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cada família. É ela quem diz, nas espinhas de peixe e 

nas cascas de ovos, os pratos que houve à mesa. É ela 

quem informa se, lá dentro, na sala de jantar, se toma 

vinho ou cerveja, água mineral ou de torneira. É ela 

quem denuncia com pedaços de jornal, as tendências 

políticas e sociais do dono da casa, e, com as caixas 

vazias, os remédios que tomam, e, consequentemente, a 

saúde dos moradores do prédio. Cada lata de lixo é, em 

suma, a crônica doméstica de uma família, deixada à 

noite à porta da rua. 

George Leandro Monte Barbosa (2005). 
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RESUMO 

 

A Gestão de Resíduos Sólidos nos Municípios se constitui um componente da Gestão 
Ambiental Municipal e tem como objetivo a proteção da saúde coletiva e do meio 
ambiente, garantindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme 
determina a Constituição Federal. Com vistas a garantir a eficácia de tal processo de 
gestão, nos dias atuais o adjetivo Integrado foi incorporado a este, compreendendo-o 
a partir de quatro elementos fundamentais: a integração de todos os protagonistas no 
sistema municipal de resíduos sólidos; de todos os elementos da cadeia dos resíduos 
sólidos; dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e políticos para 
assegurar a sustentabilidade do sistema; bem como da relação existente entre a 
problemática dos resíduos sólidos com outros sistemas urbanos, tais como drenagem 
de águas pluviais, esgotamento sanitário, recursos hídricos e abastecimento de água, 
saúde pública etc. Porém, vivencia-se um quadro de grandes problemas relacionados 
aos resíduos sólidos. No Brasil, 21% de os resíduos gerados, ainda são dispostos a 
céu aberto, situação que se agrava nos estados do norte, 56,8% e nordeste 48,1%. 
Situação semelhante é observada no município de estudo: Santo Estevão, BA. Tal 
condição é relacionada à falta de recursos nos municípios, falta de capacitação 
técnica, falta de mobilização social, dentre outros fatores de ordem política, 
educacional e econômica. A transformação dessa realidade requer um olhar integrado 
do problema. Neste sentido, a Educação Ambiental, é vista nesta pesquisa como um 
instrumento de mobilização social, essencial para despertar a sociedade, para a 
necessidade da redução da quantidade de resíduos gerados, sua valorização e 
minimização dos riscos associados à sua eliminação (tratamento). O presente trabalho 
adota uma metodologia quali-quantitativa e tem como população envolvida: gestores, 
trabalhadores e moradores das áreas urbanas e rurais. Buscou-se compreender as 
necessidades das comunidades urbanas e rurais do município em relação ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos, elaborando uma proposta de gestão a partir de 
uma abordagem de integração territorial. Desta forma, a proposta de gestão 
elaborada, discute a importância da inclusão dos catadores de recicláveis, destaca a 
importância da organização destes em cooperativas ou associações e procura 
entendê-los como parte integrante do processo de gestão de resíduos. Considera-se o 
gestor público como elemento base do processo, já que, a Gestão de Resíduos 
Sólidos deve ter um caráter institucional. Reconhece a importância de abordar a 
temática de forma interdisciplinar; com valorização dos profissionais, participação 
social como elemento intrínseco à gestão de resíduos e valorizar estratégias como a 
redução na fonte geradora, a coleta seletiva e a compostagem. A presente pesquisa 
ressalta a importância de processos formativos, bem como, a existência de Programas 
de Educação Ambiental, que garantam uma gestão de resíduos sólidos baseados em 
processos participativos, efetivos e permanentes, baseados nas necessidades do 
local, com avaliação constante, processos de educação, mobilização e com controle 
social. Nesse sentido, durante a pesquisa foi formado um grupo de agentes sociais 
que se integram ao Fórum Permanente da Agenda 21 Local com capacidade de 
discutir a problemática, além de propor e avaliar ações de caráter permanente.  
 
Palavras chave: gestão de resíduos sólidos, educação ambiental, participação social 
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ABSTRACT 

The Solid Waste Management in municipalities constitutes a component of the 
Municipal Environmental Management and aims to protect the public health and the 
environment, guaranteeing the rights to an ecologically balanced environment, as 
required by the Federal Constitution. In order to ensure the effectiveness of this 
process, in the current days the adjective “integrated” has been incorporated to 
management, understanding this process from the four basic elements: all the 
protagonists' integration in the municipal system of solid wastes; of all the elements of 
the chain of solid waste; of the technical, environmental, social, institutional and policy 
aspects to ensure sustainability of the system; as well as of the existent relationship 
among the problem of the solid wastes with other urban systems, such as drainage of 
pluvial waters, sewage, water resources and water supply, and public health. However, 
a picture of great problems related to the solid wastes is experienced. In Brazil, 21% of 
all waste generation, are still willing to open, a situation that becomes worse in the 
states of the north, 56,8% and northeast 48,1%. Similar situation is observed in the 
municipality of study: Santo Estevão, BA. Such condition is related to the lack of 
resources in the municipal districts, lack of technical training and social mobilization, 
among other factors of political, educational and economical aspects. The 
transformation of this reality requires an integrated look at the problem. In this sense, 
environmental education is seen in this research as an essential instrument of social 
mobilization to awaken society, for the need of the reduction of the amount of 
generated wastes, your valorization and minimization of the risks associated to its 
elimination (treatment). The present work adopts a qualitative-quantitative methodology 
and the population involved is: managers, workers and residents of urban and rural 
areas. We tried to understand the needs of urban and rural communities of the 
municipality with regard to management of solid waste, elaborating a management 
proposal starting from an approach of territorial integration. Thus, the management 
proposal elaboreted, discusses the importance of including recyclable waste, it 
detaches the importance of organizing such as cooperatives or associations and 
considers them as part of the process of waste management. The public manager is 
considered as element base of the process because it is considered that the Solid 
Waste management should have an institutional issue. The proposal recognizes the 
importance of addressing the issue in an interdisciplinary way, with enhancement of 
professional, social participation as an intrinsic element of waste management 
strategies and values such as reduction at source, the separate collection and 
composting. The present research emphasizes the importance of training processes, 
as well as the existence of Environmental Education Programs, which ensures a solid 
waste management based on participatory processes, effective and permanent, based 
on local needs, with ongoing assessment processes, education, mobilization and with 
social control. In that sense, during the research it was formed a group of social agents 
that integrate  the Permanent Forum of the Local Agenda 21 with capacity of 
discussing the problem, besides to propose and to evaluate actions of permanent 
character. 
Key words: solid waste management, environmental education, social participation 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca de alternativas para a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) compreende 

ainda um grande desafio para pequenos e médios municípios brasileiros. Em muitos 

Estados brasileiros, os projetos e programas de governo para os RSU são 

desenvolvidos de forma pontual e buscam solução apenas para o destino final, 

ressalta-se, porém, que nem sempre é realizado de maneira adequada (SILVEIRA, 

2008). De acordo com o IBGE (2002), 59% dos municípios brasileiros dispõem seus 

resíduos sólidos em lixões e, nas áreas rurais a situação é ainda mais precária, onde, 

as comunidades encontram-se totalmente à margem das Políticas de Gestão de 

Resíduos Sólidos. Cerca de 20% da população do Brasil reside no espaço rural, que 

representa mais de 30 milhões de habitantes, equivalente à população de diversos 

países e, precisam queimar resíduos, enterrar de forma desordenada ou descartar em 

terrenos baldios seus rejeitos. Situação que representa uma omissão com as questões 

ambientais e sociais do país e compromete sobremaneira a saúde desta população 

(IBGE, 2000; DAROLT, 2002). O problema da gestão de resíduos sólidos nos 

municípios relaciona-se à falta de recursos, profissionais qualificados, interesse dos 

governos ou mobilização social, que provocam gestão insuficiente e ineficaz 

(DIKDEMA, 2001). Segundo Silveira (2008), a não cobrança pelos serviços de 

gerenciamento dos resíduos sólidos ou cobranças com valores inferiores à despesa 

real, também, se constitui em elemento que dificulta a consolidação de políticas 

adequadas ao setor. 

No município de Santo Estevão inexistiam programas, projetos ou processos 

educacionais que buscassem mobilizar as comunidades para a importância da 

questão da participação ou do controle social, bem como, programas de capacitação 

profissional, inclusão dos catadores ou destino final adequado. Ações que 

contribuiriam para a redução dos impactos da geração dos resíduos sólidos e 

melhorariam a qualidade ambiental. Observava-se, porém, uma grande organização 

no setor da coleta e transporte urbano, o que denotava uma preocupação com a 

limpeza urbana. Nas áreas rurais existiam algumas iniciativas de coleta de resíduos 

sólidos semanais, mas não atendia a demanda percebida. 

A partir da percepção da realidade dos resíduos no município, procurou-se 

compreender quais fatores comprometiam ou dificultavam o desenvolvimento de 

políticas públicas adequadas para o setor. A partir de então, buscou-se mobilizar a 

sociedade para o reconhecimento e planejamento de soluções relacionadas à  
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problemática. A intervenção e mobilização social basearam-se nos pressupostos da 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, subsidiando a elaboração de uma proposta de 

gestão que tivesse uma preocupação com as comunidades rurais, com a integração 

social, com a preservação ambiental, e ao mesmo tempo, sustentabilidade nas ações.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2. 1 Objetivo Geral 

Elaborar uma proposta de gestão integrada de resíduos sólidos para as comunidades 

urbanas e rurais do Município de Santo Estevão, BA. 

2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar as principais necessidades das comunidades urbanas e rurais do 

Município de Santo Estevão, no concernente à gestão de resíduos sólidos; 

Discutir com representantes sociais alternativas para uma gestão sustentável dos 

resíduos sólidos municipais; 

Propor alternativas que contribuam para a sustentabilidade, participação social e 

controle social na construção, implantação e monitoramento do processo de Gestão 

de Resíduos Sólidos para o Município de Santo Estevão. 
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3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UM OLHAR A PARTIR DA GESTÃO 

AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

3.1 Principais conceitos relacionados aos Resíduos Sólidos 

 

 Historicamente, os resíduos sólidos receberam a denominação de “lixo” e, 

considerados como restos, inservíveis, contaminantes, desagradáveis e mal cheirosos, 

e precisavam ser afastados da sociedade. A realidade atual, não é diferente, o que se 

reflete na grande diversidade de conceitos referentes à terminologia lixo ou resíduo 

sólido existente na literatura nacional e internacional. Segundo Ribeiro (2006), a 

definição varia de acordo com a visão de cada autor e instituição, reconhecendo-o 

como um recurso, fonte de novos produtos, gerador de emprego e valor econômico, 

ou simplesmente resíduo sem nenhuma serventia. Nesta perspectiva, o autor 

estruturou um quadro comparativo onde relaciona a visão de diversos autores e os 

classificam em dois grupos: os que consideram lixo e resíduo como sinônimo tais 

como, a Conder (2001) que considera lixo como restos ou resíduos provenientes das 

atividades humanas, inúteis, indesejáveis ou descartáveis e a definição da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004), que será discutida posteriormente. E, e 

no segundo grupo estão aqueles que consideram lixo como elemento diferente de 

resíduo, e se recusam a continuar chamando resíduo sólido urbano de lixo. Neste 

grupo, alguns autores consideram que os resíduos sólidos são recursos valorizáveis 

no quadro da formação de cadeias de valor acrescentado durante seu ciclo de vida, 

outros definem resíduo sólido como algo que sobrou, mas que possui valor econômico 

agregado, por possibilitar reaproveitamento no próprio processo produtivo, e 

consideram o lixo como algo que não servirá pra nada, que não possui valor, podendo 

ser apenas descartado. 

No aspecto técnico e legal, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

através da norma NBR 10004
1
 (ABNT, 2004), define os resíduos sólidos como: 

                                                 

1
 NBR 10004 – Norma Brasileira que define e fornece subsídios para o gerenciamento de resíduos 

sólidos,  estabelecendo a metodologia de classificação dos resíduos sólidos quando aos riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública com o objetivo de adequar o manuseio e o destino final adequado dos 

mes mos. Encontra-se em v igor desde 1987, sendo que, em 2004, considerando a crescente preocupação 

da sociedade com relação às questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável, a ABNT criou a 
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Resíduos nos estados sólido e semi -sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,  
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviável em face 
à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004).  

 

A definição de resíduos pela ABNT consolida uma perspectiva de “resultado das 

atividades humanas”, que se diferenciam de acordo com seu contexto de geração. 

Complementarmente, a definição que consta na Agenda 21 (CNUMAD, 1997) é 

considerada uma das mais importantes na área, assemelha-se com a perspectiva da 

ABNT, porém, utiliza os termos resíduos sólidos e resíduos concomitantemente:  

os resíduos sólidos (...) compreendem todos os restos domésticos e 

resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais  e 
institucionais, os res íduos da rua e os entulhos de construção. Em 
alguns países, o sistema de gestão dos res íduos sólidos se ocupa 

também dos res íduos humanos, tais como excrementos, cinzas de 
incineradores, sedimentos de fossas sépticas e de instalações de 
tratamento de esgoto. Se manifestam características perigosas, 

esses resíduos devem ser tratados como resíduos perigosos. 
(CNUMAD,1997).  

 

O Programa de Pesquisa de Saneamento Básico (PROSAB) avança na discussão 

quanto ao conceito de resíduos sólidos, introduzindo, já, uma classificação aos 

resíduos como do tipo Urbanos por considerar o seu local de origem, sendo assim, 

referenciando-se da NBR (2004) ao defini-los. Segundo o referido Programa os RSU 

são compreendidos como: 

aqueles produzidos pelas inúmeras atividades desenvolvidas em 
áreas com aglomerações humanas do município, abrangendo 

resíduos de várias origens, como residencial, comercial, de 
estabelecimentos de saúde, industriais, da limpeza pública (varrição,  
capina, poda e outros), da construção civil e, finalmente, os agrícolas  

(CASTILHOS, JR, 2003, p. 16).  

 

Dijkema (2000) propôs uma nova visão para o conceito de resíduos. Na perspectiva do 

autor, os resíduos são apenas um atributo temporário de um recurso, uma qualidade 

que surgiu de uma substância, e fazem parte de um ciclo material que não foi utilizado 

                                                                                                                                               

CEET-00.01.34 - Comissão de Estudo Especial Temporária de Resíduos Sólidos, para revisar a ABNT 

NBR 10004:1987 - Resíduos sólidos - Classificação, v isando a aperfeiçoá-la e, desta forma, encontra-se 

em vigor  a  NBR 10004: 2004. 
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em seu pleno potencial. O autor considera que, também, o conceito “resíduo”, traz 

uma conotação negativa, por considerar que algo precisará ser desfeito. Ressalta que, 

a gestão de resíduos tem sido dominada pelo pensamento linear, sob a idéia de 

produto final inevitável, que precisa ser eliminado de tal maneira que os impactos 

sobre o meio ambiente sejam minimizados. Nesta perspectiva, torna-se necessário 

incorporar nos novos modelos de gestão, a visão dos ciclos de materiais. Opção, que 

inclui um grande número de alternativas de tecnologia para cada parte de um sistema 

de gerenciamento de resíduos: coleta; transporte; tratamento ou transformação, entre 

outros. 

A atual pesquisa adota o conceito oficial de resíduos da ABNT (2004), porém, com o 

ponto de vista trazido por Dijkema (2000), que valoriza o ciclo de vida dos materiais, 

perspectiva também incluída na Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, a ser 

adotado sempre que houver tecnologia disponível.  

Para ampliar a compreensão sobre a Gestão de Resíduos Sólidos municipais, e a 

definição de propostas relacionadas à questão, buscou-se ampliar o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos e fatores que consolidam este elemento do saneamento 

básico. A partir das considerações da Lei nº 12.305/ 2010, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, considerou-se que a Gestão dos Resíduos Sólidos 

deve perpassar pela definição de uma política que trace as  diretrizes gerais, um 

modelo que estabeleça a organização legal e institucional e um sistema de 

gerenciamento, estruturados a partir do planejamento, execução, operação e 

avaliação.  

Com vistas a subsidiar a construção de uma proposta para a gestão de resíduos 

sólidos para o município de Santo Estevão, estruturou-se um quadro conceitual com 

as quatro abordagens (Quadro 1): a gestão de resíduos sólidos nos municípios; as 

políticas públicas existentes relacionadas aos resíduos sólidos; os modelos 

relacionados aos resíduos sólidos e; os elementos do gerenciamento dos resíduos 

sólidos, que subsidiarão a formulação de uma proposta de gestão para o município de 

Santo Estevão.  
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Quadro 1: Definição de conceitos relacionados aos resíduos sólidos 

GESTÃO POLÍTICA PÚBLICA MODELO DE 

GESTÃO 

GERENCIAMENTO 

Atividades de 
tomada de decisão 
estratégicas com 

relação aos agentes 
institucionais, 
administrativos, 

operacionais, 
financeiros e 
ambientais, é a 

formulação de 
políticas, definição 
de instrumentos e 

dos meios (LIMA, 
2001).  
A Gestão se 

constitui um 
processo que 
compreende as 

etapas de definição 
de princípios, 
objetivos, 

estabelecimento da 
política, do modelo,  
dos sistemas de 

controle 
operacional, de 
medição e avaliação 

de desempenho e 
previsão de quais  
recursos serão 

necessários a um 
determinado setor 
(ARAÚJO, 2002).  

Compreendida como 
um instrumento de 
planejamento, 

racionalização e 
participação popular.  
Que busca traçar um 

conjunto de ações, 
com o envolvimento da 
administração pública,  

os indivíduos e a 
sociedade civil, para 
alcançar objetivos 

definidos como 
prioridades pela 
coletividade. 

Estabelecendo, para 
tanto, normatizações 
para viabilizar as  

necessidades coletivas 
(TAKENAKA, 2008).  
 

Conjunto de 
referencias político-
estratégicas, 

institucionais, legais, 
financeiras e 
ambientais capazes 

de orientar a 
organização do setor 
(LIMA, 2001) 

Envolve os aspectos 
administrativos, 
gerenciais, 

econômicos e de 
desempenho 
considerando os 

aspectos 
tecnológicos e 
operacionais (LIMA, 

2001);  
O Gerenciamento é o 
conjunto de ações 

técnico-operacionais 
que visam 
implementar, 

orientar, coordenar,  
controlar e fiscalizar 
os objetivos 

estabelecidos na 
gestão (ARAÚJO, 
2002).  

 

 

A compreensão da gestão de resíduos sólidos, também deve perpassar pelo 

entendimento desta, enquanto processo de planejamento participativo dos aspectos 

políticos, ambientais, educacionais, culturais, com sustentabilidade e controle social, 

que permeia a definição de políticas públicas, um modelo de gestão e um sistema de 

gerenciamento integrado para operacionalizar as ações. 

 

3.2 A gestão dos Resíduos Sólidos Municipais 

 

A gestão inadequada do meio ambiente municipal pode comprometer a qualidade de 

vida da comunidade. A constituição de 1988 transfere para os municípios além da 

responsabilidade de gestão do meio ambiente, a responsabilidade exclusiva para o 
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gerenciamento os resíduos sólidos de seu território, entendido como serviço público de 

interesse local: 

Art. 30 - Compete aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  
[...] 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial [...] (BRASIL, 1988)  

 

Demajorovic (2006) ressalta que, a competência para operação dos serviços foi 

descentralizada para os municípios, porém, o mesmo não ocorreu com a distribuição 

de recursos financeiros, que continuaram controlados pela União. A pouca prioridade 

deferida à questão dos resíduos sólidos, juntamente com a destinação de poucos 

recursos federais e a visão parcial desta problemática, tem contribuído para a situação 

questionável existente na atualidade, tendo como exemplo, a predominância dos 

lixões, que coloca aos gestores municipais um grande desafio, que é discutir 

estratégias que pensem os resíduos de forma integrada. Essas estratégias devem 

estar inseridas no processo de gestão ambiental municipal, com políticas públicas, 

mecanismos de gerenciamento e fiscalização apropriados.  

Também, a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, em seu Artigo 225, ao 

estabelece que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, cabendo ao Estado e a todos a sua proteção e preservação para as 

presentes e futuras gerações. Segundo Kanat (2010), os principais objetivos do 

manejo adequado de resíduos sólidos são a proteção da saúde humana e ao meio 

ambiente, e conservar recursos, evitando impactos ambientais de grande escala, tais 

como a contaminação dos recursos hídricos e proliferação de doenças. Cabe ressaltar 

que, a atuação relacionada à questão perpassa por uma questão cultural, onde, 

historicamente, os resíduos costumam ser abandonados ou enterrados em terrenos 

circunvizinhos, encostas, fundos de vales, entre outros, com o objetivo de afastá-los 

da visão da população. Entretanto, a retirada dos resíduos elimina das proximidades 

os incômodos imediatos, tais como: odor e impacto visual, porém, não considera os 

impactos ao meio ambiente e à saúde pública (DIAS; GÜNTHER, 2005). 

A gestão dos resíduos sólidos, que busque a proteção da saúde humana e ambiental, 

bem como a economia de recursos naturais, deve estruturar-se em torno da hierarquia 

dos resíduos, com vistas a promover uma visão sistêmica da questão. Na União 

Européia, a hierarquia na gestão de resíduos, amplamente aceita, desde os anos 70, 
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é: evitar e reduzir antes de; reciclar e tratar e, antes também da destinação final 

segura. Ordem que até os dias atuais tem sido negligenciada no Brasil, quando a 

destinação final é detalhadamente tratada na legislação e a reciclagem e o tratamento 

de forma menos efusiva, enquanto que, os mecanismos de redução da geração, 

praticamente inexistem (STRAUCH, 2008).  

Segundo Baud (2001), a fim de não comprometer o potencial atual para futuras 

gerações, e para promover a sustentabilidade, a gestão de RSU deve trabalhar para 

os seguintes objetivos: otimizar a coleta de resíduos; minimizar a produção de 

resíduos; incentivar a reutilização de materiais e a promoção da reciclagem (bem 

como a recuperação de energia) e; acompanhar o desempenho ambiental no contexto 

da oferta de incentivos, gerando motivação, invocando a vontade, mobilizando a 

participação e conscientização.  

No Brasil, com a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), a 

realidade dos resíduos sólidos poderá ganhar novos contornos. Esta nova legislação 

prevê a seguinte hierarquia: não-geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, a ser seguida pela sociedade, gestores municipais e empresas. Concorda 

com os princípios da União Européia.  

 

3.3 Políticas Públicas para a Gestão de Resíduos Sólidos nos Municípios 

 

No Brasil, o marco da elaboração, organização, instrumentalização e implementação 

das políticas públicas ambientais foi a promulgação da Lei nº 6.938/1981, que instituiu 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que sistematiza uma série de 

princípios, objetivos e instrumentos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA); o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); a criação do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre 

outros, propostos para garantir a gestão integrada dos recursos naturais, com as 

questões econômicas, sociais, culturais, etc. No concernente ao Saneamento, 

segundo Andrade Neto (2008), o principal marco no Brasil constituiu-se na década de 

1970, com a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) e das 

Companhias Estaduais de Saneamento. Mota (2004) observa que esse plano buscava 

a centralização dos serviços a partir de empresas estatais e a redução dos custos dos 
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serviços. Demajorovic (2006) ressalta que os efeitos do Planasa foram em si positivos, 

pois, garantiram água tratada para 80% da população urbana durante a década de 

1980. Com relação ao esgotamento sanitário, apenas 35% do esgoto produzido 

passou a ser coletado, apenas, parcela reduzida era tratada antes do descarte direto 

em córregos e rios. Não houve, no entanto, ações relacionadas aos resíduos sólidos. 

Esta visão, segundo o autor, contribuiu para proliferação dos lixões no Brasil, 

constituindo-se, nos dias atuais, um grande desafio para a grande maioria dos 

municípios brasileiros: 

Ao deixar a questão de resíduos sólidos em segundo plano, os  
governos federal, estadual e municipal contribuíram para a 

proli feração de lixões nas décadas de 1970 e 1980, paralelo ao 
intenso processo de urbanização vivido pelo país. Em meados da 
década de 1980, porém, o agravamento dos problemas 

socioambientais, decorrentes da destinação inadequada de resíduos 
sólidos, estimulou a integração desta temática nos debates sobre 
saneamento no país. Um dos marcos foi a criação do PROSANEAR, 

em 1985, privilegiando uma visão integrada do saneamento e tendo 
como objetivo financiar ações conjuntas em relação à água, ao 
esgoto, à drenagem urbana e aos resíduos sólidos. Tratava-se de um 

avanço significativo, uma vez que os res íduos sólidos passavam a ser 
incluídos pela primeira vez em uma linha de financiamento 
[...]Destaca-se que no período de 1995 a 1999, foram investidos 
cerca de R$ 3,4 bilhões em saneamento, sendo que deste total 

apenas 1,9% foram destinados a programas de disposição final,  
indicando uma visão parcial desta problemática na ótica federal.  
(DEMAJOROVIC, 2006).  

 

Em 2007, depois de 20 anos em tramitação, o Governo Federal sancionou a Lei 

11.445 – Lei Nacional do Saneamento Básico, que considera o saneamento como um 

direito de cidadania, com ampliação progressiva do acesso de todos os brasileiros, 

tendo como objetivo principal a sua universalização. Concebe o saneamento básico de 

forma integral, contemplando o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a 

limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas 

pluviais. De forma complementar, a aprovação da Nova Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, agosto/2010) possibilita uma nova perspectiva para 

as políticas públicas da gestão de resíduos sólidos, necessitando, entretanto, de 

definições quanto a sistemas de financiamento e capacitações para os municípios 

exercerem esta política de forma exitosa. Esta política tem como princípios: 

I – os princípios da prevenção e da precaução; 

II – os princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor; 
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III – a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

IV – o desenvolvimento sustentável; 

V – a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida, e a redução do impacto ambiental e do consumo 

de recursos naturais, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 

estimada do Planeta; 

VI – a cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade; 

VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX – o respeito às diversidades locais e regionais; 

X – o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI – a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Na perspectiva de garantir uma gestão adequada dos resíduos sólidos no Brasil, a 

Política Nacional define como seus objetivos: 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II – não-geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; 

IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 
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VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias 

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII – gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII – articulação entre as diferentes esferas do Poder Público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos sólidos; 

IX – capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X – regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 

serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;  

XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis;  

XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados à melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, incluída a recuperação e o aproveitamento energético; 

XV – estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 

Atualmente, os principais desafios relacionados à implementação de políticas 

relacionadas à gestão adequada de resíduos sólidos nos municípios relaciona-se à 

definição de recursos e de programas de capacitação, que garantam a aplicação dos 

princípios da Política Nacional e a proteção ambiental. 
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3.4 Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos: conceitos e desafios 

 

A gestão ambiental busca atender aos conceitos de prevenção à poluição e à 

degradação ambiental e seus efeitos sobre a saúde pública. No que se refere à gestão 

dos resíduos sólidos, para que os objetivos de proteção ambiental sejam cumpridos, o 

sistema de gerenciamento deve ser adequado do ponto de vista sanitário, econômico 

e ambiental. Tais sistemas podem incluir as atividades relacionadas à não geração, 

redução na fonte, acondicionamento adequado, coleta e transporte, reaproveitamento 

e destinação final ambientalmente adequada (BARBOSA, 2004). As operações que 

compõem o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos por um 

município podem ser descritas da seguinte maneira: 

Minimização – O processo de minimização (Figura 1) inclui a redução na fonte 

geradora, mecanismos que promovam a reciclagem e a redução da toxidade dos 

resíduos, bem como todas as estratégias que levem à redução do volume total de 

resíduos gerados, tratados ou encaminhados ao destino final (US EPA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Técnicas de minimização de resíduos 

Fonte: WMOAM/ EPA (1988) 

 

Acondicionamento – Constitui-se a adoção de estratégia que garantam a disposição 

adequada dos resíduos nas fontes geradoras em recipientes apropriados, a etapa que 

garante o manuseio seguro dos resíduos, durante as etapas de coleta, transporte e 

armazenamento. Este procedimento deve ser previsto em normas específicas da 

prefeitura. Os recipientes de armazenamento podem ser padronizados, funcionais e 

higiênicos, com tampas e alças laterais, e tenha uma capacidade mínima de até 20 kg 

e que seja fácil seu esvaziamento. Neste contexto, tambores e latões sem tampas são 
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considerados alternativas inaceitáveis, pela dificuldade de manuseio e proliferação de 

vetores. Para locais que precisem armazenar grandes quantidades de resíduos, mais 

de 1 000 l/dia ou que sejam de difícil acesso para veículos coletadores, podem ser 

utilizados outros tipos de acondicionadores, tais como contêineres e caçambas 

estacionárias. 

Coleta – Consiste na operação de remoção e transferência dos resíduos para o local 

de armazenamento e tratamento ou destino final. Esse processo pode ocorrer de 

forma misturada, quando os resíduos são recolhidos sem seletividade nas fontes 

geradoras ou a partir da coleta diferenciada ou seletiva, em que ocorre a segregação 

na fonte geradora. A coleta seletiva pode ser feita acondicionando os materiais por 

categoria (plásticos, vidros, papéis e metais), que depende de veículo com carroceria 

específica ou separando-se os materiais em orgânicos (úmidos) e materiais recicláveis 

(secos), os úmidos coletados, pelo sistema regular e os secos em caminhões de 

carroceria aberta, normalmente uma vez por semana, e encaminhados para uma 

unidade de triagem.  A coleta seletiva é essencial para a minimização dos impactos da 

disposição dos resíduos, pois minimiza a quantidade de material a ser descartado. 

Esta deve ser feita sempre que possível, a partir da segregação na fonte geradora, 

com envolvimento da população. Para tanto, processos de educação e mobilização 

sociais são imprescindíveis, pois requer um nível de conscientização elevado da 

população (BARBOSA, 2004). 

Pesquisas apontam que a coleta representa o maior custo na gestão de resíduos. 

Quando a coleta é seletiva os custos são maiores, gerando mais despesas com 

logística, pessoal, combustível, caminhões e recipientes de coleta. No entanto, a 

coleta seletiva garante vantagens à coleta única com triagem, além de garantir melhor 

preço na venda dos produtos, sem contar que a prefeitura precisaria gastar para 

dispor adequadamente esses resíduos, também, aumenta a vida útil dos aterros 

sanitários, reintroduz recursos naturais ao sistema produtivo, dentre outros. Logo, a 

coleta seletiva significa um ganho ambiental.  Reitera-se que o envolvimento da 

sociedade é um aspecto essencial pra a efetivação do sistema de coleta seletiva. É 

preciso mobilizar as principais lideranças locais para garantir o sucesso do processo. 

