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Resumo
O correto gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares constitui ação importante para aplicação do
que está disposto na lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. A coleta, transporte, tratamento e destinação
são etapas que devem ser seguidas por todos os municípios brasileiros. Faz-se necessário investigar
como ocorre o gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. O presente trabalho relata a situação
em que se encontram os municípios da macrorregião do Maciço de Baturité, composta por 13
municípios que coletam e destinam seus resíduos a lixões, sem nenhum tipo de tratamento adequado.
O despejo do lixo em ambientes a céu aberto causa mau cheiro, contamina o solo, água e ar, além de
atrair animais transmissores de doenças. Para entender como ocorre o gerenciamento dos resíduos
sólidos por parte do governo municipal foi aplicado, com representantes dos 13 municípios, um
questionário contendo 22 questões a respeito do assunto.
Os resultados obtidos apresentaram a quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares variando
entre 20 e 675 toneladas por mês, no ano de 2016, nos municípios analisados. Outro dado importante
obtido foi a despesa realizada proveniente do gerenciamento destes resíduos que varia entre R$
20.000,00 e R$ 112.000,00. De posse desses dados os municípios podem tomar decisões e avaliar
quais as melhores ações para que o município se adeque a legislação ambiental vigente.
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Evaluation of the Household Solid Residues Overview in the Baturité
Massif
Abstract
The correct management of household solid waste constitutes important action for the application of
what is established in law 12,305 of August 2, 2010. The collection, transport, treatment and
destination are steps that must be followed by all Brazilian municipalities. It is necessary to investigate
how solid household waste management occurs. This paper reports on the situation of the
municipalities of the Macroregion of the Massif de Baturité, composed of 13 municipalities that

collect and destine their waste to dumps, without any type of adequate treatment. Dumping of litter in
open-air environments causes foul odors, contaminates soil, water and air, and attracts diseasetransmitting animals. In order to understand how solid waste management by the municipal
government occurs, a questionnaire containing 22 questions was applied with representatives of the 13
municipalities.
The obtained results showed the collected quantity of solid residues domiciliares varying between 20
and 675 tons per month, in the year of 2016, in the analyzed municipalities. Another important figure
obtained was the expense incurred from the management of this waste, which ranges from R $
20,000.00 to R $ 112,000.00. With this data, municipalities can take decisions and evaluate the best
actions for the municipality to comply with current environmental legislation.
Key-words: Solid Residual Domiciliary, Baturité Massif, RSU Management.

1 Introdução
O crescimento populacional no Brasil, na segunda metade do século XX, avançou devido à
transição de indivíduos da área rural para área urbana. Isso fez com que ocorresse um
aumento na quantidade de produtos gerados nas indústrias para atender as necessidades das
pessoas. Os produtos gerados acarretaram problemas ambientais como é o caso da disposição
de resíduos sólidos na natureza, muitas vezes assentados no solo sem nenhum tipo de
tratamento adequado.
O resíduo sólido domiciliar tem parcela importante quando analisada a sua presença nos
lixões e aterros sanitários. Com isso, verifica-se a necessidade de realizar um levantamento
para averiguar a quantidade gerada de resíduos sólidos.
Dispor resíduos sólidos no meio ambiente causa grandes impactos no meio ambiente, gerando
degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e mananciais, aumento na
incidência de enchentes e, ainda, poluição do ar (JACOBI E BESEN, 2010).
O presente estudo foi realizado na região do Maciço de Baturité, constituída por 13
municípios, situada no Estado do Ceará, onde a coleta, transporte, tratamento e disposição dos
resíduos sólidos domiciliares sofrem dificuldades de execução.
Segundo Philippi Jr (2010) as questões relacionadas ao saneamento são enfrentadas com
resistência pelos municípios brasileiros que não assumem a responsabilidade pelo serviço e
tem como maior agravante a falta de planejamento e reduzindo ações administrativas afetando
o interesse público e propiciando afastamento entre governo e cidadãos.
Diante dessa problemática, este trabalho é de suma importância para que os governos
municipais tenham conhecimento da atual situação do gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares e consigam desenvolver ações para atingir os objetivos impostos pela Lei 12.305
de 02 de Agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Somente a partir de uma gestão municipal que disponha de dados referentes à quantidade de
lixo gerado e os respectivos custos para gerenciamento destes resíduos será capaz de realizar
uma efetiva tomada de decisão de modo a obter resultados positivos.
Para Jardim (2012) os municípios brasileiros apresentam um índice de 63% de destinação dos
resíduos em lixões ou aterros controlados.
Este trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados obtidos através de questionários
aplicados com representantes dos governos municipais, como também pelo o registro de
imagens relacionadas ao gerenciamento dos resíduos domiciliares localizados nos municípios.
Em seguida, os resultados foram tabulados com os valores correspondentes a cada município
e confrontados os dados para melhor análise. Este estudo possibilitou, portanto, o
conhecimento do cenário presente nos municípios que compõem o Maciço de Baturité.

