (2002). 
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Continuação da Tabela 4.4. 

TEMA INDICADOR 

AVALIAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS À 

SUSTENTABILIDADE
 ( 2011) 

AVALIAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS À 

SUSTENTABILIDADE 
 ( 2012) 

TENDÊNCIA 

Universalização 
dos serviços  

Percentual da 
população 

atendida pela 
coleta mistura 
de resíduos. 

(D)A coleta é ineficiente, 
com pontos de lixo por 

toda a cidade. 

(D) A coleta é 
ineficiente, com pontos 

de lixo por toda a cidade 
Desfavorável 

Eficiência 
econômica da 

gestão dos RSU 

Eficiência 
econômica dos 

serviços de 
limpeza pública 
(Kg de resíduos 

/R$1000,oo) 

(MD) Eficiência 
econômica não 

identificada. 
 
 

(MD) Eficiência 
econômica não 

identificada. 
 

Muito 
desfavorável 

Internalização 
pelos geradores 

dos custos e 
benefícios 

Percentual auto 
financiado do 

custo de coleta, 
tratamento e 
disposição 

final. 

(MD) Não há nenhum 
sistema de cobrança para 

financiamento dos 
serviços de coleta, 

tratamento e destinação 
final. 

 

(MD) Não há nenhum 
sistema de cobrança para 

financiamento dos 
serviços de coleta, 

tratamento e destinação 
final. 

 

Muito 
desfavorável. 

Recuperação da 
degradação 
ambiental 

devida à gestão 
incorreta dos 

RSU. 

Percentual das 
áreas 

degradadas pela 
gestão dos RSU 

que já foram 
recuperadas. 

(D) Passivo ambiental 
identificado, como 

presença de sucatas, 
sendo muitas vezes estes 

os compradores dos 
materiais coletados pelos 

catadores e sem 
recuperação das áreas 

degradadas. 
Muitas sucatas 
espalhadas pelo 

município. 

(D) Passivo ambiental 
identificado, como 

presença de sucatas, 
sendo muitas vezes estes 

os compradores dos 
materiais coletados pelos 

catadores e sem 
recuperação das áreas 

degradadas. 
Muitas sucatas 
espalhadas pelo 

município. 

Muito 
Desfavorável 

Previsão de 
impactos sócios 

ambientais 

Implementação 
das medidas 
mitigadoras 
previstas nos 
estudos de 
impacto 

ambiental das 
atividades 

relacionadas à 
gestão dos RSU 
e obtenção de 

licenças 
ambientais. 

(D) Estudos foram 
aprovados, mas medidas 
mitigadoras não foram 

integralmente realizadas 
/ houve licenciamento 

ambiental, mas há 
notificações quanto à 
não-conformidades. O 

Município realiza o 
licenciamento, mas não 
cobra e nem fiscaliza. 

(D) Estudos foram 
aprovados, mas medidas 
mitigadoras não foram 

integralmente realizadas 
/ houve licenciamento 

ambiental, mas há 
notificações quanto à 
não-conformidades. O 

Município realiza o 
licenciamento, mas não 
cobra e nem  fiscaliza. 

Desfavorável 

Preservação dos 
recursos 
naturais 

Percentual em 
peso, dos 
resíduos 

coletados pelo 
poder público 
que não são 

encaminhados 
para a 

disposição 
final. 

(MD) Inexistência de 
programa para 

recuperação de RSU. 

(MD) Inexistência de 
programa para 

recuperação de RSU. 

Muito 
desfavorável 

Fonte: Adaptado de Milanez (2002). 
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Com base nas informações obtidas e adaptadas à matriz de Milanez (2002), é 

possível sintetizar as informações a respeito da gestão dos RSU de Caucaia. 

1. Assiduidade dos trabalhadores: Os garis, motoristas e fiscais que trabalham 

no setor (Prefeitura/Marquise) cumprem as exigências das folhas de ponto de 

presença e ponto eletrônico verificados in loco. A não assiduidade acarreta 

perdas salariais. Eles possuem roupas e usam as EPI’s,o que foi verificado em 

campo e no contrato de compra desses materiais. Item FAVORÁVEL. 