Evitar competição dentro do município é outro aspecto essencial, e torna-se preciso 

elaborar um processo integrado com o setor informal de recicláveis no município.  

Pois, esta etapa operacional constitui-se um elemento da logística reversa, que tem 

como principais atores os catadores de materiais recicláveis e atravessadores 

(STRAUCH, 2008). 
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Transporte  – Constitui-se etapa complementar à coleta. Depende da forma de coleta 

adotada, do tipo de material a ser transferido, da densidade de população a ser 

atendida, do volume de resíduos a serem transportados, das condições das vias de 

acesso, dos custos operacionais e da manutenção. Os tipos de transporte encontrados 

são: carroças manuais, carroças de tração animal e trator com reboque, caminhão baú 

ou “prefeitura”, caminhão basculante convencional e caminhão compactador. Sendo 

que, os compactadores são mais indicados para áreas de média e alta densidade 

populacionalmente. Estes proporcionam a compactação e redução do volume, porém 

dependem de condições de tráfego favoráveis. Nas cidades pequenas, os 

equipamentos sem compactação são mais indicados, pois favorecem os baixos custos 

de manutenção (BARBOSA, 2004).  

Monteiro e Mansur (2001) apontam que a utilização de veículos da própria prefeitura 

para a coleta seletiva pode incorrer em aumento dos custos com transporte, se 

comparado ao custo da coleta misturada. Dessa forma, o mais indicado seria que o 

poder público se encarregasse somente de normatizar, regular e incentivar o 

processo, por meio de investimento em infra-estrutura, para agregar valor aos 

recicláveis, sem participar diretamente de sua operação. Entretanto, cabe ressaltar 

que, o envolvimento da prefeitura pode ser essencial para o início do projeto, quando 

os catadores de materiais recicláveis não estiverem mobilizados. Outro aspecto 

considerado de grande relevância para o gerenciamento de resíduos sólidos nos 

municípios é a falta de recursos para o setor e a ausência de uma forma de cobrança 

dos serviços de limpeza urbana tecnicamente viável, socialmente justa, legalmente 

aceita e ambientalmente sustentável, o que constitui um dos maiores obstáculos à tal 

processo.  

Tratamento – Define-se tratamento como uma série de procedimentos destinados a 

reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos, seja impedindo descarte de 

resíduos de forma e em locais inadequados, seja transformando-o em material inerte 

ou biologicamente estável (FREITAS, 2006). A reciclagem, a compostagem, a 

incineração e o aterro sanitário são as tecnologias mais adotadas na atualidade: 

Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os resíduos e 

reutilizá-los no ciclo de produção. É o resultado de uma série de atividades, pela quais, 

os resíduos são desviados, coletados, separados e processados para serem usados 

como matéria-prima na indústria. 
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Compostagem é um processo natural, porém controlado, de decomposição biológica 

de materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem 

animal e vegetal, pela ação de microrganismos (BARBOSA, 2004).  

Incineração é um processo de queima de resíduos, na presença de excesso de 

oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são decompostos, desprendendo 

calor e gerando um resíduo de cinzas (BARBOSA, 2004). 

Aterro Sanitário, além de ser uma forma correta de disposição final, pode também ser 

entendido como um tratamento, pois o conjunto de processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem tem como resultado uma massa de resíduos mais estáveis, 

química e biologicamente (BARBOSA, 2004). 

Disposição final de resíduos sólidos - A Política Nacional de Resíduos Sólidos faz a 

distinção entre os termos, destinação e disposição final de resíduos sólidos. 

Compreende que a destinação final ambientalmente adequada relaciona-se à: 

“destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos 

órgãos competentes [...], entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. Enquanto que, a 

“disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”; 

A disposição final constitui-se o último elemento do gerenciamento de resíduos. 

Porém, não se deve considerar que tal hierarquia é inflexível, pois os objetivos centrais 

da gestão dos resíduos devem ser a redução do peso da economia sobre os 

ecossistemas, buscando o mínimo de impacto ambiental e social possível (STRAUCH, 

2008). Apesar que, os serviços de um sistema de gerenciamento tem o dever de 

incluírem a coleta, o transporte, o tratamento, a reciclagem, a valorização dos 

recursos, e a destinação final dos resíduos sólidos, para garantir a sustentabilidade do 

processo, na maioria das cidades dos países em desenvolvimento, tais serviços 

incluem apenas a coleta, a transferência e a disposição final nas áreas urbanas. Nas 

zonas rurais, estes serviços são raros e, caso existam, são insuficientes e reduzidos à 

coleta e disposição final dos resíduos sólidos (DIJKEMA, 2000). Segundo a ReCESA 

(2008), o lixão ou vazadouro, o aterro controlado e o aterro sanitário são as três 

estratégias de disposição utilizadas no Brasil, e podem ser definidas como: 
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Lixão ou Vazadouro: Constitui-se uma forma de disposição inadequada de resíduos 

sólidos urbanos, que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas 

de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, além de ser ilegal segundo a 

legislação brasileira; 

Aterro Controlado: técnica de se confinar adequadamente os resíduos sólidos urbanos 

sem poluir o ambiente externo; porém, sem promover a coleta e o tratamento dos 

efluentes líquidos e gasosos produzidos; 

Aterro Sanitário: método de disposição final de resíduos sólidos urbanos, sobre terreno 

natural, através de seu confinamento ao menor volume possível em camadas cobertas 

com material inerte, geralmente solo, a cada dia de trabalho, segundo normas 

específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, em particular à saúde e à 

segurança pública.  No Brasil existem normas da ABNT, específicas para a elaboração 

de projetos, construção, licenciamento ambiental, operação e monitoramento dos 

aterros sanitários. Deste modo, em um aterro sanitário devem ser implantadas 

medidas para coleta e tratamento de efluentes líquidos e gasosos produzidos, bem 

como planos de monitoramento ambiental e geotécnico.  

Kanat (2010) destaca que a deposição em aterro, apesar de uma alternativa correta, 

deve ser a última opção na hierarquia da gestão dos resíduos. Porém, continua a ser o 

principal método adotado para o tratamento de RSU. Tem se constituído consenso, 

que o fechamento do ciclo de materiais, sem a necessidade de aterro, não é 

considerada possível. Esta perspectiva é também defendida por Strauch (2008), que 

também recomenda que os aterros estejam no nível mais baixo de valoração, devendo 

ter sua utilização apenas em aspectos essenciais. Também, Eigenheer (2005) observa 

a necessidade de não perder de vista a utilização cada vez menor de aterros 

sanitários no futuro. Porém, considera os aterros sanitários como pré-condição para 

uma gestão integrada e adequada de resíduos, após avaliar políticas frustradas no 

Brasil, que buscavam a substituição total dos aterros por unidades de inc ineração, 

coleta seletiva e compostagem. Afirma que esta visão demonstrou-se equivocada e 

comprometeram demasiadamente recursos públicos. Visto que, 70% desses sistemas 

nunca puderam ser utilizados ou operaram por algum tempo e pararam, 

comprometendo somente no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 53 milhões de 

dólares, nos últimos 20 anos. O autor considera insensato pensar que no processo de 

gestão dos resíduos, só restaria material inerte. 
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Ressalta-se que em pequenos municípios os custos para implantação e operação de 

aterros sanitários inviabilizam esta forma de disposição, levando muitas vezes estes 

municípios, a disporem seus resíduos a céu aberto em lixões. Em muitos casos, estes 

adotam uma forma alternativa entre o lixão e o aterro sanitário, o aterro controlado, 

que apesar de não se mostrar totalmente eficiente, muitas vezes é tido como única 

alternativa para municípios de pequeno porte. Projetos e estudos sobre aterros em 

valas e aterros simplificados têm sido muito difundidos nos dias atuais e, a ABNT tem 

buscado normatizar esse sistema para municípios de pequeno porte. No dia 

04/11/2009 entrou em Consulta Nacional o Projeto de Norma 02:144.38-001 – 

“Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para 

localização, projeto, implantação e operação”, do Comitê Brasileiro da Construção Civil 

da ABNT (CB-02). A Associação Brasileira de Limpeza Pública – ABLP considera 

importante tais iniciativas para a gestão ambiental no Brasil, pois abrange 90% dos 

municípios brasileiros, mas se preocupa com a questão, pois, aspectos relacionados à 

proteção do subsolo e das águas subterrâneas, não foram contempladas na versão 

final do projeto de norma.  

Com relação à quantidade (toneladas) de resíduos gerados no Brasil, segundo o IBGE 

(2008), a região sudeste, concentra mais de 60% de toda produção de resíduos, o 

nordeste 18%, sendo que 21% de toda geração de resíduos no Brasil, são dispostos a 

céu aberto, situação que se agrava nos estados do norte (56,8% e nordeste 48,1%, 

como podemos visualizar na tabela 1. 

 

Tabela 1: Destino dos Resíduos Sólidos no Brasil (Toneladas) 
        

Região Quantidade de resíduos 
(em 1000  
toneladas/dia) 

Aterro 
controlado (%) 

Lixão a céu 
aberto (%) 

Aterro Sanitário 
(%) 

Sudeste 141,6 46,5 9,7 37,1 
Nordeste 41,6 14,7 48,1 36,1 

Sul 19,9 24,1 25,7 40,2 
Centro Oeste 14,3 32,9 21,7 39,2 
Norte 11,1 27,9 56,8 13,5 

Brasil 228,5 37 21,1 36,2 

Fonte: IBGE (2008) 

 

Também, é muito comum se verificar, mesmo em municípios com aterros sanitários ou 

controlados, o acúmulo de lixões em locais periféricos e também, em locais mais 

centrais ou totalmente urbanizados, mesmo com placas sinalizadoras com 

observações a exemplo das que se seguem: 
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 “Favor não jogar lixo neste terreno”  

“Proibido jogar lixo nesta área”  

“Área privada, não jogue lixo”  

“Não é permitido jogar lixo aqui”  

“Não jogue lixo ao lado”  

Situações desta natureza sugerem tanto uma ineficácia na coleta de resíduos sólidos 

e na fiscalização pelo poder público competente como na necessidade de mudança de 

atitudes e comportamento do cidadão frente às questões dos resíduos sólidos.   

Cabe, portanto, repensar a instrumentalização dos municípios com vistas à gestão de 

RS e a ação dos órgãos fiscalizadores, bem como, em ações de estímulo ao 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias pelas instituições de Ensino Superior e 

de investigação, com vistas a conhecer a real situação do país e definir procedimentos 

metodológicos, aparatos legais, competências administrativas e de fiscalização; 

introduzir Programas de Educação Ambiental para o desenvolvimento de novas 

atitudes junto à população local; contemplar a participação da população na definição 

de novas diretrizes e tomada de decisões; investir/experimentar novos modelos de 

gestão com vistas a alcançar os objetivos propostos, a exemplo do modelo a gestão  

socialmente integrada proposto por Nunesmaia (2002), dentre outras. 

3.4.1 Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos 

O Diagnóstico constitui-se uma etapa primordial da gestão ambiental. Possibilita o 

conhecimento do problema, para posterior tomada de decisão. No que se refere aos 

resíduos sólidos, conhecer sua quantidade e suas características possibilita 

determinar as potencialidades econômicas, tais como a reciclagem, estratégias de 

redução da geração, bem como melhores formas de tratamento e disposição final.  

3.4.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversos critérios, que variam de 

acordo com os interesses e necessidades de cada autor ou instituição. A classificação 

possibilita traçar alternativas de valorização dos resíduos e a gestão destes. Em geral 

são classificados por sua natureza física (seco ou molhado), por sua composição 

química (matéria orgânica ou inorgânica), por seu grau de periculosidade e origem dos 

resíduos sólidos (urbanos, rurais, radiativos, de saúde, industriais, portos e  
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aeroportos). Também, costuma-se classificar os resíduos urbanos em resíduos 

compostáveis, recicláveis e não recicláveis, como classificado por Vilhena (1999) e 

descritos no quadro 2:  

 

Quadro 2: Caracterização dos Resíduos Sólidos conforme Vilhena (1999)  

CLASSIFICAÇÃO TIPO DE RESÍDUOS 

Resíduos 
Compostáveis 

Casca e bagaço de frutas, ervas daninhas, grama roçada, 
cinzas, folhas de árvores, pó de serra, restos de alimentos, 
hortaliças, legumes e ovos. 

Resíduos Recicláveis 
(recuperáveis) 

Papel: caixa de papelão, jornal, revistas, impressos e geral, 
fotocópias, rascunhos, envelopes, papel timbrado, 
embalagens longa vida, cartões, papel fax. 
Vidro: garrafas de bebidas, vidro de conservas, frascos de 
remédios, cacos de embalagens, lâmpadas incandescentes. 
Plástico: embalagem de produtos de limpeza, garrafas 
plásticas, tubos e canos de PVC, potes de cremes e 
xampus, baldes e bacias, restos de brinquedos, sacos, 
sacolas e sacos de leite. 
Metais: latinhas de cerveja e refrigerante, enlatados, objetos 
de cobre, alumínio, lata, chumbo, bronze, ferro e zinco 

Resíduos não 
Recicláveis 

Papel sanitário, lenço de papel, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, copos descartáveis, papel carbono, 
fotografias, etiquetas e fitas adesivas, papéis plastificados, 
parafinados e metalizados. Cerâmicas, pratos, vidros pirex e 
similares e roupas sujas, couro e sapatos, isopor e acrílico, 
lâmpadas fluorescentes, espelhos, vidros planos. Cristais e 
pilhas. 

Fonte: VILHENA (1999, p. 36-39, adaptado por JUNKES, 2002) 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos sólidos de acordo com os seus 

constituintes e suas características, relacionando ao seu grau de periculosidade: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade (excluídos os 

resíduos domiciliares e os gerados em estações de tratamento de esgotos sanitários, 

visto que, não são compreendidos pelos autores como perigosos). Tais características 

os enquadram como: 

Resíduos classe I - Perigosos; 

-Aqueles que apresentam periculosidade, conforme definições expressas nesta 

norma. 

b) Resíduos classe II - Não perigosos 
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- classe II A - Não inertes - aqueles que não se enquadram nas classificações como 

Perigosos ou de resíduos Inertes. Podem ter propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

- classe II B – Inertes - Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G. 

A ABNT apresenta, além disso, uma série de normas que constituem bases para a 

caracterização de resíduos sólidos que tem como objetivos determinar 

procedimentos, normas e classificá-los. Tais Normas estão relacionadas no quadro 

03: 

 

Quadro 03 - Classificação dos RS com base nas Normas da ABNT 

NBR EMENTA 

NBR 10.005 /2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

 

NBR 10.006/2004 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 
 

NBR 10.0007/2004  Fixa os requisitos exigíveis para a amostragem dos resíduos 

sólidos. 
 

 

O Manual de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos do IPT/CEMPRE (2000) 

e o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos desenvolvido pelo IBAM 

(2001) apresentam várias classificações dos resíduos, seja por sua natureza física ou 

composição química e, também, de acordo com a origem de geração. Essas 

classificações foram determinadas em função de sua origem:  

Urbanos: enquadram os domiciliares, comerciais e públicos;  

Domiciliares – Resíduos gerados nas residências, compostos por materiais orgânicos 

e inorgânicos e podem conter resíduos tóxicos, tais como tintas e solventes, 

pigmentos, inseticidas, herbicidas, pilhas e lâmpadas fluorescentes.  

Comerciais – Gerado pelo comércio e pelo setor de serviços, como bancos, 

restaurantes, lojas e supermercados. Geralmente encontra-se nestes resíduos, grande 

quantidade de papeis e plásticos, como também dependendo do tipo de comércio 

pode existir grande quantidade de matéria orgânica. A responsabilidade da coleta 
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varia de acordo com as leis municipais que costumam definir uma quantidade mínima 

de resíduos a ser coletado pela prefeitura, geralmente até 50 kg/dia e, a partir disso, 

mediante cobrança de taxa ao gerador. 

Público – Originado dos serviços de limpeza urbana, especialmente dos provenientes 

da varrição das ruas e coleta de lixeiras localizadas em locais públicos. Enquadram-se 

nesta categoria os resíduos de limpeza de praias, galerias, das podas e cortes de 

árvores e da limpeza de feiras livres. Muitas vezes é acrescentado a esses resíduos 

aqueles descartados irregularmente, tais como entulhos. A coleta e destinação desses 

resíduos cabem às prefeituras municipais. 

b) Industriais: Estes resíduos são originados de qualquer atividade industrial e, são 

os mais variados de todos, tanto em quantidade, como em qualidade. Inclui-se nesta 

categoria um grande percentual de lodos provenientes do processo de tratamento de 

efluentes líquidos, sendo em geral tóxicos ou perigosos (químicos, ácidos, mercúrio, 

chumbo, dióxido de enxofre e berílio). 

As classificações devem seguir a NBR 10.004 de 2004, que considera o tratamento de 

responsabilidade do gerador. Cabendo a prefeitura, a fiscalização pra evitar a 

formação de depósitos clandestinos e aos órgãos estaduais, controle e o 

gerenciamento dos resíduos industriais. 

c) De serviços de saúde: que abrangem resíduos sólidos hospitalares, de clínicas 

médicas e veterinárias, de centros de saúde, laboratórios, consultórios odontológicos e 

de farmácias.  

A Resolução nº 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 2005 

define esses resíduos como aqueles resultantes de atividades relacionados com o 

atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar 

e de trabalhos de campo; laboratórios; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e 

farmácias, entre outros similares que, por suas características, necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final.  

As Resoluções RDC ANVISA no 306/04 e CONAMA no 358/05 classificam os resíduos 

citados acima em resíduos A, com risco biológico; B, resíduos químicos; C, resíduos 

radioativos; D, resíduos comuns e E, resíduos perfurocortantes, ilustrados no quadro 

4:  
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Quadro 4: Classificação de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS)  

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
 
B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. 
 
C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas 
normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista. 
 
D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
 

E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 
 

Fonte: ANVISA 306/2004 e CONAMA 358/2005 

 

 d) Radioativos: em que se inserem os resíduos de origem atômica. Constitui-se dos 

resíduos que emitem radiações acima do permitido pelas normas ambientais. São 

provenientes da atividade nuclear em centros de pesquisa, alguns hospitais ou usinas 

de geração de energia elétrica.  

O seu tratamento e disposição final obedecem às diretrizes da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN). Normalmente são acondicionados em caixas de concreto 

fechadas, que são enterradas, ou lançadas ao mar. Atualmente, existem grandes 

preocupações relacionadas aos locais de armazenamento, pois existe o risco de com 

o tempo essas caixas sofrerem corrosão e ocorrer vazamento de material.  

e) Agrícolas: em que se agrupam aqueles resultantes dos processos de defensivos 

agrícolas e suas embalagens de adubo, ração e restos de colheita. São resíduos 

resultantes das atividades agrícolas e pescarias, com exceção das agroindústrias que 

se incluem nas atividades industriais. 

f) Resíduos da construção civil (RCC): A Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 

2002, define os resíduos da construção civil como os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 

em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,  

67% 
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forros, argamassa, gesso, telhas, pavimentos asfálticos, vidros, plásticos, tubulações e 

fiação elétrica. O entulho é geralmente um material inerte, passível de 

reaproveitamento e de responsabilidade do gerador, porém pode conter alguns 

materiais tóxicos como amianto ou solventes. Sua disposição inadequada pode causar 

grandes impactos, tais como erosões e assoreamento de cursos d‟agua. São de 

responsabilidade do gerador, mas, cabe a fiscalização e monitoramento pelos órgãos 

públicos e ambientais. 

g) Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: São resíduos 

provenientes de embarcações, aeronaves e terminais de carga e descarga de 

mercadorias e pessoas. Constituem-se resíduos sépticos, os que contêm ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos e podem hospedar doenças de 

outras cidades ou países. Quando segregados, pode-se proceder a reciclagem de 

parte destes resíduos. Seu transporte e disposição final é de responsabilidade do 

gerador (LOPES, 2006). Segundo a resolução 30/02 (MERCOSUL), todos os resíduos 

provenientes de terminais e aeroportos de áreas endêmicas ou epidêmicas de 

doenças transmissíveis através de resíduos devem ser encaminhados para aterros 

sanitários após esterilização, incineração ou tratamento autorizado por autoridades 

sanitárias e ambientais competentes. 

No referente à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos, ressalta-se que, os 

resíduos de origem domiciliar, bem como os de característica similar, os comerciais e 

os resíduos de limpeza pública, são de responsabilidade do poder público municipal. 

Os resíduos dos serviços de saúde, industriais, de portos, aeroportos e ferrovias e 

construção civil são de responsabilidade do gerador, conforme legislação específica 

vigente (CASTILHOS, Jr, 2003). 

3.4.3 Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos 

A composição Gravimétrica consiste na determinação da razão entre o peso das 

frações constituintes dos resíduos sólidos (matéria orgânica putrescível, papel, 

plástico, metais, vidros, etc.) e o peso total dos resíduos, expressa em percentuais. 

Constitui-se o processo inicial da caracterização dos resíduos, que, visa quantificar 

(por peso ou volume) e em qualificar (composição de cada elemento e sua separação 

por tipo de material - vidro, papel, metal) os resíduos sólidos. Segundo a 

ReCESA(2008), a caracterização constitui-se em: 

um método cujo objetivo é quantificar e qualificar a geração de 

resíduos. A caracterização é normalmente realizada por meio de uma 
análise de composição gravimétrica, ou seja, da razão entre o peso 
das frações constituintes dos res íduos sólidos (matéria orgânica 
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putrescível, papel, plástico, metais, vidros, etc.) e o peso total dos 

resíduos, expressa em percentuais. Essa caracterização deve ocorrer 
em épocas diferentes ao longo de um ano, buscando abranger 
variações sazonais. Outros parâmetros de importância determinados 

no método de caracterização são: peso específico e geração por 
pessoa (per capita) de res íduos (ReCESA, 2008, p. 16). 

O conhecimento da composição gravimétrica permite a aplicação dos preceitos das 

atuais práticas de gestão, que dão ênfase à minimização, que valoriza a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a compostagem para desviar os resíduos do processo de 

eliminação dos resíduos.  Além disso, possibilita dimensionar unidades para seu 

tratamento, bem como, a implantação de programas de reaproveitamento, de 

Educação Ambiental e a avaliação do cumprimento de objetivos traçados para sua 

gestão. Porém, são essenciais dados precisos no que diz respeito às estimativas da 

quantidade e composição atual e futura, dos diferentes tipos de resíduos para um 

planejamento econômico e eficiente a longo prazo (CARVALHO, 2005).  

Segundo Carvalho (2005), a caracterização dos resíduos sólidos inicia-se pela 

determinação da sua composição gravimétrica, que representa as porcentagens de 

cada componente em relação ao peso total.  São Mateus (2008) orienta-se pela 

seguinte composição gravimétrica (Quadro 5), voltada para o planejamento do destino 

final, especificamente para o planejamento de aterros sanitários: 

 

Quadro 5 – Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares e sua descrição 

segundo São Mateus (2008): 

MATERIAL DESCRIÇÃO 

Plásticos Todos os tipos de materiais plásticos, tais como, sacos de resíduos 

sólidos, sacolinhas, embalagens, plásticos duros, garrafas plásticas, 
etc. 

Vidros  Frascos e cacos de vidro 

Metais Todas as sucatas de alumínio, ferro, aço, latas, pregos, moedas,  
etc. 

Papéis  Jornal, papelão, embalagens e outros 

Borrachas  Tiras de chinelo, pneu 

Têxteis Tecido, trapo e couro 

Madeiras  Madeiras  

Pedras e cerâmica Pedras e cerâmica 

Fração pastosa ou 

pasta 

Matéria orgânica, solos e outros materiais sem possibilidade de 

separação 

Fonte:  SÃO MATEUS (2008) 

Flutuações na quantificação e na composição dos resíduos sólidos, reflexos das 

estações sazonais, precisam ser consideradas no planejamento do processo de 

gestão de resíduos. As instalações precisam ser dimensionadas para uma capacidade 

suficientemente grande para suprir estas variações, sendo adaptadas e ajustadas a 
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cada caso e aos objetivos que se pretende alcançar. Para um efetivo planejamento e 

monitoramento de um determinado sistema, os objetivos da caracterização e 

quantificação, precisam atender diferentes níveis espaciais, tais como, a legislação, 

diretrizes e normas nacionais e locais, como planos de gestão de resíduos, coleta 

seletiva, incineradores e aterros sanitários (CARVALHO, 2005). Neste entendimento, 

Barros et. al.(1995), acrescenta que a determinação do teor de umidade e do peso 

específico são questões importantes a serem determinadas neste processo da 

caracterização, definindo o “teor de umidade” como a quantidade de água presente na 

massa dos resíduos e varia de acordo com sua composição, estações do ano e 

incidência de chuvas; e “ peso específico”  como  o peso dos resíduos em função do 

volume por eles ocupados, expressos em kgf/m
3
. Segundo Bidone e Povinelli (1999), 

em termos volumétricos, o peso específico sugerido como média representativa para 

os resíduos sólidos brasileiros é de 192 kgf/ m3. Segundo ReCESA (2008) A geração 

per capita de resíduos do Brasil está em torno de 0,5 a 1 kg/habitantes/dia, e o peso 

específico dos resíduos soltos varia, em média, de 200 a 250 kg/m³.Conforme 

Carvalho (2005), a umidade, juntamente com restos de alimentos e outras “sujeiras”, 

constituem-se contaminantes de resíduos, como papel, plástico, vidro e metais por 

conferir peso adicional aos mesmos. A Valorsul, empresa de Limpeza Pública de 

Portugal avaliou em suas campanhas uma contaminação que variava ente 55,35% e 

48,81% do peso dos resíduos após processo de lavagem e secagem dos resíduos. 

No processo de caracterização, de acordo com a realidade e dos objetivos a serem 

alcançados, diferentes parâmetros precisam ser considerados (Quadro 6): 

 

Quadro 6 – Parâmetros para a determinação dos métodos de caracterização 

Operação Parâmetros Objetivos 

 

 
Coleta 
Indiferenciada 

 

Dados quantitativos  Determinar a infra-estrutura associada 

de transporte (planejamento de circuitos  
de coleta, adequação das viaturas de 
coleta de resíduos, planejamento de 

estações de transferências) e as  
necessidades de trabalhadores, bem 
como auxiliar na exploração das 

mesmas e cumprimento das metas de 
reciclagem e valorização em vigor. 

Composição física (% dos 

diferentes materiais) 

Peso específico 

 
Coleta 
Seletiva 

Dados quantitativos  

Composição física (% dos 
diferentes materiais alvo e % de 
refugo) 

Peso específico 
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Continuação do Quadro 6: 

 

 
Triagem 

Dados quantitativos  Dimensionar e explorar a instalação de 

triagem de forma econômica e eficiente,  
bem como aferir o cumprimento das 
metas de reciclagem e valorização em 

vigor.  

Composição física (% dos 

diferentes materiais alvo e % de 
refugo) 

Peso específico 

 
Valorização 

Orgânica 

Dados quantitativos  Avaliar se é justificável considerar estas 
operações no que respeita à quantidade 

de resíduos produzidos, auxiliar numa 
exploração econômica e eficiente das 
mesmas e também no cumprimento das 

metas de reciclagem e valorização em 
vigor.  

Composição física (% dos 
diferentes materiais alvo e % de 

refugo) 

Incineração 
com 
valorização 

energética 

Dados quantitativos  

Composição física (% dos 
diferentes materiais, % de 
combustíveis e % de inertes) 

 

 
 
Eliminação 

 

Dados quantitativos  
 

Determinar qual a capacidade 

necessária para um dado tempo de vida 
e avaliar os custos decorrentes dessa 
capacidade, bem como auxiliar numa 

exploração econômica e eficiente da 
unidade.  

 
Composição física (% dos 

diferentes materiais) 
 

Fonte: CARVALHO (2005) 

No que se refere aos resíduos sólidos de saúde, implantar um gerenciamento 

responsável é essencial para reduzir os riscos de contágio e contaminação ambiental. 

Nenhuma Instituição de Saúde que tenha um compromisso com a sustentabilidade, ou 

com a saúde pública, pode negligenciar a gravidade do problema. Portanto, a 

implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em sua 

fonte e no momento de sua geração conduz certamente à minimização destes 

resíduos, em especial àqueles que requerem um tratamento prévio à disposição final. 

Nos resíduos onde predominam os riscos biológicos deve-se considerar o conceito de 

cadeia de transmissibilidade de doenças, que envolve características do agente 

agressor, tais como, capacidade de sobrevivência, virulência, concentração e 

resistência, da porta de entrada do agente às condições de defesas naturais do 

receptor (UFP, 2009). 

 

3.5 Modelos de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Lima (2001) considera como elementos indispensáveis na composição de um modelo 

de gestão: a articulação entre os diversos agentes sociais envolvidos, identificando os 

papéis desempenhados por cada um e promovendo sua articulação; Integração de 

aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e políticos para assegurar a  
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sustentabilidade; consolidação de base legal necessária e dos mecanismos que 

viabilizem a implementação das leis; mecanismos de financiamento para a auto-

sustentabilidade das estruturas de gestão e gerenciamento; informação à sociedade, 

empreendida tanto pelo poder público quanto pelos setores produtivos envolvidos, 

para que haja controle social; sistema de planejamento, orientando a implementação 

das políticas públicas para o setor. 

Segundo Strauch (2008), a gestão de resíduos é um processo, e portanto, não pode 

ser visto como um modelo estanque. Este sofre alterações sempre que ocorrem 

mudanças no sistema produtivo, na sociedade, no meio ambiente, no conhecimento, 

no desenvolvimento de novas técnicas. Porém, o que tem definido a escolha das 

ferramentas de gestão têm sido geralmente critérios baseados em circunstâncias 

momentâneas, recursos financeiros disponíveis e, conhecimentos e estruturas 

disponíveis. Desta forma, não são realizadas de acordo com um balanço objetivo que 

compare as implicações ambientais, sociais e econômicas de cada possibilidade.  

A integração de todos os fatores relacionados à gestão de resíduos sólidos é um 

aspecto essencial ao planejamento da gestão de resíduos sólidos de um município. 

Nesta perspectiva, Mesquita (2007) considera a Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, como aquela que engloba todos os condicionantes envolvidos no processo. 

Extrapola os aspectos da administração pública e considera os aspectos sociais como 

parte integrante do processo. De tal modo, envolvem o primeiro e o segundo setor 

desde a fase dedicada a pensar o modelo de planejamento, estratégias de execução, 

a execução e no controle social. 

