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O presente documento consiste no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico 

Situacional – RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Limoeiro do 

Norte, elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes Engenharia Ltda. 

(RMS Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – CE, com base no 

convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão federal 

ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos produtos que compõem o PMSB 

de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores - RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional - RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas - RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais - RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas - ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento - RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações - RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO 

DO NORTE – CE 

 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e contar 

com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado em 

princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 

proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

  

O Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS foi elaborado por uma equipe 

multidisciplinar com visão de trabalho interdisciplinar, envolvendo técnicos de diversas 

áreas.  
 

Esse relatório compreende os diagnósticos dos serviços públicos de saneamento 

básico do Município de Limoeiro do Norte, organizados em 05 (cinco) volumes 

distintos denominados de subprodutos, assim discriminados: 
 

• Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental – Volume I;  

• Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água - Volume II; 

• Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Volume III; 

• Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Volume IV; 

• Diagnóstico dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - 

Volume V. 
 

A metodologia de trabalho envolveu simultaneamente duas vertentes: os 

diagnósticos detalhados de cada setor do saneamento básico no Município de Limoeiro 

do Norte, a partir dos quais se obteve informações indispensáveis para os gestores 

públicos auxiliando nas tomadas de decisões, bem como uma discussão com vários 

setores da sociedade, visando garantir a integridade das ações a serem empreendidas. 
 

A área de abrangência do trabalho englobou as zonas urbana e rural do 

Município. Vale salientar, que os temas foram tratados sob o ponto de vista dos seus 

inter-relacionamentos, o que permite uma visão integrada da área e constituem fontes de 

informações fundamentais para o planejamento territorial. Essa sistemática inclui o 

desenvolvimento do trabalho participativo com a comunidade local em várias etapas e 

em diversos níveis de envolvimento, onde foram discutidas as diretrizes do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB em reunião pública com a participação dos 
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diversos segmentos da sociedade na busca de uma melhor qualidade de vida para a 

população, visando à otimização dos recursos públicos, em consonância com a política 

nacional de saneamento básico. 
 

 Na verdade, o que define o ritmo do trabalho é a participação popular ao longo 

de todo o processo de elaboração do Plano. Somente após a realização da Conferência 

no Município, é que os diagnósticos foram concluídos devido ser necessário um 

feedback com a comunidade a fim de constar nos relatórios os anseios e expectativas da 

população quanto ao saneamento básico e suas implicações na qualidade de vida local e 

no meio ambiente. Nessa fase do trabalho, já foram realizadas reuniões e constituído o 

Grupo Executivo, Grupo Consultivo, Fórum sobre o desenvolvimento do PMSB, 

criação do Conselho Popular e Eleição dos Delegados. Cada representante tem suas 

atribuições e responsabilidades dentro do processo. Como critério, os delegados eleitos 

e escolhidos são membros de entidades civis organizadas na localidade, tendo como 

função representar os distritos e bairros da sede do Município. Para tanto, esses 

delegados foram capacitados para realizarem seminários individualizados com a 

comunidade a qual representa. Essa capacitação foi realizada no Município com a 

abordagem temática do saneamento ambiental por meio de exposições de técnicos dos 

diversos setores e questões relativas à mobilização social com entrega de cartilhas, 

desenvolvimento de dinâmicas de grupo e roteiro relativo a cada setor do saneamento 

básico (Apêndice), com linguagem acessível, para reflexão da comunidade acerca do 

PMSB.  
  

Contudo, para a elaboração dos diagnósticos, além da sistemática de 

participação popular inerente ao processo, foram consultados os diversos órgãos da 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, responsáveis pela gestão e gerenciamento 

de cada setor do saneamento básico na localidade. Dessa maneira, foram identificadas a 

caracterização dos sistemas, suas necessidades e problemática quanto à regularização, 

controle e fiscalização dos serviços de saneamento básico.  Os diagnósticos foram 

elaborados com base em informações bibliográficas, inspeção de campo, entrevista com 

técnicos responsáveis pela operação dos serviços de abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais. Como também, em dados secundários coletados nos órgãos 

públicos que trabalham com o assunto, por meio de questionários desenvolvidos para 

cada setor (Apêndice). 
 

É importante ressaltar, que nos relatórios constam uma análise crítica da situação 

dos referidos sistemas, levantamento fotográfico georeferenciado e croquis dos sistemas 

visitados. A coleta de dados abrangeu informações geoambientais, caracterização da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando as especificidades 

locais e as relativas a cada setor.  
 

Por fim, foi feita uma análise da situação operacional atual dos diversos 

sistemas, contextualizando o sistema de gerenciamento e o desenvolvimento local 

sustentável, observando a aplicação às normas e a legislação federal, estadual e 

municipal que estabelecem as estratégias, as diretrizes e as políticas para o setor.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Como mencionado no decorrer do trabalho, a Lei Federal nº 11.445/07 que 

estabelece diretrizes nacionais para o setor de saneamento no Brasil, ampliou o conceito 

de saneamento básico (ou ambiental) abrangendo não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Dessa maneira, é 

recente a inclusão da temática resíduos sólidos no universo do saneamento básico. Para 

efeito dessa Lei, considera-se no Art. 3º, I – c) limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define os resíduos sólidos 

como: Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, domiciliar, 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 d’água ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível.  
 

Existem diversas maneiras de se classificar os Resíduos Sólidos. A classificação 

dos resíduos sólidos, quanto à sua origem e quanto ao seu grau de periculosidade é feita 

pela ABNT. Essa classificação determina a destinação final dos resíduos considerando 

os riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente. De acordo com o grau de 

periculosidade, os resíduos agrupam-se em três categorias: Resíduos Classe I – 

Perigosos; Resíduos Classe II - Não Inertes; Resíduos Classe III – Inertes.  
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Deve-se mencionar que a origem ou natureza dos resíduos é um elemento que 

também caracteriza os diferentes tipos de lixo. Dessa maneira, outros critérios de 

classificação dos resíduos sólidos podem ser adotados. Segundo Schalch (2002), por 

exemplo, os resíduos podem ser agrupados de acordo com a sua fonte: 
 

Resíduos Urbanos: faz parte desta categoria o resíduo domiciliar, isto é, o lixo 

produzido nas residências; o comercial proveniente de estabelecimentos como 

escritórios, lojas e hotéis; os de varrição e de serviços, como feiras livres, capinação e 

poda. 
 

Resíduos Industriais: são os resíduos gerados pelos diversos tipos de indústrias de 

processamento. Nesta categoria, os resíduos devem ser estudados caso a caso, para que 

se possa obter uma solução técnica e economicamente adequada, já que pertencem a 

uma área bastante complexa. 
 

Resíduos de Serviços de Saúde: são todos aqueles resíduos gerados em qualquer serviço 

prestador de assistência médica, sanitária ou estabelecimentos congêneres, podendo, 

então, ser provenientes de farmácias, hospitais, unidades ambulatoriais de saúde, 

clínicas médicas e veterinárias, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de 

análises clínicas e patologias, instituições de ensino e pesquisa médica, bancos de 

sangue e outros. Esses resíduos podem ser agrupados em dois níveis distintos: Resíduos 

comuns e Resíduos sépticos. A maior preocupação está voltada para os sépticos, pois o 

seu manuseio (acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final) 

exige atenção especial devido ao potencial de risco que podem oferecer a saúde pública 

e ao meio ambiente. 
 

Resíduos de Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: são os resíduos 

sépticos que podem conter organismos patogênicos tais como: materiais de higiene e 

asseio pessoal, restos de alimentos, etc, que podem veicular doenças de outras cidades, 

estados e países. 
  

Resíduos Agrícolas: são aqueles que correspondem aos resíduos das atividades da 

agricultura e da pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, 

restos de colheita, esterco animal. 
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Entulhos: são aqueles resíduos provenientes da construção civil, demolições, restos de 

obras, solos de escavações, etc. 
 

Resíduos Radioativos: são os resíduos provenientes do aproveitamento dos 

combustíveis nucleares. Seu gerenciamento é de competência exclusivamente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 
 

A orientação de especialistas considera que para a gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos, em função de sua classificação, é possível estabelecer operações que 

possibilitem o equacionamento dos problemas relativos às atividades a serem 

desenvolvidas. Vale salientar, que independente do tipo de resíduo, cabe a prefeitura 

municipal fiscalizar, controlar e regular a matéria, porém a responsabilidade do 

gerenciamento difere para cada tipo de resíduo sólido, conforme dispõe a Tabela 3.1.. 
 