2. Existência de situações de risco: não é permitida a entrada de catadores no 

ASMOC, havendo um controle de pessoal na entrada do aterro, porém não 

existe nenhum programa do Poder Público de auxílio para as pessoas que 

atuam na cadeia dos resíduos. Item DESFAVORÁVEL. 

3. Geração de emprego e renda: o mercado de comercialização dos materiais 

reciclados funciona na informalidade, não existindo políticas voltadas para o 

apoio às organização de surgimento de cooperativas. Presença de sucateiros e 

deposeiros. O Município possui apenas uma Associação de catadores – 

ASSAAJ, que foi fundada com o apoio de instituições religiosas.  Item 

MUITO DESFAVORÁVEL. 

4. Participação da população por via de canais específicos para a gestão do 

RSU: o Município possui COMDEMA ativo e atuante, sendo deliberativo e 

com participação popular em suas reuniões, mas sem direito a voto. A 

Secretaria de Saúde também possui um Conselho de Saúde, com reuniões 

mensais, em que o tema do lixo é discutido com frequência. Item 

FAVORÁVEL. 

5. Existência de parcerias com outras esferas do Poder Público ou com 

sociedade civil: aPrefeitura firmou convênio com o programa Ecoelce, em 

que foram afixados postos de entrega voluntária de materiais recicláveis na 

Cidade. A participação do volume entregue é inexpressiva, conforme 

mostrado em capítulos anteriores. A reciclagem do óleo e gorduras residuais, 
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com parceria com a Petrobrás, não recebe o apoio do Poder Público. Item 

DESFAVORÁVEL. 

6. Existência de informações sistematizadas e disponíveis para a população: 

não há divulgação sobre o setor pelo Poder Público, não havendo informações 

sintetizadas. De forma esporádica, há divulgação dos dias de coleta de lixo 

quando alguns bairros apresentam problemas com a formação de rampas de 

lixo. Item DESFAVORÁVEL. 

7. Percentual da população atendida pela coleta de resíduos:a empresa 

Marquise e a Prefeitura têm um cronograma de coleta que consegue incluir 

100% do território da Cidade com a coleta sistemática;porém, a frequência e 

o volume coletado são os mesmos de quando a terceirizada começou a operar 

na Cidade, ficando um volume de resíduos a descoberto pela coleta, formando 

as chamadas “áreas órfãs”, trazendo prejuízo ambiental para todos. Item 

DESFAVORÁVEL. 

8. Eficiência econômica dos serviços de limpeza pública(Kg/R$1000,00):o 

Município não disponibilizou os dados. Item MUITO DESFAVORÁVEL. 

9. Percentual autofinanciado do custo de coleta, tratamento e disposição 

final: o Município coleta resíduos de grandes geradores, onerando as receitas 

públicas, sem cumprir a legislação que regula o setor. Os serviços são 

cobrados juntamente com a cobrança do IPTU, conforme dito por técnicos 

responsáveis pelo setor. O Município não possui um programa claro de 

aplicabilidade do valor concedido pelo ICMS – ecológico para a gestão dos 

resíduos sólidos. Item MUITO DESFAVORÁVEL. 

10. Percentual das áreas degradadas pela gestão dos RSU que já foram 

recuperadas:presença de rampas de lixo no entorno de escolas e presença de 

muitas sucatas, que comercializam as matérias recicláveis de maneira 

inadequada, sendo grandes passivos ambientais. Item MUITO 

DESFAVORÁVEL. 
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11. Implementação de medidas mitigadoras previstas nos estudos de impacto 

ambiental das atividades relacionadas à gestão dos RSU e obtenção de 

licenças ambientais: a Autarquia de Meio Ambiente do Município – IMAC 

expede licenças ambientais regularmente e, juntamente com os estudos 

ambientais pedidos com as demais documentações, estão os PGRS. As 

medidas mitigadoras, no entanto, que neles contém não são cumpridas, muito 

menos fiscalizadas pelo Poder Público. Muitas vezes, o próprio Poder Público 

recolhe os resíduos dispostos de forma irregular por empresas que atuam na 

cidade. Item DESFAVORÁVEL. 