Segundo Moraes (2000), o conceito de GRSU deve compreender quatro elementos 

fundamentais: a integração de todos os protagonistas no sistema municipal de 

resíduos sólidos; a integração de todos os elementos da cadeia dos resíduos sólidos; 

a integração dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e políticos para 

assegurar a sustentabilidade do sistema; bem como relacionar a problemática dos 

resíduos sólidos com outros sistemas urbanos, tais como drenagem de águas pluviais, 

esgotamento sanitário, recursos hídricos e abastecimento de água, saúde pública etc. 

Também, Moraes (2000) ressalta que os serviços de saneamento devem considerar 

critérios que garantam a sustentabilidade do processo, tais como: 

sociais e culturais: inclui a universalização dos serviços prestados a toda a 

população, independente do nível sócio-econômico e grupo étnico, bem como 

a redução de riscos a saúde humana; 
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ambientais: uso mais adequado dos recursos naturais e inclusão aos sistemas 

de ciclo fechado, minimização de resíduos, recuperação de materiais 

reutilizáveis e tratamento, o mais próximo possível da fonte de geração; 

institucionais e políticos: inclui clara divisão de atribuições entre os 

protagonistas locais, elaboração de legislação e regulação adequadas, 

instituição de processos de tomada de decisão democráticos e formação 

profissional das equipes técnicas; 

financeiros: inclui análises de todos os custos e possibilidades de recuperação 

dos mesmos, sistemas de taxas/tarifas/preços públicos baseados em custos 

reais (de forma a permitir a possibilidade de pagamento) e sistemas possíveis 

de ser mantidos; 

econômicos: inclui a redução da pobreza através da geração de emprego e 

renda; 

técnicos: inclui tecnologias apropriadas e limpas. 

Tendo em vista ressaltar os aspectos sociais na gestão integrada, Nunesmaia (2001) 

incorporou o adjetivo “socialmente”, utilizando o termo “gestão socialmente integrada 

de resíduos sólidos” que agrega importância significativa ao social,  incluindo a 

sociedade nas decisões dos aspectos sanitários, ambientais e econômicos de sua 

comunidade. Numa gestão socialmente integrada dos resíduos sólidos de uma 

comunidade, preocupa-se com todos os aspectos referentes aos resíduos desta 

comunidade. Nesta perspectiva, a autora estruturou em cinco pontos: o 

desenvolvimento de linhas de tratamento (tecnologias limpas) de resíduos, priorizando 

a redução e a valorização, a economia (viabilidade), a comunicação/educação 

ambiental (o envolvimento dos diferentes atores sociais), o social (a inclusão social, o 

emprego) e o ambiental (os aspectos sanitários, os riscos, a saúde humana), deixando 

claro que sem a inclusão dos aspectos sociais em todas as etapas o processo de 

gestão não será exitoso.  

O modelo proposto para o Município de Santo Estevão busca estabelecer critérios e 

procedimentos legais e tecnicamente adequados para a redução nas fontes 

geradoras, manejo adequado, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento e, destinação final. Bem como, monitoramento, educação ambiental e 

controle social. Para conceber o modelo para Santo Estevão buscou-se conhecer 

autores que discutem modelos de Gestão de Resíduos Sólidos.  Lima (2001) classifica 
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os modelos de gestão de resíduos sólidos em: Modelo de Gestão Convencional, que 

contempla a gestão de qualquer município que ofereça serviços de limpeza urbana, a 

partir de sua estrutura local. Modelo de Gestão com Privatização que contempla 

municípios que tenham serviços de coleta e disposição realizadas por empresas 

contratadas. O modelo de Gestão Participativa contempla os municípios que 

promovem a gestão participativa, através de conselhos ou comunidades.  O Modelo de 

Gestão com Compartilhamento na Destinação Final compreende os municípios em 

que a coleta e o transporte é responsabilidade de cada prefeitura e compartilham uma 

etapa da limpeza urbana, geralmente a disposição final (Quadro 7).  

 

QUADRO  7: Modelos de Gestão segundo Lima (2001) 

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Modelo 
Convencional  

Neste modelo, a prefeitura municipal faz a gestão dos Resíduos Sólidos 
a partir de uma Secretaria Municipal de Obras/ Serviços Urbanos, que 
através de um Departamento de Limpeza Urbana realiza a coleta,  

varrição,  serviços congêneres, a destinação final e a fiscalização dos 
serviços. Não existem mecanismos relacionados à segregação, coleta 
seletiva ou tratamento dos resíduos.  

Modelo de Gestão 

com Privatização 

Nesta perspectiva de gestão, a Prefeitura Municipal, através da sua 

Secretaria de Obras/Serviços Públicos Urbanos, possui uma gerencia de 
Limpeza Urbana que realiza a fiscalização de uma Empreiteira Urbana 
(empresa contratada), que realiza os serviços de coleta, varrição,  
serviços congêneres e a disposição final. Assim, apesar de 

descentralizar a gestão dos res íduos, esta, ainda, não contempla 
aspectos que garantam a gestão adequada dos resíduos, tais como a 
coleta seletiva e o tratamento.  

Modelo de Gestão 

Participativa 

Neste modelo, a Prefeitura Municipal, executa os serviços de gestão de 

Resíduos Sólidos através de uma secretaria e se seu departamento 
específico, porém possui uma ligação direta com um órgão colegiado 
com fins de fiscalização dos serviços junto à instituição. Nesta 

perspectiva, existe um olhar integrado entre os serviços de coleta,  
varrição e outros serviços congêneres com a destinação final.  

Modelo de Gestão 
com 

Compartilhamento 
na Destinação Final  

Nesta perspectiva de gestão, várias prefeituras municipais através de 
suas secretarias e departamentos de limpeza são responsáveis pela 

coleta e o transporte, possuem gerencias de limpeza que compartilham 
geralmente uma etapa da gestão, a destinação final, através de um 
aterro sanitário integrado e conjunto. 

Fonte: Adaptado de Lima (2001) 

Demajorovic (1995), ao fazer uma análise das principais mudanças da política de 

gestão de resíduos sólidos nos países da OCDE face aos novos objetivos da política 

ambiental e contextualizados em Demajorovic (2006), analisa a evolução dos modelos 

de GRS e seus instrumentos. O autor apresenta três modelos de GRSU: o modelo 

tradicional de tratamento de resíduos sólidos, o modelo de Gestão de Resíduos 

Sólidos incluindo a reciclagem e o modelo de gestão de resíduos sólidos adaptados às 

novas prioridades da política ambiental (Quadro 8).  
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QUADRO 8: Modelos de Gestão segundo Demajorovic (1995) 

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Modelo 

tradicional  

Neste modelo existe uma pressão sobre os recursos naturais at ravés do 

ciclo de exploração, produção, distribuição, consumo e disposição final. 
Não são considerados mecanismos de consumo consciente, redução da 
geração de res íduos. Insere-se na lógica do sistema capitalista.  

Modelo de 

Gestão de 
Resíduos 
Sólidos incluindo 

a reciclagem 
 

Nesta concepção, a reciclagem integra as etapas da produção, distribuição, 

consumo e disposição final, possibilitando a redução e a reintrodução de 
matérias primas no processo de geração e gestão dos res íduos.  

Modelo de 
gestão de 

resíduos sólidos 
adaptados às 
novas 

prioridades da 
política 
ambiental  

 

Nesta perspectiva, além da reciclagem, a devolução e a reutilização, são 
introduzidos o ciclo de exploração, produção, distribuição, consumo e 

disposição final, garantindo uma integração entre o setor produtivo e a 
destinação final. Bem como, a integração com a o processo de consumo e 
geração de resíduos. Possibilitando um menor consumo, uma menor 

quantidade de resíduos a serem dispostos e desta forma uma menor 
pressão aos recursos naturais. 

Fonte: Adaptado de Demajorovic (1995)  

Silveira (2008) apresenta um guia para a construção de um modelo de gestão de 

resíduos sólidos urbanos, que perpassa pela mobilização da população, planejamento 

participativo, estruturação e implementação do modelo de gestão (Quadro 9): 

 

QUADRO  9: Construção de Modelo Participativo de Gestão de RSU  

ETAPA AÇÕES 

Mobilização/ Participação Identifica, reúne representantes da 
comunidade, do governo, do legislativo. Cria 

comitê. 

Definição de Estratégias  Coleta dados sobre RSU/ geração per capta e 
serviços existentes. Prepara as estratégias. 

Estabelecimento de estratégias e princ ípios  Define o que quer fazer com os resíduos e 
em que prazo. Hierarquização, integração.  

Define princípios e metas  

Identificação e a avaliação de ações  Selecionam técnicas aplicáveis, tipos de 
disposição, segregação na fonte, meios de 
financiamento, hierarquiza. Cria modelo 

institucional, consórcio/ compartilhamento.  
Inserção dos catadores. Inicia elaboração do 
Plano de Ação.  

 

Desenvolvimento de estratégias  Estrutura Políticas, Leis, regulamentos.  
Define objetivos e metas, indica meios, tipo 
de organização (serviços), sustentabilidade 

financeira. Prepara documento, de acordo 
com os passos 2 e 3, para aprovação política. 
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Continuação do Quadro 9: 

Preparação do plano/ modelo de Gestão Define Sustentabilidade Financeira,  

Administrativa, Modelo Tecnológico,  
Monitoramento. Desenvolvimento 
Institucional. Estratégias. Tipos De Coleta.  

Prepara Planos de Ação e de Investimentos. 

Implementa plano/ modelo de Gestão Executa monitoramentos, busca informações,  
estrutura e aplica indicadores. Soluciona 
problemas. Implementa modelo de gestão.  

Fonte: Adaptado por Siveira (2008)  

 

3.6 Mobilização Social e Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos  

 

Segundo Reigota (2005) nenhum planejamento de caráter ambiental se efetiva 

verdadeiramente sem a participação popular. Também, na última década, vários 

autores têm afirmado que o desenvolvimento de programas de gestão de resíduos que 

ignorem os aspectos sociais está propenso a fracassar (Dijkema, 2000, Dias, 2003, 

Zarate, 2007, entre outros). Estes autores consideram que os aspectos sociais 

relacionados ao trabalho em rede, cooperação e ação coletiva, a transparência, a 

comunicação e a informação, a participação pública e a capacitação social são 

elementos essenciais na gestão de resíduos sólidos municipais. Esta inter-relação 

sugere que a sociedade civil deve participar no planejamento, execução, 

responsabilidade ambiental e na fiscalização, o poder público no planejamento, 

regulamentação e fiscalização com responsabilidade socioambiental, planejando 

novas tecnologias e se adequando a normas e leis existentes, contribuindo de maneira 

participativa com o processo.  

A compreensão do sentido de participação social na atualidade perpassa pela 

compreensão do processo democrático, que no século XX girou em torno de dois 

debates. Inicialmente em torno da desejabilidade da democracia, que resultou na 

forma de governo existente, baseado no processo eleitoral, onde uma minoria está 

autorizada a tomar decisões em nome da maioria e coincide como a democracia 

liberal, na qual, o cidadão se sente cada vez menos representado pelos que elegem. 

Um segundo debate surge após a Segunda Guerra Mundial e que gira em torno do 

modelo de democracia nos países, bem como com sua compatibilidade ou 

incompatibilidade com o capitalismo e culmina com a queda do muro de Berlim e a  
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hegemoneidade da prática democrática liberal. Neste contexto, teorias contra-

hegemônicas, principalmente através de Habermas (1997), abriram espaço para que a 

democracia passasse a ser pensada como prática social e não como método de 

constituição de governos.  

Habermas (1997) discute o conceito de esfera pública, como o espaço em que os 

indivíduos podem problematizar em público uma condição de desigualdade na esfera 

privada, questionar sua exclusão dos arranjos políticos e aprimorar os debates, 

discussão e persuasão. E o conceito de democracia participativa, como um processo 

de participação social, pautado na luta por reconhecimento social, desencadeado 

publicamente através do “agir comunicativo e da informação”, fazendo com que os 

interesses do grupo representado possa ser tomado pelas instâncias políticas 

responsáveis e, eventualmente, elaborado como propostas e decisões. O autor 

conceitua sociedade civil, como o conjunto dos movimentos, organizações sociais e 

associações, que captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas 

privadas e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. 

Para Habermas (1997), a fonte de toda dominação perpassa pelo interesse de 

controlar a natureza e os homens para fins utilitários, expresso na forma da “razão 

instrumental”. Logo, não basta acabar com a dominação econômica para que todas as 

outras se dissipem, pelo contrário, é preciso se opor contra uma forma de razão que 

se sedimentou entre os homens, desde sua origem, e precisa ser combatida através 

da emancipação e pela razão comunicativa. A direção do futuro das sociedades 

contemporâneas será determinada pelo resultado dos conflitos, mas não entre classes 

de proprietários de bens de produção e as classes de expropriados, mais daqueles 

travados entre os defensores do status quo e, do outro, grupos periféricos dotados de 

novos potenciais de protesto, grupos que não estariam diretamente envolvidos no 

processo produtivo e se preocupariam com questões referentes à qualidade de vida, 

aos direitos humanos, à auto-realização individual e a questões de igualdade social, 

enfim necessidade pós-materiais. Este autor deseja uma mudança profunda na 

estrutura da sociedade contemporânea, porém uma mudança não revolucionária e sim 

através de reformas nas instituições existentes, através da integração e do interesse 

social, que sedimentariam as bases para a alteração do modelo econômico. 

A relativa participação social no Brasil, indo de encontro à tradição autoritária e 

excludente, foi uma conquista da própria sociedade. Onde, os movimentos sociais da 

década de 70 e 80 culminaram com a Constituição de 1988 que em seu artigo 1º 
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determina: “Todo poder emana do povo, que exerce indiretamente, através de seus 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”, que prevê a 

participação direta dos cidadãos através dos chamados institutos de democracia direta 

ou semi-direta, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei, as tribunas 

populares, os conselhos e outros canais institucionais e de participação popular. Nos 

anos 90, começa-se a observar a formalização de ações entre Estado e sociedade. 

Porém, neste contexto de liberalização política, a sociedade civil não mais se constitui 

como um bloco de oposição, pois começa a existir heterogeneidade de interesses 

entre este mesmo grupo. A luta por representatividade passa a incluir disputas entre 

sociedade civil e partidos políticos, e entre representatividade representativa das urnas 

e a ordinária dos espaços públicos de participação da sociedade (CF, 1988, 

BERNARDES, 2006). 

No Brasil, os partidos políticos, tradicionalmente mediadores entre Estado e sociedade 

civil, muitas vezes se aproximam mais do primeiro e só buscam representatividade nos 

momentos eleitorais. A sociedade tem buscado uma relação direta com o Estado, 

através de novos espaços públicos, e quanto maior for a representatividade maiores 

são as chances de partilha efetiva do poder. Neste novo cenário, como consolidado na 

Constituição Federal, os conselhos, fóruns e redes de articulação entre, sociedade civil 

e representantes do poder público, constituem espaços públicos, denominados 

públicos não estatais que incorporarão os novos atores que surgem na cena social, 

para a gestão parcelada da coisa pública (BERNARDES, 2006).  

Nos anos 90, o Estado começa a implementar ou aprofundar políticas neoliberais, 

claramente a serviço do capital, sem nenhum interesse com o local, contribuindo para 

aumentar o desemprego, a pobreza e a violência urbana e rural, que por sua vez 

colaborou para desmotivar a participação da população em reuniões ou outras 

atividades dos movimentos. A crise contribuiu para a existência de uma rearticulação 

no papel dos movimentos sociais populares. As mudanças na conjectura política 

levaram, também, à emergência e fortalecimento das Ong e outras entidades do 

Terceiro Setor, articuladas a empresas e fundações. Entretanto, atualmente, vive-se 

um novo cenário, onde a mobilização de pessoas implica em criar sujeitos políticos 

ativos, com capacidades de intervir no local, através da economia solidária, para 

melhorar o nível de vida e os arranjos produtivos locais e para a busca de um modelo 

civilizatório de cidadania, ética e justiça social e ambiental (BERNARDES, 2006).  

Ressalta-se que, mobilizar pessoas não significa apenas envolvê-las em ações 

relacionadas aos seus interesses de categoria ou classe social, mais de forma integral,  
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provocar mudanças nos seus hábitos e comportamentos e alterando o resultado de 

sua participação política, pela inserção na comunidade e desenvolvimento do espírito 

comunitário. Logo, o comprometimento social é a forma de garantir que os atores e 

comunidades envolvidas sintam-se proprietários e co-responsáveis pela continuidade, 

permanência e sucesso de iniciativas que conduzem a modelos de desenvolvimento 

alternativos, como o preconizado pela Agenda 21 local (BERNARDES, 2006). 

 Os processos de participação social empoderam a população envolvida. O 

empoderamento é entendido por Romano (2002) como abordagem que coloca as 

pessoas e o poder no centro dos processos de desenvolvimento. Também, um 

processo pelo qual as pessoas, organizações e comunidades assumem o controle de 

seus próprios assuntos, de sua própria vida e tomam consciência da sua habilidade e 

competência para produzir, criar e gerir. Segundo Sen (2000), a participação social 

implica no desenvolvimento das capacidades de um grupo para tentar transformar as 

relações de poder que limitam o acesso e as relações em geral com o Estado, o 

mercado e a sociedade civil. Nesse caso, a participação se dará à medida que os 

grupos tiverem capacidade de intervenção, entendendo-se capacidade não apenas 

como as habilidades das pessoas, mas, também, as oportunidades reais que elas tem 

para realizar o querem fazer. 

Uma proposta de gestão integrada de resíduos sólidos deverá ser viável não só do 

ponto de vista econômico, mas acima de tudo do ponto de vista social. Deve buscar 

incorporar em sua construção, a representatividade de todos os três setores, o social, 

o poder público e o econômico, além de mobilizar toda a comunidade de forma efetiva, 

buscando o comprometimento e o empoderamento social, transformando a gestão em 

um processo realmente social e participativo. 

No processo de busca do empoderamento e participação social, a Educação 

Ambiental será essencial. Para a presente pesquisa, adota-se a perspectiva da 

Educação para a Gestão Ambiental, que por definição, carrega, implicitamente, o 

potencial da formação e do exercício da cidadania de uma determinada classe social, 

geralmente, a mais afetada pelos riscos ambientais. Aplica-se no âmbito do 

fortalecimento do espaço público, quando ele está relacionado ao meio ambiente 

entendido como local de vida cotidiana. Portanto, nesta perspectiva, a ação coletiva, 

através da participação democrática no destino da sociedade, como principal 

instrumento pedagógico, superpõe o interesse coletivo ao direito individual. Nesta, a 

participação, talvez seja a maior preocupação, quando se trata da gestão de resíduos  



48 

sólidos, tendo em vista a mudança da visão e da postura da coletividade frente o 

problema. 

Para o desenvolvimento da proposta de gestão de resíduos sólidos para o município 

de santo Estevão, a Educação ambiental será fundamental entre outros aspectos, para 

a discussão sobre a hierarquia de resíduos, principalmente, para o aspecto da não-

geração e redução, entendida como a primeira prioridade para as atuais políticas de 

resíduos. Estes aspectos implicam numa visão ampla, que relaciona a ações desde a 

extração da matéria prima, o processo produtivo, a distribuição, venda, uso e descarte 

final pelo consumidor final. A redução da geração inclui a redução do uso de recursos 

e de energia no ciclo dos produtos, bem como, reduzir a periculosidade dos resíduos 

(STRAUCH, 2008).  

A eficiência e a efetividade de ações de educação ambiental em ações de saneamento 

é um aspecto que deve ser considerado. Mendes (2003), em estudo realizado sobre 

programas de Educação Ambiental utilizados em Planos Diretores de Limpeza Pública 

Urbana, utilizados em cidades da Bahia – Alagoinhas, Dias D‟Avila e Lauro de Freitas, 

mostrou que as metodologias utilizadas na implementação de Programas de 

Educação Ambiental não foram adequadas para se alcançar os objetivos propostos 

pelos mesmos. Foram ineficientes, pois, pouco levou em conta as peculiaridades da 

comunidade e do local, além de serem frágeis em relação à garantia da 

sustentabilidade do programa depois que o órgão gestor se afasta. Neste processo, 

segundo Mendes (2003), não basta à empresa ou órgão gestor responsável pela 

implementação do programa elaborar um diagnóstico superficial para compor o 

material didático a ser utilizado. O ideal é que na medida do possível os participantes 

fizessem parte da metodologia de construção, dos diagnósticos e das necessidades 

em relação à limpeza urbana ou a qualquer outro tema abordado. A supracitada autora 

salienta que, incluir nas metodologias propostas a abordagem de temas relacionados 

às temáticas atuais, que apontam para o desenvolvimento da consciência crítica da 

população para a não geração e a minimização da geração de resíduos sólidos, 

parece indicar o caminho para programas dessa natureza alcancem os resultados 

esperados. Apenas o trabalho com reciclagem não é suficiente para se iniciar uma 

mudança que garanta às pessoas repensar o modelo econômico atual.  

Mendes (2003) considera que em Programas dessa natureza deve-se desenvolver 

uma metodologia cujo centro seja a compreensão do que é a vida. Uma experiência 

de aprendizado do mundo real, que supere a separação do Homem em relação à 

natureza e crie de novo uma noção dos fatos fundamentais da vida. Poderia, dentro  
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desta perspectiva, contemplar as seguintes etapas: Definição de Conceitos; Definição 

dos objetivos da Educação Ambiental; Definição dos objetivos do Programa de 

Educação Ambiental; Definição dos Conteúdos; Escolha da metodologia da Educação 

Ambiental; Escolha dos Recursos Didáticos; Desenvolvimento da auto-

sustentabilidade do Programa e Realização da Avaliação. Sendo que, em todo este 

processo, é preciso que as pessoas tenham vivencia real das situações propostas, 

evitando as falhas mais comuns desse tipo de programas de educação ambiental. 

Mendes (2003) considera que a Educação Ambiental se constitui uma perspectiva de 

educação que visa repensar a inter-relação do sujeito com seu ambiente de vida e 

supõe a construção de condutas sustentáveis, em nível individual e coletivo. Deve 

promover a integração do homem ao meio ambiente, bem como o despertar para o 

sentimento de pertencimento à natureza e ao mesmo tempo, também despertasse 

para a responsabilidade social, promovendo a participação do cidadão na solução dos 

problemas de sua realidade. Desta forma, num programa desta natureza, deve-se 

permitir aos participantes questionar dados e idéias sobre o tema, propor soluções e 

apresentá-las. Para Reigota (2001), constitui-se o método ativo em que os “alunos” 

fazem experiências sobre o tema (MENDES, 2003). 

Como exemplo de metodologia de Educação Ambiental participativa e contextualizada, 

tem-se a proposta pelo Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA), uma 

ONG do Rio Grande do Sul, que se baseia numa visão sistêmica e holística de meio 

ambiente e considera a Educação Ambiental, como fonte de transformação. Busca o 

desenvolvimento espiritual, ético, intelectual, físico, perceptual, social, estético e 

criador, favorecendo a compreensão e valorização de si mesmo, do outro e da 

natureza. Inicialmente, foi proposta para a zona costeira de rio Grande do Sul, mais 

sua concepção permite a utilização desta proposta além desses limites geográficos. 

Podendo, desta forma, ser utilizada por qualquer educador ambiental, com práticas 

pedagógicas em grupos e escolas e que considerem a realidade socioambiental de 

cada localidade e as experiências cotidianas da comunidade (NEMA, 2009).  

A Educação Ambiental na perspectiva do NEMA parte de uma visão micro para uma 

visão macro percepção e propõe uma reflexão sobre o ser humano enquanto indivíduo 

e ser social. O momento 1, representa o ser – natureza, passando pela visão de 

realidade local. O momento 2, discute o lugar onde vivemos e a sua biodiversidade, o 

momento 3, relaciona a biodiversidade, até atingir um concepção regional e global das 

questões sócio-ambientais. O quarto momento relaciona a biosfera e a ecologia, para 

então planejar as ações em relação ao meio ambiente e por fim o quinto momento 
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constitui-se o planejamento ambiental (NEMA, 2009). Porém no referido trabalho será 

feito uma analogia com o rio e sua relação com o mar. 

 

3.7 Os Territórios Rural e Urbano: Bases para efetivação das políticas públicas 

 

Hoje, com frequência, tem-se sustentado que a diferença entre espaços rurais e 

urbanos são de natureza social e relativa ao modo como estão distribuídas as  

populações e as cidades no território, de natureza cultural ou até mesmo quanto às 

atividades (agricultura, indústria e serviços). No Brasil, o critério adotado segue o 

decreto lei de 1938 e é meramente administrativo, busca diferenciar os meios rurais e 

urbanos, sendo urbana qualquer sede de município (cidade) e de distrito (vila). Este 

critério não considera localização do município, tamanho populacional, densidade 

demográfica. Fora do Brasil não se usa critério administrativo para definir cidade, 

sendo mais comum a combinação de critérios estruturais e funcionais. Critérios 

estruturais são, por exemplo, a localização, número de habitantes, de eleitores, de 

moradias ou, sobretudo, a densidade demográfica; critérios funcionais que dizem 

respeito à existência de serviços indispensáveis à urbe (PEGORETTI, 2005). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Na situação urbana consideram-se as pessoas e os domicílios  
recenseados nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às 

cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às ares 
urbanas isoladas. A situação rural abrange a população e os 
domicílios recenseados em toda a área situada fora dos limites  

urbanos, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os  
povoados e os núcleos (IBGE, 2005).  

 

Porém, no período histórico atual, a contradição por trás da separação campo-cidade 

“se torna relativa”, pois o mundo rural também “acolhe explorações modernas. Embora 

a cidade continue a ter “poder de atração sobre o excedente engendrado no conjunto 

do território”, atualmente ela funciona mais como um “ponto de retransmissão do 

sistema econômico financeiro mundial”. Nesta perspectiva, o espaço urbano e o 

espaço rural, são responsáveis por definir um lugar com função urbana ou um lugar 

com função rural. É necessário, no entanto, salientar que na atualidade assiste-se uma 

mistura de funções, não cabendo mais falar em separação campo-cidade, mas em 

relações urbano-rurais como fato da divisão espacial do trabalho. Portanto, não se 
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pode definir espaço urbano unicamente como espaço da cidade, nem espaço rural 

unicamente como espaço do campo (STEINBERGER, 2006). 

No Brasil, o dimensionamento do que é rural e urbano tem suscitado discussões de 

diferentes campos do saber, visto que, a classificação espacial brasileira, encontra-se 

na contramão dessa realidade de transformações, requerendo uma abordagem muito 

além dos limites político-administrativos que definem o espaço rural e urbano, embora 

se tenha avançado do enfoque dicotômico para o enfoque de continuum. Mas, não se 

percebe o espaço como uma única totalidade, apesar de suas diversidades e 

identidades (STEINBERGER, 2006). 

Silva (2008) denomina o rural atual de “novo rural”, por integrar a agricultura moderna, 

com a agricultura rudimentar, onde se ocupam os agricultores excluídos do processo 

de modernização vivenciado atualmente, com um conjunto de atividades não 

agrícolas, ligadas à moradia, ao lazer, ao turismo rural e a várias atividades industriais 

e de prestação de serviços, bem como, novas atividades agropecuárias específicas. O 

autor, estrutura também o conceito de continuum rural-urbano, para expressar as 

novas relações que se estruturam entre a cidade e o meio rural.  

A temática da “divisão/continuum” entre espaço rural e espaço urbano é atualmente 

objeto de diversos trabalhos no Brasil, entre os quais estão o Projeto rurbano da 

Universidade de Campinas, SP (SILVA, 2008), e do Instituto de Pesquisa e 

Experimentação Agrícola, Ipea (ABRAMOVAY, 1998, 1999, 2000).  

Este conceito de continuum rural-urbano tem sido interpretado sob duas vertentes: 

uma que corresponde a visão urbano-centrada2, que entende o pólo urbano como 

fonte de progresso e dos valores dominantes da sociedade e percebe a tendência do 

rural se reduzir diante da influência avassaladora do pólo urbano, e outra que, ao 

contrário da primeira, considera o continuum rural-urbano, entende que as novas 

relações sociais e tecnológicas  aproximam e integram os dois pólos extremos, e não 

excluem as particularidades entre campo e cidade, não concebendo, desta forma, o 

fim do rural. Esta última visão compreende que, o rural tornou-se um espaço 

específico e diferenciado, com representações sociais distintas, identidades sociais, 

direitos e posições significativamente diferenciadas, que não buscam apenas o acesso 

aos bens materiais e sociais, mais acima de tudo reivindicações que garantam a 

qualidade da vida cotidiana (WANDERLEY, 2002). 

O resultado do continuum rural-urbano, “não é a diluição de um dos pólos do 

continuum, mas a configuração de uma rede de relações recíprocas, em múltiplos 
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planos que sob muitos aspectos, reitera e viabiliza suas particularidades” 

(WANDERLEY, 2002, p. 42). Esta posição já havia sido divulgada por Brandão (1995) 

e Abramovay (1998), que concordam que, não se pode supor o fim do elemento rural, 

mas, compreender as novas dinâmicas, dilemas e novas necessidades com as quais 

se deparam as sociedades locais. Porém, segundo Wanderley (2002), um meio rural 

dinâmico supõe a existência de uma população que faça deste espaço um lugar de 

trabalho e moradia e não apenas um campo de investimentos ou reserva de valor.  

Outro conceito referente ao rural e o urbano discutido na atualidade é o conceito de 

interface rural-urbana ou periurbana, que se referem às áreas nas periferias urbanas, 

que possuem tanto características do rural, quanto do urbano. Nestas áreas convivem 

comunidades que predominantemente, ainda vivem de atividades agrícolas e sofrem 

com a rápida urbanização, muitas vezes não acompanhada de serviços públicos, 

como a coleta de resíduos sólidos, que também são escassos em áreas rurais. 

É preciso, entretanto, superar a visão de que rural é a população dispersa no território, 

centrada no setor agropecuário, para passar à reconstrução do rural como território 

construído a partir do uso e da apropriação dos recursos naturais, onde se originam 

processos produtivos, culturais, sociais e políticos. Portanto, é necessário implementar 

políticas públicas em atitudes cooperadas e solidárias, fundamentadas em ações 

abrangentes que contemplem os territórios rurais de acordo com suas características, 

de maneira integrada aos ambientes externos (STEINBERGER, 2006). 