Dos levantamentos realizados concluiu-se que a coleta e o transporte dos resíduos ocorrem
corretamente. no entanto o tratamento e a disposição precisam ser avaliados para que haja
alternativas que coloquem os municípios de acordo com a legislação que dispõe sobre o
gerenciamento dos resíduos sólidos. O desenvolvimento desse trabalho foi apoiado pela
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e contou
com a colaboração dos governos municipais na disponibilização das informações.
2 Materiais e Métodos
No período de 01 a 31 de maio de 2016 foi aplicado um questionário com cada representante
dos municípios estudados, contendo 22 questões que tratavam sobre a gestão dos resíduos
sólidos domiciliares. Este questionário foi elaborado com base na Avaliação do Índice
Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (IQM), elaborado pela Secretaria do Meio
Ambiente (SEMA) do governo do Estado do Ceará no ano de 2016.
A Avaliação do IQM foi realizada para averiguar como está a gestão municipal em relação às
questões ambientais e se foram atingidos os índices necessários para uma boa gestão. Sendo
atingido o valor do índice, fica o município apto a receber 2% do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS). A quantidade de resíduos domiciliares gerados e o quanto
cada município gasta para gerenciar estes resíduos constitui dado importante para gestão
municipal e não pode ser esquecida ou simplesmente omitida.
A região do Maciço de Baturité é composta de 13 municípios que não possuem tratamento
adequado para seus resíduos domiciliares e a disposição destes resíduos é realizada em lixões,
ocasionando aglomeração de vetores transmissores de doenças que podem acarretar
problemas na saúde dos indivíduos que convivem próximos a estes ambientes. As visitas aos
lixões dos municípios foram registradas através de imagens que expressam a realidade
existente em cada região quanto à disposição do lixo e como este é assentado em locais sem
condição adequada para recebimento. No Quadro 1 pode-se observar quais foram os
representantes dos governos municipais entrevistados.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MUNICÍPIO
Redenção
Barreira
Acarape
Ocara
Capistrano
Aracoiaba
Itapiúna
Baturité
Guaramiranga
Pacoti
Palmácia
Aratuba
Mulungu

GOVERNAMENTAL
Diretor de Obras
Secretário do Meio Ambiente
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
Auxiliar de Serviços Gerais Administrativos
Chefe de Setor de Tributação
Fiscal de Obras
Assessor de Obras
Secretário de Infraestrutura
Secretário de Infraestrutura
Secretário de Infraestrutura
Servidor membro da licitação
Secretário de Obras
Secretário de Infraestrutura

Quadro 1: Atores entrevistados envolvidos na gestão de resíduos sólidos domiciliares

Os atores entrevistados responderam as 22 questões presentes no questionário que tratavam da
gestão municipal, coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos domiciliares. Tendo
como propósito criar um conjunto de informações a respeito do assunto que possibilitasse
maior compreensão dos fatos.

3 Resultados
A partir dos dados coletados foi gerada a Tabela 1 onde são apresentados os instrumentos
utilizados pelos governos municipais na gestão de seus respectivos município.