Tabela 3.1. – Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo 

Tipos de Resíduos Sólidos Responsável 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura (*) 

De serviços  Prefeitura 
Resíduos Urbanos 

Limpeza pública Prefeitura 

Industrial Gerador (indústria) 

Serviços de saúde Gerador (hospitais, etc) 

Portos, aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários Gerador (porto, etc) 

Agrícola Gerador (agricultor) 

Entulho Gerador (*) 

Radioativo CNEN 

OBS: (*) A prefeitura é co-responsável por pequenas quantidades (geralmente menos que 50kg /dia), e 
de acordo com a legislação municipal específica. 
Fonte: Schalch et al (2002) – modificada 
 

Contudo, o Art. 6º da Lei que Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais do 

Saneamento Básico (Lei 11.445/07), deixa a cargo do poder público municipal decidir 

sobre as questões relativas ao manejo dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, ou 

seja, a Lei flexibiliza essa questão: 
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Art. 6º - O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 

responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do 

poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 
 

No tocante às etapas e aos processos do Sistema de Limpeza Urbana, diversas 

atividades são desenvolvidas compreendendo desde o acondicionamento dos resíduos 

sólidos até a disposição final dos mesmos, como está explicitado na Figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado com base em Schalch e Cabral (2003)  
 

Figura 3.1. - Operações Tradicionais Efetuadas em Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Em Limoeiro do Norte, o órgão municipal responsável pelo gerenciamento da 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos urbanos é a Secretaria Municipal de 

Infra-estrutura e Desenvolvimento Urbano – SEMID. Diferentemente do que determina 

as recomendações quanto à responsabilidade do gerenciamento dos diversos tipos de 

resíduos sólidos gerados no Município (Tabela 3.1.), a administração municipal local é 

responsável pela coleta das diversas modalidades de resíduos como domiciliar, 

industrial, varrição, comercial, de estabelecimentos de saúde, etc. Os resíduos 

provenientes das unidades de saúde são coletados pela prefeitura em veículo exclusivo e 

dispostos conjuntamente com os demais rejeitos no lixão de Limoeiro do Norte. Na 

verdade, no Município não existe uma legislação específica que regulamente a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos. A Lei Municipal nº 1030 / 2000, que dispõe 

sobre o Código de Postura, traz regras gerais sobre poluição ambiental, poluição hídrica 

e limpeza pública e higiene. 

ACONDICIONAMENTO COLETA TRATAMENTO DISPOSIÇÃO 
FINAL 

REGULAR SELETIVA INFORMAL LIXÃO AT.CONT. AT. SANIT. 
 

FÍSICO BIOLÓGICO QUIMICO 

REJEITOS 

 
GERAÇÃO 



                                  

___________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia - 11 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 
 

 

Porém, o Estado do Ceará possui a Política Estadual de Resíduos Sólidos desde 

2001 (Lei 13.103) que necessita ser implementada. Essa legislação visa criar condições 

para a sustentabilidade social, econômica e ambiental dos resíduos sólidos em cada 

município do Estado, para dessa maneira preservar a saúde pública, proteger e melhorar 

a qualidade ambiental. 
 

Convém ressaltar, que somente alguns Estados brasileiros elaboraram a sua 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. Embora o Estado do Ceará possua uma política 

para os resíduos sólidos que visa promover a gestão ambiental e social responsável, 

poucas ações foram implementadas pelos municípios para cumprimento do que 

estabelece essa legislação, conforme informação da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente - SEMACE. 
 

 Considerando à inversão da elaboração, em primeiro momento, da lei estadual 

para depois ser aprovada a legislação federal que trata das questões relativas ao 

saneamento básico, da qual os resíduos sólidos é parte integrante, algumas questões 

podem ser tratadas diferentemente no âmbito federal e estadual, prevalecendo à 

legislação federal. Considerando esse aspecto, não foi detectado nenhum conflito entre a 

legislação do Estado do Ceará que trata dos resíduos sólidos e a legislação federal que 

dispõe sobre as diretrizes nacionais do saneamento básico. 
 

De acordo com a legislação estadual vigente, em diversos artigos está definida a 

questão da responsabilidade pelo gerenciamento dos rejeitos pertinente a cada tipo de 

resíduo gerado: 
 

Dos Resíduos Industriais: 

Art. 25 – São de responsabilidade do gerador os resíduos sólidos industriais, 

especialmente os perigosos, desde a geração até a destinação final, que serão feitas de 

forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, devendo as 

empresas geradoras apresentarem a caracterização dos resíduos como condição para o 

prévio licenciamento ambiental, previsto em Lei 
 

Dos Resíduos da Construção Civil (entulhos): 
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Art. 30. – O transporte, tratamento e destinação final dos resíduos da construção civil 

serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente destinados às 

Centrais de Tratamento de Resíduos, devidamente autorizadas e licenciadas pelos 

órgãos ambientais competentes. 
 

Dos Resíduos dos Serviços de Saúde: 

Art. 32. – O transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde 

serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente segregados na 

fonte, com tratamento e disposição final em sistemas autorizados e licenciados pelos 

órgãos de saúde e ambientais competentes. 
 

Dos Resíduos Especiais: 

Art. 36. - Os fabricantes – registrantes ou importadores dos produtos e bens que dão 

origem aos resíduos classificados como especiais deverão dispor os resíduos coletados 

pelos Centros de Recepção em locais destinados para esse fim, licenciados pelo órgão 

ambiental competente, ficando os respectivos custos a cargo do gerador. 
 

Vale salientar que a Lei 13.103/01 considera como resíduos especiais os 

provenientes de: agrotóxicos e suas embalagens; as pilhas, baterias e assemelhados, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista; as 

embalagens não retornáveis; os pneus; os óleos lubrificantes e assemelhados; os 

resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, 

postos de fronteira e estruturas similares; os resíduos de saneamento básico gerados 

nas Estações de Tratamento de Água e de Esgotos Domiciliares; e outros a serem 

definidos pelo órgão ambiental competente. 
 

Outra questão a ser evidenciada é relativa aos custos e gastos incorridos na 

prestação dos serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. A Lei Federal 

(Lei 11.445/07) estabelece diretrizes relativas aos aspectos econômicos e sociais quanto 

à cobrança dos serviços prestados no seu Art. 29. 
 

Art. 29º - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômica -financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 
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II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades; 
 

Verifica-se ainda que essa mesma legislação faz algumas considerações quanto 

aos critérios que devam ser apreciados para a base de cálculo das taxas ou tarifas 

decorrentes da prestação de serviço público relativo aos resíduos sólidos, conforme 

dispõe o seu Art. 35. 
 

Art. 35º - As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 

destinação dos resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação 

dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I – o nível de renda da população da área atendida; 

II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III – o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 
 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos também menciona no Art. 6º a questão 

relativa à recuperação dos custos com os serviços de limpeza urbana: 
 

Art. 6º - XIII - recuperação dos custos totais dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 

 XV - flexibilização da prestação de serviços de limpeza urbana, com adoção de 

modelos gerenciais e tarifários, que assegurem a sua sustentabilidade econômica e 

financeira;  
 

Contudo, o Município de Limoeiro do Norte não cobra pelos serviços de limpeza 

urbana ou coleta de lixo. A prefeitura presta esse serviço diretamente à população, 

havendo apenas contratos de locação com terceiros de parte dos veículos e 

equipamentos, mantidos pela administração pública. As despesas correntes para 

prestação do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos no Município 

ficam a cargo da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento Urbano – 

SEMID, que sistematiza os valores referentes à gestão da limpeza pública. 
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Atualmente o Município de Limoeiro de Norte gera aproximadamente 1350 ton / 

mês de resíduos sólidos, sendo discriminado o percentual da sua origem na Tabela 3.2. 
 

Tabela 3.2 – Percentual de resíduos coletados no Município de Limoeiro do Norte, 
segundo sua origem 

Origem dos resíduos coletados 

Quantidade 
(ton/mês) 

Domiciliar 
(%) 

Capinação e 
Varrição  

(%) 

Vegetais 
(%) 

Logradouros 
(%) 

Entulho 
(%) 

Grandes 
geradores 

(%) 
1.350 60 12 1 10 10 7 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

Cabe informar que as despesas anuais com o setor, até o mês de julho / 08, 

foram na ordem de R$358.200,00 (trezentos e cinqüenta e oito mil e duzentos reais) 

para o custeio e a remuneração dos serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos 

sólidos, pagas com recursos próprios municipais. Em Limoeiro do Norte, não foi 

realizado investimento na área de limpeza pública no exercício de 2007 e 2008. 
 

Embora não haja cobrança de taxas ou tarifas pela execução dos serviços de 

limpeza pública, a Lei que dispõe sobre o Código de Postura Municipal, traz no seu Art. 

44 situações em que é previsto o pagamento do preço do serviço público: 

Art. 44.  A Administração Municipal manterá o serviço regular de coleta e transporte 

do lixo nas ruas e demais logradouros públicos da Cidade e executará mediante o 

pagamento do preço do serviço público, a coleta e remoção dos materiais a seguir 

especificados: 

I - Resíduos com volume total superior a 100 (cem) litros por dia; móveis, colchões, 

utensílios de mudanças e outros similares;  

II - restos de limpeza e poda de jardins;  

III - entulho, terras e sobras de material de construção;  

IV - material remanescente de obras ou serviços em logradouros públicos;  

V - sucatas. 
 