 

3.8 Geração de resíduos sólidos urbanos e suas interfaces 

 

A geração de resíduos está diretamente relacionada com os padrões de consumo, 

sendo reflexos do modo de vida adotado em cada comunidade e em cada atividade 

econômica realizada (PHILIPPI JR, 2005). Essa geração, de acordo com Bidone 

(1999) é influenciada por vários fatores: densidade populacional, grau de 

desenvolvimento econômico do local; hábitos de consumo, principalmente alimentício; 

variações sazonais e condições socioeconômicas das populações, bem como, idade,  

sexo, atividades desenvolvida. Analisar a situação dos resíduos sólidos requer uma 

reflexão abrangente do contexto, pois, esta é uma questão acima de tudo cultural, 

política, econômica e educacional. A sua produção constitui-se uma das facetas do 
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sistema capitalista, na qual, a sociedade atual está emersa, que tem como um dos 

reflexos a geração demasiada e desnecessária de resíduos sólidos. 

Relacionam-se, três aspectos que levam à geração de resíduos:  

1) materiais resultantes do processo produtivo e embalagens, geradas 

indiscriminadamente, necessitando de políticas que incentivem as empresas a reduzir 

a sua geração e sua reutilização na indústria, bem como, potenciar que seus produtos 

possam retornar ao processo produtivo;  

2) descarte de produtos que não atendem mais sua função, não funcionam ou 

venceram. De tal modo, a fabricação de produtos mais duráveis, a garantia de 

conserto a produtos danificados, de atualização e reforma de produtos, garantiriam a 

manutenção dos produtos por mais tempo, em circulação e uso. O que necessitaria da 

mudança de visão tanto do consumidor, quanto do produtor. E, levaria às empresas a 

concepção de lucratividade não com a produção de resíduos, mais com produtos que 

durem mais e;  

3) a obsolescência pelo avanço tecnológico ou das necessidades do usuário, tornando 

o produto obsoleto, necessitando de alternativas que garantam o maior permanência 

do produto no sistema, seja a partir de reutilização por outro usuário, possibilidades de 

atualização tecnológica, ao invés do incentivo à substituição total do bem, entre outras 

(STRAUCH, 2008). 

O filme “A História das Coisas” (2006) considera a obsolescência planejada, que 

refere-se ao modo que o mercado planeja suas mercadorias e inviabilizam a troca de 

peças ou seu conserto, seja pelo alto custo, pela não disponibilização destas no 

mercado e a obsolescência perceptiva, onde a mídia incentiva o consumo, lança 

modas e estilos de vida momentâneos. O compartilhamento de produtos, também, é 

visto como uma alternativa para evitar a geração, que, porém, se esbarra no desejo de 

posse e na dificuldade de compartilhamento de bens. A obsolescência, bem como, os 

empecilhos ao compartilhamento de produtos, são reflexos da sociedade industrial 

capitalista que condiciona os desejos, os gostos e as vontades para manter constantes 

os fluxos do processo produtivo. O indivíduo existe enquanto consumidor e, é  
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continuamente recriado pela produção, proposital e constante, de novas mercadorias 

(OLIVEIRA, 2005).  

Vive-se, então, a sociedade do descartável, que segundo Santos (1993), muitos 

aceitam como sendo uma norma. Esse modo de vida, apesar de se expandir cada dia 

mais por todo o planeta, exclui as populações mais pobres, periféricas, 

subdesenvolvidas, “privadas do consumo efetivo e aprisionadas pelo desejo do ter”. 

Desta forma, uma sociedade do consumo em massa, geradora de resíduos em massa, 

multiplica os danos ao meio ambiente e a possibilidade de escassez de recursos. 

Trata-se de um estilo de vida que pressupõe um caráter inesgotável para os recursos 

naturais ao mesmo tempo em que nega o delicado equilíbrio dos ecossis temas 

(OLIVEIRA, 2005). 

Diante desse impasse, a Rio 922 contribuiu de forma significativa ao introduzir e 

conceituar o termo „desenvolvimento sustentável‟, que busca integrar modos de 

produção e consumo, viáveis, em longo prazo, para o meio ambiente. Desta forma, a 

gestão e minimização dos resíduos é um dos objetivos das estratégias do 

desenvolvimento sustentável (NUNESMAIA, 2002). Na Rio 92 foi idealizada a Agenda 

21, um plano de ação global para o Desenvolvimento Sustentável. No que tange aos 

resíduos sólidos, tal documento dedica o capítulo 21 ao manejo ambientalmente 

saudável dos resíduos.  As áreas de programas incluídas neste capítulo estão 

diretamente relacionadas com outras áreas de programas de outros capítulos da 

Agenda 21, a saber: 

(a) Proteção da qualidade e da oferta dos recursos de água doce: (capítulo 18);  

(b) Promoção do desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos humanos 

(capítulo 7); 

(c) Proteção e promoção da salubridade (capítulo 6);  

(d) Mudança dos padrões de consumo (Capítulo 4). 

                                                 

2
 Conhecida mundialmente como Rio 92, a II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, teve como principal tema a discussão 

sobre o desenvolvimento sustentável e sobe como reverte o atual processo de degradação ambiental. Fo i a 

maior reunião de chefes de Estado da história da humanidade com a presença de 117 governantes de 

países, tentando buscar soluções para o desenvolvimento sustentável das populações mais carentes do 

planeta. 
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A Agenda 21 compreende a gestão de resíduos sólidos como um processo que deve ir 

além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos 

gerados. Deve-se buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando 

mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Inclui na discussão o 

conceito de manejo integrado do ciclo vital, promovendo uma perspectiva de 

interrelação entre todas as etapas da gestão dos resíduos, desde a sua geração ao 

retorno da matéria à natureza. Tal ação é estruturada em uma hierarquia de objetivos 

que se centra nas quatro principais áreas de programas relacionadas com os resíduos: 

(a) Redução ao mínimo dos resíduos; 

(b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos 

resíduos; 

(c) Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; 

(d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos. 

Deste modo, segundo Portilho (2005): 

o consumo sustentável pode ser concebido como um projeto 
alternativo, que pode coexistir com a economia capitalista e, até 
mesmo, se expandir além da mesma e da visão universalista e 

reducionista que enfatiza apenas mudanças tecnológicas e 
comportamentais. Em resumo, a noção de consumo sustentável pode 
englobar grupos sociais e organizações formais que não seguem os 

mesmos preceitos racionais e que buscam refletir sobre a 
racionalidade, os valores e objetivos das relações sociais e da 
relação sociedade-natureza (PORTILHO, 2005, p. 160).  

A mudança de posturas diante da produção de resíduos deve ser o ponto partida para 

o desenvolvimento sustentável, visto que, estamos inseridos numa sociedade 

consumista, que torna seus produtos em resíduos sólidos, cada vez mais rápido, sem 

se preocupar com o custo ambiental desta ação. 
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa adotará uma abordagem quali-quantitativa, pois, procurará explicar o 

problema (descrevê-lo e interpretá-lo) e simultaneamente conhecer seus 

determinantes, buscando um melhor entendimento do fenômeno e a proposição de 

soluções, analisado toda sua complexidade. Para tanto, serão utilizados elementos 

norteadores da pesquisa quantitativa, tais como: técnicas de coleta, tratamento e 

análise de dados com uso de medidas e procedimentos estatísticos. Assim como, 

buscar-se-á dar respostas aos aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados. Trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes das pessoas com relação à questão do estudo (Minayo, 

1994). 

 

4.2  Campo de Estudo 

 

O município de Santo Estevão, inserido no Vale do Paraguaçu, no Centro Norte 

Baiano, nas latitudes 12°26‟O‟‟ e longitude 39°15‟O‟‟ (Figura 2), encontra-se limitado 

pelos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Ipecaetá, Rafael Jambeiro e Antônio 

Cardoso. 

Com relação a seus aspectos populacionais, o município de Santo Estevão conta com 

uma população de 44.532 habitantes em 2007, 23.558 na área urbana e 20.974 na 

área rural.  Sendo que, em 2000, havia 43.737 habitantes, sendo 19.843 na área 

Urbana e 21.302 na área Rural, conforme tabela 2. 

Fonte: IBGE, 2007 

 

Tabela 02 - População recenseada - Santo Estevão – 2007 

População recenseada, por situação do domicílio e sexo  

Total Urbana Rural 

Total Homens Mulheres  Total Homens Mulheres  Total Homens Mulheres  

44 532 21 319   23 179 23 558   11 097   12 436   20 974   10 222   10 743 
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Havendo um aumento de 8,3% na população urbana e uma redução de 1,01 % na 

população rural do período de 2000 a 2007, evidenciando a possibilidade de êxodo 

rural e migração populacional de outros municípios. 

     Figura 2 – Localização Geográfica de Santo Estevão  

 

4.3 População Envolvida na Pesquisa 

 

GESTORES: Foram entrevistados o Secretário de Obras, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente, o presidente sindicatos de Trabalhadores rurais e os dois 

diretores de limpeza pública.  

Vinte presidentes de associações urbanas e rurais do município foram 

envolvidos no curso de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos. 

Após divulgação em meios de comunicação local, a participação foi livre, 

mediante inscrição e manifestação de interesse. 

MORADORES: Foram entrevistados 50 moradores, 20 na área urbana e 30 na 

área rural distribuídos aleatoriamente e espacialmente, tendo em vista a maior 

representação possível da realidade dos resíduos no município.  

TRABALHADORES: Foram entrevistados 12 catadores, trabalhadores no lixão 

do município, que representam 100% dos catadores de recicláveis que 

trabalhavam neste local no período e 4 catadores que fazem coleta nas ruas do 

município, cuja representação não pode ser dimensionada. 
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4.4 Instrumento e Técnica de Coleta de Dados 

 

Na busca de identificar elementos e informações referentes à questão da Gestão dos 

Resíduos Sólidos no Município foram trabalhados formulários com perguntas abertas e 

fechadas. O formulário é um instrumento que se caracteriza pelo contato face a face 

entre pesquisador e informante. A diferença entre o questionário e o formulário, é que 

o formulário pode ser usualmente preenchido pelo próprio investigador. Uma das 

vantagens no uso do formulário é que o informante discute com o pesquisador, 

podendo inclusive reformular a proposta, esclarecer algumas perguntas, dar 

explicações, ou seja, ajustar o formulário à experiência e à compreensão de cada 

informante. Por isso, pode englobar questões mais complexas que o questionário 

(MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Tendo em vista a compreensão da realidade a ser pesquisada, inicialmente, foram 

aplicados os seguintes formulários (apêndices 1, 2 e 3) à população selecionada: 

Formulário 1 (Gestores): com o objetivo de conhecer as estratégias e desafios 

enfrentados pela gestão pública com relação aos resíduos sólidos. Bem como os 

recursos humanos e financeiros existentes (apêndices); 

Formulário 2  (População em geral): visando compreender a percepção da população 

local sobre o resíduos e as formas de manejo existentes nos ambientes urbanos e 

rurais do município (apêndices); 

 Formulário 3 (Trabalhadores com resíduos): Buscando identificar as necessidades 

dos catadores de materiais recicláveis, tendo em vista a inclusão desse público do 

plano de gestão de resíduos sólidos a ser elaborado (apêndices). 

Para evidenciar as características, formas de manejo e comportamentos relacionados 

ao manejo dos resíduos sólidos nos ambientes de pesquisa, foram utilizadas a técnica 

da observação, que é uma técnica de coleta de dados para obter informações sobre 

uma determinada problemática. Utilizam-se os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. O importante dessa técnica não é apenas ver e ouvir, como 

também examinar fatos ou fenômenos que se pretende estudar (PESSÔA, 2007).  

Com vistas a promover a mobilização social e constituir um espaço participativo de 

debates sobre os dados da pesquisa, bem como, construir um grupo capacitado para 
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exercer o controle social futuro do processo, realizou-se um Curso de Educação 

Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos.  

 

4.5 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em 3 etapas: 

ETAPA 01 – Nessa etapa realizaram-se as entrevistas, observações e diagnóstico do 

município e de seu processo de gestão de resíduos sólidos. Bem como da 

Composição Gravimétrica dos Resíduos Urbanos (apêndice 4), com o objetivo de 

conhecer as características dos resíduos gerados.  

A metodologia de Caracterização dos RSU de Santo Estevão baseou-se em Mateus 

(2008). As amostras foram tomadas aleatoriamente dos dois primeiros caminhões 

compactadores do dia. Os resíduos dos dois caminhões foram dispostos numa lona, 

homogeneizado, com auxílio de um trator esteira.  Em seguida coletou-se 

aleatoriamente do montante cerca de 150 litros, aproximadamente 01 (um) tonel. O 

peso total de cada amostra utilizada foi de aproximadamente 60 (sessenta) quilos.  

 

Quadro 10 – Classificação dos resíduos domiciliares e sua descrição 

MATERIAL DESCRIÇÃO 

Plásticos Todos os tipos de materiais plásticos, tais como, 
sacos de lixo, sacolinhas, embalagens, plásticos 
duros, garrafas plásticas, etc. 

Vidros Frascos e cacos de vidro 
Metais Todas as sucatas de alumínio, ferro, aço, latas, 

pregos, moedas, etc. 

Papéis Jornal, papelão, embalagens e outros  
Borrachas Tiras de chinelo, pneu 

Têxteis Tecido, trapo e couro 
Madeiras Madeiras 

Pedras e cerâmica Pedras e cerâmica 
Fração pastosa ou pasta Matéria orgânica, solos e outros materiais sem 

possibilidade de separação 

Fonte: SÃO MATEUS (2008) 

 

Os resíduos foram transportados até um local cimentado e coberto, onde foram 

misturados e homogeneizados sobre uma mesa. Em seguida, os componentes dos  
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resíduos foram separados manualmente, conforme quadro 10 e Apêndice 4 e 

colocados em baldes identificados e colocados em  sacos plásticos vedados (para 

evitar alteração de umidade), identificados, pesados.  

Após, tal processo, os resíduos foram encaminhados para um laboratório, para 

secagem em estufa a 70º C até constância de peso. O percentual de cada 

componente do resíduo será determinado em base úmida e posteriormente em base 

seca, para evitar distorções, pois cada resíduo possui capacidade de retenção de 

umidade muito diferenciada. O que afeta o cálculo da composição e, 

consequentemente, as análises que dependem dela como, por exemplo, a estimativa 

do potencial de geração de biogás e as estimativas de geração de chorume 

(MACHADO, 2006). Para efeito da presente pesquisa, serão considerados apenas a 

peso seco da matéria orgânica. 

Foram realizadas duas caracterizações na área urbana: uma no período de junho de 

2009 e outra em janeiro de 2010. Nos resíduos Rurais, as famílias selecionadas 

juntavam seus resíduos por uma semana, para depois serem coletados. Cabe 

ressaltar, que tal procedimento, não se propõe a exaurir as diversidades que constitui 

o fluxo de resíduos desta área, mais de trazer à discussão possibilidades e caminhos 

para novas pesquisas e discussões que visem contribuir com profundidade, para o 

conhecimento de características quantitativas e qualitativas dos resíduos no município.  

A primeira composição gravimétrica dos RSU, no período das Festas Juninas 

contradisse as indicações técnicas que orientam a não realização nestes períodos 

(BIDONE, 1999). A decisão foi tomada exatamente pelas características qualitativas 

do trabalho e para conhecer a produção de resíduos do município num período atípico. 

Buscando pensar o processo, num período que o município encontra-se totalmente 

envolvido com as festividades. A segunda caracterização, em Janeiro de 2010. Uma 

caracterização ocorreu no verão e outra no inverno, que se constituem segundo 

autores como Bidone (1999) e Carvalho (2005), elementos que influenciam a geração 

de resíduos, bem como sua composição.  

O conhecimento da composição gravimétrica dos resíduos contribui para a escolha da 

melhor tecnologia para o manuseio, tratamento e/ou aproveitamento e destinação final 

dos resíduos sólidos. Nesta perspectiva, foram escolhidos dois roteiros para a 

realização das amostragens. O critério dos locais utilizado relacionou-se a ocupação 

mista, de comércio e residências, no determinado roteiro. Isto porque, o estudo 

pretende trazer uma generalização, da composição gravimétrica dos resíduos sólidos  
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do município de Santo Estevão.  Segundo Carvalho (2005), a delimitação da 

quantidade de amostra a ser coletada depende dos objetivos a que se propõe a 

caracterização. 

Na primeira caracterização, os resíduos encaminhados para o laboratório da UEFS-

DTEC, para secagem em estufa a 70º C, tiveram um remanejamento, por insuficiência 

de estufas. Portanto, vidros, plásticos, papéis, metais e demais resíduos tiveram que 

ser colocados em bandejas e dispostos em área coberta do Pátio de Compostagem do 

Núcleo de Estudos e Educação Ambiental da UEFS. Na segunda caracterização, os 

resíduos foram secados no Município de Santo Estevão e para subsidiar tal processo, 

foram criadas duas estufas solares, que subsidiaram a secagem da matéria orgânica 

(fração pastosa).  

A estufa solar foi construída (Apêndice 5), aproveitando caixas de isopor, isoladas 

termicamente por papel alumínio e com uma cobertura de vidro transparente para 

permitir a entrada de raios solares. Ressalta-se que diversas técnicas de construção 

de estufas solares são desenvolvidas como alternativas, para fornos e fogões.  Moura 

(2007) avaliou de forma positiva a eficácia de fogão solar tipo caixa. A UFSC (2008) 

avaliou o grande potencial de estufas solares para substituir fornos de pão em 

padarias. Stangerlin (2009) avaliou o seu uso como sua possibilidade para secagem 

de madeira. Porém, não se encontrou registros de utilização dessa técnica milenar 

para experimentos de secagem de resíduos sólidos. Esta técnica se mostrou muito 

eficiente e precisam ser desenvolvidos novos estudos para subsidiar novas 

possibilidades de aplicação, tendo em vista a falta de recursos e equipamentos nas 

Universidades, mais acima de tudo em prefeituras, e outras instituições que 

necessitem realizar caracterizações de seus resíduos de forma eficiente e 

cientificamente aceitas. 

O percentual de cada componente do resíduo foi determinado em base úmida e, 

posteriormente, em base seca (apêndices), para evitar distorções, pois cada resíduo 

possui capacidade de retenção de umidade muito diferenciada. Isto afeta o cálculo da 

composição e, consequentemente, as análises que dependem dela como, por 

exemplo, a estimativa do potencial de geração de biogás e as estimativas de geração 

de chorume (MACHADO, 2006).  

Para efeito desta discussão, serão analisadas as características de perda de massa 

de água da fração orgânica, que tiveram uma média de tempo de 2 meses para  
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estabilizar a perda de massa de água. A estufa solar demonstrou uma eficácia 

semelhante à estufa de laboratório no processo. 

Para realização da composição gravimétrica nas áreas rurais, selecionou-se a 

comunidade do Km 50, às margens da Br 116, bem estruturada e mobilizada, que 

conquistaram coleta municipal semanalmente há três anos; a Comunidade do Sítio, 

com adensamento populacional, porém sem coleta de resíduos pelo município e a 

Comunidade de Capoeira do Ribeiro/Uruçu, que se constitui com moradias distantes, 

sem infraestrurura urbana, ou seja, uma área tipicamente rural.  

Na comunidade do km 50 os resíduos eram coletados no ponto onde a comunidade 

dispunha seus resíduos semanalmente. Foram coletados aleatoriamente nos tonéis, 

que os moradores acumulam seus resíduos durante a semana 150 litros de resíduos 

(mesma quantidade das caracterizações realizadas nas áreas urbanas), para posterior 

segregação na cidade – no pátio da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente. 

Porém, nas comunidades onde não havia coleta regular, fez-se o convite das famílias 

para a participação na pesquisa, caso aceitassem, estas, reservariam seus resíduos 

por uma semana para posterior caracterização física. Foram caracterizadas três 

comunidades com residências dispersas. Ressalta-se que, em cada comunidade rural 

ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2010 e só foi realizada uma amostragem por 

conta da distância existente entre as residências, que dificultou a repetição do 

procedimento metodológico em outro período como ocorreu na área urbana.  

Para caracterização do Sistema Gestão dos RSU de Santo Estevão, reuniu-se com os 

gestores municipais e os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente (SEOBS) - responsável pelo gerenciamento de resíduos no 

município. Buscou-se conhecer o tipo e quantidade de equipamentos utilizados, os 

roteiros de coleta e sua freqüência e como ocorre a coleta dos diferentes tipos de 

resíduos. Bem como, a população beneficiada, distribuição trabalho e dos recursos, 

manutenção e substituição de veículos de coleta. Além disso, se objetivou conhecer 

estratégias, dificuldades, políticas públicas e preocupações políticas e ambientais 

relacionadas ao setor de resíduos sólidos. Também, fizeram-se observações às 

rotinas dos servidores, nos processos de varrição e coleta pública. 

ETAPA 02 – Realização de atividades de formação e Educação Ambiental, com 

participação de representantes sociais e da comunidade (janeiro a março); Foram  
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estruturados dois momentos de mobilização social, a I Conferencia de Meio Ambiente 

e o I Curso de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos. 

ETAPA 03 – Construção de proposta de gestão de resíduos sólidos para o município, 

integrando as necessidades das comunidades urbanas e rurais (março a junho). A 

partir do levantamento de demandas do município junto à comunidade, gestores e nas 

atividades participativa, elaborou-se uma proposta para a gestão de resíduos sólidos 

do município. 

 

 

5 RESULTADOS E  DISCUSSÃO  

 

5.1 Gestão de Resíduos Sólidos em Santo Estevão – BA 

 

No município de Santo Estevão a administração do processo de gerenciamento dos 

RSU é feita pela Secretaria de Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEOBS). 

Tal serviço é gerenciado por três chefes, um geral de todos os serviços públicos, um 

chefe da coleta e outro da limpeza e varrição das vias públicas e do centro de 

abastecimento (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura da gestão do Serviço de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos 

de Santo Estevão. 

ELABORAÇÃO: Joseane Moura de Santana  
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O município conta com o trabalho de 70 profissionais, dentre esses, 16 coletadores, 4 

motoristas, 47 garis que trabalham na varrição das ruas e na limpeza do centro de 

abastecimento. A SEOBS é responsável pela varrição, coleta, transferência e 

Disposição Final (Figura 4). 

 

Figura 4 – Estrutura do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos no Município 

de Santo Estevão 

ELABORAÇÃO: Joseane Moura de Santana 

 

Para o sistema de coleta, a zona urbana é dividida em 7 roteiros, que são atendidos 

diariamente e um nos domingos. O processo de coleta e transferência de resíduos é 

feito por dois compactadores e uma caçamba. São realizados por 4 motoristas e 14 

coletadores, que coletam  manualmente os sacos com resíduos domésticos de casa 

em casa e perfazem um total de 6 a 7 viagens diárias de segunda a sábado e 

encaminham para o destino final. Nos domingos um compactador faz coleta em 5% 

das comunidades rurais. 

Com relação aos roteiros, houve recentemente uma reestruturação nos horários de 

atendimento do centro da cidade, do período diurno para o período noturno, para se 

adequar aos horários do comércio e da varrição pelos garis, evitando que o centro da 

cidade ficasse com resíduos dispostos nas ruas durante os dias. 
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O custo de serviço e limpeza urbana (R$/tonelada) é maior nos municípios de menor 

população (JUCÁ, 2010). Segundo Strauch (2008), os municípios brasileiros gastam 

entre 5% e 12% de todo o seu orçamento na prestação dos serviços de coleta e 

destinação dos resíduos. Segundo a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, o Município de Santo Estevão compromete cerca de 7% de seus recursos 

originários na gestão de resíduos sólidos. 

 

5.2 Caracterização dos Resíduos Gerados no município de Santo Estevão 

 

Em 2009, a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município de 

Santo Estevão, contabilizou uma produção de 28.845 m3 de resíduos (Quadro 11 e 

Figura 5).  

 

Quadro 11 – Geração mensal e total de Resíduos Sólidos em m3 no município de 

Santo Estevão no ano de 2009 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL OGO SET OUT NOV DEZ 
 
TOTAL 

2.290 2.315 2.545 2.205 2.355 2.335 2.275 2.360 2.625 2.565 2.375 2.600 

 

28.845 

Fonte: Relatórios da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

 

Figura 5 – Estimativas da Coleta de Resíduos Sólidos - Santo Estevão (m3) – 2009 

Fonte:  Relatório de 2009 da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Santo 

Estevão 
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O Ibam (2001) considera uma densidade média de 230kg/m3 para o peso específico 

dos resíduos sólidos domiciliares, de 280kg/m3 para o peso específico dos resíduos de 

serviços de saúde e de 1.300kg/m3 para o peso específico de entulho de obras, na 

ausência de dados mais precisos. Nesse caso, tem-se uma produção anual de 8.076 

toneladas de resíduos, cerca de 20 toneladas diárias. Considerando que a coleta 

atinge basicamente a área urbana, e o município tem uma população urbana estimada 

pelo IBGE (2007) de 23.558 habitantes, estima-se a produção média de 1,178 gramas 

de resíduos doméstico por habitante em 2009. A estimativa média de geração per 

capita dos resíduos (kg/hab/dia) é 0,870/hab/dia no Brasil. A geração de resíduos é 

proporcional a população do município, dentre outros aspectos, tais como, cultura, 

nível econômico e educacional (JUCÁ, 2002). No que se refere às médias das 

composições gravimétricas dos resíduos sólidos no município, obteve-se os seguintes 

dados para a área urbana (Tabela 3): 

 

Tabela 3 - Médias das composições gravimétricas em base úmida dos resíduos 

sólidos na área urbana de Santo Estevão 

 
 
 

A primeira caracterização teve uma composição de 54,37% de matéria orgânica, 

enquanto que na segunda caracterização 68,62%.Tal diferença pode ter ocorrido por 

conta da diversidade em que ocorreram os dois diagnósticos. Um no período junino 

 
 

Componentes 

Caracterização 1 Caracterização 2  
 

Média 
% de cada 
componente 

(base úmida) 

% de cada 
componente 

(base úmida) 

Matéria orgânica 54,37 68,62 61,49 

Têxteis 2,86 1,12 1,99 

Tetrapak  0,85 0,28 0,57 

Vidro 4,78 1,93 3,35 

Sacos plásticos 11,27 7,78 9,53 

Garrafa PET 2,82 1,78 2,30 

Papéis  1,96 4,11 3,04 

Metais 2,22 3,83 3,03 

Copo descartável  0,60 0,11 0,35 

Madeira 0,85 0,23 0,54 

Casca de coco 4,69 0,51 2,60 

Papel higiênico, gel das fraldas e 
algodão 

7,94 5,01 6,48 

Pedras cerâmicas  1,45 4,48 2,96 

Ossos 0,94 0,49 0,72 

Borracha 2,05 0,12 1,08 

Plásticos não recicláveis e 
laminados  

0,34 0,23 0,29 

Total 100 100 100 
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(26 de junho de 2009), e a matéria orgânica compunha-se basicamente de palhas de 

milho, cascas de amendoim, de laranja e poucos restos de alimentos e outras frutas 

mais pesadas. Na segunda caracterização, que ocorreu seis meses após (26 de 

janeiro de 2010), onde, na cidade era período das frutas da época, mangas e cajus, 

que se encontravam em grande quantidade em meio aos resíduos orgânicos. Nas 

duas caracterizações foi possível observar, restos de varrição de quintal (folhas e 

terra) que é costume da comunidade descartar para ser recolhido pela coleta, junto 

com os outros resíduos domésticos. A média, entre as duas caracterizações, é 

61,49%, que coincide com as estimativas da percentagem média de materiais 

orgânicos adotadas pelo IBAM (2001) para a realidade brasileira, que é na ordem de 

65%.   

Segundo Ebot (2008), os bairros de classe média possuem grande  quantidades de 

resíduos biodegradáveis provenientes de jardins, contrastando com os bairros de 

baixa renda, onde a maioria dos resíduos biodegradáveis são recuperados para uso 

em cultivos no próprio loteamento. Ressalta-se que foi observado, grande quantidade 

de resíduos de jardins nos resíduos domésticos caracterizados em Santo Estevão. As 

entrevistas e observações relataram que a população indistintamente, possui quintais 

grandes, costumam varre-los e jogar restos de terras e folhagem para o recolhimento 

pelo sistema de coleta pública. 

Existe grande potencial para aproveitamento destes resíduos em processos de 

compostagem, seja em nível doméstico, seja a partir de um projeto municipal. A 

organização de uma Unidade de Compostagem e o seu incentivo em nível doméstico 

representaria uma redução significativa de resíduos do destino final. Hazra (2009) 

ressalta que, resíduos de cozinha e quintal se separados dos demais resíduos, podem 

ser utilizados para compostagem sob condições naturais ou em reatores projetados, 

de forma eficiente e econômica. Esse procedimento irá reduzir drasticamente a 

quantidade de resíduos a serem dispostos no aterro, prolongando sua vida útil e 

possibilitando avultados investimentos, necessários para a aquisição de terras. Além 

disso, a manutenção de um aterro com materiais não biodegradáveis é mais fácil do 

que com materiais biodegradáveis.  Hazraa (op cit.) também ressalta a importância do 

planejamento adequado, pois sua inexistência subestima as taxas de geração de 

resíduos, leva a escassez de trabalho, a deficiência de gestão e o planejamento de 

rotas impróprias, resultando em coletas insuficientes e transporte inadequado.  

O processo de compostagem, também, reduziria a quantidade de chorume a ser 

gerado e possibilitaria a produção de composto que poderia ser utilizado nas praças e 
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jardins da cidade, bem como, doados para agricultores familiares. Como pode ser 

observada na figura 6, a matéria orgânica possui um grande teor de umidade, na faixa 

de 70,5 na primeira caracterização e 51% na segunda caracterização. Isso representa 

239% de massa da água e 184% de massa de água respectivamente. Pôde-se 

observar que, a perda de água na matéria orgânica, ocorreu de forma intensa 

principalmente nos primeiros 30 dias, se estabilizando com 60 dias (Figura 6). 

 

 

Figura 6 -  Massa de água presente em %, na fração orgânica nas Caracterizações da 

área urbana 

ELABORAÇÃO: Joseane Moura de Santana 

 

Com relação aos outros resíduos recicláveis (plástico, metal, vidro e papel), o 

município apresentou um potencial, em torno de 22,2% de recicláveis, na média entre 

as duas caracterizações. Isso significa um total de cerca de 1.400 toneladas por ano 

de materiais com potencial de recicláveis. Porém, segundo sucateiros, entrevista à 

cooperativas, e ao próprios catadores, não há mercado na região para determinados 

materiais como as sacolinhas plásticas, que constituem um grande problema na 

região, principalmente nas comunidades rurais, onde a medida que se espalham pelos 

pastos causam morte de animais com sua ingestão. 