Município

Instrumento

Redenção

Plano Diretor

Barreira

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano de Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos

Acarape

Plano Diretor

Ocara

Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico

Capistrano

Não possui

Aracoiaba

Plano Diretor

Itapiúna

Não possui

Baturité

Plano Diretor

Guaramiranga

Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico

Pacoti

Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico

Palmácia

Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico

Aratuba

Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico

Mulungu

Não possui

Tabela 1: Instrumentos utilizados na administração dos resíduos sólidos domiciliares no Maciço de Baturité.

Os instrumentos de gestão servem para direcionar gestores na tomada de decisão promovendo
melhores resultados. O Plano Diretor foi instituído pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
com intuito de servir como base para o planejamento municipal composto pelo Plano
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.
Já o Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007
tem como um de seus princípios que um município precisa realizar o manejo de seus resíduos
sólidos de forma adequada contribuindo para proteção do meio ambiente e para a saúde
público dos moradores da região. A quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares na
região do Maciço de Baturité pode ser analisada na Figura 1.

Redenção; 250

Mulungu; 25
Aratuba; 60

Barreira; 95

Palmácia; 88
Acarape; 30
Pacoti; 300

Ocara; 8
Capistrano; 0
Aracoiaba; 20
Itapiúna; 0

Guaramiranga; 55

Baturité; 675

Figura 1: Quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares por município (t/mês) no ano de 2016.
Fonte: Autora, 2016.

De acordo com a Figura 1, os municípios apresentaram suas quantidades de resíduos sólidos
domiciliares coletados variando entre 20 e 675 toneladas por mês, no ano de 2016. Todos os
resíduos coletados são destinados aos lixões. Os municípios que não possuem lixão próprio
são: Guaramiranga, Pacoti, Palmácia e Mulungu. Sendo o lixo de Palmácia transportado para
o lixão de Maranguape e o lixo dos demais municípios destinados ao lixão de Baturité. Por
ceder espaço para dispor o lixo nestes locais, cada município paga um valor que varia entre
R$ 1.600,00 a R$ 2.500,00 por mês.
Não há nenhum tipo de tratamento para os resíduos coletados que após a coleta segue, em
veículos, para lixões e ficam expostos a céu aberto. Ocasionando mau cheiro, proliferação de
bactérias, contato do material com o solo e contaminação de lençóis freáticos.
Para coleta são utilizados, pelos funcionários do serviço público, veículos em quantidades que
possam suprir as necessidades de cada localidade. Na Tabela 2 estão expostos os tipos de
veículos e as quantidades que cada município possui, bem como a quantidade de funcionários
responsáveis pela varrição e coleta dos resíduos.

Município

Veículo utilizado na
coleta

Redenção

Caçamba

Barreira
Acarape

Caçamba e caminhão
comum
Caçamba e
compactador

Quantidade
de
Quantidade
funcionários
de veículos
trabalhando
para coleta
na varrição
das ruas

Quantidade
de
Destinação final dos
funcionários
resíduos sólidos
trabalhando
domiciliares
na coleta
dos resíduos

5

12

12

Lixão do município

7

6

18

Lixão do município

3

10

12

Lixão do município

Ocara

Caminhão comum

3

7

29

Lixão do município

Capistrano

Caçamba

2

14

8

Lixão do município

Aracoiaba

Caçamba

4

56

12

Lixão do município

Itapiúna

Caçamba

5

Não

Não

informado

informado

3

15

12

Lixão do município

Baturité

Caçamba e
compactador

Lixão do município

Guaramiranga

Caminhão comum

2

25

8

Lixão de Baturité

Pacoti

Caçamba

3

8

12

Lixão de Baturité

Palmácia

Caminhão comum

4

2

3

Lixão de Maranguape

Aratuba

Caçamba

1

38

4

Lixão do município

2

17

8

Lixão de Baturité

Mulungu

Caçamba e caminhão
comum

Tabela 2: Quantidade de funcionários e veículos envolvidos na coleta dos resíduos sólidos domiciliares e
destinação final no Maciço de Baturité.

A coleta nestas comunidades ocorre sem cobrança de taxa dos moradores da região e é
realizada diariamente. Os municípios de Redenção, Itapiúna e Mulungu possuem ponto fixo
para recebimento do lixo, enquanto que nos demais a coleta é realizada porta a porta.
Na Figura 2 observa-se um dos veículos utilizados no município de Acarape para coleta dos
resíduos domiciliares.