Em Limoeiro do Norte, os problemas decorrentes da geração de resíduos são 

continuados devido à falta de um efetivo planejamento que vise ações no setor de 

saneamento de redução de riscos à saúde, de proteção ambiental e de melhoria da 

qualidade de vida para as diferentes classes sociais e que incluam mecanismos para 
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garantir a manutenção, melhoria e expansão dos serviços prestados no setor de limpeza 

urbana. Esse cenário não é diferente da realidade da maioria dos municípios brasileiros, 

pois é recente a preocupação em torno da problemática decorrente dos resíduos sólidos 

e são escassos os recursos para investimento no setor. 
 

A lei nacional de saneamento básico considera procedimentos e utilização de 

medidas mais eficazes salientando novos arranjos institucionais e a intervenção mais 

determinada dos usuários no sistema de limpeza urbana, vindo a preencher uma lacuna 

necessária de apoio aos municípios na busca de soluções para a problemática da geração 

continuada de lixo no país. Considerando essa nova tendência, a gestão dos resíduos 

sólidos procura superar as restrições e estrangulamentos institucionais e incorporar 

concepções relativas ao poder público e suas relações com a sociedade.  
 

3.1. ACONDICIONAMENTO 
 

O acondicionamento é a forma de embalar e/ou o tipo de recipiente utilizado 

para apresentação dos resíduos sólidos à coleta, de forma a garantir a segurança e a 

eficiência do serviço. A padronização dos recipientes para armazenamento de cada tipo 

de resíduos deve estar estabelecida em legislação específica. A depender da modalidade 

do resíduo, existe um recipiente adequado com características de materiais a ser 

utilizados, capacidade, variação do tipo de tampa, se é estacionária ou com rodízio, etc. 

A escolha do tipo de acondicionamento mais adequado deve ser em função das 

características do lixo, freqüência da coleta, do tipo de fonte geradora e do preço do 

recipiente.  
 

Com relação aos resíduos domiciliares, a população tem uma participação direta 

nessa operação, sendo necessário dispor o lixo em recipientes adequados e com volume 

de massa não superior a 20kg, em local, dia e horários estabelecidos pelo órgão 

responsável pela coleta regular. Porém, pelo Código de Postura Municipal esse volume 

não deve ultrapassar a 100kg, como dispõe o Art. 47 e Parágrafo Único: 
 

Art. 47. Para efeito de remoção pelo serviço regular de coleta, o lixo deverá 

apresentar-se dentro de um ou mais recipientes, com capacidade total de, no máximo, 
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100 (cem) litros por dia, devendo ser acondicionado em sacos descartáveis, 

devidamente fechados, ou em outros recipientes apropriados. 
 

Parágrafo único: Os sacos e recipientes deverão atender ao estabelecido nas Normas 

Oficiais para a coleta de lixo. 
 

No Município, o acondicionamento do lixo domiciliar é feito, pela grande 

maioria da população, sem nenhum critério de padronização, ademais, não há separação 

da matéria orgânica e inorgânica, por parte da população, o que dificulta a triagem 

desses resíduos para possível reciclagem. 
 

Em geral, durante a realização dos seminários, a população fez muitas 

considerações e reclamações com relação à falta de conscientização da comunidade na 

forma de acondicionar e dispor o lixo para a coleta regular. A população, muitas vezes, 

não aguarda a coleta regular. Descarta os seus rejeitos nas proximidades da sua 

residência em locais impróprios, como terrenos baldios, encostas, margens de rios e 

córregos, poluindo o meio ambiente. Outro fato bastante evidenciado foi o mau hábito 

da população em queimar os resíduos. Essa situação também é prevista no Código de 

Postura: 
 

Art. 50.  Para preservar de maneira geral a higiene pública fica terminantemente 

proibido: 

I -.................................; II - ..........................;  

III - depositar ou queimar lixo, resíduos ou detritos nos logradouros públicos; 

IV -.............................; V- ............................. 
 

Na verdade, a população carece da elaboração de campanhas que orientem a 

comunidade a minimizar a geração na fonte, acondicionar corretamente os rejeitos, 

como também separar o lixo seco para ser entregue ao catador e o lixo úmido para ser 

disposto na calçada ou nos contêineres no dia que a coleta sistemática passar. Essa ação 

evita diretamente que o catador revire o lixo, alvo de reclamação da população que 

encontra sempre as calçadas sujas, trazendo prejuízos à saúde e limpeza pública. O 

Código de Postura também prevê os princípios de higiene e de conservação da limpeza 

pública: 
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Art. 46.  É dever de todo cidadão respeitar os princípios de higiene e de conservação 

dos logradouros e de vias públicas. 
 

Art. 48.  Os ocupantes de prédios devem conservar limpos os passeios de sua residência 

e estabelecimentos.  

§1º.   É proibido varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para bocas de 

lobo ou ralos de logradouros. 

§2º.  A varredura dos prédios e dos passeios públicos correspondentes deve ser 

recolhida em recipientes apropriados, sendo proibido o seu encaminhamento para a 

sarjeta ou leito da rua. 
 

Em Limoeiro do Norte, verifica-se a existência de pontos de acumulação de lixo 

urbano, rejeitos expostos indevidamente ou espalhados nos espaços públicos. Essa 

situação acontece tanto na Sede do Município como nas localidades da área rural e no 

Distrito Bixopá (Figuras 3.2. e 3.3.).  
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Figura 3.2. – Acúmulo de lixo na margem do Rio Jaguaribe nas proximidades do 

mercado da carne, situado na Sede do Município de Limoeiro do Norte. 0599765E / 
9431371N. Data: 12/06/2008. Ponto: 245 

 
 

 
Figura 3.3. - Ponto de lançamento de lixo na área urbana da Sede do Município de 
Limoeiro do Norte pela população local. 0599765E / 9431371N. Data: 12/06/2008. 

Ponto: 245 
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 Finalmente, é importante ressaltar as questões ambientais inerentes ao 

acondicionamento inadequado, da disposição dos resíduos sólidos em locais que 

provoquem poluição ambiental e da responsabilidade dos proprietários de terrenos não 

edificados em conservar as áreas limpas. O Art. 49 e o Art. 58 do Código de Postura do 

Município de Limoeiro do Norte dispõem sobre essas questões: 
 

Art. 49. Nos passeios ou leitos das vias e logradouros públicos, em praças, canteiros e 

jardins, em qualquer terreno, assim como ao longo ou no leito dos rios, canais, 

córregos, lagoas e depressões, é proibido depositar lixo, resíduos, detritos, animais 

mortos, material de construção e entulhos, mobiliário usado, folhagem, material de 

podas, resíduos de limpeza de fossas ou de poços absorventes, óleo, gordura, graxa, 

tintas ou quaisquer outros materiais ou sobras, que provoquem poluição ambiental. 
 

Art. 58. Os proprietários de terrenos não edificados são obrigados a zelar para que 

seus imóveis não sejam usados como depósito de lixo, detritos e similares, colocando, 

nos mesmos, placas indicativas para prevenir tal ato. 
 

Ainda relacionado ao procedimento adequado do acondicionamento do lixo para 

a coleta, deve-se considerar a questão da atratividade que os resíduos exercem para os 

animais. Os cães, porcos, e ratos costumam rasgar os sacos plásticos para ter acesso aos 

restos de alimentos. Dessa maneira, existe uma preocupação da proliferação de doenças 

pela cadeia alimentar e pelo contato direto com esses animais que têm acesso ao lixo. 
 

As vantagens da utilização dos sacos plásticos para a coleta domiciliar, são as 

seguintes: não há necessidade de devolver os recipientes, dispensam a lavagem do 

recipiente, evitam ruídos na movimentação, não há roubo do recipiente, maior proteção 

contra insetos e roedores, proporcionam a redução do tempo de coleta. Esse tipo de 

embalagem é mais adequado para acondicionar o lixo quando a coleta for manual. As 

desvantagens são que podem ser rompidos por animais ou por excesso de peso, sendo 

inadequado para objetos cortantes e pontudos (Figura 3.4.). 
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Figura 3.4. - Acondicionamento do lixo em sacos plásticos para a coleta, no Centro 
de Limoeiro do Norte (Sede). 0600056E / 9431665N. Data: 12/06/2008. Ponto: 248 

 

No caso da Prefeitura de Limoeiro do Norte, o Código de Postura orienta no seu 

Art. 52 para o acondicionamento do lixo proveniente dos serviços de saúde ser disposto 

em sacos plásticos, caso não sejam incinerados, muito embora tenham materiais 

cortantes e pontiagudos, como seringas, agulhas, etc. 
 

Art. 52. Os resíduos provenientes de hospitais, casas de saúde, sanatórios, 

ambulatórios e similares, que não forem incinerados, deverão obrigatoriamente ser 

acondicionados em sacos plásticos. 
 

No Município de Limoeiro do Norte, como não existe uma fiscalização quanto à 

padronização dos recipientes e tampouco orientação para procedimentos corretos e 

eficientes para o acondicionamento do lixo domiciliar, a população utiliza latas, baldes, 

caixotes de madeira ou papelão, embalagens feitas de pneus velhos, sacos plásticos de 

supermercados, etc.  
 