Com relação às quantidades de papel produzidas, no estudo em Santo Estevão, foram 

identificados apenas 1,96%, na primeira caracterização e 4,11% na segunda 

caracterização. O que pode indicar duas possibilidades: primeiro, a existência de 
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catadores de rua (KANAT, 2010) e em segundo lugar, indícios de comunidade com 

renda baixa (IBAM, 2001, CEMPRE, 2000, ANDRADE, 2008). No referente aos 

metais, a média brasileira é geralmente estimada em torno de 4% (IBAM, 2001), sendo 

identificada no estudo uma média de 2,22% na primeira caracterização e 3,83% na 

segunda caracterização, ressaltando o pouco uso de enlatados nos períodos 

estudados. Com relação aos vidros, na primeira caracterização obteve-se 4,78% e na 

segunda caracterização 1,93%. Na primeira caracterização, houve uma maior 

incidência de vidros, o que pode ressaltar o grande consumo de bebidas em litros de 

vidro, tais como os licores, no período junino. 

Em relação aos plásticos, o IBAM (2001), considera 3% para a média de geração 

brasileira, porém, em Santo estevão, obteve-se um média de 9,52% sacolinas, 2,3% 

de garrafas pet, 0,35% de copos descartáveis e 0,28% de plásticos laminados entre a 

primeira e a segunda caracterização, o que demonstra o grande consumo de 

embalagens plásticas no município. O excesso de peso pode estar relacionado ao alto 

teor de umidade evidenciada nos resíduos. Também, segundo Ebot (2008), o fluxo de 

resíduos varia de acordo com suas fontes de geração, bem como a classificação 

sócio-econômica da localidade. Segundo o autor, proporcionalmente maiores 

quantidades de resíduos biodegradáveis e plásticos serão resultantes de bairros de 

classe média. As possíveis razões para isso incluem a riqueza e o aumento do uso de 

alimentos embalados e materiais (ligada aos estilos de vida conveniência e aspirações 

para ser mais "ocidental"). Sendo que, a contribuição de plástico (polietileno, peso 

leve), geralmente reflete o aumento da utilização deste material para embalagens no 

setor de varejo. Nos bairros de renda média, além da embalagem plástica, há também 

descartados brinquedos e produtos eletrônicos. Neste sentido, Vaz (2003), preocupa-

se com a grande geração de resíduos de poliolefínico, por não possuir mercado na 

região de Feira de Santana, centro regional, ao qual se insere o município de Santo 

Estevão. 

Ebot (2008), também, destaca que os metais e vidro são reutilizados para venda de 

produtos, tais como óleos, querozenes, em, lojas, bares, oficinas mecânicas, etc, 

removendo grande parte desses resíduos do fluxo e ganhando valor de mercado. No 

município de Santo Estevão, essa prática é muito observada, porém, em pequena 

quantidade, uma vez que as embalagens de vidro e metais, tem sido abusivamente 

substituídas por embalagens “Tetra Pack” ou pelas garrafas PET, muito reutilizadas 

para guardar sementes e água nas comunidades rurais, e nas urbanas, para 

fabricação de detergentes, água na geladeira.  
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Segundo Xavier (2006), os plásticos constituem-se uma pequena mais significativa 

parcela no fluxo de geração dos resíduos. O autor ressalta como a produção de 

embalagens plásticas contribuíram para a substituição de matérias primas como a 

madeira, ossos, lã, bambu, marfim, casco de tartaruga, entre outras, representando 

um ganho ambiental, visto que, a exploração destes materiais compremetriam 

seriamente os recursos naturais já escassos. Porém, destaca o fato de que, apesar de 

serem estéticos, econômicos e funcionais, apresentam pouca degradabilidade, 

terminam por permanecerem por longos períodos na natureza, poluindo visual e 

quimicamente o ambiente. A estratégia da reciclagem deve ser introduzida, entretanto, 

devendo-se considerar a infinidade de materiais com os quais são compostos, sejam, 

os HDPE - Polietileno de alta densidade, PET - Poli(tereftalato de etileno), PVC – 

Poli(cloreto de vinila), PP - Polipropileno e PS - Poliestireno, sendo os três primeiros 

os mais utilizados para envase.  

No município de Santo Estevão, segundo caracterizações realizadas em junho (2009) 

e janeiro (2010)  os vasilhames PET, representam 16% do consumo de plásticos nas 

áreas urbanas. Ressalta-se que existe uma grande tendencia à reutilização desses 

materiais para engarrafar detergentes, produtos domésticos, alimentos e para a venda 

para a reciclagem. A outra concentração diz respeito basicamente à grande presença 

de sacolas plásticas,  de supermercado nos dois espaços.  

Nesse sentido, o desenvolvimento de um trabalho, basicamente, envolvendo uma 

campanha de motivação para que os moradores levem sacolas retornáveis aos 

supermercados e à padaria, pode contribuir para a redução desse material no fluxo de 

resíduos. Esta perspectiva já é adotada por grandes supermercados, que muitas 

vezes oferecem descontos aos clientes por levarem seu próprio recipiente. No 

município de Santo Estevão, uma Rede de Supermercados já aplica esta política, que 

poderia ser estendida a outros comércios. O poder público pode apoiar e motivar estas 

iniciativas, através da redução de impostos locais, definição de legislações e decretos 

específicos. Tais alternativas têm sido aplicadas em cidades como Porto Alegre 

através da lei a Lei 13.272/2009, que permite apenas o uso de sacolas aprovadas 

pelas Normas da ABNT e no Rio de Janeiro através da Lei 5.502/09, que entrou em 

vigor em julho de 2010, e restringe o uso de sacolas plásticas em supermercados. 

Algumas críticas incidem sobre tais decisões, visto que, as sacolinas plásticas 

terminam sendo utilizadas para encaminhamento dos próprios resíduos sólidos. 

O uso de sacolas biodegradáveis, também, poderia ser uma alternativa. Porém, hoje 

tem-se inserido o plástico oxi-biodegradável no mercado, garante uma vantagem em 
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relação aos plásticos convencionais que se degradam muito lentamente, e ocupam 

espaço nos aterros e lixões e contribuem para a redução dos resíduos sólidos 

urbanos. Segundo GMCJ (2008) os plásticos oxi-biodegradáveis pertencem à 

categoria dos polímeros à base de poliolefinas tradicionais (polietileno, polipropileno e 

poliestireno), nas quais é adicionado um catalisador que acelera a oxidação do 

polímero, causando sua “quebra” em moléculas menores. O que não garante, no 

entanto, que as características químicas e contaminantes destes polímeros sejam 

também desfeitas. Nesse sentido, várias pesquisas em universidades como a 

UNICAMP, UFMT, e outros centros de pesquisa, têm desenvolvido polímeros 

biológicos, a base de mandioca, milho e outros cereais, que garantem total 

biodegradabilidade, produção de bioplásticos, basicamente a partir de amidos e 

materiais biológicos. Não obstante, a esta perspectiva, ressalta-se que um dos 

grandes problemas das novas tecnologias sustentáveis está no custo, que são 

relativamente altos.  

Com relação às possibilidades de reciclagem do plático cabe ressaltar que é 

necessário que a indústria reduza o número de resinas empregadas nas embalagens. 

Também, desenhando projetos que facilitem a separação de componentes, evitando-

se o uso de embalagens multimarcas, adesivos e rótulos (XAVIER, 2006).  

Diante dos grandes impactos decorrente da produção e do uso indiscriminado de 

embalagens plásticas, a nova Política de Resíduos Sólidos do Brasil tem muito a 

contribuir, através dos princípios do Poluidor Pagador e da avaliação do ciclo de vida 

dos Produtos, que transfere responsabilidades sobre todo o processo pré e pós 

geração dos resíduos. 

No concernente aos processos de reciclagem em disversos países, a partir de dados 

de 2006 do Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA, observa-se 

que, os países europeus como a Grécia (92%), Portugal (75%) e Reino Unido (74%) 

confinam mais seus resíduos domésticos em aterros sanitários que os E.U.A. (55%). 

Na Alemanha, o programa de reciclagem possibilita um desvio de 57%, enquanto os 

E.U.A. recicla cerca de 33% dos seus resíduos sólidos urbanos. Outros países com 

maiores percentagens de reciclagem são os Países Baixos (64%), Áustria (59%) e 

Bélgica (52%). Em comparação com a taxa de incineração os E.U.A. destina apenas 

12%. Essas percentagens de combustão são relativamente mais elevadas na 

Dinamarca (54%), Suécia (45%), Luxemburgo (42%), Bélgica (36%) e França (34%).  
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Fehr (2000), discute que é preciso considerar nos projetos de gestão de resíduos 

sólidos municipais, a importância de desviar a maior quantidade possível de resíduos 

dos aterros, a fim de garantir a extensão sua vida útil. O autor considera também  que, 

o primeiro objetivo de um modelo de gestão remete necessariamente para a recolha 

seletiva e no aproveitamento do material biodegradável.  Entretando, o desafio 

consiste na identificação de um mercado para o composto.  

 

 
5.3 Caracterização da Gestão de Resíduos no espaço Rural de Santo Estevão 

 

Foram analisadas a composição gravimétrica dos resíduos sólidos de áreas rurais 

dispersas e núcleos rurais. Obtiveram-se os seguintes dados: 

Tabela 4 - Médias das composições gravimétricas em base úmida dos resíduos 

sólidos no município de Santo Estevão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No município de Santo Estevão, na maioria dos núcleos rurais, existe coleta uma vez 

por semana. A comunidade de Conga é um exemplo de comunidade que possui 

coleta, com a prefeitura realizando o serviço duas vezes na semana. Os entrevistados 

na comunidade afirmaram queimar seus resíduos, ou disporem a céu aberto, por 

considerarem complicado guardar os resíduos até o dia da coleta, e outros, disseram 

que os servidores às vezes não pegavam todos os sacos de “lixo”. Situação que não 

foi verificada no Km 50. 

TIPO DE RESÍDUO ÁREA RURAL 
(núcleo rural) 

ÁREA RURAL 
(residências 

dispersas) 

 % % 

Plásticos 15.5 64.0 

Vidro 1.3 16.0 

Metais 1.3 10.0 

Papéis  4.3 10.0 

Borracha 0.0 0.0 

Têxteis 5.7 0.0 

Madeiras  0.0 0.0 

Pedras e cerâmicas  8.8 0.0 

Orgânicos  55.2 0.0 

Outros  3.4 0.0 

Resíduos Perigosos 5.2 0.0 

Total 100 100 
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No Km 50, uma das comunidades onde além das observações e preenchimento de 

formulários, foi feita a caracterização, a coleta ocorre uma vez por semana. A área da 

comunidade onde passa o caminhão da coleta é limpa e a população coloca seus 

resíduos nos tonéis, localizados nas esquinas de cada rua. Existe um total de 5 tonéis 

na comunidade. Porém, percebeu-se que um dia antes da coleta, estes já se 

encontram cheios, com resíduos dispostos no chão (Figura 7): 

 

  

Figura 7 - a - Armazenamento temporário de resíduos no núcleo de Km 50, área com 

coleta regular; b – disposição final de residências da comunidade no núcleo de Km 
50, na área sem coleta regular 
 
Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

A comunidade atendida, não se queixou do sistema de coleta. Porém, nas ruas mais 

distantes do núcleo, onde não passa o caminhão de coleta, foram observados vários 

pontos de resíduos dispostos a céu aberto, restos de queima de resíduos e muitos 

sacos plásticos espalhados nos terrenos baldios, nas estradas e nas praças.  

Os resíduos da comunidade do km 50 muito se assemelham com os resíduos das 

áreas urbanas. Situação que também foi evidenciada em caracterizações em 

comunidades semelhantes por outros pesquisadores, como por exemplo Dias (2008), 

no Arraial de São Francisco da Mombaça – Bahia e Martins (2009), no Assentamento 

Rural Luz/ Luziana (Paraná). Estes autores afirmam que os resíduos encontrados na 

comunidade de estudo, são similares aos resíduos encontrados em meio urbano, 

porém em menor quantidade. 

Segundo as entrevistas realizadas, 90% dos moradores afirmam reaproveitar os restos 

de alimentos em plantas e para alimentação de animais. Porém no processo de 

caracterização dos resíduos produzidos durante a semana na comunidade, a 
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quantidade de resíduos orgânicos foram semelhantes à área urbana, porém em 

menores quantidades. 

Na área rural com residências dispersas, obtiveram-se os seguintes dados (Figura 8):  

 

Figura 8 – Composição Gravimétrica de Resíduos em áreas rurais com residências 

dispersas 

Com relação à composição gravimétrica dos resíduos sólidos das áreas rurais 

dispersas, não foram encontrados resíduos orgânicos. Nas entrevistas foi identificado 

que a maioria das famílias utiliza os resíduos como alimentação para os animais ou 

utiliza para adubar as plantas. Essas famílias, no entanto, não fazem compostagem 

com os resíduos, o que não permite a liberação dos micro e macronutrientes de forma 

adequada e poderia potencializar esta técnica, bem como, seus resultados. Também, 

no concernente aos resíduos recicláveis, cabe salientar que predominam os plásticos 

com 64%, 10% de metais e de papéis e 16% de vidro. Foi observado que, a maioria 

das famílias acumulava o vidro pra posteriormente vender, além dos metais que 

possuem algum valor. 

Chung  (2008) ressalta que muitas vezes se subestima as ações que já são 

desenvolvidas nas famílias e nas comunidades. Ressalta, o exemplo da China, onde 

as comunidades rurais e urbanas, realizam a separação, dos seus resíduos, devido ao 

valor do resgate dos materiais recicláveis. Nestes casos, para os decisores políticos, a 

preocupação não deve ser sobre se o público sabe como separar o lixo, mas sim 

sobre a forma de motivá-los para separar os resíduos para o bem da sociedade, e 

como manter um mercado eficaz em materiais recicláveis. Em diversas comunidades 

rurais de Santo Estevão, essa prática foi observada, onde crianças e adultos reservam 

seus resíduos com potencial econômico para venderem aos sucateiros que passam 

nas comunidades comprando recicláveis, ou trocando por doces para as crianças. E, 

64%

16%

10%
10%
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muitas vezes, estes levam os recicláceis para o centro da cidade para venderem aos 

sucateiros. 

 
 
Figura  9 -  Destino dos Resíduos Áreas Rurais 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

As observações nas áreas rurais de Santo Estevão comprova que, a gestão de 

resíduos sólidos nas áreas rurais continua à margem das políticas para o setor (Figura 

9). Porém, algumas situações que se deflagram, demonstram a urgência de se 

repensar esse modelo e buscar alternativas sérias para equacionar esta questão. Cita-

se como exemplo, a epidemia de Leishmaniose, que ocorre atualmente na 

comunidade de Castro Alves no município de Santo Estevão, onde o mosquito 

(Flebotomíneo), vetor da doença, encontra abrigo fácil, nos resíduos acumulados nos 

quintais da comunidade, pois, mesmo sendo comum, a prática inadequada da queima, 

esta só é realizada periodicamente. Muitos casos de dengue também foram 

diagnosticados pela Secretaria de Saúde do município, refletindo o acondicionamento 

de água em vasilhames sem tampas e demais recipientes que se constituem em foco 

do mosquito transmissor. Esses fatos nos fazem considerar que, as regiões sem ao 

mínimo uma coleta regular, bem como, um trabalho de educação ambiental 

sistematizado se constituem uma situação de risco à própria comunidade. 

De acordo com Darolt (2008), a realidade evidencia que os resíduos produzidos nas 

áreas rurais têm custo elevado e é mais difícil que a coleta urbana. Situação que leva 

os agricultores a adotarem as práticas de queima ou simplesmente enterrar seus 

resíduos.  
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Os efeitos da queima de resíduos urbanos, segundo Carvalho (2010), a partir dos 

estudos de vários autores como Bordado (1999) e Ferreira (1999), é geração de 

dioxinas e furanos na atmosfera. Segundo a autora, esta é a principal fonte destas 

toxinas. Ressalta que, estas substâncias se acumulam no corpo humano ao ingerir 

alimentos contaminados, que só podem eliminá-las através da biotransformação ou 

através da placenta, para o feto e/ou através do leite materno, rico em gorduras. A 

autora aponta que, entre os principais efeitos relacionados ao acúmulo destas 

substâncias nos organismos estão as seguintes consequências: Imunosupressão; 

alterações na diferenciação dos linfócitos T (Sistema Imunitário); problemas cognitivos 

e de desenvolvimento psicomotor; neurotoxicidade (Sistema Nervoso); endometriose e 

problemas de reprodução (Sistema Reprodutor); efeitos no normal desenvolvimento 

das características sexuais na puberdade, disrupção das funções endócrinas (Sistema 

Endócrino) e; aumento da incidência de diversos tipos de cancro (Sistema Endócrino). 

A autora ressalta também que uma das preocupações maiores nos dias atuais é 

evidenciar se estas substâncias possuem efeitos carcinogénico em animais e 

humanos.  

Com relação à geração dos resíduos sólidos nos ambientes rurais, observou-se que, 

independente se em núcleos ou áreas dispersas, estes possuem uma geração de 

resíduos muito semelhantes com o urbano. Observou-se também, através dos 

formulários aplicados às famílias rurais que, o modo de vida rural também se 

assemelha como o modo de vida urbano, convalidando as proposições de Silva 

(2008), que ressalta o novo rural brasileiro. Foi evidenciado que no espaço rural do 

município de Santo Estevão constitui-se um espaço de moradia para trabalhadores 

urbanos, que ressaltam a tranquilidade de se viver no campo em relação à vida no 

espaço urbano.  

Em sua maioria, o espaço rural de Santo Estevão já oferece os serviços de água, 

encanada e iluminação elétrica. Geralmente, as famílias, criam poucos animais, 

plantam anualmente milho e feijão por tradição, que geralmente são destinados para a 

alimentação da família e dos animais, com apenas um pequeno excedente que é 

comercializado.  Com relação às profissões dos entrevistados, 90% dos entrevistados 

afirmaram que apenas da “roça”, não é possível sobreviver, sendo preciso garantir 

outra outro meio de sobrevivência. No quesito, mudariam da área rural para a cidade, 

todos responderam que não, por ser tranquila, boa vizinhança, apesar de que, 20% 

dos entrevistados, afirmaram que sairiam para poder trabalhar ou por questões 

referentes ao lazer, porém gostariam de continuar tendo uma casa na zona rural.  
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Das residências entrevistadas, todas possuíam iluminação pública, e equipamentos 

como televisão e geladeira. Em relação ao abastecimento de água, 20% dos 

entrevistados, especificamente na comunidade de Capoeira do Ribeiro, não possuem 

água encanada, e utilizam água de “fontes” ou “barreiros”, e abastecimento através de 

carros pipas, com água do rio Paraguaçu, através da prefeitura municipal, para sua 

sobrevivência. Nestes casos, uma alternativa adequada é o uso de cisternas rurais, 

que capta água da chuva, mas a comunidade reclama por água encanada. Já existem 

projetos da prefeitura e da Embasa no sentido encaminhar a água tratada para a 

comunidade. 

A predominância de idade entre os pesquisados são de até 21 anos, quando ainda 

estão estudando e após os 60 anos quando já estão aposentados. Tal situação 

evidencia uma tendência de esvaziamento do rural pelos adultos que buscam 

melhores alternativas de trabalho e estudos. Entre os 21 e 30 apenas 40% trabalham 

com a agricultura, percentagem que se mantém entre os 31 e 40 anos. Entre os 41 e 

60 anos, aumenta para cerca de 50% a quantidade pessoas que trabalham na 

agricultura. A partir dos 60 anos predominam aposentados, que já trabalham com a 

agricultura. 

 

Figura 10 - Comunidade de Lagoa Pequena, no município de Santo Estevão 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

Autores como Darolt (2002; 2008), Barbosa (2005), Lima (2005), Darolt (2008), Dias 

(2008), entre outros, ressaltam grande preocupação com a gestão de resíduos no 
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espaço rural (Figura 10), visto que, este já não se constitui apenas um espaço 

exclusivo de atividades agrícolas, mas, se constitui uma continuação do espaço 

urbano, envolvendo uma multiplicidade de atividades e bens de consumo. Hoje, o 

espaço rural já não se restringe a um espaço isolado, inclusive nos aspectos culturais, 

visto que, as comunidades rurais, nas últimas décadas, passaram a ter cada vez mais 

acesso a produtos do mundo urbano, influenciando, também, numa nova dinâmica na 

geração de resíduos.  

Segundo entrevista realizada à presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município de Santo Estevão, Jacierene Cristina e o Secretário de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, Walter Antonio de Oliveira Júnior, que já exerceu o cargo 

de diretor local da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola - EBDA, no 

município de Santo Estevão, a cerca de duas décadas atrás não haviam os problemas 

nas áreas rurais existentes na realidade, também suas características eram 

diferenciadas. A Feira do homem do campo era basicamente frutas, verduras e 

carnes, que eram comprados, geralmente com uma sacola de palha, conhecida como 

“bocapil”. Praticamente não se via sacos plásticos nas “roças”. Hoje, muito pelo 

contrário, existe facilidade de transporte, facilidade no acesso a bens de consumo, que 

são acompanhados de grande quantidade de embalagens, que tornou a geração de 

resíduo muito parecido com o urbano.  

De acordo com Barbosa (2005), existem poucos estudos relacionados aos resíduos 

urbanos no mundo rural, os quais em sua maioria se dedicam aos resíduos da 

agricultura, não existindo no Brasil, em nível de município, estudos que visem 

compreender o processo de geração dos resíduos em áreas rurais. Os Planos de 

Gestão de Resíduos Sólidos dos municípios precisam integrar esta realidade, e 

contribuir para a definição de políticas públicas para o setor. O autor ressalta, além 

disso, a importância do diagnóstico da geração de resíduos em cada realidade, para 

que se possam desenvolver alternativas adequadas às peculiaridades locais.  

 

5.4 Recursos e materiais humanos do gerenciamento de resíduos sólidos  no 

município de Santo Estevão 

 

A Prefeitura de Santo Estevão afirma gastar em torno de 7% dos recursos ordinários 

com a atual gestão. A cobrança necessária ou taxas específicas para o setor podem 
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ser muito desgastantes para o governo, pois, a sociedade não aceitaria com facilidade. 

Porém, têm buscado eficientizar os recursos existentes para oferecer o melhor 

possível à sociedade, bem como encontrar alternativas relacionadas à gestão 

compartilhada da destinação final e tem buscado financiamentos com órgãos 

estaduais e federais para o setor. O quadro 12 apresenta a quantidade de 

equipamentos utilizados na coleta dos resíduos bem como a estrutura gerencial 

existente. 

 

Quadro 12 – Equipamentos e estrutura da Gestão e Resíduos Sólidos no Município de 

Santo Estevão  

EQUIPAMENTO QUANT.  FUNÇÃO 

Caminhões 

compactadores 
 

4 2 – Coleta comum 

1 – Coleta em núcleos rurais  
1 – Coleta seletiva urbana e me núcleos rurais  
1 – Resíduos Sólidos de Saúde 

Caçambas  

Alugadas  

2 1 – Coleta de podas 

1 – Coleta de entulhos 

Prédio 01 1 – Ponto de apoio dos garis  
1 – Sede administrativa 

Garagem 01 1 – Guardar os caminhões compactadores e caçambas  
 

As aquisições de Epis ocorrem de forma anual: Mascaras, Luvas, bonés, botas, 2 

calças e 2 blusas de brim com a logomarca da prefeitura. Porém, observam-se muitos 

garis sem fardamento, evidenciando a necessidade de orientações de segurança do 

trabalho. 

 

Figura 11 – Processo de transferência dos RSU do município de Santo Estevão, Ba.  

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 
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O Processo de coleta porta-a-porta (Figura 11) é feito por 16 garis, que trabalham na 

coleta e 4 motoristas, predomina o sexo masculino. Com relação à escolaridade: 33% 

possuem entre a 5ª e a 6ª série. O mesmo índice ocorre para a faixa do ensino médio 

incompleto, tendo no grupo 1 universitário, que representa 6,6 % da amostra. 

No que se refere aos garis, que atuam nos processos de varrição das ruas, tem-se 

uma predominância de mulheres, tendo no grupo, 95%  de mulheres e 5% de homens. 

Com relação ao nível de escolaridade é relativamente inferior aos dos garis que atuam 

na coleta de resíduos. Deste modo, 15% são analfabetos, 21% possuem entre a 1ª e a 

2ª série, 33,3% possui de 3ª a 4ª série, 6% possui entre 5ª e 6ª, o índice se repete 

para as faixas da 7ª e 8ª e ensino médio completo. Com relação aos chefes dos 

setores, o Chefe Geral de Serviços possui o ensino médio completo, o chefe dos garis 

(varrição), a 8ª série e o chefe dos garis (coleta), o ensino médio incompleto. 

Segundo Elpes (2010), o trabalho dos garis é de fundamental importância para a 

sociedade. Ressalta-se que eles são peças fundamentais para uma gestão integrada e 

sustentável dos resíduos sólidos. Entretanto, para a prestação de um trabalho 

totalmente eficiente é preciso ter um profissional motivado. Porém, este profissional é 

muito desvalorizado e cercado de preconceitos. O desenvolvimento de processos de 

capacitação é essencial para garantir a qualidade do trabalho realizado, bem como, o 

desenvolvimento de campanhas educativas com a sociedade sobre a importância da 

profissão. De acordo com Elpes (2010), esses profissionais realizam suas atividades 

de forma árdua, com as mínimas condições de trabalho, expostos constantemente aos 

mais variados tipos riscos físicos e psicológicos. Também, os Garis estão sujeitos a 

altos riscos de acidentes de trabalho e a uma alta carga de trabalho que exige desses 

profissionais grandes esforços físicos e mentais, trazendo desse modo, danos a sua 

saúde e a um baixo rendimento no trabalho. Há cerca de 6 meses, um pneu de um 

caminhão compactador de coleta passou por cima da barriga de um gari em Santo 

Estevão, não chegou levar a morte, o deixou em estado grave, o que demonstra os 

riscos a que estes profissionais estão sujeitos. Também, os catadores não recebem 

adicional de insalubridade, que é um aspecto essencial a este trabalho, visto que, 

entram constantemente em contato com resíduos sólidos potencialmente 

contaminados. Situação que merece atenção e destaque nas políticas públicas para o 

setor. 
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5.5.1 Aspectos Sociais: Perfil dos catadores de materiais recicláveis no município 

de Santo Estevão 

Com relação aos aspectos sociais para a gestão dos resíduos sólidos municipais, 

traçou-se o perfil dos catadores do “lixão” de Santo Estavão, tendo em vista, avaliar 

possibilidades de integração dos estes trabalhores (Figura 12 a 17).  

 

 

 

 

Figura 12 - Sexo dos catadores do Município                                                              
de Santo Estevão, Ba 
 
 

Figura 13 – Idade dos catadores do                
Município de Santo Estevão,  

        
Figura 14 – Tempo de trabalho como 

catadores do Município de Santo Estevão, Ba 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Motivação para o trabalho                                            

Figura 15 – Escolaridade dos catadores 

do  Município de Santo Estevão, Ba 

 

Figura 17: Moradia/ trabalho dos catadores 

Fonte: Joseane Moura de Santana 
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Foram considerados neste diagnóstico os catadores de rua. Pois, segundo Kanat 

(2010), os  catadores de rua, separam os materiais recicláveis dos conteineres e 

sacos com resíduos nas ruas. Representando dinheiro para os mais pobres, 

especialmente nas áreas mais ricas, que saem coletando  materiais recicláveis dos 

contentores ou sacos plásticos  

De forma geral, os catadores de materiais recicláveis, hoje, já são reconhecidos pela 

nova Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego 

(CBOMTE, 2002). Os catadores são considerados, assim como os garis, um grupo 

fundamental para a conservação do meio ambiente (Ferreira, 2006). Conhecer seu 

perfil e integrá-lo à gestão de resíduos é essencial para identificar os desafios e as 

possibilidades de valorização desta categoria profissional. Para a pesquisa 

participaram doze catadores no “lixão”, que desenvolvem um trabalho permanente no 

local e quatro catadores da rua identificados.  

A amostra dos participantes constituiu-se predominantemente por homens (62%), com 

variação na idade entre 21 e 50 anos, sendo que 33% compreendem a faixa etária de 

31 a 35 anos (Figuras 12 e 13). Com relação à categoria tempo de trabalho como 

catadores, 54% dos mesmos disseram que estão nesta atividade por um período de 8 

a 10 anos (Figura 14). 

A grande maioria dos catadores (60%) tem como grau de escolaridade o ensino 

fundamental 1 incompleto e 23% são analfabetos (Figura 15). O baixo índice de 

escolaridade, associado ao desemprego, faz com que os catadores exerçam esta 

atividade, como forma de sobrevivência e por falta de alternativa, apesar de 60% 

afirmarem que se identificam com a profissão (Figura 16). A organização de uma 

cooperativa poderia fortalecer os catadores economicamente, visto que, dependem de 

atravessadores para vender suas mercadorias. Ressalta-se também que, a 

organização de cooperativas aumentaria a inserção social dos catadores, que fariam a 

ligação entre o consumidor e a indústria. A organização de cooperativas, também, 

contribuiria para aumentar a auto-estima de cada um destes trabalhadores. Ressalta-

se que 23% dos entrevistados trabalham fazendo a coleta nas ruas, quando abrem os 

sacos de resíduos dispostos na frente das residências e coletam o que possui valor 

antes do caminhão da coleta pública passar. Destes 54% moram relativamente 

distante do lixão (Figura 17). 

Com relação ao uso de equipamentos de segurança, apesar dos catadores 

reconhecerem os possíveis riscos, o único equipamento utilizado é a luva de tecido, 
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que uma fábrica de Calçados do município descarta no “lixão”. Outras luvas, eles 

acham que dificultam a garimpagem para seleção dos materiais recicláveis. Isso 

justifica os relatos de acidentes com cortes com cacos de vidro relatados.  

Os catadores de resíduos recicláveis também assumem uma importante função na 

sociedade, reduzindo quantidades significativas de RSU a serem destinados em 

aterros e vazadouros (Figura 18). Uma proposta de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos no município de Santo Estevão deve ser articulada com os catadores 

de materiais recicláveis, pois estimativas apontam que cerca de 25% dos resíduos no 

município têm um potencial para a reciclagem. Porém, a inserção dos catadores na 

GIRS não pode estar desarticulada de um processo de Educação Ambiental para a 

sociedade local e de projetos de coleta seletiva no município, visto que, essas ações 

fariam com que os materiais chegassem com melhor qualidade para os catadores, e 

estes conseguiriam agregar valor econômico no mercado de reciclagem. 