12. Percentual em peso dos resíduos coletados pelo Poder Público que não 

são encaminhados para a disposição final: o Município não possuicentro de 

triagens onde se possa quantificar o volume de resíduo que deixa de ir para o 

aterro e o volume coletado pelos LEV’s do programa Ecoelce não chega a 1% 

do valor total que vai para o aterro. Item MUITO DESFAVORÁVEL. 

 

Depois da aplicação do modelo, dos 12 indicadores analisados para Caucaia, 

apenas doisdeles são considerados favoráveis, sendo quatro desfavoráveis e seismuito 

desfavoráveis.  

  

Vale salientar que o indicador que aborda a eficiência econômica não foi 

preenchido por falta de dados sobre o que se gasta hoje no manejo de resíduos em Caucaia, 

sendo, portanto, contabilizado como Muito desfavorável. 

 

O quadro do ano analisado (2012) não foi alterado significativamente, sendo por 

tanto, uma continuidade nos serviços prestados. 

 

Feita a análise dos indicadores Muito desfavoráveis, tem-se que o modelo da 

gestão atual exclui o fator humano-social, pois não há políticas de inclusão social para aqueles 

que trabalham na cadeia dos RS nem políticas de melhoria das condições de trabalho. 

 

Com base nos resultados obtidos com a aplicação desse modelo em Caucaia, os 

gestores podem visualizar com maior clareza a situação atual do sistema de RSU e 

delegarcom isso suas prioridades em Caucaia, planejando melhor suas ações.  
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4.4 Avaliação e proposições sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos de Caucaia ante a Lei 

Federal 12.305, de 2010. 

 

As ações do gerenciamento dos RSU descritas na Metodologia são avaliadas 

segundo os critérios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei N° 12.305, 

de 2010, de acordo com seus princípios, objetivos e diretrizes.  

  

1. Art. 7 º VI – Incentivo à indústria de recicláveis, tendo em vista fomentar o 

uso de matérias primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados. 

 

De acordo com a análise gravimétrica realizada, boa parte do volume de resíduos 

gerados em Caucaia é de materiais recicláveis. A coleta seletiva só alcança níveis financeiros 

satisfatórios quando há um local adequado para a separação e comercialização dos recicláveis, 

como as usinas de triagem, por disporem de locais apropriados para a armazenagem, seguindo 

da triagem assim como materiais que são utilizados na coleta como os carrinhos. O comércio 

dos materiais recicláveis hoje é informal. Não há mercado formalizado, nem pontos de 

vendas. Os sucateiros, ou “deposeiros”, como são conhecidos, compram os materiais, sendo 

estes intermediários. Muitos deles alugam os carros de coleta para os catadores, cerca de R$ 

10,00 o aluguel/dia.  

Paralelo à construção das usinas, o ideal seria realizar um trabalho inicial com as 

pessoas ou associação  que administrarão essa usina. Muitos não possuem a consciência do 

trabalho que desenvolvem, não recebem orientação e com um percentual elevado de 

analfabetos. Frente à esta situação, deduz-se a falta da prática do uso de EPI’s.  

 

2. Art. 8º III – A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 

ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada.  

 

Muitos Municípios do País começaram suas experiências de coleta seletiva 

iniciada em bairros com pontos de entregas voluntárias ou “adoção” de um catador. Como o 

Município de Caucaia não realiza a coleta seletiva, alguns programas como os LEV’s podem 

ser de grande utilidade, recebendo também, grandes doações de recicláveis de indústrias, 
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como escritórios, repartições públicas e iniciativa privada e com isso, a responsabilidade 

compartilhada. 

A implantação da coleta seletiva envolve investimento em educação ambiental. 

Espera-se que as pessoas separem seus resíduos por conscientização, como as pilhas, baterias 

e os materiais eletrônicos envolvidos na cadeia da logística reversa, já que se pretende fazer e 

continuar essa prática continuamente, sem que haja sempre uma promessa de algo em troca.  

O Município possui LEV’s, mas com uma quantidade mínima de 55. 044 kg no 

ano de 2011 e de 62.330 Kg no ano de 2012. O projeto é pouco divulgado, tendo visibilidade 

apenas para as pessoas que frequentam o centro da Cidade, não conseguindo entrar nas 

comunidades mais distantes onde o problema é maior, geração de pontos de lixo, sendo 

necessárias campanhas itinerantes de divulgação e esclarecimento do que seja o projeto. 