É importante salientar também o que dispõem o Capítulo III, Art. 18º da Lei 

Estadual nº 13.103 de 24 de janeiro de 2001, que estabelece as condições a serem 

observados para o acondicionamento dos resíduos urbanos:  
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Art. 18 – Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam obrigados a acondicionar 

os resíduos para coleta de forma adequada e em local acessível ao sistema público de 

coleta regular, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabeleçam a seleção 

dos resíduos no próprio local de origem e indiquem as formas de acondicionamento 

para coleta. 
 

Embora o Município possua a coleta regular, em alguns pontos estratégicos 

existem os contêineres metálicos. Essas caixas estacionárias foram consideradas 

insuficientes pela população para atender a demanda local. Essa alternativa de 

armazenamento dos resíduos em contêineres para a coleta sistemática é indicada na 

literatura para locais de difícil acesso, como em favelas e em regiões muito acidentadas. 

Outra situação adequada é para locais onde há maior produção de resíduos sólidos em 

que a freqüência da coleta regular não supra a demanda.  

 

3.2. COLETA 
 

A atividade da coleta consiste no recolhimento dos resíduos acondicionados pelo 

gerador e adequadamente dispostos para transportá-lo a um eventual tratamento e ao 

destino final. A importância da coleta está em evitar possíveis problemas de saúde que o 

lixo possa propiciar. 
 

A coleta do lixo produzido nas residências, em estabelecimentos comerciais e 

públicos é, em geral, realizada pela prefeitura municipal. Dessa maneira, se considera os 

seguintes tipos de coleta para os resíduos sólidos que estão sob responsabilidade direta 

da administração municipal: 
 

• Coleta regular: é a coleta realizada com caminhões da prefeitura ou da 

prestadora de serviço, que tem dia e horário determinados para passar nos 

bairros. Normalmente em áreas centrais muito adensadas e de interesse turístico 

das cidades de grande porte, a freqüência é diária. Porém para áreas menos 

adensadas, a coleta pode ser em dias alternados. 
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• Coleta especial: a prestação desse serviço é feita nas favelas, nas áreas de 

topografia acidentadas, de urbanização desordenada e precária. São pontos 

considerados críticos onde muitas vezes há acumulo de lixo em locais 

inadequados. 
 

• Coleta seletiva: tem por objetivo recolher os resíduos separados na fonte. Esta 

modalidade de coleta está relacionada à reciclagem. 
 

Existem ainda mais dois tipos de coleta a considerar, a coleta particular realizada 

diretamente pelo gerador e a coleta informal realizada pelo catador: 
 

• Coleta particular: é obrigatoriamente de responsabilidade do gerador, em 

decorrência da quantidade ser superior à prevista em legislação municipal ou 

decorrente do tipo de resíduo. O papel da fiscalização fica por parte da 

prefeitura. 
 

• Coleta Informal: realizada pelos catadores para comercialização dos materiais 

para reciclagem. 
 

Em Limoeiro do Norte, segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente – SEMAR, responsável pela gestão dos resíduos sólidos 

urbanos no Município, o sistema de coleta de lixo, nas suas diversas modalidades 

(domiciliar, industrial, varrição, comercial e de serviços de saúde), é realizado por 

equipamentos de propriedade da prefeitura e de empresas contratadas. Na verdade, o 

Município terceirizou a coleta dos resíduos domiciliares. Cabe enfatizar que 100% do 

lixo coletado vai para o Lixão que se encontra aproximadamente a 8 km da CE 265, na 

Localidade de Maria Dias. 
 

No Município, os entulhos da construção civil e dos estabelecimentos de saúde 

são recolhidos pela prefeitura por coleta diferenciada, muito embora não exista cobrança 

pela prestação do serviço. Os rejeitos da construção civil são coletados diariamente. Em 

Limoeiro do Norte os resíduos provenientes de feiras são coletados com freqüência 

diária na rota do lixo comercial. Outro tipo de coleta que acontece no Município é de 

podas das árvores que também possui rota própria. 
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A administração pública dispõe de 11 (onze) garis pertencentes ao quadro de 

funcionários municipais e 34 (trinta e quadro) contratados temporariamente para 

executar serviços de capina e varrição de forma manual, porém não tem registro das 

extensões de sarjetas varridas. A execução do serviço de varrição, poda e capina é 

realizado diretamente pela prefeitura, como apresentada no Quadro 3.1. 

 
Quadro 3.1 – Equipes que realizam a limpeza urbana - varrição, poda e capinação 
em Limoeiro do Norte com o horário de prestação de serviço 

Discriminação dos serviços Quantidade de 
trabalhadores 

Horário de realização do serviço 

1ª equipe – varrição 12 pessoas 02:00 às 21:00 horas 

2ª equipe – poda 3 pessoas 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 

3ª equipe – capinação 20 pessoas 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

A freqüência da varrição é estabelecida pela prefeitura em função das áreas de 

maior fluxo. Na Sede do Município, em algumas praças, existem recipientes para 

disposição do lixo para os usuários do espaço público (Figura 3.4), como também 

realizam a poda da vegetação existente nas vias. Outro ponto a ser evidenciado, é que o 

plantio da vegetação em muitos locais da cidade é feito logo abaixo da calçada (Figura 

3.5). Essa disposição inadequada da arborização urbana interfere no escoamento das 

águas pluviais. Vale salientar, que em Limoeiro do Norte foi criado o Comitê em defesa 

do Rio Jaguaribe com o objetivo de sensibilizar a população da importância da limpeza 

das margens do Rio e das áreas de preservação. 
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Figura 3.4 – Recipiente para lixo na Praça do Banco do Nordeste, situada no 

Centro de Limoeiro do Norte. 0599920E / 9431463N. Data: 11 / 06 / 2008 
 

 
Figura 3.5.- Disposição da arborização urbana na Sede do Município. 0601453E / 

9428849N. Data: 10/06/2008. Ponto: 170 
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Durante a realização dos seminários em Bixopá, o único Distrito de Limoeiro do 

Norte, a população relatou que a coleta não acontece em todos os locais, somente na 

sede do Distrito. Porém, onde é prestado o serviço, a coleta é realizada de porta em 

porta com caçamba aberta, sendo a freqüência quinzenal. A comunidade manifestou 

descontentamento com o horário da prestação do serviço (madrugada), com o hábito de 

queimarem o lixo, com o descarte nas vias públicas e em terrenos baldios, e com o 

destino final a céu aberto (lixão). 
 

A estrutura existente no Município, para atender o setor operacional tanto na 

Sede como no Distrito, é composta por garis para desempenhar sua função tanto na 

limpeza urbana como na coleta regular, motoristas e encarregado do lixão, como 

discriminado no Quadro 3.2. 
 

Quadro 3.2 - Estrutura operacional existente para a coleta e transporte de resíduos 
sólidos – Município de Limoeiro do Norte 

Cargo Função Situação funcional Quantidade 

Gari Limpeza pública Efetivos 11 

Motorista Limpeza pública Efetivos 05 

Motorista de Kombi) Lixo dos estabelecimentos de saúde Efetivo 01 

Gari Limpeza pública Temporários 34 

Gari  Logradouros públicos Temporários 07 

Gari  Coleta Temporários 11 

Gari  Ramos Temporários 06 

Gari  Lixão Temporário 01 

Gari  Limpeza do Terminal Rodoviária Temporários 04 

Podador Arborização Urbana Temporários 03 

Encarregado / Lixão Lixão Temporário 01 

Motorista Motorista Terceirizados 07 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
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De acordo com informações da SEMAR, os caminhões coletores (Figura 3.6) 

que realizam o serviço de coleta da modalidade comercial, domiciliar, e de resíduos 

provenientes das podas da arborização urbana na Sede, possuem rota pré-estabelecida e 

cumprem com regularidade a programação estabelecida pelo órgão do Município 

responsável pela gestão da limpeza urbana. Porém, não se tem registro do número de 

domicílios atendidos por bairro com a freqüência, a população residente na área, o 

volume coletado por setor da cidade, enfim, dados complementares de um plano de 

coleta.  
 

 
Figura 3.6 – Caminhão aberto utilizado na coleta no Centro da Sede do Município 

de Limoeiro do Norte. . 0600056E / 9431665N. Data: 12/06/2008. Ponto: 248 
 

Observa-se que com o plano de coleta, o Município tem conhecimento do 

percentual de cobertura dessa etapa do sistema de limpeza urbana, para estabelecer 

prioridades visando à universalização dos serviços recomendada pela legislação federal 

(Lei nº. 11.445/07). A Política Estadual dos Resíduos Sólidos também dispõe no 

Capítulo II, Art.4º como um dos seus princípios a universalidade dos serviços entre 

outras considerações: 
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Art.4º- III - a regularidade, continuidade e universalidade dos sistemas de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;  
 

A programação dos diversos tipos de coleta realizada na Sede do Município de 

Limoeiro do Norte está demonstrada nas Tabelas 3.2 a 3.4.  
 