 

  

Figura 18 – Área de destino final de RSU do Município de Santo Estevão. a) Catador 

separando materiais recicláveis; b) e c) Forma de armazenamento utilizado pelos 
catadores. 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

Os catadores da rua afirmam que é melhor economicamente, e que nunca tiram 

menos que 1 salário mínimo, se realizarem as atividades de modo sistemático, e que 

não precisam trabalhar 8 horas diárias, como o grupo do “lixão”.  

Na entrevista aos servidores da prefeitura de Santo Estevão que trabalham no 

gerenciamento dos resíduos sólidos ficou evidenciado que a relação destes com os 

catadores é uma relação de cooperação, os catadores auxiliam na organização do 



84 

espaço onde serão depositados os resíduos. Também, são vistos como colaboradores 

do sistema, que contribuem para a redução dos resíduos. 

A construção de cooperativas e associações de catadores tem sido apontada como 

uma alternativa de organização destes grupos de trabalhadores, para garantir 

autonomia, direitos sociais e melhor qualidade de vida. Estes são reconhecidos 

internacionalmente como essenciais para a gestão de resíduos sólidos e que devem 

integrar o processo de gestão de resíduos sólidos (BAUD, 2001). 

Cabe salientar que, foram identificados outros agentes sociais que trabalham com os 

resíduos sólidos, os conhecidos como “sucateiros”, que compram resíduos dos 

catadores e que também compram recicláveis de moradores. Salienta-se também a 

importância de inserir estes no processo de gestão municipal, tornando-os parceiros. É 

de suma importância não existir concorrência entre os trabalhadores com resíduos e 

sim planejar um processo harmonioso com todos os já envolvidos no processo. Os 

“sucateiros”, profissionais instalados em local fixo no município, estão dispostos a 

colaborar com o trabalho da coleta, mais, segundo estes, é preciso amadurecer a 

idéia, pois consideram trabalhar com os catadores muito difícil. Questão que poderá 

ser amenizada com a construção de um processo com regras bem definidas. 

Baud (2001) considera em sua análise, segundo o fluxo de materiais recicláveis, nove 

categorias para o setor informal relacionado com os resíduos sólidos, classificados a 

partir do local onde ocorre a atividade de reciclagem, bem como, as atividades que 

estão envolvidas:  

Catadores que coletam materiais recicláveis em recipientes de resíduos sólidos 

ou deixados nas ruas.  

Catadores que recolhem materiais recicláveis a partir de locais de 

armazenamento temporário.  

Catadores que coletam materiais recicláveis dos locais de eliminação final.  

Os empregados domésticos / empregadas que recolhem materiais recicláveis 

das famílias, em seguida, vendê-los aos compradores de resíduos itinerantes.  

Compradores de resíduos itinerantes que compram materiais recicláveis porta a 

porta.  

Funcionários da coleta regular de resíduos sólidos urbanos que separam os 

resíduos e vendem para sucateiros. 

Sucateiros pequenos que compram os materiais recicláveis diretamente de 

catadores ou itinerantes.  
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Pequenas e grandes empresas que compram materiais recicláveis dos 

sucateiros. 

Intermediários que geralmente se conectam grandes empresas com os 

fabricantes. 

Para Baud (2001), o setor informal relacionado à coleta de recicláveis desempenha um 

papel significativo no desvio de materiais recicláveis. Sendo que, os catadores vêem 

os resíduos como um recurso e não como uma atividade de eliminação. Desta forma, 

é de grande importância a integração do setor informal para a Gestão de Resíduos 

Sólidos. A cooperação entre o setor informal e setor formal pode ser parte da solução 

para a GRSU. Nesta perspectiva, se discute a necessidade de existir um compromisso 

do setor público com este setor, que contribuirá para a garantia das cinco formas de 

capital, que afetam o bem-estar e pobreza: o capital financeiro, a estrutura física e 

infra-estrutura, o capital humano e social. Sendo importante que, antes de integrar o 

setor informal na GRSU, o primeiro passo deverá ser o aumento da capacidade do 

setor informal para agregar valor ao material coletado. O autor também ressalta alguns 

desafios, para o setor informal contribuir para GRSU, necessita de serviços básicos e 

de direitos sociais. E, por outro lado, a melhoria da coleta e das tecnologias irá limitar 

a contribuição do setor informal. 

Kanat (2010) chama a atenção para o fato de que mesmo não havendo coleta seletiva 

no município, da importância das  pessoas separem os seus resíduos em sacos 

diferentes para ajudar a catadores de rua. Sendo que, muitas vezes  trabalhadores 

municipais recolhem todo o material reciclável misturados para manter as ruas limpas 

antes de chegarem os catadores de rua. O autor, chama a atenção que, a maioria dos 

materiais valiosos são recuperados a partir dos resíduos sólidos nas ruas. Situação 

existente em Santo Estevão, onde, além dos catadores na área do destino final do 

município, foi localizado durante esta pesquisa, quatro catadores de rua no município. 

Porém, segundo os catadores, existem outras pessoas que realizam esse trabalho 

esporadicamente.  

Henry (2006) afirma que, o setor informal através de organizações de base 

comunitária, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e o setor privado exercem 

um papel primordial na oferta de soluções para a melhoria da GRSU. Nesta 

perspectiva, ZOTOS (2009) reconhece a importância da participação da comunidade 

para o sucesso da gestão de resíduos, afirmando que tais iniciativas requerem a 

participação de todas as partes envolvidas, a fim de ser bem sucedido e todas as 
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ações devem ser credíveis, transparentes e socialmente sustentáveis e, tanto quanto 

possível, convenientes e práticos participantes.  

Com relação à importância da inclusão dos catadores, a prefeitura de Santo Estevão 

tem se mostrado mobilizada e consciente, e ao discutir possibilidades de implantação 

da coleta seletiva, reconhece e valoriza o papel das parcerias. O processo de 

envolvimento dos catadores tem se dado a partir da realização de reuniões com o 

objetivo de mobilizá-los para a importância da organização social, bem como discutir 

com estes os riscos do trabalho no lixão. Durante o período da pesquisa foram 

realizadas, 8 reuniões com os catadores: 

Janeiro de 2010 - Ocorreu no próprio lixão, com cinco participantes, que estavam 

presentes no dia. Discutiu-se a possibilidade destes de organizarem-se numa 

cooperativa ou associação. Para amadurecer a idéia, agendou-se uma reunião 

na associação da comunidade onde a maioria reside (Bairro Mutirão). O horário 

escolhido pelo grupo, foi logo cedo, às 8:00 a manhã para não atrapalhar o 

horário do trabalho. Os presentes ficaram responsáveis em mobilizar os 

trabalhadores ausentes. 

 

Janeiro de 2010 – Organizou-se com apoio da prefeitura, um café da manhã 

para os participantes e discutiu-se, com 17 participantes a importância de 

organizar uma cooperativa de catadores. A maioria dos presentes praticamente 

não se expôs, apenas observou. Apenas dois se manifestaram e ressaltaram 

que já tiveram uma experiência negativa com cooperativas e que tinham medo 

de uns trabalharem e outros não, por isso preferiam uma associação. Com estas 

reflexões, encerrou-se a reunião e marcou-se o próximo encontro, agora, no 

período noturno, para não atrapalhar o período de catação. Porém a prefeitura 

precisaria buscar os catadores que moravam próximo ao lixão, que se localiza a 

três quilômetros da comunidade. 

 

Fevereiro/ 2010 – Na reunião, com 12 presentes, fez-se a exposição de um 

filme, que falava sobre a importância da responsabilidade coletiva e depois da 

discussão sobre o tema, discutiu-se a possibilidade de criação da cooperativa ou 

da associação, quais a diferenças entre ambas e as implicações. O grupo optou 

por uma associação. Os participantes, porém estavam receosos, principalmente 

quando precisou se discutir, quem seriam o presidente, secretários, e 

conselheiros, pois não dominam a leitura e nem tinham documentos. Neste 
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sentido, foram orientados a procuraram a Secretaria Municipal de Assistência 

social, para fazerem os seus documentos. O presidente da associação da 

comunidade (mutirão) prometeu apoiá-los até que ganhassem experiência, e 

ficou responsável em cadastrar cada um catador para a associação; 

 

Fevereiro/ 2010 – Nesta reunião, começou-se a discutir o estatuto da 

associação. O presidente da Associação do Mutirão ofereceu a sede pra os 

mesmos realizarem suas reuniões, discutiu-se o objetivo da associação e a 

função de cada membro.  

 

Março/ 2010 - Não houve participantes, então foi enviado o convite para eles 

comparecerem em outro dia. Acreditou-se que houve um erro de comunicação e 

buscar-se-ia verificar qual horário ou dia mais adequado para o grupo, bem 

como o interesse do grupo em construir tal associação ou cooperativa.  

 

Março/ 2010 - Não houve por falta de quorum, só estavam presentes três 

trabalhadores, que não sabiam dizer por que os outros não estavam 

participando da reunião; 

 

Abril/ 2010 - Não houve participantes mais uma vez, eles simplesmente se 

mantiveram em silêncio. 

 

Julho/ 2010 - Enfim, resolveu-se ir até eles no próprio lixão e afirmou-se da 

impossibilidade de continuar um trabalho tão insalubre e que era preciso 

pensar alternativas. Entre as justificativas apontadas estavam, a vergonha das 

mulheres em sair pelas casas conhecidas pedindo resíduo. Também, havia 

receio dos que moravam longe da sede do município, por não terem como se 

deslocar; de não conseguirem o dinheiro quinzenalmente como no processo de 

trabalho no lixão, onde eles têm autonomia sobre a venda do produto e de 

ganhar menos, do que ganham.  

As diretrizes a serem adotadas com os catadores devem levar em consideração tais 

inquietações e formas de mostrar para eles as vantagens de um trabalho em conjunto, 

bem como, a necessidade de não trabalharem no ambiente insalubre do lixão. A 

inclusão dos catadores pode contribuir para a mudança da visão que se criou em torno 

desse grupo social, quando se relacionam ao catador a importância que se dá para o 

„lixo‟, o que já induz desvalorização e desprezo, que precisam ser retiradas das vistas, 
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ignorado. Sendo que, é preciso associar o trabalho de catação a significados sociais e 

ambientais/ecológicos/sanitários positivos, pois, estes contribuem para a minimização 

dos impactos ambientais (contaminação do solo, lençol freático, contaminação e 

proliferação de doenças) e o impacto visual (paisagismo). 

 

5.6 Disposição Final no município de Santo Estevão 

 

A disposição final dos resíduos sólidos no município ocorre a céu aberto, com 

potencial de contaminação dos recursos hídricos, do solo e do ar. O terreno onde 

ocorre a disposição final é locado pela prefeitura, a três quilômetros da Zona Urbana, 

em área rural, desde 2003 (Figura 19), sendo feito controle da área com trator esteira. 

Observa-se a prática de queima dos resíduos, na área de descarte, para redução do 

volume dos mesmos, bem como, a presença de animais. A quantidade de resíduos 

coletados gira em torno de 20 toneladas diárias. Recebe resíduos de indústrias, de 

hospitais e postos de saúde e das residências. 

 

  
 

  

Figura 19: Área do vazadouro no Município de Santo Estevão;  

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 
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A população em geral não considera o aspecto de destinação final quando avalia a 

qualidade do serviço, apenas considera a questão de coleta, varrição, podas, limpeza 

de praças e logradouros.  

Em entrevista aos gestores municipais, foi demonstrado que, o município não dispõe 

de recursos para construir um aterro sanitário, entretanto, tem participado de reuniões 

em nível estadual para se organizar junto com outros municípios vizinhos um 

Consórcio Público, com o objetivo de buscarem financiamento para um aterro 

intermunicipal. Outro desafio enfrentado pelos gestores municipais é o fato da 

comunidade colocar os sacos e recipientes com resíduos fora do horário da coleta. Os 

gestores mostraram-se abertos para a discussão de metodologias que impliquem na 

mobilização social e na educação ambiental para implantação de um processo de 

coleta seletiva no município. No que se refere à melhoria da estrutura técnica e a 

ampliação dos serviços, o município está adquirindo, através de financiamento, dois 

novos equipamentos que poderão aperfeiçoar a coleta de resíduos no município.  

Kanat (2010) ressalta a importância do envolvimento institucional para uma gestão 

eficiente de resíduos sólidos. Nos municípios de países subdesenvolvidos a 

destinação final ocorre geralmente em lixões, por conta de sua simplicidade e baixo 

custo. Salienta que os usos alternativos  de resíduos sólidos urbanos (como a 

compostagem e reciclagem) são raramente implementados em países em 

desenvolvimento. As principais razões são problemas financeiros, administrativos e 

operacionais e da baixa capacidade de engenharia desses países para a proteção do 

ambiente através das novas tecnologias.   

 

Conforme Germa (2009), a parceria entre municípios também deve ser considerada, 

visto que, a  variável  "cooperação intermunicipal” leva a uma redução de custos nos 

municípios com populações menores, ou seja, pequenos municípios. Nesta 

perspectiva,  BRETAS (2009), aponta que quanto maior a população, maior a 

produção de resíduos. Em municípios com maiores populações, os custos de 

manutenção de um aterro sanitário é consideravelmente menor. Numa população de 

50.000 habitantes, com uma produção média de 825 toneladas/mês, tem um custo 

mensal mínimo de 78,92 reais a tonelada, enquanto num munícipio de 800.000 

habitantes e uma produção de 22.800 toneladas/mês, possui um custo de 33,49 reais 

a tonelada. Esses dados, justificam a construção de aterros sanitários consorciados, 

entre municípios vizinhos. Buscando compatibilizar a deficiêcia existente, com relação 

 



90 

a custos operacionais, área, tecnologia e equipamentos. Além de profissionais 

qualificados para administração, operação e monitoramento. 

 

Outro aspecto discutido por Germa (2009), que pode ser generalizado para a situação 

das comunidades rurais de Santo Estevão, é que, quanto maior grau de dispersão 

dentro de uma área municipal maiores são os custos totais com o serviço, visto que, a 

complexidade do serviço se torna necessariamente maior.  

 

5.7 Processos de Formação e Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos 

Sólidos 

 

Pensar a gestão de resíduos sólidos para um município requer pensar sobre um 

envolvimento da comunidade e o seu reconhecimento sobre a importância da 

temática. Zarate (2008) considera o desenvolvimento e a implementação de um 

programa de gestão de resíduos sólidos como estratégia para reforçar as capacidades 

locais, bem como, envolver a comunidade na gestão dos resíduos sólidos municipais. 

O presente estudo partiu desta percepção, e, com apoio da prefeitura municipal de 

Santo Estevão, mobilizaram-se principalmente os representantes de associações 

rurais do Município para iniciar um processo que buscasse a integração e o 

fortalecimento da comunidade, e também, despertar a sensibilização em torno da 

problemática dos resíduos sólidos. Nesta perspectiva, a Educação Ambiental precisa 

ser adotada como ferramenta de presença constante em todas as ações, para desta 

forma, contribuir para a construção de uma nova visão sobre os processos de 

geração, produção e consumo de resíduos. Além disso, deve contribuir também, para 

a idealização de uma gestão de resíduos participativa e integrada.  

Destarte, um Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos 

no Município de Santo Estevão (PEAGRES) foi estruturado com base no Programa 

Nacional de Educação Ambiental – PRONEA. Com objetivo de garantir a 

sustentabilidade do Processo de construção da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

no Município. Mobilizando a sociedade local para adotar práticas sustentáveis 

relacionadas aos resíduos sólidos. Através de campanhas, outros cursos envolvendo 

setores específicos, como agentes de saúde, endemias e professores, eventos, 

palestras, entre outros.  Para tanto, tem como diretrizes a: 

Intersetorialidade; 
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Fortalecimento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais; 

Sustentabilidade; 

Descentralização espacial e institucional; 

Participação e controle social; 

Redução, Reutilização e Reciclagem; 

Mobilização Social. 

O PEAGRES tem como princípios: 

Enfoque holístico, democrático, participativo e emancipatório; 

Concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o  

meio natural e construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o  

enfoque da sustentabilidade; 

Valorização das experiências exitosas da comunidade; 

Garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo; 

Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais, 

transfronteiriças e globais; 

Coerência entre o pensar, o sentir e o fazer; 

Transparência e diálogo; 

Transversalidade construída a partir de uma perspectiva inter e transdisciplinar. 

A missão do referido programa perpassa por: 

Mobilizar a sociedade santoestevense para a adoção de atitudes responsáveis frente à 

geração e destino dos Resíduos Sólidos no município.  

Dentre seus objetivos estão: 

Estimular a discussão e a adoção de atitudes sustentáveis frente aos resíduos sólidos; 
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Disseminar uma cultura de preservação dos recursos naturais e do consumo 

consciente; 

Promover a redução, a reutilização e a reciclagem no município; 

Apoiar iniciativas em comunidades e escolas municipais. 

Traçou-se as seguintes linhas de ação: 

Realização de cursos com as seguintes temáticas:  

Gestão e gerenciamento de Resíduos Sólidos para comunidades urbanas e rurais; 

Gestão de Resíduos Sólidos nas Escolas Municipais; 

Capacitação e Integração de Catadores; 

Monitoramento e avaliação das ações relacionadas à Gestão de Resíduos Sólidos; 

Realização e participação em atividades educativas, campanhas, eventos públicos 

para a gestão de resíduos sólidos e consumo consciente. 

A execução fica a cargo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Municipal de 

Meio Ambiente Municipal, envolvendo demais órgão municipais afetos à temática.  

Após a definicão do PEAGRES, iniciou-se o processo de envolvimento comunitário na 

temática dos resíduos sólidos. Para tanto, organizou-se nos dia 20 e 21 de fevereiro 

de 2009, a I Confêrencia de Meio Ambiente para o Município de Santo Estevão (Figura 

20). 

Na I Conferencia Municipal de Meio Ambiente ocorreram palestras, discussões, grupos 

de estudos e um diagnóstico dos problemas vividos com relação ao resíduos sólidos 

no municipio de Santo Estevão. A conferência contou com a participação de cerca de 

200 pessoas, técnicos de Orgãos ambientais do Estado, IBAMA, IMA, Representação 

Estadual da Área de Preservação Ambiental da Barragem de Pedra do Cavalo, 

técnicos do Município, estudantes, líderes de comunidades, comerciantes entre outros, 

que passaram dois dias discutindo propostas para a melhoria do meio ambiente no 

município, de forma madura e envolvida. Logo, a partir das reflexões trazidas, por este 

evento, inciou-se o pensar sobre a realização da presente pesquisa. Mais acima de 

tudo, esta conferência se cosntituiu num marco ambiental para o município.  
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Figura 20 – Momentos da I Confêrencia de Meio Ambiente para o Município de Santo 

Estevão. 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

Segundo Moraes (2003), a participação pública em ações de saneamento básico 

(especificamente os resíduos sólidos) amplia a consciência pública e o compromisso, 

tão necessários para melhorar a qualidade do ambiente urbano. Chakrabarti  (2009) 

evidenciou que a participação da comunidade nas decisões relacionadas às 

estratégias a serem adotadas na gestão de resíduos sólidos é o método melhor 

sugerido para a gestão de resíduos sólidos em países subdesenvolvidos. Um sistema 

de gestão integrada a ser adotado precisa levar em conta, a necessidade de 

implementar incentivos e o respeito aos hábitos das comunidades, nos aspectos socio-

econômicos e culturais da localidade, construindo participativamente os aspectos a 

serem implementados com a gestão de resíduos sólidos.  

Consolidando esta perspectiva, para Moraes (2003), as conferências são formas 

eficazes de mobilização, que permite a conquista de aliados para apoiar as políticas 
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públicas democráticas de saúde, saneamento ambiental e meio ambiente, bem como 

a construção da cidadania para o país. Podem-se produzir diagnósticos e planos de 

gestão, também criar mecanismos de controle social e favorece a criação de laços 

entre entidades representativas da sociedade civil.  

Chakrabarti  (2009) ressalta também que, as razões básicas para o fracasso do 

sistema integrado refere-se basicamente às expectativas não correspondidas de 

contribuição voluntária e da introdução de tecnologias, na maioria das vezes 

importados de países desenvolvidos, que não eram apropriadas para o tipo de 

resíduos gerados nos países em desenvolvimento.  

O próximo momento de envolvimento social na Gestão de Resíduos Sólidos foi a 

realização do Primeiro Curso de Educação Ambiental para a Gestão Sustentável de 

Resíduos Sólidos de Santo Estevão, com apoio do Poder Público, que assumiu o 

compromisso de, além de acolher as propostas do curso, dar continuidade ao 

processo, a partir do Programa de Educação Ambiental, subsidiando a formação de 

atitudes referentes ao consumo sustentável, importância da limpeza pública, da 

minimização e da reciclagem. Tal curso teve como objetivo principal, discutir com a 

comunidade o modelo e a política de resíduos sólidos, mas também constituir um 

grupo para acompanhar todo processo de planejamento, planejamento de ações e 

controle social da gestão de Resíduos Sólidos Municipal. Logo, elaboraram-se os 

mecanismos de controle e acompanhamento do processo, com a formação de um 

grupo dentro do fórum de agenda 21 Local, garantindo a sustentabilidade do processo 

(Apêndice 6). 

A participação foi aberta. Convidou-se a sociedade a partir de carro de som e as 

associações a partir de telefonemas. O Curso de Educação ambiental proposto teve 

uma carga horária de 40 horas. Teve entre seus participantes estudantes, professores, 

técnicos da prefeitura, da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e 

Presidentes de Associação. Participaram ao todo 49 pessoas: 24 de áreas rurais e 25 

de áreas urbanas. No decorrer do curso registrou-se uma frequência de apenas 28% 

entre os participantes das áreas urbanas e uma frequência de 75% dos participantes 

de áreas rurais. Esse fato evidencia um grande interesse dos moradores rurais pela 

temática, bem como, a inquietação desses moradores pela busca de alternativas para 

essa problemática. 

Buscou-se durante o processo, evidenciar os principais problemas referentes aos 

resíduos no município, bem como, as possibilidades de resolução de forma integrada. 
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Para subsidiar o trabalho da pesquisa e garantir a sustentabilidade do processo pós 

intervenção; orientar as propostas a serem criadas pelo grupo; orientar o processo de 

implementação das ações e; o controle social e a continuidade da proposta 

independentemente da pesquisa, elaborou-se um conjunto de critérios e indicadores 

de sustentabilidade partindo dos seguintes princípios: Princípio da visão de um futuro 

sustentável; Princípio da justiça ambiental; Princípio do interesse social; Princípio da 

autonomia; Princípio da avaliação prévia; Princípio de Economia Ecológica.  

Dutta (2008) elaborou cinco aspectos elementares aos processos de gestão de 

resíduos, com o primeiro destes aspectos sendo a elaboração de plano estratégico, 

direcionado à gestão integrada de resíduos sólidos da cidade. O autor propõe que o 

plano deve considerar as fontes de geração de resíduos, quantidade, características e 

da estrutura sócio-econômica e cultural da cidade, bem como abarcar todos os atores 

envolvidos no sistema de gestão de resíduos, os quais devem ser identificados e 

motivados a participarem de sua construção. Deve-se, de forma participativa, construir 

e acordar indicadores de desempenho, buscando o compromisso da comunidade com 

seu sucesso. O plano deve também considerar os sistemas de financiamento, 

necessário para garantir o custo da gestão de resíduos.  

Dutta (2008) enfatiza a importância de um processo intensivo de educação ambiental 

para os habitantes da cidade, para que entendam completamente os riscos à saúde 

decorrente da falta de um GRSU adequado. A existência de legislação adequada, 

tanto de nível nacional e da cidade, também é de grande importância para orientar as 

decisões e estratégias de gestão de resíduos. Dutta (op cit.) ressalta a necessidade de 

avaliar os impactos reais do sistema de gestão de resíduos para a aplicação de 

medidas adequadas. E, a avaliação de medidas para estender a vida útil dos aterros 

sanitários das cidades, através do desvio de resíduos.  Valorizando a inclusão do setor 

informal envolvidos em atividades de reciclagem, por sua reconhecida contribuição 

para o desvio de resíduos e conservação dos recursos. Considera, entretanto, a 

importância da utilização de soluções locais para os serviços.   

Ebot (2007) destaca a importância de integração e da  participação pública para a 

resolução dos problemas existentes no local. Porém, o processo de sensibilização e 

apoio total dos gestores é necessário para que os interessados sintam-se apropriados 

dos resultados do projeto.  

O resultado desse processo participativo poderá contribuir futuramente para a 

implementação de um plano de gestão de resíduos sólidos, que tenha como objetivo 
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sistematizar problemas vivenciados com os resíduos sólidos nos espaços urbanos e 

rurais, bem como, objetivos, estratégias e ações para a resolução a curto, médio e 

longo prazo. Também, capacita os responsáveis em fomentar e acompanhar a 

execução de cada ação, garantindo o controle social. Aspecto que, foi mais destacado 

e despertou mais interesse do grupo durante a execução do curso de educação 

proposto. 

Para o desenvolvimento e implementação dessa intervenção, foram estruturados cinco 

encontros que buscavam ilustrar através de uma representação do ciclo da água no 

local, como os problemas relacionados aos resíduos sólidos estavam interligados 

(ZARATE, 2008, NEMA, 2009).  Nesta perspectiva, iniciou-se com uma abertura 

oficial, que contou com as principais autoridades do executivo municipal, secretários e 

prefeito. Este último ressaltou seu comprometimento com o tema e a importância da 

iniciativa para o Desenvolvimento Sustentável de Santo Estevão.  

Como estratégia, o primeiro encontro buscou fazer uma analogia de um rio, o seu 

trajeto, os seus percalços, com a complexidade da vida e de tudo que existe. Para 

tanto, foi estruturado um diagnóstico, para se compreender o nível de percepção e as 

preocupações de cada um dos participantes sobre o tema. Desta forma, estruturou-se 

uma mesa com diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento: Educação 

Ambiental, Engenharia Ambiental, Educação e Geografia, e os participantes fizeram 

perguntas aos convidados, os quais não tinham a responsabilidade de exaurir a 

temática, mas de contribuir com o debate. Sendo que, tais questionamentos serviriam 

de base para o processo de formação que estava a se iniciar. 

As principais preocupações e dúvidas evidenciadas pelos participantes giravam em 

torno das seguintes de duas questões centrais: com maior ênfase, em como fazer o 

gerenciamento dos resíduos sólidos em localidades rurais?  E, em seguida, no manejo 

dos resíduos domésticos urbanos, no que tange ao seu acondicionamento.  

Nas reuniões seguintes, buscou-se através das discussões, enfatizar os conceitos de 

meio ambiente, ressaltar as inter-relações existentes entre o ser e a natureza, e a 

complexidade da vida. Também, trabalhou-se o conceito de população urbana e rural 

e suas relações com o meio ambiente, os problemas ambientais locais e a 

interferência humana. Bem como, o conceito de qualidade de vida e sua relação com a 

qualidade ambiental, utilizando a música, apresentação de slides, com conceitos e 

imagens incentivando o grupo a discutir as temáticas e relacioná-las com seu contexto 

de vivência.  
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Foi realizada uma saída de campo no município, para formar uma percepção concreta 

do problema existente com os resíduos sólidos. Foram visitados ambientes urbanos e 

rurais do município, buscando observar a presença de lixo no chão de ambientes 

públicos e o local de disposição final existente. Sendo que, para tanto, o grupo foi 

orientado a vir com calçado, vestimenta adequada e bonés. Os participantes foram 

motivados a refletir sobre as situações visualizadas no decorrer da saída de campo. 

Refletiu-se sobre o quanto a questão “lixo” está presente em nosso dia a dia.  

Na percepção do grupo sobre resíduos sólidos, identificaram-se três pontos de vista 

principais: lixo como recurso, lixo enquanto poluição e lixo como resultado das 

atividades humanas diárias. Trabalhou-se também, o conceito de resíduo sólido, e sua 

diferença com o conceito de lixo. Ressaltou-se que, a terminologia Resíduo Sólido 

trazia em seu contexto a perspectiva de ciclo, de retorno ao meio ambiente e de não 

geração, consumo consciente, entre outras questões. 

Também, foi discutido o conceito de saneamento ambiental, enquanto política pública 

importante para preservação dos recursos naturais e para a saúde pública, bem como, 

dos resíduos sólidos e a importância de sua gestão adequada, seus tipos e 

quantidades de resíduos gerados e quais os impactos negativos desta problemática no 

município. O grupo pensou as possibilidades existentes para resolução dos 

problemas, possibilidades mudanças de hábitos de consumo, de minimização, coleta 

seletiva e reciclagem, técnicas de disposição final, bem como, as competências do 

poder público e da sociedade.  

A organização do curso e as estratégias adotadas buscaram levar os participantes a 

perceberem a importância do Plano de Gestão de RSU a ser desenvolvido. Teve um 

caráter de sustentabilidade e de integração das realidades urbanas e rurais, com a 

participação ativa da sociedade em todas as suas etapas, bem como, motivou os 

participantes a compor o Fórum Permanente de Agenda 21 Local. O caráter 

permanente da Agenda 21 possibilita a existência de um grupo constante, para 

exercer o controle social, apoio e fiscalização na implantação do plano de gestão. 

Assim, o município terá um espaço aberto para discutir coletivamente as soluções 

para os demais problemas, pois, os fóruns são tidos essencialmente como espaços de 

discussão e planejamento de políticas públicas. Em nível local, as Agendas 21 são 

construídas para agregar a perspectiva de desenvolvimento local, inspirada no 

conceito de desenvolvimento endógeno (BRASIL, 1997).  
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5.9 Proposta para a Gestão de Resíduos Sólidos em Santo Estevão – Ba 

 

A proposta de Gestão de Resíduos Sólidos para o município de Santo Estevão tem 

como pontos principais: a integração territorial (o urbano e o rural), a existência de um 

programa de educação ambiental e um fórum permanente de discussões. Englobará: 

o diagnóstico, o planejamento participativo (objetivos, estratégias, ações e 

monitoramento) e o gerenciamento (execução das estratégias e ações, monitoramento 

e a avaliação) de forma integrada e participativa.  

Atualmente, existe em Santo Estevão um modelo de gestão tradicional, que não 

contempla as preocupações com os aspectos sociais e ambientais. Propõe-se que, os 

gestores públicos, prefeito municipal, secretários municipais e responsáveis pelo 

departamento de limpeza pública estruturem a gestão integrada de resíduos sólidos 

municipais como uma política pública municipal essencial à qualidade de vida no 

município, à saúde pública e ambiental no município. Deve ser intersetorial, 

envolvendo as secretarias de meio ambiente, saúde, educação e social, considerando 

a gestão de resíduos como um processo complexo e integrado (Figura 21).   