 

3. Art. 8º IV – Incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou 

de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. 

 

  As associações e cooperativas possuem um significativo nível de contribuição 

para a inclusão dos catadores em políticas públicas e para a sustentabilidade da gestão dos RS. 

Caucaia não possui um programa de inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. No 

Município há apenas uma Associação formalizada, a ASSAAJ que trabalha, de forma 

improvisada, no Lar Fabiano de Cristo, sem galpão de triagem e sem condições mínimas de 

trabalho. 

 

4. Art. 6º VI – a cooperação entre diferentes esferas do poder público 

municipal, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. 

 

  A participação social, a iniciativa privada e o poder público são os pilares da 

gestão dos RS, diferente do que está convencionado que apenas o município é responsável por 

gerir esse setor. A PNRS vem legitimar a participação de todos nesse processo. 

 

  Uma das cláusulas, já com legislação municipal é a lei dos grandes geradores. 

Recentemente foi aprovada em Caucaia a Lei que regula a coleta dos geradores de resíduos 

em grande volume, disciplinando comerciantes locais e pequenas indústrias que estavam 

usufruindo da coleta sistemática da Prefeitura, quando não jogavam na rua formando os 

pontos de lixo que estão por toda a cidade de Caucaia. Os grandes geradores de resíduos 
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sólidos serão responsáveis pela destinação desses resíduos se estes ultrapassem a quantidade 

de 50kg / dia como mostra a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Sessão solene na Câmara Municipal de Caucaia em 

defesa do Projeto de Lei Nº 2.483 / 2013 que estabelece normas 

de responsabilidade sobre a manipulação de resíduos produzidos 

em grandes quantidades. 

 
  Fonte: A autora, 2013. 
 
 

  O Poder Público, por meio do seu órgão ambiental, deverá realizar auditorias e 

fiscalizações, a fim de fazer cumprir e acompanhar o que foi descrito nos PGRS, entregue aos 

empreendedores, durante o licenciamento ambiental. 

 

5. Art. 7º II – Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

final dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada. 

 

O objetivo a ser alcançado, nessa diretriz é a máxima integração entre os 

geradores de resíduos, catadores, município e cooperação entre municípios, prestadores de 

serviço, indústrias de reciclagem onde o elemento principal do modelo é a redução de 

resíduos em sua fonte geradora, como meta e como política pública municipal. 

Alguns RS são bastante reaproveitados, devido suas característica e composições. 

O reaproveitamento dos RCC, bastante comum na indústria da construção civil, no momento 
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em Caucaia, está sendo encaminhados para o ASMOC, em virtude da usina de asfalto está 

fechada. A população solicita, muitas vezes, esses resíduos para nivelamento de terreno. O 

ideal seria que, durante o processo de licenciamento feito pelo órgão ambiental, as 

construtoras deverão mostrar um plano de manejo em que preconizem a não geração, redução 

e reaproveitamento na fonte. Da mesma forma a poda é reaproveitada dentro do ASMOC, 

mas sem que o Município desfrute do material beneficiado - os briquetes. Também, o resto de 

alimentos do lixo domiciliar é desperdiçado, haja vista que não é separado, e tendo ele, uma 

grande expressão volumétrica, constatada na gravimetria com 57% do total de resíduos que 

são destinados ao ASMOC. 

A compostagem é apenas uma das técnicas de reaproveitamento dos resíduos 

orgânicos, tendo, portanto, outras formas de tratamento e com aproveitamento energético, 

como é o caso do biodigestor, podendo o poder público pensar em novas tecnologias em razão 

do grande volume gerado e do retorno financeiro e ambiental que este proporciona. 

 

6. Art. 8º VIII – a Educação Ambiental 

 
 A educação ambiental não faz milagre sozinha. O poder público deve tomar um 

posicionamento frente à problemática da limpeza urbana, não só pela obrigação que lhe cabe, 

mas por saber que é uma ação diretamente ligada à saúde pública e aos maus hábitos da 

população. 