Tabela 3.3 - Rota dos caminhões coletores - Sede do Município de Limoeiro do 
Norte  

PROGRAMAÇÃO COLETA 
DOMICILIAR Zona urbana Zona rural 

Segunda 

Conjunto Habitacional Populares 
Conjunto Pe. João Olímpio 
Bairro Antonio Holanda de Oliveira (Cidade 
Alta) 
Triângulo de Limoeiro 

 

São Raimundo 
Arraial 
Pedra Branca 
Tabuleiro Alto 
Lagoa das Carnaúbas 
Quixaba  
Morros 

Terça 

Rua Inácio Mendes 
Av Dom Aureliano Matos 
Rua Cel Antonio Joaquim 
Rua Sindulfo Chaves 
Rua Cândido Olímpio 
Rua Célio Santiago 
Rua Estevão Remígio 
Rua Valderez Gurgel 
Rua Antonio de Castro 
Rua Limerio Osterne 
Rua Joaquim Rodrigues 
Rua Pe. Vicente 
Rua João Maria 
Rua Cel José Nunes 
Rua Capitão João Eduardo 
Rua Camilo Barasiliense 
Rua Fco. Remígio 
Rua Cel Serafim Chaves 
Rua Jaime Leonel Chaves 
Rua Cônego Climério Chaves 
Rua Professor Ricart 
Rua Manoel Saraiva 
Rua Expedicionários 
Rua Sabino Roberto 

Barragem das Pedrinhas 
Bom Fim 
Córrego de Areia 
Espinho 
Danças 

Quarta 

Bairro Bom Nome 
Bairro Santa Luzia 
Bairro Luis Alves de Freitas 
Boa Fé 
Varginha 
Canafístula 

Sítio Marquinhos 
Várzea do Cobra 
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Tabela 3.4.  Rota dos caminhões coletores - Sede do Município de Limoeiro do 
Norte (continuação) 

PROGRAMAÇÃO COLETA 
DOMICILIAR Zona urbana Zona rural 

Quinta 

Bairro Populares 
Conjunto Pe. João Olímpio 
Bairro Cidade Alta 
Triângulo de Limoeiro 

Vila dos Limoeiros 
Mutirão do Bom Fim 
Pitombeira 
Habitat Brasil 
Sítio Milagres 
Maria Dias 

Sexta 

Rua Inácio Mendes 
Av Dom Aureliano Matos 
Rua Cel Antonio Joaquim 
Rua Sindulfo Chaves 
Rua Cândido Olímpio 
Rua Célio Santiago 
Rua Estevão Remígio 
Rua Valderez Gurgel 
Rua Antonio de Castro 
Rua Limerio Osterne 
Rua Joaquim Rodrigues 
Rua Pe. Vicente 
Rua João Maria 
Rua Cel José Nunes 
Rua Capitão João Eduardo 
Rua Camilo Barasiliense 
Rua Fco. Remígio 
Rua Cel Serafim Chaves 
Rua Jaime Leonel Chaves 
Rua Cônego Climério Chaves 
Rua Professor Ricart 
Rua Manoel Saraiva 
Rua Expedicionários 
Rua Sabino Roberto 

Genipapeiro 
Sítio Saquinho 
Mutirão de Alonso 

Fonte: Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento de Limoeiro do Norte – SEMID (2008) 
 

Tabela 3.5 – Rota dos caminhões da coleta comercial – Sede do Município de 
Limoeiro do Norte 

COLETA COMERCIAL 
Dias: Segunda – feira à Sábado 

Horário: das 15h às 21h 
Rua Inácio Mendes 
Av Dom Aureliano Matos 
Rua Cônego Bessa 
Rua Manfredo de Oliveira 
Praça do Seminário 
Rua José Estácio 

Rua Cônego Climério Chaves 
Rua Fco. Remígio 
Rua Cel José Nunes 
AABB 
Tiro de Guerra 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento de Limoeiro do Norte – SEMID (2008) 
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Tabela 3.6 – Rota dos caminhões coletores / poda – Sede do Município de limoeiro 
do Norte 

COLETA / PODA PROGRAMAÇÃO 

Segunda 
Conjunto Habitacional Populares; 
Conjunto Pe. João Olímpio 

Bairro Antonio Holanda de Oliveira 
(Cidade Alta); 
Triângulo de Limoeiro 

Terça 

Rua Inácio Mendes 
Av Dom Aureliano Matos 
Rua Cel Antonio Joaquim 
Rua Sindulfo Chaves 
Rua Cândido Olímpio 
Rua Célio Santiago 
Rua Estevão Remígio 
Rua Valderez Gurgel 
Rua Antonio de Castro 
Rua Limerio Osterne 
Rua Joaquim Rodrigues 
Rua Pe. Vicente 

Rua João Maria 
Rua Cel José Nunes 
Rua Capitão João Eduardo 
Rua Camilo Barasiliense 
Rua Fco. Remígio 
Rua Cel Serafim Chaves 
Rua Jaime Leonel Chaves 
Rua Cônego Climério Chaves 
Rua Professor Ricart 
Rua Manoel Saraiva 
Rua Expedicionários 
Rua Sabino Roberto 

Quarta 
Bairro Bom Nome 
Bairro Santa Luzia 
Bairro Luis Alves de Freitas 

Boa Fé 
Varginha 
Canafístula 

Quinta 
Conjunto Habitacional Populares 
Conjunto Pe. João Olímpio 

Bairro Antonio Holanda de Oliveira 
(Cidade Alta) 
Triângulo de Limoeiro 

Sexta 

Rua Inácio Mendes 
Av Dom Aureliano Matos 
Rua Cel Antonio Joaquim 
Rua Sindulfo Chaves 
Rua Cândido Olímpio 
Rua Célio Santiago 
Rua Estevão Remígio 
Rua Valderez Gurgel 
Rua Antonio de Castro 
Rua Limerio Osterne 
Rua Joaquim Rodrigues 
Rua Pe. Vicente 

Rua João Maria 
Rua Cel José Nunes 
Rua Capitão João Eduardo 
Rua Camilo Barasiliense 
Rua Fco. Remígio 
Rua Cel Serafim Chaves 
Rua Jaime Leonel Chaves 
Rua Cônego Climério Chaves 
Rua Professor Ricart 
Rua Manoel Saraiva 
Rua Expedicionários 
Rua Sabino Roberto 

Fonte: Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Desenvolvimento de Limoeiro do Norte – SEMID (2008) 
 

A administração pública dispõe de 11 (onze) garis contratados temporariamente 

e 05 (cinco) pertencentes ao quadro de funcionários municipais para executar os 

serviços de coleta comercial, domiciliar e de garranchos provenientes da poda arbórea. 

A execução dos serviços é realizada por 02 (duas) equipes em dois turnos de trabalho, 

como demonstrado no Quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 - Estrutura operacional existente para a coleta e transporte de resíduos 
sólidos – Município de Limoeiro do Norte 

Discriminação dos serviços Quantidade de 
trabalhadores 

Horário de realização do serviço 

1ª equipe – coleta 12 pessoas 06:00 às 12:00 horas 

2ª equipe – coleta 4 pessoas 16:00 às 21:00 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

Segundo a SEMID, a estimativa da quantidade de resíduos sólidos urbanos 

gerados no Município de Limoeiro do Norte é de aproximadamente 1.350 ton / mês. A 

geração per capita, obtida por amostragem, foi de 0,60 kg/hab/dia. No Município, não é 

utilizado balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados. 
 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Ciência e Tecnologia a 

Serviço do Meio Ambiente - CETESB definiu como parâmetro para a produção per 

capita de resíduos sólidos para cidades de pequeno porte no Brasil, um índice 

equivalente a 0,4 Kg/hab/dia  Esse parâmetro estabelecido por essa companhia agrega 

os resíduos domiciliares, comercial, resíduos da limpeza de ruas e de coletas especiais 

para o cálculo da produção per capita.  
  

Segundo o SNIS (2006), a geração estimada de lixo por habitante / dia para o 

Ceará é de 0,91kg. Vale ressaltar, que somente 03 (três) municípios cearenses foram 

selecionados para representação desse dado amostral, enquanto o Estado possui 184 

municípios. Porém, o SNIS (2006) também apresenta outro dado para servir de 

parâmetro que é a massa média coletada dos resíduos sólidos domiciliares e públicos 

para os municípios com população superior a 30.000 habitantes e inferior a 100.001, na 

qual Limoeiro do Norte está inserida que é de 0,74 kg / hab. / dia.  
 

No Município, não há registro dos meses do ano de maior geração de resíduos 

nem tampouco os de menor geração. O montante de lixo varia em virtude da população 

flutuante em determinada época do ano, sendo necessário esse monitoramento mensal 

continuadamente. O fluxo turístico é uma questão que precisa ser observada, pois nas 

épocas de alta estação ou de algum evento ou comemoração pertencente ao calendário 
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do Município essa população tende a crescer. Dessa maneira, é necessário considerar 

esse dado para melhor desempenho da gestão e gerenciamento do lixo urbano.  
 