A gestão dos resíduos deve ser articulada com a participação social, através da 

estruturação de Conselhos e Fóruns Municipais, que garantirá não só a representação 

social nas decisões, mas também o controle social. Centra suas ações a partir dos 

vieses, geração de resíduos e destino final. Baseia-se nos princípios da redução, 

reutilização e reciclagem, que reduzem a geração de resíduos, bem como, no 

tratamento, que reduz os impactos da disposição final. A Educação Ambiental 

garantirá a implantação dessa política de 3RS, pois, garantirá o envolvimento e 

sensibilização da sociedade para o consumo sustentável, separar corretamente os 

resíduos para implementação de ações relacionadas aos resíduos sólidos. 
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Figuras 21 - Componentes da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipal  

Elaboração: Joseane Moura de Santana 

 

Propõe-se um processo de gestão de Resíduos Sólidos que tenha além da inclusão 

social e territorial e do controle social, a sustentabilidade ambiental, cultural, social e 

financeira. Que tenha também, em seu centro uma gestão integrada para as áreas 

rurais. Também, preocupe-se com a mudança de visão da sociedade frente aos 

resíduos sólidos, para que a sua gestão torne-se uma responsabilidade compartilhada, 

e que haja uma preocupação com a não geração e com a minimização. Para tanto, a 

sociedade precisará ser envolvida, motivada e mobilizada, e a existência de 

programas de educação ambiental precisará ser uma constante no município, 

realizados através da educação formal e informal.  
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    5.9.1 Fluxograma de Gerenciamento de Resíduos 

   

Figura 22: Proposta de Fluxograma para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Município de Santo Estevão  

 ELABORAÇÃO: Joseane Moura de Santana 
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O Fluxograma proposto (Figura 22) busca desviar do fluxo de resíduos o máximo de 

materiais a serem dispostos nos aterros. Foi elaborado de forma didática para facilitar 

o posterior trabalho e debates com as comunidades, bem, como com os gestores 

públicos.  

Foi fruto das discussões no Curso de Educação Ambiental Para a Gestão de Resíduos 

Sólidos e deverá ser encaminhado para avaliação detalhada com o grupo, pois este é 

um dos momentos mais importantes da gestão de resíduos sólidos, será o que 

possibilitará a operacionalização do processo.   

Para tanto, estrutura-se em cinco etapas: 

Fontes de Geração – As principais fontes de geração de resíduos identificadas 

no município foram; Orgânicos (encaminhados preferencialmente para a 

compostagem), advindos de podas, Feira Livre do Município e supermercados; 

Recicláveis: Papel, plástico, Vidro e Metais, advindos de residências urbanas e 

rurais, hospitais e clínicas, supermercados e demais comércios; Resíduos de 

Saúde: Hospital e Postos de saúde urbanos e rurais, resíduos da Construção 

Civil: de responsabilidade do gerador, mais que precisa ser fiscalizado e 

monitorado pela gestão municipal. Ressalta-se a importância na etapa de 

geração, da existência de um Programa de Educação Ambiental, para a 

Gestão de Resíduos Sólidos, responsável pela mobilização social para o 

consumo consciente, redução da geração e segregação correta dos resíduos; 

 

Postos de Entrega Voluntária (PEV) e Entrepostos (ENTR):  Os postos de 

entrega voluntária serão instalados em escolas das áreas rurais ou sedes de 

associação, que serão responsáveis em cuidar dos recipientes e divulgar a 

proposta, que servirão como ponto para a comunidade entregar plástico, 

papéis, papelão e vidro potencialmente recicláveis e também em locais 

estratégicos da cidade para atender as comunidades urbanas e rurais; Os 

entrepostos de resíduos se localizarão em cada comunidade, a partir de 

contêineres que armazenarão os resíduos não recicláveis até que caminhões 

da prefeitura venham coletá-los. A coleta desses resíduos poderá ser mediante 

a coleta por um gari comunitário ou por entrega voluntária nas áreas rurais. 

 

Transporte diferenciado e criterioso: Nesta etapa é de grande importância a 

pontualidade e o processo de capacitação dos trabalhadores, para garantir a 
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eficiência, eficácia e efetividade do processo de coleta. Bem como o 

reconhecimento público por sua qualidade. 

 

 Tratamento: Refere-se ao processo, onde serão reduzidos os riscos de 

contaminação pelos resíduos, seja através da compostagem, através da 

autoclave no caso dos resíduos de saúde ou o próprio sistema de aterros 

sanitários; 

 

Disposição final: Sugere-se o Aterro Sanitário, por não comprometer a 

qualidade ambiental, o que não implica em outras alternativas que se mostrem 

com a mesma eficácia e com menor custo ambiental. Indica-se também que o 

aterro seja compartilhado com outros municípios, visto que reduzirão os custos 

de manutenção do aterro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram diagnosticados no município de Santo Estevão, no que tange à Gestão de 

Resíduos Sólidos aspectos positivos e negativos, a considerar: 

Potencialidades  

Potencial de Reciclagem: Ficou constatado um  potencial para o aproveitamento de 

recicláveis, em cerca de 60%. Neste, a reciclagem em áreas urbanas e rurais, pode 

reduzir até 20% dos resíduos para o destino final. Os catadores devem ser parte 

integrante, e precisam ser incorporados e valorizados. 

Potencial de Compostagem: Aconselha-se que a compostagem seja realizada a partir 

de parcerias com moradores e agricultores locais. Salienta-se que, as residências 

urbanas produzem grande quantidade de resíduos orgânicos, podendo-se desenvolver 

campanhas para incentivar a compostagem doméstica. A compostagem também pode 

ser realizada com os resíduos de feira livre e de poda e, nesse sentido, o trabalho de 

compostagem pode integrar os agricultores familiares e associações rurais no 

processo de monitoramento e consumo dos resíduos, substituindo parte do adubo 

químico utilizado no município e incentivando práticas sustentáveis no campo. 

Também, o adubo poderá ser aproveitado em jardins e praças públicas; 

Sociedade Civil organizada: Existe no município um grande fator positivo relacionado à 

mobilização social e ao envolvimento demonstrado pela sociedade civil organizada 

nas etapas de discussão sobre a problemática (Conferência de Meio Ambiente e 

Curso de Educação Ambiental). Existe um comprometimento destes, em continuar a 

mobilização com a constituição de um fórum permanente de Agenda 21 para 

discussão, construção de alternativas, contribuir com a implementação de ações e 

exercer controle social na gestão de resíduos sólidos; 

Governo aberto às discussões de alternativas: Os gestores públicos reconhecem a 

importância da temática, apesar de se fazer pouco presentes nos debates com a 

comunidade. Estes apoiaram o desenvolvimento desta pesquisa, a criação de 

mecanismos como o Fórum da Agenda 21, para permitir a formação de um grupo de 

trabalho permanente sobre a gestão de Resíduos Sólidos e estão se estruturando 

juntamente com municípios vizinhos para a constituição de um consórcio público para 

construção de aterro sanitário compartilhado. 
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Aspectos negativos: 

Falta de recursos: Faltam recursos, pois, não existem cobranças sistematizadas no 

setor. Porém, o processo de mobilização e conscientização social, bem como, a 

implementação de uma gestão eficiente, eficaz e participativa, com reconhecimento 

social poderá facilitar o desenvolvimento de sistemas de cobrança justas pelos 

serviços de qualidade. 

Destino final inadequado: O município de Santo Estevão, tal como a grande maioria 

dos municípios brasileiros, ainda dispõe seus resíduos à céu aberto, com presença de 

animais e catadores, implicando em riscos à saúde pública e contaminação ambiental;  

Existência de catadores desorganizados: Os catadores têm resistência a se 

estruturem em forma de associação ou cooperativas, por receio de não conseguirem 

continuar sustentando suas famílias com o recurso da catação. Cabem, entretanto, 

maiores incentivos e mobilização por conta do poder público e da sociedade. Salienta-

se a importância do desenvolvimento de alternativas integradas com os catadores e 

outros trabalhadores informais da reciclagem, valorizando a importância da inclusão 

destes no processo de gestão. Também, ressalta-se a importância deste grupo ser 

mobilizado para se organizarem em associações ou cooperativas, bem como, 

implantar um processo de coleta seletiva integrando estes trabalhadores, e 

entendendo-os como parte intrínseca do processo de gestão de resíduos sólidos 

municipais. Esse processo deverá estar associado ao mercado de recicláveis. 

Ressalta-se, contudo, que alguns materiais, não tem mercado, tais como as 

sacolinhas plásticas e os copos descartáveis, deve-se desenvolver estratégias 

alternativas para gerir estes materiais, projetos de artesanatos, convênios com 

instituições, entre outros. 

Falta capacitação de trabalhadores, bem como, adicional de insalubridade: Situação 

que contribui para um trabalho com pouca qualidade e insatisfação do grupo.  

Áreas rurais sem política de Gestão de Resíduos Sólidos: Não existem políticas 

organizadas, voltadas para as comunidades rurais, sob a justificativa de falta de 

recursos e dificuldade no acesso a residências isoladas. A comunidade rural, que hoje 

compartilha do modo vida urbano e tem uma produção de resíduos com tanto 

potencial de impacto à saúde e ao meio ambiente quanto às cidades. Possui, também, 

uma produção de resíduos semelhantes à área urbana, em quantidade e qualidade. 

Porém a coleta não sistematizada ou a falta de coleta implica na necessidade da 

comunidade queimar estes resíduos, o que pode ocasionar diversos problemas de 
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saúde pública e para o meio ambiente. Logo, existe a necessidade de pensar 

alternativas que inclua as comunidades rurais nos processos de gestão de resíduos 

sólidos. Reconhecem-se as dificuldades inerentes da distância dos núcleos rurais à 

sede, dificuldade de acesso, pelas estradas de chão e pela distância entre as casas, 

porém, cabe a discussão participativa de alternativas viáveis e adequadas ao local. 

Para tanto, no modelo pensou-se estruturar pontos de entrega voluntária e entrepostos 

para acúmulo temporário de resíduos não recicláveis, até o dia da coleta.  

Falta de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos: Não existem estruturados no 

município um modelo, uma política e um sistema de gerenciamento, com objetivos, 

ações e metas, bem como ações que garantam a sustentabilidade do sistema 

Diante do diagnóstico evidenciado, foram sugeridas as seguintes propostas: 

Implementação de uma Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: As alternativas a 

serem implantadas devem ser adaptadas ao local e atreladas ao desenvolvimento de 

campanhas educativas, que visem a redução na fonte, o consumo consciente, a 

responsabilidade social, bem como o desenvolvimento da consciência de resíduos 

enquanto recursos, além de definir metas de eficiência e eficácia. Também, propõe-se 

que, a política de resíduos sólidos a ser adotada no município de Santo Estevão 

objetive promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, visando 

reduzir a quantidade de resíduos e economizar recursos naturais, através do 

reaproveitamento e redução da geração de resíduos.  

Gestão compartilhada: Implantar Fóruns e Conselhos Municipais para a Gestão 

Participativa de Resíduos Sólidos  

Intersetorialidade: Compreender a gestão de Resíduos Sólidos de forma 

contextualizada com programas de educação, saúde, meio ambiente, assistência 

social, com vistas à não redução da gestão à disposição adequada, mas sim, aos 

processos relacionados à redução da geração e do consumo e responsabilidade 

social. 

Implantação de Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos 

Sólidos: O processo de gestão de resíduos, a ser implementado, deve basear-se num 

Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos, pois a gestão 

de resíduos sólidos necessita sobremaneira da participação e mobilização social. Esta 

pesquisa lançou bases para este processo, e identificou a viabilidade para tal. Cabe à 

sociedade civil organizada e o poder público local, estruturar a proposta. Bem como, a 
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formação do grupo permanente no Fórum da Agenda 21 Local, para permitir a gestão 

participativa e o controle social no setor. 

Viabilização de Recursos: Desenvolvimento de sistemas de cobrança justos e 

alternativas de gestão compartilhadas com outros municípios, tais como um aterro 

compartilhado, unidades de triagem compartilhadas, etc. 

Implantação de programas de incentivo à redução da geração de resíduos, geração do 

consumo e  incentivo à reciclagem, junto à comunidade, órgão públicos e privados.  

Inclusão do rural: Incluir o rural nos processos de gestão e gerenciamento dos 

resíduos, mediante discussão social, utilização de sistemas alternativos adaptados ao 

local e desenvolvimento de sistemas de cobrança adequados. 

Capacitação dos Funcionários: A capacitação dos funcionários públicos para garantir a 

eficiência do processo, bem como o envolvimento institucional, para a definição de 

políticas públicas permanentes para o setor serão fatores chaves para o sucesso da 

gestão sustentável dos resíduos sólidos no município.  

Coleta diferenciada: Os resíduos de serviço de saúde devem receber tratamento 

adequado, e depois disposto em aterro sanitário. Antes de existir aterro em Santo 

Estevão, deverão ser encaminhados a município vizinho. Os resíduos de entulhos 

deverão voltar ao sistema produtivo, através de processos de reciclagem. Cabe aos 

responsáveis pelos resíduos estudarem os meios para implantação de sistema de 

reciclagem e reaproveitamento desses materiais. Para os resíduos domésticos 

recicláveis, implantar Coleta Seletiva com integração dos Catadores de Recicláveis, 

com segregação na fonte geradora, para evitar contaminação de resíduos 

potencialmente recicláveis, bem como a contaminação ambiental.  

 

 

7 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que sejam adotadas as orientações da Política de Gestão de Resíduos 

Sólidos Nacional, propondo: promover a destinação correta e ambientalmente 

adequada dos resíduos, e, por outro lado, reduzir a quantidade de resíduos e 

economizar recursos naturais, através do reaproveitamento e redução da geração de 
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resíduos. Isso garantirá a universalização ao acesso e a saúde pública e ambiental, 

através e um processo sustentável, participativo e integrado às demais políticas 

públicas municipais. 

Esta política deverá se alicerçar nos princípios da: participação e do controle social; 

Proteção da Saúde e do Meio Ambiente; Responsabilização pelos danos ambientais 

(princípio do poluidor-pagador). A política deverá ter como diretrizes as premissas da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dos preceitos da Lei 11445/2007 (BRASIL, 

2007): Proteção da saúde pública e ambiental do município; Incentivos a não-geração, 

redução e reutilização de resíduos; Tratamento de resíduos sólidos, bem como a 

destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; Educação ambiental formal e 

não formal; Adoção de tecnologias ambientalmente saudáveis como forma de 

minimizar impactos ambientais; Incentivo ao uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e Reciclados; Gestão integrada de resíduos sólidos; 

Articulação entre as diversas secretarias municipais para garantir a integração da 

problemática dos resíduos a outras políticas municipais; Capacitação técnica 

continuada na área de resíduos sólidos; Regularidade, continuidade, funcionalidade e 

universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; Garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 

dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares; Sustentabilidade operacional e 

financeira; Preferência, nas aquisições governamentais, de produtos recicláveis e 

reciclados; Controle social; Integração dos catadores de materiais recicláveis nas 

ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos; Responsabilidade compartilhada 

entre o poder público e a coletividade e; Gestão compartilhada da disposição final; 

Incentivo às Supermercados venderem produtos com embalagens potencialmente 

recicláveis. 

E os seguintes instrumentos: Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

Licenciamento ambiental; Monitoramento e fiscalização ambiental; Educação 

Ambiental; Incentivos fiscais, financeiros e creditícios; Fundo de Meio Ambiente; 

Conselhos de Meio Ambiente; Fórum de Agenda 21 Local; Cooperação Técnica entre 

setores públicos e privados; Análise e Avaliação do Ciclo de Vida do Produto; 

Logística reversa; 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos, também, deverá ser orientado a contemplar 

os aspectos direcionados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. No que se refere 

aos Institucionais, a Prefeitura Municipal, precisará comprometer-se a tomar a gestão 
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integrada de resíduos sólidos como um elemento essencial da gestão municipal. Será 

preciso desenvolver no município, legislação municipal e regulamentos adequados 

para a implementação dos princípios e objetivos da gestão de resíduos. Observando-

se a necessidade de garantir o financiamento das ações, seja a partir financiamentos 

Estaduais ou Federais, seja mediante a cobrança pelo serviço aos munícipes, 

mediante processo que justifique a cobrança e seus benefícios.  O controle social será 

essencial para o sucesso do processo, pois a Gestão Integrada de Resíduos, precisa 

antes de qualquer coisa ser creditado pela sociedade. 

Para próximos estudos recomenda-se a repetição de amostragens de resíduos nas 

áreas rurais. Também, que estes estudos busquem traçar uma comparação 

quantitativa entre as produções de resíduos sólidos em residências rurais e urbanas , 

que possibilitará dimensionar com maior precisão as alternativas de gerenciamento 

dos resíduos nestas localidades; 

A utilização de estufas solares podem se constituir uma alternativa para a 

caracterização de resíduos sólidos em municípios, onde geralmente não existem 

estufas em laboratórios destinadas a tais estudos. Subsidiando melhores resultados e 

maiores dados para técnicos municipais. Porém, precisa-se de maiores análises e 

testes em diferentes estações do ano, visto que, esta experiência ocorreu no verão e 

necessita de comparações com diferentes estações. Bem como comparações com 

diferentes tempos de secagem. Recomenda-se também a construção de estufas com 

outros materiais mais econômicos que isopor e vidro. Igualmente, reutilizar materiais 

provenientes dos próprios resíduos sólidos para montar estufas solares, como 

geladeiras, fogões, caixas de papelão, entre outros.  
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RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 



122 

APENDICE 1.1: FORMULÁRIO APLICADO AOS MORADORES DAS ÁREAS 

RURAIS DE SANTO ESTEVÃO 

 
Nome:  
Localidade:  

 
RENDA 

1 salário mínimo   

Entre 1 e 2 salários mínimos   

Entre 2 e 3 salários mínimos   

Entre 3 e 4 salários mínimos   

Entre 4 e 10 salários mínimos   

Acima de 10 salários mínimos   

 
 
ÁREA DA PROPRIEDADE 

Até 1 hectare   

Entre 1 e 15 hectares   

Entre 15 e 50 hectares   

Entre 50 e 100 há   

Entre 100 e 200 há   

Acima de 200 há   

Não sabe/ Não respondeu  

 
 
FAMILIARES QUE TRABALHAM NA AGRICULTURA  

Familiares que trabalham em outras  
atividades  

 

Quais?  

  

  

 
 
 
PESSOAS QUE MORAM NA CASA 

 IDADE SEXO ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA 

1    

2    

3    

4    

 

 

RESÍDUOS DOMÉSTICOS 

 

Disposição PLÁSTICOS LATAS VIDROS PAPEL ORGANICOS OUTROS 

       

queima       

enterra       

enterra e queima       

leva para cidade       

coleta pela       
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Prefeitura 

guarda alimentos       

leva para 
reciclagem 

      

dispõe no mato       

coloca em 

tambores na 
propriedade 

      

coloca na estrada       

não tem esse 
resíduo 

      

 

RESÍDUOS AGRÍCOLAS 

Disposição ÓLEOS E 
GRAXAS 

CAIXAS DE 
MADEIRA 

EMBALAGENS AGROTÓXICOS EMBALAGENS DE 
FERTILIZANTES 

VIDROS DE 
MATERIAL 
VETERINÁRIO 

não tem esse 
resíduo  

      

devolve a origem        

Reutiliza        

queima        

enterra        

Aproveita algumas 

e queima  

      

Enterra e queima        

Usam na colheita         

dispõe no mato        

coloca em 
tambores na 
propriedade 

      

Armazena para 

caminhão recolher 

      

Levam para lixo na 
cidade 

      

 

 
DISPOSIÇÃO A PARTICIPAR DA COLETA DE LIXO 

Para mim não faria diferença   

Estaria disposto a levar o lixo até a estrada 

mais próxima.  

 

Estaria disposto a levar o lixo até (estrada 
principal de acesso a zona rural)  

 

Estaria disposto a separar o lixo  

 

 
EXPECTATIVA COM RELAÇÃO A ATUAÇÃO DA PREFEITURA COM RELAÇÃO AO LIXO  

Coleta   

Coleta Seletiva   

Construir Depósito   

Coleta e Arrumar Estradas   

Coleta de Óleos e Graxas   

Coleta, Esgoto e Iluminação Pública   

Nada  
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ORIGEM DA ÁGUA 

EMBASA  

POÇO  

RIO PARAGUAÇU - CARRO PIPA  

 

 

CONDIÇÕES DAS ESTRADAS 

EPOCA CHOVOSA  

  

  

EPOCA SECA  

  

  

 

 
TRANSPORTES UTILIZADO 

 
CONDIÇÕES 

COLETIVO – ONIBUS/ CARRO PEQUENO  

INDIVIDUAL (MOTO, BICICLETA, CAVALO 
(OUTRO) 

 

  

  

  

  

 

2. avaliação social: baseado no que existe na comunidade para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. Além de outros como condições de habitação, bem-estar (, boa 

lugar calmo, vizinhança, etc). 

 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS  

campo futebol   

Igreja  

salao de baile  

Transporte  

Saúde – POSTO  

ASSOCIAÇÃO  

Educação – escolas  

 

 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO 

  

lugar calmo  

Vizinhança  

MUDARIA DA ZONA RURAL? POR QUE?  

  

  

 

 
DOENÇAS FRENQUENTES 

 
MEMBRO / IDADE 

  

GRIPE  

DENGUE  

ESCORPIÃO  

ARANHA  

DIARRÉIA  
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HIPERTENSÃO  

CORAÇÃO  

OUTRAS  

 

 

3. Avaliação Ambiental: reservas de mata, áreas de proteção ambiental, proteção de 

água (mata ciliar), condições dos rios, destino do lixo;  

 

 
EXISTE: 

 
SIM/ QUAL? 

  

reservas de mata  
áreas de proteção ambiental  

proteção de água (mata ciliar)  
condições dos rios  

destino do lixo  
  

  

 
 
RICOS DO LIXO ESPALHADO 
DENGUE  

MOSCAS, RATOS E BARATAS  

APARENCIA RUIM  
FALTA DE HIGIENE  

NORMAL, NÃO VE PROBLEMAS  
Outros  
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APENDICE 1.2.  FORMULÁRIO PARA MORADORES DE ÁREAS URBANAS 

1 Nome Completo:  
                        

2 IDADE 
 

3 Endereço Residencial:  
                        

4 Qual o destino lixo em sua casa? 

 
(     ) Entrega para a  coleta da prefeitura 
(     ) Queima 

(     )  Faz coleta seletiva 
(     )  Reaproveita algum resíduo sólido?  
(     )  Doa a catadores  

Outro ____________________________________________________________ _______________ 
 

5 Qual é a maior quantidade de res íduo produzido em sua residência?  
 

(     ) vidro 
(     ) latas 
(     ) papel 

(     ) matéria orgânica 
Outro. Qual? ______________________________________________________________________ 
 

6 Em sua casa é reaproveitado algum tipo de resíduo sólido?  

 
(     ) Nenhum 
(     )  Vidros. Quais? ________________________________________________________________ 

(     )  Sacos 
(     ) Pet 
(     ) Latas. Quais? _________________________________________________________________ 

Outro_____________________________________________________________________________ 
 

7 Você tem a preocupação de diminuir a quantidade de resíduos sólidos que é gerada na sua casa?  
 

(     ) sim (     )  não (     )  nunca pensei  
 

8 Você sabe o que é coleta seletiva?  
 

(     )  sim (     )  não 
 
Em caso positivo, fale o que você entende por coleta seletiva________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
 

9 Você sabe qual é o destino dos resíduos sólidos de Santo Estevão?  
 

(     ) sim (     )  não 
 
Em caso positivo, que você achou do local?______________________________________________  

O que precisa melhorar? _____________________________________________________________  
 

10 Se for implantado um processo de coleta seletiva em Santo Estevão você participaria?  
 

(     ) sim (     ) não 
 
Porquê? 
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_________________________________________________________________________________ 
 

11 O sistema de coleta atende com que freqüência a sua residência?  
 

(     ) diariamente 
(     ) de dois em dois dias  
(     ) semanalmente 

(     )  irregular 
(     ) não passa 
 

12 O que você pensa sobre a limpeza urbana em santo Estevão?  

 
(     ) ótima     (     ) boa       (     ) ruim 
 

Porquê?  
 
 

13 Você conhece algum catador? 

 
(     ) sim (     ) não 
 

O que você pensa sobre essa profissão?  
 
 

14 Você sabia que o catador é uma profissão reconhecida?  

 
(     ) sim (     ) não 
 

 

15 Para você quais são os maiores riscos da disposição inadequada de resíduos?  
 
(     ) Proliferação de moscas, ratos e baratas  

(     ) Acúmulo de água de proli feração de mosquitos tais como a dengue  
(     ) Estético, deixa o ambiente sujo 
(     ) Outro_______________________________________________________________________  

 

 
               Local e data    
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 APENDICE 2:  FORUMULÁRIOS APLICADOS AOS GESTORES 

APENDICE 2.1. FORMULÁRIO APLICADO AOS GESTOR (TITULAR DA 

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

 

1 Nome Completo:  
                        

2 Secretaria:  
 

3 Formação Profissional:  
                        

4  Existe algum projeto que vise a redução de geração de resíduos nos município?  

Sim(     ) Não(     ) 
Se sim. Qual e como funciona? 
 

 

5  Existe algum projeto relacionado à coleta seletiva?  
Sim(     ) Não(     ) 
Se sim. Qual e como funciona? 

 

6  Como é o relacionamento desta Secretaria com os catadores de recicláveis?  
(     ) desenvolve programas educacionais  
(     ) permite que estes trabalhem na área do destino final  

(     ) disponibiliza fardamento, transporte de materiais, recursos  
(     ) não existe nenhuma perspectiva de relacionamento 
(      ) outra. Qual? 

 
 

7 Existe regulamentos, leis ou outro mecanismo legal relacionado aos res íduos sólidos no municio?  
Se sim. Qual? 

Se não. Existem perspectivas? 
 

8  Como se dá a cobrança pelos serviços prestados à comunidade relacionados aos resíduos sólidos?  
(     ) IPTU 

(     ) Taxas específicas. Qual? 
(     ) outro 
(     ) não possui  

Em caso de não possuir. Existem perspectivas?  
 

9 Existem perspectivas de construção de Aterros no Município? 
(      ) não. Por que? 

 
 
(      ) sim. Como, quais estratégias (aterro compartilhado ou individual, simplificado ou sanitário, qual 

a fonte de recursos?) 
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APENDICE 2.2: FORMULARIO APLICADO AOS GESTORES (DIRETORES DE 

LIMPEZA PÚBLICA) 

1 Nome Completo: 
  
                        

2 FORMAÇÃO 

 
 

IDADE 

 
 

3 Quantos transportes atendem à coleta de res íduos sólidos em Santo Estevão?  
 

______ Contêineres  
______Caçambas 
______Outro. Qual? 

 
Fale as condições físicas de cada um deles:  
 

Contêineres________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
Caçambas_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 

4 A prefeitura conta com quantos trabalhadores e 

 
_____garis  
_____motoristas  

_____secretário 
_____diretores  
 

5 Qual o grau de escolaridades dos garis: 

 
_____analfabetos           _____1ª e 2ª série      _____3ª e 4ª série        ____5ª e 6ª série      ____7ª e 
8ª 

 
Outra____________________________________________________________________________  
 

6 Qual o grau de escolaridades dos motoristas:  

 
_____analfabetos           _____1ª e 2ª série      _____3ª e 4ª série        ____5ª e 6ª série      ____7ª e 
8ª 

 
Outra_____________________________________________________________________________  
 

7 Qual o grau de escolaridades dos diretores: 

 
_____analfabetos           _____1ª e 2ª série      _____3ª e 4ª série        ____5ª e 6ª série      ____7ª e 
8ª 

 
Outra_____________________________________________________________________________  
 

8 Qual o custo com a coleta de res íduos em 2008? 
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Qual o custo com a coleta de res íduos até junho de 2009?  

9 Perspectivas e construção de aterro sanitário:  
 

(     ) breve  (     ) imediato  (     ) não possuímos     (     ) outro_________________________________ 
 

10 Perspectivas de implantação de coleta seletiva:  
 

(     ) breve  (     ) imediato  (     ) não possuímos     (     ) outro________________________________ 
 

11 Você conhece algum catador? 
 

(     ) sim (     ) não 
 
O que você pensa sobre essa profissão? 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

12 Você sabia que o catador é uma profissão reconhecida?  

 
(     ) sim (     ) não 
 

 

13 Para você quais são os maiores riscos da disposição inadequada de resíduos?  
 
(     ) Proliferação de moscas, ratos e baratas  

(     )  Acúmulo de água de proli feração de mosquitos tais como a dengue  
(     )  Estético, deixa o ambiente sujo 
(     )  Outro___________________________________________________________________ _____ 

 

 
14 Quais políticas sua secretaria poderia adotar para melhorar a gestão do lixo do munic ípio?  
 

(     )  Educação Ambiental  
(     )  Projetos de Coleta Seletiva 
(     ) Outro. Qual?________________________________________________________________ ___ 

 
 

15 Quais são as leis e políticas existentes no município com relação aos res íduos sólidos?  
 

(     ) Plano Diretor Urbano 
(     ) Código de Meio Ambiente 
(     )  Leis _________________________________________________________________________ 

 
Qual a importância de cada uma delas? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
               Local e data                                                                            
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APENDICE 3: FORMULÁRIOS APLICADOS AOS CATADORES 

1 Nome Completo: 
  

2 ESCOLARIDADE: 
 

IDADE 
 

3 O que lhe motivou a ser catador? 

 

(     ) Falta de alternativa 

(     ) Desemprego 

(     ) Gosta da Profissão 

 

4 A quanto tempo você já é catador? 

 

________________________________________________________________________ _________ 

 

5  Quais as maiores dificuldades enfrentada por vocês no trabalho com a coleta de resíduos? 

 

(     ) Risco à saúde. Qual? ___________________________________________________________ 

 

(     ) Salário Baixo  

Falta de valorização. Por que?________________________________________________________ 

(     ) Outro_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6 Qual é o resíduo que você coleta em maior quantidade? 

 

(     ) vidro 

(     ) latas 

(     ) papel 

(     ) matéria orgânica 

(     )  Pet 

(     )plásticos 

(     )outro. Qual? 

7 Você sabe o que é coleta seletiva?  

 

(     ) sim (     ) não 

 

Em caso positivo, fale o que você entende por coleta seletiva________________________________  
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8 O que você pensa sobre o destino dos resíduos sólidos em Santo Estevão? 

 

(     ) bom (     ) ruim (     ) ótimo 

 

Caso responda ruim, o que precisaria melhorar? 