 Deveria ser trabalhado, nas áreas onde existem inúmeros pontos de lixos, 

mantidos pelo vício da população, não só a obediência do calendário de coleta, mas também 

um programa de recuperação dessas áreas degradadas.  

 Caucaia possui um cronograma ativo de Educação Ambiental nas escolas da rede 

municipal. Recentemente, a Secretaria responsável pela limpeza pública lançou a campanha 

Caucaia Mais Limpa, com o objetivo da população obedecer ao calendário da coleta 

sistemática, como mostra a Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Secretário de Educação de Caucaia e 

Coordenadora de Limpeza Pública nas escolas do Município. 

   
Fonte: A autora, 2013. 

 

Aderiram a essa campanha as escolas públicas e privadas, as associações de 

bairros e os agentes de endemias, com a distribuição de materiais e palestras alusivas.  

Deverão ser estimulados, dentro do calendário escolar municipal, temas como a  

redução de lixo na fonte, consumismo e materialismo a fim de promover uma ação cultural de 

percepção do mundo, haja vista ser este o início das problemáticas ambientais. 

 

7. Art. 8º VI – a cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e 

privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos 

processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de 

resíduos e disposição final ambientalmente adequada.  

 
A falta de mão de obra qualificada, poucos recursos e agilidade nos processos, 

fazem com que o setor público recorra ao setor privado no setor de saneamento em todo o 

País.  

 Os gestores do Município de Caucaia podem manter um programa de treinamento 

contínuo para os profissionais que estão direta e indiretamente ligados ao saneamento e à 

saúde pública, a fim de acompanhar a dinâmica e as mudanças que estes setores estão 

passando. 

Assim como também, seria interessante firmar parcerias com empresas atuantes 

no Município e que possuam responsabilidade social e ambiental, como a CAGECE, 
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MARQUISE S/A, ECOFOR, WOBBEN, TERMOCEARÁ, EMPRESA VITÓRIA e outras 

organizações privadas de expressão no Município. 

 

8. Art 7º V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. 

 
De acordo com a PNRS, caberá aos geradores as responsabilidades do manejo e 

destinação dos resíduos perigosos, assim como apresentar um programa de redução da 

periculosidade destes. 

Caucaia está em expansão do setor industrial o que acarretará uma maior demanda 

de ações para esses resíduos. A ampliação do ASMOC prevê parte da área do aterro para os 

resíduos industriais, como forma de atender a essa demanda. Porém, não sendo este a melhor 

solução. 

Constatou-se que as farmácias e clínicas particulares dispõem o lixo de seus 

estabelecimentos nas calçadas nos dias de coleta, sendo levados junto com o lixo urbano. 

Assim também, em pesquisa realizada nos órgãos ambientais consultados, que as clinicas e 

laboratórios particulares não possuem plano em gestão de resíduos. Estas deverão contratar 

empresas particulares, especializadas e cadastradas no Município para o transporte desses 

resíduos, não podendo jamais incluí-los em uma coleta sistemática. 

 

9. Art. 7º IX e XIII - Capacitação técnica continuada na área de resíduos 

sólidos e estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 

produto.  

 

A Prefeitura deverá, periodicamente, em parceria com SEBRAE, SENAC, SENAI 

e tantos outros órgãos de aperfeiçoamento profissional, manter um calendário de capacitação 

técnica da equipe que trabalha no setor. Como as mudanças no setor de resíduos sólidos são 

recentes, dúvidas surgem e é necessário o acompanhamento desses profissionais para um bom 

desempenho. 

Juntamente com isso, a necessidade de acompanhamentos dos resíduos que serão 

produzidos em Caucaia, desde a obtenção da matéria-prima como seu consumo e o destino 

final que esses resíduos receberão, a fim de poder montar um inventário e um sistema 

declaratório anual de resíduos.  
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10. Art. 14 V – os Planos Municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

 Art. 15 VII da Lei estabelece como condicionante técnica para o acesso a 

recursos de a União a entidade federal elaborar seus planos de ações e programas na área. 