Figura 2: Compactador utilizado no município de Acarape.
Fonte: A autora, trabalho de campo, 2016.

Os municípios têm despesas com a coleta, transporte e destinação do lixo que variam
conforme cada município. Na Figura 3 é apresentada a despesa mensal com resíduos sólidos
domiciliares no Maciço de Baturité.

Aratuba;
R$44.000
Palmácia; 0

Mulungu; Redenção; 0 Barreira;
R$40.000
R$79.200

Pacoti;
R$59.000

Acarape;
R$35.830
Ocara; 0
Capistrano; 0

Redenção
Barreira
Acarape

Guaramiranga;
R$20.000

Aracoiaba;
R$98.000
Baturité;
R$112.000

Itapiúna; 0

Ocara
Capistrano
Aracoiaba
Itapiúna

Figura 3: Despesa mensal com resíduos sólidos domiciliares no Maciço de Baturité.
Fonte: Autora, 2016.

As despesas apresentadas na Figura 3 estão relacionadas a pagamento de salário dos
funcionários, aluguel de veículos para transporte dos resíduos, compra de combustível e
despesas extras. Alguns municípios não apresentaram o valor de sua despesa mensal com
resíduos sólidos domiciliares. Nos demais a despesa varia entre R$ 20.000,00 e R$
112.000,00.
Muitos lixões queimam o lixo para aproveitar o espaço necessário para recebimento de mais
lixo; no entanto, essa prática polui o ar e causa impactos ambientais como a infertilidade do
solo. Na Figura 4 no lixão de Capistrano foi registrada essa prática que causa danos severos à
natureza.

Figura 4: Lixão situado no município de Capistrano.
Fonte: A autora, trabalho de campo, 2016.

No município de Aracoiaba existem catadores, associados a uma cooperativa, que são
responsáveis por retirar do lixo materiais recicláveis e direciona-os para uma garagem situada
ao lado da Secretaria de Infraestrutura. Neste local ocorre a separação do material que servirá
para reciclagem. Na figura 5 é possível observar o Lixão de Aracoiaba e o local de separação
dos resíduos.

a)

b)

a) Lixão de Aracoiaba
b) Garagem da Cooperativa de Catadores

Figura 5: Lixão situado no município de Aracoiaba e Garagem de separação dos resíduos sólidos recicláveis.
Fonte: A autora, trabalho de campo, 2016.

No município de Acarape o lixão serve de abrigo para catadores que relataram que retiram
material destes locais para vender, como também restos de alimentos para consumirem.
Situação crítica em que muitos se submetem por falta de condições financeiras. Na Figura 6 é
visível a presença de abrigos, no lixão de Acarape, utilizados pelos catadores como apoio no
período de serviço para coleta do material, como também utilização deste local como
moradia.

Figura 6: Abrigo de catadores no lixão de Acarape.
Fonte: A autora, trabalho de campo, 2016.

4 Conclusões
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:
No Maciço de Baturité os municípios de Capistrano, Itapiúna e Mulungu não possuem Plano
Diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico, já os demais possuem pelo menos um dos
planos;
A quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares varia entre 20 e 675 toneladas,
apresentando a maior quantidade, 675 toneladas, no município de Baturité que recebe lixo
de mais três municípios;
A coleta é realizada diariamente em todos os municípios, onde alguns possuem pontos fixos
de recebimento do lixo como Redenção, Itapiúna e Mulungu e os outros municípios realizam
a coleta porta a porta;
O valor gasto com despesa mensal para coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
de cada município varia entre R$ 20.000,00 e R$ 112.000,00;
Muitos lixões servem de abrigo para catadores de resíduos;
Com o levantamento dos dados concluiu-se que o lixo gerado nos 13 municípios é destinado
aos lixões e que não há aterro sanitário na região do Maciço de Baturité, colocando a região
em desacordo com objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Há coleta
em veículos adequados, mas o material recolhido não passa por quaisquer tratamentos e
segue para despejo em locais a céu aberto.
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