__________________________________________________________ _______________________ 

 

9 Se for implantado uma cooperativa em  Santo Estevão você participa ria? 

 

(     ) sim (     ) não 

 

Porquê? 

_________________________________________________________________________________ 

 

10 O que você pensa sobre a limpeza urbana em santo Estevão?  

 

(     ) ótima     (     ) boa       (     ) ruim 

 

Porquê? 

_________________________________________________________________________________  

 

‟11 Você sabia que o catador é uma profissão reconhecida?  

 

(     ) sim  (     ) não 

 

12 Para você quais são os maiores riscos da disposição inadequada de resíduos?  

 

(     ) Proliferação de moscas, ratos e baratas  

(     )  Acúmulo de água de proli feração de mosquitos tais como a dengue  

(     )  Estético, deixa o ambiente sujo 

(     ) Outro________________________________________________________________________ 

 

               Local e data                                                                           
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APENDICE 4: FOTOGRAFIAS DA COLETA DE AMOSTRAS DOS RESÍDUOS E 

SEGREGAÇÃO 

 

  

  

 

Figura 3 – Preparação das amostras. A) Homogeneização da amostra por pá 

carregadeira. B) Pesagem das amostras após o quarteamento, C, D e E – Processo 
de caracterização dos resíduos sólidos na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do 
Município de Santo Estevão 
 
Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

A B 

C D 

E 
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APENDICE 5: ESTUFA SOLAR DESENVOLVIDA NA PESQUISA 

 

 

Figura 4: Estufa solar criada pela autora. 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

 

 

APENDICE 6: RELATÓRIO DO CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com apoio da prefeitura municipal de Santo Estevão mobilizou-se principalmente os 

representantes de associações rurais do Município para iniciar um processo que 

buscasse a integração e o fortalecimento da comunidade, também, despertar a 

sensibilização em torno da problemática dos resíduos sólidos. Durante uma reunião na 

prefeitura em janeiro de 2010, foi lançada a proposta e este ocorreu entre fevereiro e 

março de 2010, envolvendo quatro encontros. Para o desenvolvimento e 

implementação dessa intervenção foram estruturados cinco encontros que buscavam 

ilustrar através de uma representação do ciclo da água no local, como os problemas 

relacionados aos resíduos sólidos estavam interligados (ZARATE, 2007, NEMA, 

2010).  Nesta perspectiva, iniciou-se com uma abertura oficial, que contou com as 

principais autoridades do executivo municipal, secretários e prefeito. Este último 

ressaltou seu comprometimento com o tema e a importância da iniciativa para o 

Desenvolvimento Sustentável de Santo Estevão. 
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Para tanto, o primeiro encontro – Onda 1 (nascimento do rio)  buscou fazer uma 

analogia a um rio e a complexidade da vida e de tudo que existe. Para tanto, foi 

estruturado um diagnóstico, para se compreender o nível de percepção e as 

preocupações de cada um dos participantes sobre o tema. Desta forma, estruturou-se 

uma mesa com diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento: Educação 

Ambiental, Engenharia Ambiental, Educação e Geografia, e os participantes fizeram 

perguntas aos convidados, os quais não tinham a responsabilidade de exaurir a 

temática mais de contribuir com o debate. Sendo que, tais questionamentos serviriam 

de base para o processo de formação que estava a se iniciar. 

As principais preocupações e dúvidas evidenciadas pelos participantes giravam em 

torno das seguintes de duas questões centrais: com maior ênfase, em como fazer o 

gerenciamento dos resíduos sólidos em localidades rurais?  E no manejo dos resíduos 

domésticos urbanos, no que tange ao seu acondicionamento:  

“Qual a melhor forma de manejar o lixo no meio rural? Queimar ou 

enterrar? Pois alguns materiais dá pra vender, como latas e garrafas 

apenas, e o restante do lixo produzido?”  

“Sou muito interessado nessa questão “Lixo”. Gostaria de saber como 

se deve colocar o lixo na rua. Se acondiciono em saco plástico e se 

for, terá que ser separado (vidro, etc) e também que fazer a armadura 

de ferro para proteger de cachorro... até que o carro recolhe.”  

“Porque as pilhas e as baterias são grande poluidoras e não tem um 

tratamento melhor?” 

“Há localidades rurais que não tem coleta de lixo.  O que fazer com 

ele? 

“Como devemos fazer reciclagem do lixo na zona rural?”  

 

No segundo momento do encontro fez-se uma Reflexão a partir da Música Natureza, 

Espelho de Deus, interpretada pelos cantores Chitãozinho e Xororó. A qual reflete 

como o ser humano precisa se preocupar e valorizar as diferentes formas de 

existência no planeta, percebendo a vida de forma integrada, e, como suas ações e 

atitudes podem contribuir para a melhoria de sua qualidade, assim como para a sua 

preservação:  
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Eu sou a água dos rios das beiras da terra  

A dar de beber as sedentas sementes 

Eu sou a nascente, o cerrado e a serra 

Eu sou o grito de dor da madeira ferida 

A relva, a selva, a seiva da vida 

Peão boiadeiro que o laço não erra 

[...] As águas revoltas são os prantos meus  

Quem envenena meus mares, me queima e desmata  

Me sangra sem pena, aos poucos me mata 

Não vê que eu sou o espelho de Deus  

Eu sou a natureza, indefesa, não me trate assim 

Eu sou a águia, a baleia e o angelim  

Somos irmãos da terra, pedra, bicho, planta, gente, enfim  

Pra que essa vida viva cuida bem de mim (Chitãozinho e Xororó) 

 

Ao meio dia, foi dado um intervalo para o almoço, servido no mesmo espaço do curso, 

para incentivar a integração do grupo. E, no período da tarde, fez-se  leitura do texto: 

“A história do lixo”, sob o qual discutiu-se as transformações nas formas de 

transformação da natureza, consumo de produtos e geração de resíduos no decorrer 

da história. Em seguida, realizou-se uma exposição aos participantes dos principais 

problemas relacionados aos resíduos sólidos no município, utilizando imagens que 

buscavam evidenciar tal temática e despertar o grupo para a discussão sobre as 

necessidades do município no que se refere à gestão dos resíduos. Entre as imagens 

ilustradas, estavam fotos do local atual de disposição de resíduos do município, 

imagens dos catadores de recicláveis, disposição inadequada de resíduos em 

diferentes ambientes da cidade, cemitérios, ruas, mercado municipal e a disposição de 

resíduos nas comunidades rurais. 

 Em seguida, formaram-se três grupos com os participantes que, receberam a tarefa 

de sistematizar as discussões realizadas durante todo o dia através de um cartaz, 

onde representariam sua percepção diante dos problemas abordados (Figura 3). 

Assim, um grupo relacionou a Música: Natureza Espelho de Deus (Chitãozinho e 

Chororó) com os problemas discutidos no dia. O segundo grupo buscou estabelecer 

uma relação entre gestão de resíduos e a exploração da matéria prima – a produção – 

o consumo e o descarte indiscriminado, identificando que os problemas dos resíduos 

não podem ser percebidos de forma isolada de todo o seu ciclo de exploração e da 

cultura capitalista existente nos dias atuais. E, o terceiro grupo, que através das 

reflexões de Edgar Morin, que buscou estabelecer uma relação entre as ações de 
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degradação do homem sobre o meio ambiente e suas conseqüências, as quais se 

voltarão contra ele mesmo. 

 

Figura 3 – Trabalho em grupo durante o Curso de Educação Ambiental 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

Neste encontro buscou-se através das discussões, enfatizar os conceitos de meio 

ambiente, buscando ressaltar as inter-relações existentes entre o ser e a natureza, a 

complexidade da vida. Também, trabalhou-se o conceito de população urbana e rural 

e suas relações com o meio ambiente, os problemas ambientais locais e a 

interferência humana. Assim como, o conceito de qualidade de vida e sua relação com 

a qualidade ambiental, utilizando a música, apresentação de slides, com conceitos e 

imagens incentivando o grupo a discutir as temáticas e relacioná-las com seu contexto 

de vivência.  

No segundo encontro, onda 2 (o rio e a vida) – Foi refletido como o vida precisa e está 

ligada ao rio, como nossas ações precisam buscar a preservação dos recursos 

naturais e da vida. Nesta perspectiva, foi realizada uma saída de campo no município, 

para formar uma percepção concreta do problema existente com os resíduos sólidos, 

Foram visitados ambientes urbanos e rurais do município, buscando observar a 

presença de lixo no chão de ambientes públicos e o local de disposição final existente. 

Sendo que, para tanto, o grupo foi orientado a vir com calçado, vestimenta adequada e 

bonés. E, foram motivados a refletir sobre as situações visualizadas no decorrer da 

saída de campo.  



138 

Nesta perspectiva, iniciou o encontro com uma reflexão, sobre a percepção dos 

resíduos sólidos. Na sala onde se realizou o curso, espalharam-se resíduos pelo chão 

e deixou-se que os participantes entrassem na sala naturalmente, alguns não 

perceberam, outros acharam um desrespeito a coordenação do auditório não ter 

limpado a sala antes da chegada dos participantes e se ofereceram para ajudar a 

limpar. Alguns começaram a imaginar que poderia ser algo planejado. Enfim, após a 

chegada de todos os participantes, foi perguntado, se eles tinham percebido algo 

estranho na sala. E cada um falou o que tinha sentido. Refletiu-se sobre o quanto, a 

questão “lixo” está presente em nosso dia a dia.  

Após, a dinâmica, foi entregue aos participantes um mapa do município com os pontos 

que seriam visitados e então, todos se dirigiram para um ônibus, disponibilizado pela 

prefeitura e iniciou a segunda etapa do dia. Todos os participantes foram orientados a 

observar o roteiro, desde a entrada no ônibus. Sendo que, em cada comunidade 

selecionada, ter-se-iam um ponto, para parada, análise da situação evidenciada e 

discussão no local. 

A primeira observação foi a Avenida Getúlio Vargas (cidade), onde foram observados 

vários guardanapos em baixo das árvores, demonstrando que pessoas teriam 

lanchado e deixado seus resíduos no mesmo local, não se responsabilizando por sua 

geração. 

Em seguida, parou-se no posto Pau de Vela (urbano), às margens da Br 116, que 

encontra parcialmente desativado, mais funcionam oficinas, supermercados e 

lanchonetes, por constituir-se um entreposto para caminhoneiros. Foi observado que 

os donos de oficinas, apesar de pagar uma pessoa pra fazer a limpeza semanal, 

demonstram não se preocuparem com o aspecto do local, nem com os riscos 

associados, a pneus, vasilhames, sacos e outros resíduos dispostos a céu aberto (Fig. 

4). Também, foram observadas situações de risco na área de administração do posto, 

principalmente na área onde situa-se a estação de tratamento de esgotos, que possui 

grande quantidade de resíduos dentro das instalações. No que se refere aos 

supermercados, lanchonetes, também observa-se muitos sacos e papéis espalhados 

ao redor (Figura 4). 
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Figura 4: Observação de Campo no Posto Pau de Vela – Santo Estevão 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

 

Seguindo o roteiro, o próximo ponto foi a comunidade de Conga (rural), onde 

observou-se a dificuldade que a comunidade tinha em lidar com os resíduos, que 

muitas vezes, encontram-se espalhados em terrenos baldios e muitas vezes ao redor 

das residências. Foi observado também que, ao lado do posto de saúde local, havia a 

presença de resíduos que podiam colocar em risco a saúde dos moradores, tais como 

um vaso sanitário, não emborcado, e vários vasilhames que acumulam água da chuva 

(Figura 5). 

  

Figura 5: Observações de resíduos dispostos a céu aberto na Comunidade Rural  de 

Conga – área rural 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 
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No percurso, ocorreu uma parada na comunidade de Caatinguinha (rural), onde foi 

servido o lanche aos participantes, seguindo para o Porto Castro Alves (rural), que 

localiza-se às margens da Barragem de Pedra do Cavalo (Rio Paraguaçu). Observou-

se pouca quantidade de resíduos presentes na área próxima às barracas e ao rio, por 

ser uma quinta-feira. Porém, discutiu-se com os participantes a situação daquela área 

nos fins de semana, como podem ser visualizadas na Fig. 6. 

  

 
 

Figura 6: Geração de resíduos à margem do rio Paraguaçu – Santo Estevão 

Fonte: Acervo pessoal de Josete Queiroz 

 

  

Em seguida, continuou-se as observações, área do destino final do município (rural), 

onde, percebeu-se a dimensão dos impactos da disposição de resíduos a céu aberto 

no município (Figura 5). 



141 

  

Figura 5: Observação do Grupo do Curso de Educação Ambiental à Área de Destino 

Final em Santo Estevão 

Fonte: Acervo pessoal de Joseane Moura de Santana 

 

Após, a saída de campo, fez-se um intervalo para o almoço e após o retorno, realizou-

se a dinâmica de integração, “se a canoa não virar”, onde os participantes precisam 

ajudar uns aos outros no fim da proposta e perceberem a importância da ajuda mútua.  

Em seguida, com o grupo no clima do trabalho, iniciaram-se os trabalhos, sendo 

solicitado que cada participante falasse com suas palavras que se constituía lixo para 

eles, a partir da metodologia técnica da “Tempestade de idéias” (Quadro 1):  

 

Quadro 1 – Percepção sobre “lixo” dos participantes do PEAGRES 

LIXO “RECURSO” LIXO “POLUIÇÃO” LIXO “RESULTADO DAS 

ATIVIDADES DIÁRIAS” 

“é um meio de renda” “atraí insetos” “é tudo aquilo que não é 
reaproveitável/ é 
consumismo” 

“é um meio de ganhar 

dinheiro” 

“é sujeira” “é matéria prima usada e 

jogada no lixo” 

“ é arte” “é poluição” „é a sobra de tudo aquilo que 
consumimos” 

“é artesanato” “é acúmulo” 
 

„é aquilo que nós cuidamos”  
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Continuação Quadro 1 

“é uma fonte de emprego” “é destruição do solo” 

 

 

“é aproveitável e reutilizável 
pela natureza” 

“é destruição da saúde”  

“é res íduos que reutilizado 
vira luxo/ lixo orgânico – 

adubo orgânico” 

“polui a natureza”  

“conscientização” 
 

“polui os seres vivos”  

“é aquilo que é aproveitável 
também” 

 

“ é um subproduto que não 
reciclado polui proli fera e faz  

mal à saúde” 

 

 “é o que todo homem constrói 
e as vezes ele destruído pelo 
próprio lixo” 

 

 

 

Então, foi discutido o conceito de saneamento ambiental, enquanto política pública 

importante para preservação dos recursos naturais e para a saúde pública, bem como 

dos resíduos sólidos e a importância de sua gestão adequada, seus tipos e 

quantidades de resíduos gerados e quais os impactos negativos desta problemática no 

município. Realizou-se, também, uma análise das fotografias registradas dos locais 

visitados pela manhã. Após a análise das imagens, foi realizada uma apresentação de 

slides com os conceitos de lixo e resíduo sólido e, alternativas de gestão de resíduos 

sólidos. Ressaltou-se que, a terminologia Resíduo Sólido trazia em seu contexto a 

perspectiva de ciclo, de retorno ao meio ambiente e de não geração, consumo 

consciente, entre outras questões. 

O terceiro encontro - onda 3, (o rio a correnteza) – O grupo refletiu as barreiras que o 

rio precisa vencer para alcançar seus objetivos, os desafios a serem alcançados. 

Desta forma, o grupo pensou as possibilidades existentes para resolução dos 

problemas, possibilidades mudanças de hábitos de consumo, de minimização, coleta 

seletiva e reciclagem, técnicas de disposição final, assim como, as competências do 

poder público e da sociedade.  

Deste modo, para o início dos trabalhos da manhã, realizou uma dinâmica de 

integração, que buscou a reflexão sobre a importância da parceria na gestão de 

resíduos sólidos: 

Em seguida, dividiram-se quatro grupos, a partir de uma dinâmica onde os primeiros 

participantes indicavam os próximos componentes do grupo. Individualmente os 

grupos fizeram o estudo do texto: Coleta  Seletiva e o Princípio dos 3 Rs que, discute 
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os desafios da gestão municipal no que se refere à gestão de resíduos Sólidos. Os 

riscos da má gestão dos resíduos sólidos na maioria dos municípios do Bras il e o 

princípio dos 3 Rs, preconizados pela Agenda 21. Valoriza a coleta seletiva como 

alternativa concreta para o problema dos resíduos, que implica em melhorias nos 

aspectos ambientais, sanitários, sociais, econômicos e educativo. Também, discute os 

resultados as parcerias e os resultados esperados já evidenciados em projetos de 

coleta seletiva em municípios brasileiros.  

 

Após a leitura, os grupos apresentaram as principais idéias do texto. Em seguida, os 

mesmos grupos estudaram três artigos, sobre o município e foram motivados a 

traçarem propostas para a situação evidenciada em cada artigo:  

 

O PERFIL DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO, BAHIA, BRASIL (SANTANA, 2010) 

 

A partir do artigo, discutiu-se a situação dos catadores no município de Santo Estevão. 

Onde, a catação já se constitui uma profissão reconhecida, porém, seus trabalhadores 

são um grupo social marginalizado na sociedade atual. Levando-os a conhecer as 

dificuldades e desafios enfrentados por estes sujeitos e como contribuir para a 

integração social dos mesmos. Entendo-os como essenciais para a Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU), visto que reduzem a quantidade de resíduos a 

serem encaminhados ao destino final. Como proposta, o grupo sugeriu medidas de 

valorizar os catadores, a partir de campanhas e atendimento prioritário em órgãos 

públicos, o que gerou algumas polêmicas entre os participantes. Que consideram que 

o interessante não era a priorização de uma profissão sobre as outras mais que a 

sociedade perceba sua importância. 

 

 

DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO, BAHIA, BRASIL (SANTANA, 2010) 

Com esse artigo discutiu-se o quanto é importante tratar adequadamente a grande 

quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produzidos atualmente pela 

sociedade, bem como buscar alternativas para sua redução e reciclagem. Possibilitou 

o conhecimento sobre o processo de gestão dos resíduos no município de Santo 

Estevão, bem como as características dos resíduos gerados. Trouxe dados e reflexões 
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que subsidiarão a construção de uma gestão de RSU de forma integrada e 

participativa, viável do ponto de vista, econômico, social e ambiental. Mostrou-se 

também quais as dificuldades enfrentadas no municio com relação à gestão dos 

resíduos sólidos, e propostas de mudança da realidade evidenciada. O grupo 

percebeu a necessidade de implantar a coleta seletiva no município, bem como 

estratégias que incentivem a compostagem. 

 

UMA PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO BORGES DE CERQUEIRA 

MUNICÍPIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO, BAHIA, BRASIL 

(SANTANA, 2010) 

A partir da leitura do artigo, discutiu-se sobre a atual situação da Gestão de Resíduos 

de Saúde no Hospital municipal de Santo Estevão, e como a implantação de um 

sistema de gestão adequado, possibilitará a minimização da geração de resíduos 

perigosos. Bem como, os riscos de infecção humana e de contaminação ambiental. 

Também, debateu-se sobre a situação dos outros geradores de resíduos de saúde no 

município. O grupo evidenciou a necessidade urgente de fazer o tratamento dos 

resíduos sólidos em todos os estabelecimentos de saúde. 

 No encontro quatro, a partir das reflexões da onda 4 (o caminho do rio), foram 

discutidas as trajetórias que um rio segue até sua chegada ao mar e como 

precisaríamos traçar uma trajetória para identificação do nosso problema. Foi feita a 

leitura da crônica “Peixinho Vermelho” (em anexo). Em seguida, dividiu-se 4 grupos 

com temáticas relacionadas ao município: Educação e Tecnologia para Sociedades 

Sustentáveis, Cidades Sustentáveis, infra-estrutura e integração regional e 

desenvolvimento rural sustentável, que se responsabilizaram em criar  ações, 

objetivos, responsáveis pela ação e pelo acompanhamento, que foram sistematizadas 

para discussão (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Resultado do Planejamento Participativo pelos participantes do Curso de 

Educação Ambiental 

 Cidades Sustentáveis  

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

Reduzir consumo Implantar campanha 
educativa 
Palestra nas Escolas  

Poder Público 
municipal, estadual,  
instituições e 

associações 

Organizações civis  
organizadas  

Reduzir descarte 
inadequado de 
Resíduos nas ruas 

 Realizar campanha 
educativa 

Secretaria de Obras e 
a população 

Diretoria de Meio 
Ambiente 

Estruturar 

Associação de 
catadores  

Criar lei de 

organização 

Poder Público 

Municipal 
Comércio 
Industria 

Diretoria de  

Meio Ambiente 
Secretaria de obras 

Implantar coleta 

Seletiva nas áreas 
urbanas 

Carros adequados pra 

transportar os 
Resíduos sólidos 
seletivo;  

Conscientização dos 
garis e da população 

Governo Municipal  Sociedade Civil  

Implantar Coleta 
Seletiva em 

Prédios Públicos 

Buscar Recursos  
Campanhas  

Mobilização dos 
funcionários  
Criar portaria 

 
Prefeitura municipal  

Secretaria de saúde 

Poder Legislativo 

Garantir coleta 

adequado de 
Resíduos 
 

Conscientização dos 

garis e da população 
em geral 
Carros de sons 

apropriados 

Poder Executivo Sociedade de Modo 

Geral 

Garantir coleta 
adequado de 
Resíduos 

 

Criação de aterros  
Buscar parcerias de 
indústria de 

reciclagem 

Poder executivo 
Cooperativas  

O poder legislativo 

Garantir que todos 
os instrumentos 
da mídia (rádios, 

folhetos, caro de 
som) transmitam 
notas sobre a 

importância da 
gestão de 
Resíduos Sólidos  

Criar portaria 
Incentivo da 
população 

Enviar ofício aos 
instrumentos da mídia 

 
 
 

 
Secretaria da 
comunicação 

 
 
 

Associações 

Implantar Gestão 

de Resíduos de 
Saúde 

Buscar recursos 

Instrumentos 
adequados  

Secretaria de saúde Agentes de saúde 

Vigilância Sanitária 
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Continuação do Quadro 2 

 

Educação e Tecnologia para Sociedades Sustentáveis 
 

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

nvolver 
professores, 

Agentes de Saúde 
e Agentes da 
FUNASA em 

Projetos  
 de Educação 
Ambiental para a 

Gestão 
Sustentável de 
Resíduos Sólidos  

Elaborar Programa 
para efetivar e aplicar 

projeto 
Aplicar questionário 
de perguntas, 

orientações, opiniões 
e sugestões em 
relação aos resíduos 

sólidos, escolar, 
domiciliar e público 

Prefeitura 
Sindicatos  

Conselhos  
Associações rurais e 
urbanas 

Sociedade Civil com 
ênfase quanto aos 

responsáveis  

Implantar Coleta 

Seletiva nas 
Escolas 

Adquirir ou fazer 

coletores seletivos  

Diretor de cada 

escola 

Conselhos  

Garantir Educação 
para consumo 

consciente 

Aplicar questionários 
pelos agentes de 

saúde à população 
com perguntas, 
orientações, opiniões 

e sugestões em 
relação aos resíduos 
sólidos, escolar, 

domiciliar e público 

Prefeitura 
Sindicatos  

Conselhos  
Associações 

Sociedade Civil com 
ênfase quanto aos 

conselhos, 
associações e todas 
as escolas 

Garantir cursos de 
formação 
continuada a 

trabalhadores na 
área de resíduos 
sólidos “garis e 

catadores” 

Fazer projeto de curso 
de aperfeiçoamento 
para associações e 

trabalhadores com 
resíduos  

Prefeitura 
Ebda 
Sintrafse 

Os próprios  
responsáveis  

Garantir cursos de 
capacitação em 
artesanato e arte 

para a partir de 
materiais 
recicláveis  

Cursos de 
capacitação 
Ações Educativas  

Prefeitura 
Estado 

Prefeitura 
Estado 
Cooperativa  

Sociedade Civil  

Incentivar que 

comércio 
municipal utilizem 
bioplástico e, 

bocapil e sacolas 
retornável, bem 
como venda de 

materiais 
passíveis de 
serem recicláveis  

Trabalho Educativo 

Cursos de 
capacitação 
Sacolas retornáveis  

Garantir subsídios 

Prefeitura 

Estado 

 

 
 
 

 
Prefeitura 
Estado 

Cooperativa  
Sociedade Civil  
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Continuação do Quadro 2 

 

Infraestrutura e Integração Regional  
 

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

Garantir recursos 
mínimos - 

financiamentos  

Firmar convênios, 
consórcios, parcerias  

Governo Municipal  Fórum da Agenda 21 
Conselhos  

Associações 
Sociedade em Geral  
Conselho Municipal  

Garantir 

Tecnologias 
mínimas à 
Unidade de 

Triagem e ao 
processo de coleta 
seletiva 

 

Construção de galpão 

para catadores 
executar triagem 
Manutenção de 

equipamentos com 
bom estado de 
conservação; 

Equipamentos de 
segurança para garis 
e catadores  

Prensa 
Incentivar tecnologias 
de reaproveitamento 

(artesanato) 
Tratamento de 
chorume e gases do 

aterro 
Capacitar funcionários  

Governo Municipal  

Associações 

Associações  

Grupos organizados  
Secretarias 

Implantar aterro 
Consorciado 

Buscar recursos 
Firmar consórcios com 

municípios  
Tecnologias 
adequadas  

Poder Público Associações 

Garantir 

integração rural 
Urbana na Gestão 
de Resíduos 

sólidos  

Carro de som 

Ilustrativo e 
educacional  
Associações rurais e 

Urbanas 

Poder Público 

Municipal 
Ministério Público 

 

 
Poder Público 
municipal  

Ministério Público 
Sociedade Civil  
Conselho Municipal de 

Defesa Civil  

Construção de 
Legislação e 
Regulamentos 

para a Gestão de 
Resíduos Sólidos  

Poder Público 
municipal 
Ministério Público 

Construir Leis e 
Regulamentos  

Poder Público 
Municipal 
Ministério Público 

Sociedade Civil  
Ima Prefeitura 

 
Desenvolvimento Rural Sustentável  

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

Garantir o destino 

adequado dos 
resíduos nas 
comunidades 

rurais 

Cursos de 

capacitação para a 
população, criação de 
cooperativas para 

reciclagem e coleta 
uma vez por semana 
“Garis rurais” 

Secretaria de Obras 

Prefeitura 
Conselho de Meio 
Ambiente 

A população 

Associação 
Câmara de 
Vereadores  
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Continuação do Quadro 2 

Implantar coleta 

Seletiva Rural  

Implantar recipiente 

para seleção de 
resíduos sólidos e 
coleta seletiva uma 

vez por semana 

Prefeitura e 

Associações 

Associação 

Comunidade 
Interessado 

Envolver 
Associações de 
Catadores em 

Projetos de 
Educação 
Ambiental para a 

Gestão ambiental 
de Resíduos 
Sólidos  

Cursos  
Panfletos  
Palestras  

Prefeitura e órgão 
competente 

Associações de 
catadores  
Prefeitura 

Implementar 

Gestão de 
Resíduos de 
saúde nos PSF 

rurais 

Trazer resíduos 

sólidos de Saúde para 
hospital municipal, 
que já tem destino 

certo ou carro 
apropriados para 
coleta e todas as 

localidades  
 

Prefeitura e 

Secretaria de Saúde 

População 

Secretaria de Saúde 

Reduzir queima de 
resíduos rurais 

Pra reduzir precisa 
fazer coleta seletiva 

uma vez por semana 
Implantar posto de 
entrega voluntária 

Prefeitura 
Associação 

Órgão competente 

Prefeitura 
População 

 

Redução das Desigualdades Sociais 

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

Garantir formação 
continuada aos 
Garis  

Enquadrar a classe no 
projeto de Educação 
Cursos de 

capacitações  

Secretaria de 
Educação 
Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos e 
Meio Ambiente 
Conselho de Meio 

Ambiente 

A população 
Associações 
Diretores  

Conselho e Meio 
Ambiente 

Garantir 
escolarização e 

capacitação para 
catadores  

Garantir acesso a 
educação e promover 

cursos de capacitação 

Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos e 

Meio Ambiente 
 

A população 
Associações 

Diretores  
Conselho e Meio 
Ambiente 

Criação de 

cooperativas e 
associações de 
catadores  

Incentivar que 

catadores sejam 
reconhecidos e 
respeitados  

Encontros freqüentes  
Reuniões planejadas  

Prefeitura  

Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos e 
Meio Ambiente 

Associados 
Conselheiros  
 

Associações 

Prefeitura 
SEOBS 
Secretaria de Ação 

Social  
Prefeitura 
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Continuação do Quadro 2 

 

Gestão de Recursos Naturais  

OBJETIVO AÇÕES RESPONSÁVEIS Acompanhamento 

Impedir 
contaminação de 
rios, riachos e 

lagoas por 
resíduos sólidos 

Sinalização – 
colocando placas  
Palestras educativas  

Prefeitura  
Estado 

Prefeitura 
Estado 
Sociedade Civil  

Garantir Educação 
Ambiental para 

comunidades com 
vista a não 
contaminação dos 

recursos naturais 

Prevenção 
Educação 

Órgãos Estaduais  
Federais  

Órgãos municipais 
Estaduais  

Federais e sociedade 
civil  

Garantir a não 

contaminação dos 
solos e lençóis  
freáticos com a 

disposição de 
resíduos sólidos 
no solo 

Construção de aterros 

sanitários  
Coleta seletiva 

Órgãos municipais, 

estaduais e federais 

Acompanhamento dos 

órgãos públicos 
Sociedade civil  

 

O quadro 2 traduz as reflexões do grupo. A serem consideradas nos planejamentos 

realizados para a gestão dos resíduos sólidos. 

No quinto encontro, a onda 5 (o recomeço) – Foi discutido como o rio continua seu 

processo e como o grupo precisa se articular pra que a nossa ação tenha resultados. 

Valorizou-se a integração e a criação de vínculos de afetividade entre os participantes, 

debates e outras ações que garantissem a continuidade do processo. 

Revisaram-se os conceitos e temas discutidos no curso e fez-se uma avaliação, os 

participantes consideram válidas as questões discutidas, afirmaram terem adquirido 

informações que contribuirão para o seu dia a dia. Afirmaram que irão continuar o 

processo e ficou definido como próxima etapa estruturar o grupo dentro do fórum 21 

Local, para discutir, elaborar e encaminhar propostas para o Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos, juntamente com o poder público e outras representações locais, 

que não participaram do curso, bem como acompanhar a implementação do mesmo. 

 

 