Considerando-se os dados fornecidos pela SEMID, o percentual estimado de 

domicílios que têm o lixo coletado é de 90% na Sede e 50% no Distrito de Bixopá. O 

mesmo órgão municipal observa a necessidade de incrementar a coleta em 2% ao ano 

para atender ao crescimento populacional. A coleta é realizada em boa parte do 

Município, porém existem problemas como transporte inadequado em caçambas 

abertas. Além disso, o índice de atendimento é insatisfatório na zona rural uma vez que 

a coleta ocorre com freqüência semanal e no Distrito de Bixopá, com freqüência 

quinzenal. Outra dificuldade apontada foi com relação à capacitação dos garis para uso 

dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.  
 

Existe necessidade de adequar a freqüência da coleta ao volume de lixo gerado 

para resultar em um índice de atendimento adequado para a população. Na prática, parte 

do lixo não coletado tem como destino os recursos hídricos da região / bacia 

hidrográfica, devido à disposição inadequada nas margens dos rios.  
 

Em alguns pontos da Sede, compreendidos na zona periférica da cidade, o 

caminhão da coleta não tem acesso ficando prejudicado o recolhimento dos resíduos 

sólidos, como nos Bairros Antonio Holanda de Oliveira (Cidade Alta), Bom Jesus do 

Cruzeiro e Ilha no período Invernoso. 
 

Em Limoeiro do Norte, não existem dados oficiais que relatem com precisão a 

poluição resultante desse procedimento, mas a população observou a presença de lixo 

em terrenos baldios, calçadas, canais, lagoas e rios do Município. Durante a realização 

dos seminários, a população de cada área se manifestou apresentando a problemática e 

suas expectativas referentes ao saneamento básico. Com relação aos resíduos sólidos, as 

queixas e constatações da comunidade estão elencadas no Quadro 3.4. 
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Quadro 3.4 - Resultados dos Seminários realizados no Município de Limoeiro do 
Norte referente aos resíduos sólidos 
Realização Comunidades Data Relatos e Reclamações da sociedade 

Sede / Setor NH 
4 

Setor NH 4, Setor 
NH 5, Setor  NH 6, 
Setor S  
 

22 / 09 / 08 

- Coleta acontece de porta em porta; 
- Caçamba coleta o lixo de 15 em 15 dias (lixão); 
- Lixo é queimado;  
- O lixo é jogado na entrada do Setor 5; 
- Teve solicitação para a coleta acontecer de 8 em 8 dias. 

Sede / Canto 
Grande de Baixo 

Canto Grande de 
Baixo, Canto 
Grande de Cima e 
Setor R 
 

22 / 09 / 08 

- Lixo é queimado ou faz um buraco e cobre com areia; 
- Não tem coleta de lixo;  
- Geralmente o lixo é jogado na rua; 
- Tem muito pneu em cima das casas (evitar raios);  
- Tem muito plástico jogado (animais comem e morrem). 

Sede / Cidade 
Alta 

Cidade Alta e Bom 
Jesus  

22 / 09 / 08 

- Destino do lixo é o lixão; 
- Lixo é queimado; 
- Lixo é coletado de porta em porta duas vezes por semana; 
- Não tem coleta seletiva; 
- Em Bom Jesus a coleta ocorre uma vez por semana, em 
caçamba e caminhão compactador de porta em porta; 
-Tem duas casas de reciclagem em local impróprio, próximo as 
residências. 

Distrito de 
Bixopá / Sede 

Bixopá e Cabeça 
da Vaca  

23 / 09 / 08 

- Coleta não acontece em todos os locais, só tem na sede; 
- Coleta acontece de porta em porta com caçamba aberta, de 15 
em 15 dias, horário impróprio (de madrugada); 
-Lixo é queimado e jogado nos terrenos (próximo ao 
cemitério), contaminam as águas quando chove; 
- Lixo é jogado no meio da rua; 
- Destino do lixo é o Lixão. 

Sede / Ingarana 
 

Congo I e Congo 
II, Ingarana, 

23 / 09 / 08 

- Ingarana - o lixo é coletado num tambor em frente à escola; 
- Coleta é feita uma vez por semana; 
- Congo II - a coleta é feita de 15 em 15 dias, possui 2 
tambores e o lixo de maneira geral é queimado; 
- Congo I - a coleta é feita em algumas casas; 
- Coleta realizada nas comunidades em caçamba aberta e 
dispersa o lixo que chega até o Açude de Ingarana. 

Sede / Espinho Espinho e Danças 24 / 09 / 08 

- Há coleta de lixo uma vez por semana de porta em porta, que 
é feito por uma caçamba; 
- Poucas pessoas queimam o lixo; 
- Jogam o lixo próximo ao rio; 
- Restos de animais mortos são jogados perto do rio e próximo 
a um reservatório; 
- Em Danças a coleta não atende a toda a população. 

Sede / Pedra 
Branca 
 

Pedra Branca, 
Tabuleiro Alto, 
Várzea do Cobra, 
Lagoa das 
Carnaúbas, Jurema. 

24 / 09 / 08 

- O lixo é queimado; 
- A coleta é feita a cada 8 dias em caçamba aberta; 
- Em Carroçal (Pedra Branca) não existe coleta; 
- Em Tabuleiro e Várzea do Cobra algumas casas não tem 
coleta; 
- As pessoas queimam o lixo, jogam em terrenos baldios; 
- Em Várzea do Cobra jogam lixo próximo aos chafarizes 
públicos. 
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Quadro 3.4 – Resultados dos Seminários realizados no Município de Limoeiro do 
Norte referente aos resíduos sólidos (continuação) 
Realização Comunidades Data Relatos e Reclamações da sociedade 

Sede / Bonfim 
 

Bonfim, Bonfim de 
Cima, Morros, 
Pitombeira, 
Socorro. 
 

25 / 09 / 08 

- A coleta é feita a cada 8 dias em caçamba aberta, de porta 
em porta; 
- Em Bonfim há locais que não é feita a coleta; 
- No caminho de Bonfim para as Populares jogam lixo e 
animais mortos; 
- As pessoas queimam, e jogam lixo na Barragem; 
- Em Pitombeiras joga-se lixo e animais mortos no Bueiro 
do Córrego, mas existe coleta a cada 8 dias. 

Sede / Km 60 Km 60 e Sucupira 25 / 09 / 08 

- A coleta é feita a cada 08 dias (terça feira) em F.4000 
aberta, de porta em porta; 
- Na grande maioria os moradores aguardam a coleta;  
- Poucos ainda queimam e/ou jogam em terrenos baldios, e 
atrás da igreja. 

Sede / Côrrego 
de Areia 

Côrrego de Areia, 
Quixaba, Milagres 

09 / 10 / 08 

- A coleta é realizada uma vez por semana em caçamba, o 
carro pega o lixo na estrada; 
- A coleta é feita só na via principal, não há coleta nos 
becos; 
- Muitos ainda queimam o lixo; 
- Pessoas jogam lixo nos rios nas proximidades. 

Sede / Arraial Arraial 09 / 10 / 08 

- A coleta é feita 1 vez por semana em uma caçamba aberta 
de porta em porta; 
- Os moradores relatam que algumas vezes o carro do lixo 
não passa; 
- Canafístula passa carro compactador; 
- Muitos ainda queimam o lixo; 
- Coleta Seletiva foi apontada como uma necessidade; 
- Não há coleta de podas de árvores, nem destino adequado 
para pilhas, baterias etc.. 

Sede / Sede Sede 10 / 10 / 08 

-No bairro do Centro – lixo jogado no Jaguaribe; 
-Canal atrás da Câmara dos Vereadores cheio de entulho de 
material de construção; 
-Rua Dr. Gaspar de Oliveira – lixo em terrenos baldios; 
- Muitos ainda queimam o lixo; 
- Lixão contamina lençol de Maria Dias. 

Fonte: Elaborado com base na participação popular durante a realização dos seminários para elaboração 
do PMSB / Limoeiro do Norte (2008) 
 

Outra questão a ser abordada é a coleta seletiva, pois é uma alternativa para 

minimizar o potencial poluidor resultante da geração crescente de resíduos sólidos. Esse 

procedimento visa à reciclagem dos materiais existentes no lixo como plásticos, papéis, 

metais e vidros e pressupõe separação na fonte de tipos diferentes de materiais pela 

população, o que não acontece em Limoeiro do Norte.  
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A Política Estadual dos Resíduos Sólidos recomenda a separação na fonte do 

lixo orgânico e inorgânico. O Art. 17º, parágrafo único dispõe sobre o sistema de coleta 

seletiva, orientando a separação do lixo seco e úmido. 
 

Art. 17º - Parágrafo único. A coleta dos resíduos urbanos se dará de forma 

preferencialmente seletiva, devendo o gerador separar previamente os resíduos úmidos 

ou compostáveis, dos recicláveis ou secos.  
 