Caucaia possui um PGIRS em atendimento a Lei Nº 14.023/2008que, embora este 

plano tendo sido entregue ao município em 2008, os dados utilizados no mesmo são 

ultrapassados (1996). Porém este não atende as exigências da Política Nacional, Nº 12.305 de 

2010.  

O Município deverá elaborar seu Plano ou participar da elaboração regionalizada 

que será feita pelo CONPAM, segundo este até o final de 2013. 

 

Art. 19 II – Identificação de áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos. 

 

O Aterro Sanitário Oeste de Caucaia recebe todo o lixo gerado nos Municípios de 

Fortaleza e Caucaia. Como já mostrado em capítulos anteriores, cerca de 1.900.000 t/dia. Não 

recebe nenhuma triagem, recuperação de materiais e nenhum programa de redução na fonte 

de ambos os municípios. A vida útil está esgotada, passando por uma ampliação. A Lei prevê 

a destinação ambientalmente adequada apenas para o rejeito e, como descrito nos resultados 

deste trabalho, 57% da fração do lixo de Caucaia é de orgânicos e 27% de materiais 

recicláveis. Então, de acordo com o previsto na Lei, apenas os 16 % restantes deveriam ir para 

o aterro, prolongando a vida útil deste. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O Município de Caucaia, mesmo com alguns recentes avanços na gestão, ainda 

não possui um modelo da gestão de resíduos dentro das exigências da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Deverá elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, reformular suas 

leis a fim de enquadrar os resíduos gerados na Logística reversa, apoio aos atores sociais que 

estão envolvidos na cadeia do mercado de reciclagem, implementar a coleta seletiva e adotar 

destinações finais dos resíduos dando prioridade ao reaproveitamento energético e geração de 

energia. 

 

A destinação final dos resíduos de Caucaia é feita de forma adequada, dentro do 

que está estipulado pela Lei Federal Nº 12305, de 2010, sendo destinados ao Aterro Sanitário 

Oeste de Caucaia – ASMOC.Parte do que é gerado dentro do Município, porém, deve ter 

outra destinação segundo estudos de gravimetria realizados. 

 

A análise gravimétrica mostrou que 57% da composição dos resíduos que chegam 

ao ASMOC provenientes de Caucaia são de matéria orgânica, tendo,portanto, uma destinação 

inadequada. Esses mesmos resíduos podiam ser mais bem reaproveitados, sendo direcionados 

a tratamentos como compostagem ou reaproveitamento de biogás. Nesta mesma análise, 

constatou-se a presença de 27% de materiais recicláveis, sendo um bom índice para a 

implementação da coleta seletiva, centros de triagem, políticas de inclusão dos catadores e 

aquecer o mercado dos materiais recicláveis na região. 

 

A avaliaçãoda taxa de geração per capta, de 1,09 e 1,05,calculada com base nos 

dados dos anos de 2011 e 2012, respectivamente, apresentaram um valor decrescente ao longo 

desses anos, diferente do esperado. Espera-se com o aumento populacional o aumento desses 

índices, o que não aconteceu. Fatores como a ineficiência na coleta, formação de pontos de 

lixo na cidade e falta da gestão podem ser alguns dos fatores que levaram a esse dado, 

deixando o resultado discutível. 

 

De acordo com o modelo proposto por Milanez (2002) – “Indicador de 

Sustentabilidade” de resíduos sólidos para Municípios,o modelo adaptado a Caucaia concluiu 

que o Município possui uma tendência de “desfavorável” a “muito desfavorável”, por não 
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possuir políticas de promoção ao desenvolvimento econômico do setor, inclusão social e a 

minimização dos impactos ambientais. 

 

Algumas ações são sugeridas para o Município como Programas de educação 

ambiental junto às escolas, no que concerne à geração e destinação final adequada, prática da 

reciclagem, implantação de programas de logística reversa e parcerias públicas privadas entre 

os gestores municipais e o setor privado atuante. 
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ANEXO I – MAPA DOS POLOS INDUTRIAIS 

 
Fonte: SDE, 2012.



 

ANEXO II – MAPA COLETA DOMICILIAR EM CAUCAIA. 

 
Fonte:SPSP, 2012. 
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ANEXO III – MAPA LIXO PÚBLICO. 

 
Fonte: SPSP, 2012. 
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