 Cabe salientar que a Prefeitura de Limoeiro do Norte, por meio da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR, incentiva a coleta 

informal de resíduos recicláveis. No Município, existem 03 (três) empresas que 

comercializam o material reciclável. Dessa maneira, foi realizado um levantamento do 

tipo e da quantidade de material comercializado nas três empresas e da quantidade de 

catadores cadastrados, conforme apresentado no Quadro 3.5: 
 

Quadro 3.5 – Materiais inorgânicos comercializados em Limoeiro do Norte e 
quantidade de catadores por empresa 

Quantidade de materiais recicláveis comercializados em Limoeiro do 
Norte (toneladas) Empresas Catadores 

Papelão Plásticos Metais Bateria 

 
Recivale 

200 72 ton /mês. 14 ton/mês de 
sopro; 
14 ton/mês de 
PET; e 
3 toneladas/ mês 
PVC. 

52,5 ton /mês de 
ferro; e 
1 ton/mês de 
alumínio. 

180 kg/mês. 
 
 

José Arimatéia de 
Brito 

100 15 ton/mês. 25 ton/mês 30 ton/mês 1 ton/mês. 

Umberlânio 
Magno de Queiroz 

30 1,5 ton/mês. 2,5 ton/mês 44 ton/mês 600 kg/mês. 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

 A Empresa de reciclagem Recivale tem 05 (cinco) anos de atividade no 

Município, possui 18 funcionários com carteira assinada e 200 catadores que atuam em 

Limoeiro do Norte. Do material coletado, 60% são em Limoeiro do Norte e 40% de 

outros municípios vizinhos: Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Iracema, Potiretama, 

Pereiro, Ererê, São João do Jaguaribe, Quixeré, Russas, Jaguaruana e Jaguaribe. 
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 A segunda empresa, José Arimatéia de Brito, tem 10 (dez) anos de atividade no 

Município, onde são cadastrados 100 catadores que atuam em Limoeiro do Norte. Do 

material coletado, 40% são em Limoeiro do Norte e 60% em outros Municípios: 

Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Iracema, Potiretama, Pereiro, Ererê, São João do 

Jaguaribe, Quixeré, Russas, Jaguaruana e Jaguaribe. 
 

 Finalmente, a Empresa Umberlânio Magno de Queiroz, onde são cadastrados 30 

catadores que atuam em Limoeiro do Norte. Essa empresa não informou há quanto 

tempo atua no Município. 
 

Normalmente, a separação da matéria inorgânica é realizada por catadores tanto 

nas vias públicas, antes da coleta regular passar, como na disposição final. Embora 

sendo ainda uma atitude incipiente, algumas pessoas da comunidade separam na fonte o 

lixo seco do molhado para entregar ao catador. O material comercializado no lixão é 

repassado para atravessadores, que por sua vez repassam para as empresas de 

reciclagem. Observa-se que o vidro e o papel não aparecem na caracterização dos 

materiais comercializados no Município de Limoeiro do Norte.  
 

Em Limoeiro do Norte, observa-se um grande número de pessoas que 

sobrevivem da catação de resíduos sólidos. Porém, os catadores ainda não possuem 

associações ou cooperativas.  No lixão, existe apenas um cadastro dos catadores que 

trabalham no local. Essas pessoas que desenvolvem suas atividades na disposição final 

comercializam seu material nas sextas-feiras. Atualmente são 20 famílias cadastradas, 

não havendo crianças no local. O material reciclável é armazenado em galpões para ser 

vendido posteriormente. 
 

No Município a coleta seletiva não é institucionalizada, ou seja, realizada pela 

administração pública. Na verdade, a coleta é informal, ou seja, realizada na sua grande 

maioria por catadores ou por pessoas que se dispuseram a separar o lixo e comercializar 

com atravessadores ou diretamente com as empresas de reciclagem.  

 

Com relação à situação dos catadores, a administração pública não dispõe do 

número exato de quantos eles são, apenas tem conhecimento da existência dos catadores 
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que trabalham dispersos na cidade e que houve incremento, nos últimos cinco anos, do 

número de pessoas que desempenham essa função no local. Esse incremento está 

relacionado à implantação das empresas de reciclagem no Município, porém não existe 

nenhum trabalho social direcionado para essas pessoas. Esses trabalhadores não são 

organizados em cooperativas ou associações, o que dificulta a sua quantificação e 

melhores condições de trabalho e renda, visando à melhoria da qualidade de vida desses 

trabalhadores. Os catadores utilizam carrinhos de tração humana e animal para coletar 

os materiais que vão para reciclagem. 
 

Vale ressaltar, que a mão-de-obra da coleta informal reduz gastos com a limpeza 

urbana, gera emprego nas indústrias de reciclagem e renda para essas pessoas que estão 

à margem do processo produtivo, como também preservam os recursos naturais. 
 

No Município, a execução de campanhas informativas e de educação ambiental 

sobre limpeza urbana é incipiente no que concerne ao desenvolvimento de uma maior 

consciência ambiental e dos princípios de cidadania por parte da população. De acordo 

com a SEMID, existem projetos pontuais passando a importância de se preservar o meio 

ambiente, em especial o Rio Jaguaribe. 
 

Esse assunto está previsto na Política Estadual dos Resíduos Sólidos, no seu 

Capítulo II, Art. 4º, estabelece a educação ambiental como um dos seus princípios e no 

Capítulo III, Art. 6º, como uma das suas diretrizes e, ainda, no Capítulo IV, Art. 7º, 

como um dos seus instrumentos, como expresso a seguir:  
 

Art. 4º - VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; e  

Art. 6º - VII - promoção de campanhas educativas e informativas junto à sociedade 

sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos e sobre os efeitos na 

saúde e no meio ambiente dos processos de produção e de eliminação de resíduos;  

Art. 7º - IX – a educação ambiental; 
 

Um dos princípios preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(Lei nº 9.795 / 99) é preparar os indivíduos para uma efetiva participação, 

possibilitando uma interferência positiva na gestão dos resíduos, constituindo-se um 
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fator determinante na escolha de prioridades e na tomada de decisões. Essa participação 

não se dá de forma espontânea, ela precisa ser aprendida e estimulada. O processo 

educativo oportuniza o envolvimento da sociedade na construção de políticas para a 

gestão dos resíduos, possibilitando a percepção do problema ambiental e social. Essa 

prática foi evidenciada na construção do diagnóstico para o PMSB de Limoeiro do 

Norte por meio da capacitação dos delegados e dos seminários realizados nas diversas 

localidades.  
 

Atualmente, no Município, a população não participa de forma efetiva no 

processo de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, não havendo mecanismos de 

controle social na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 

rejeitos gerados em Limoeiro do Norte. Existe um serviço de ouvidoria no site da 

prefeitura, onde o cidadão pode fazer suas reclamações e pedidos relacionados à 

limpeza urbana. Porém, na prática não se tem dados da eficiência da prestação desse 

serviço.  

 

3.3. TRANSPORTE 

 

Os veículos utilizados para o transporte dos resíduos sólidos são de diferentes 

tipos. A escolha do transporte mais apropriado deve levar em consideração o tipo e a 

quantidade de resíduos sólidos, os custos dos equipamentos, as condições e custos de 

operação e manutenção e outras condições locais, como a mão-de-obra, as 

características das vias e as densidades populacionais e de tráfego. 
 

De acordo com D’Almeida et al (2000), são utilizados os seguintes 

equipamentos coletores para os resíduos domiciliares: 

• Reboque puxado por trator: indicado para a coleta de resíduos sólidos em 

cidades pequenas; 
 

• Caminhão tipo baú: estes dispõem de caçamba basculante, com cobertura. 

Indicado para pequenos e médios núcleos urbanos ou para periferia de cidade 

grande. Utilizado também para a coleta seletiva, por não compactar os materiais 

que se destinam à reciclagem; 
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• Caminhão compactador: realiza a compactação dos resíduos, tendo assim, maior 

capacidade de transportar o lixo, indicado para coleta em áreas de maior 

densidade populacional; 
 

• Caminhão com poliguindaste: utilizado na remoção das caçambas estacionárias 

intercambiáveis. 
 

Os resíduos diversos dos serviços de saúde são coletados separadamente e 

encaminhados ao lixão. Em Limoeiro do Norte não existe incinerador. Os resíduos dos 

serviços de saúde são transportados pela prefeitura em uma Kombi para o mesmo 

destino dos resíduos coletados nos domicílios, ou seja, o lixão. O Código de Postura do 

Município não estabelece a obrigatoriedade do prévio tratamento dos resíduos dos 

serviços de saúde para serem transportados e nem evidencia com clareza critérios para a 

disposição final dos rejeitos infectados, conforme dispõe o Art. 52 e Parágrafo Único 

dessa legislação. 
 

Art. 52. Os resíduos provenientes de hospitais, casas de saúde, sanatórios, 

ambulatórios e similares, que não forem incinerados, deverão obrigatoriamente ser 

acondicionados em sacos plásticos. 
 

Parágrafo único.  A coleta dos resíduos citados no  caput “deste artigo, deverá ser 

feita em veículos com carrocerias fechadas, nas quais conste a indicação LIXO 

HOSPITALAR, devendo o destino final dos mesmos ser determinado pela 

Administração Municipal, através de ato próprio do Poder Executivo. 
 

A prefeitura de Limoeiro do Norte realizou contrato para terceirização do 

serviço de coleta regular. Porém, parte do equipamento utilizado na limpeza pública 

como coletores compactadores e pá carregadeira são de propriedade da prefeitura. A 

empresa terceirizada possui poucos equipamentos, ou seja, não possui frota própria em 

quantidade para executar os serviços relativos à limpeza pública. Vale salientar, que são 

equipamentos com considerado tempo de uso. Os equipamentos e veículos utilizados na 

coleta e limpeza urbana estão discriminados no Quadro 3.6 a seguir  
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Quadro 3.6 – Estrutura Operacional do Sistema de Coleta Urbana e Limpeza 
Pública do Município de Limoeiro do Norte  

Propriedade 

Discriminação Quantidade 
Ano de 

Fabricação 
Estado de 

Conservação 
Prefeitura 

Empresa 
contratada 

Caminhão 
Compactador 

2 2002 Bom x  

Pá carregadeira 1 1986 Bom x  

Caminhão 2 1972 e 1970 Bom  x 

C
ol

et
a 

U
rb

an
a 

Caminhão 
Basculante 

5 
1975,1980,1971, 

1981e 1975 
Bom  x 

Trator de 
Esteira 

1 
1990 

Bom x  

Motoniveladora 
(Patrol) 

1 
1986 

Bom x  

L
im

pe
za

 P
úb

lic
a 

Caminhão 
Basulante 

2 1976 e 1975 Bom  x 

L
ix

o 
H

os
pi

ta
la

r 

Kombi 1 1993 Bom x  

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

Em Limoeiro do Norte, existe a coleta diferenciada para os rejeitos provenientes 

da construção civil. Porém, o serviço não é cobrado para o gerador. O Município não 

dispõe de empresas especializadas cadastradas na prefeitura que prestem esse serviço. 

Vale salientar que o Código Municipal de Postura prevê no Art. 54, §1º e §2º, que a 

limpeza seja realizada pelos próprios executores das obras e quando efetuada pela 

prefeitura, deve haver a cobrança do custo da prestação do serviço. 
 

Art. 54. Os executores de obras ou serviços em logradouros públicos deverão manter os 

locais de trabalho permanentemente limpos. 
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§1º. Todo material remanescente dessas obras ou serviços deverá ser removido no 

prazo máximo de 02 (dois) dias corridos após a conclusão dos mesmos, devendo 

também ser providenciada a limpeza e varrição do local. 

§2º.  A Administração Municipal poderá executar os serviços de limpeza previstos neste 

artigo, cobrando o respectivo custo. 

 

3.4. TRATAMENTO 

 

A quantificação e a caracterização dos resíduos sólidos urbanos são 

procedimentos importantes de serem realizados para o conhecimento da realidade do 

município, por meio da análise dos seus rejeitos. A quantificação da geração dos 

resíduos é baseada em índices relacionados ao número de habitantes atendidos pelo 

sistema de coleta e ao volume de resíduos gerados. A caracterização é realizada por 

meio de análises das características físicas, químicas e biológicas dos rejeitos.  
 

Segundo Bidone (1999), esses procedimentos são de fundamental importância 

para orientar o planejamento de instalações e de equipamentos que farão parte do 

serviço de coleta, transporte e disposição final dos resíduos de determinada 

comunidade. Em Limoeiro do Norte, não existe estudo de caracterização dos resíduos 

coletados pela administração pública. 
 

É consenso entre os especialistas que as características dos resíduos sólidos 

variam em função de fatores climáticos, demográficos, sazonais, socioeconômicos e 

culturais de cada país, região ou localidade. É importante considerar que a 

caracterização do lixo varia dependendo da zona urbana do município e ao longo do 

tempo.  
 

A caracterização física dos resíduos sólidos coletados pela prefeitura é realizada 

por meio da separação por amostragem dos materiais como vidro, papel, papelão, 

plástico, alumínio, matéria orgânica e outros. Assim, o município conhece o tipo de 

produto que é consumido pela comunidade e, baseado nos dados obtidos, planeja as 

ações para a compostagem, reciclagem e a coleta seletiva dos rejeitos.  
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Segundo a SEMID, o número de catadores da coleta informal tem aumentado em 

Limoeiro do Norte. Os materiais recicláveis são retirados na fonte, o que ocasiona 

alteração na caracterização dos resíduos coletados regularmente pela administração 

pública. Contudo, foi realizada por meio de amostragem a composição física dos 

diversos tipos de resíduos gerados em Limoeiro do Norte, conforme apresentada no 

Quadro 3.7.  
 

Quadro 3.7 - Composição física percentual (média) dos diversos tipos de resíduos 
sólidos urbanos 

Resíduos Porcentagens 

Papel 8 % 

Papelão 7 % 

Plástico duro 3 % 

Plástico mole 6 % 

Matéria orgânica 41 % 

Metal ferroso 3 % 

Metal não-ferroso 1 % 

Vidro 2 % 

Outros(1) 29 % 

(1) outros: couro, borracha, entulhos de construção, resíduos de saúde, animais, etc. 
Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAR (2008) 
 

Em Limoeiro do Norte, os resíduos sólidos coletados não passam por processo 

de tratamento em larga escala. Esses processos são destinados a reduzir a quantidade e o 

potencial poluidor dos resíduos sólidos, de maneira a impedir o descarte dos rejeitos no 

meio ambiente ou transformá-los em material inerte ou biologicamente estável.  
 

O Município não possui sistema de compostagem, sob sua responsabilidade. No 

Centro de Articulação e Educação Ambiental – CAEA sob a gestão do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, em parceria com o 

Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC é produzido composto orgânico 

para ser utilizado na produção de mudas. Embora seja uma iniciativa de grande 

importância, é incipiente para o volume de resíduos orgânicos gerados no Município, 

que é a fonte geradora de chorume no lixão local. Vale salientar que alguns produtores 

desenvolvem essa técnica individualmente na zona rural.  
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Cabe enfatizar que existem no Município quatro empresas que geram grande 

quantidade de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos, que poderiam receber 

tratamento para não poluir o meio ambiente. A empresa Delmont produz abacaxi, melão 

e melancia, a Banesa produz banana e dois abatedores de aves. Essas empresas estão 

situadas na zona rural, sendo realizada a coleta pública municipal em todas elas. 
 

A Política Estadual dos Resíduos Sólidos trata da questão, no Capítulo III, 

Art.6º, estabelece como uma das suas diretrizes e no Capítulo IV, Art.7º como um dos 

seus instrumentos: 
 

Art.6º- XVIII - apoio técnico às ações de redução, reutilização, reciclagem, 

recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, com 

utilização adequada e racional dos recursos naturais para a presente e as futuras 

gerações;  
 

Art.7º- V - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados às práticas de 

prevenção da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à recuperação de áreas 

contaminadas por resíduos sólidos;  
 

VI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas de 

prevenção da poluição e de minimização dos resíduos gerados;  
 

A caracterização física do lixo é relevante para o estabelecimento das diretrizes 

da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos para a reciclagem e compostagem. No 

Município de Limoeiro do Norte, a precedência da redução, reutilização e reciclagem à 

disposição final, não acontece como determina a legislação. Essa situação pode ser 

observada uma vez que muito dos resíduos que são dispostos no lixão é passível de 

reciclagem e compostagem, caso haja mudanças na gestão e gerenciamento 

direcionados para esse fim.  
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3.5. DISPOSIÇÃO FINAL 

 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos, no solo, dar-se de três formas: 

aterro sanitário, aterro controlado e lixões ou vazadouros a céu aberto. 
 

Aterro sanitário é o processo técnico utilizado para a disposição de resíduos 

sólidos, no menor espaço possível, seguindo critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas, desde a seleção e preparo da área até sua operação e 

monitoramento. Essa técnica consiste no aterramento e compactação dos rejeitos na 

forma de camadas sobrepostas, chamadas de células. Essas camadas recebem 

diariamente cobertura com solo de modo a evitar riscos à saúde pública e minimizar os 

impactos ambientais. A implantação e operação de um aterro sanitário pressupõem um 

sistema de drenagem de líquidos percolados (chorume) e de gases, provenientes do 

confinamento dos resíduos. Como também, o tratamento do chorume gerado na 

decomposição biológica do lixo orgânico, geralmente em lagoas de estabilização 

(NEFUSSI et al, 1997) 
 

Na operação do sistema de tratamento é necessário efetuar, de forma sistemática, 

a medição da vazão do chorume gerado, bem como a determinação da sua composição, 

antes e depois do tratamento.  
 

Deve-se mencionar que o monitoramento do chorume nos aterros sanitários não 

é uma prática usual no Brasil, embora necessária para aferição do grau de poluição ao 

meio ambiente, como também para a avaliação do método adotado para o seu 

tratamento. 
 

Conceitualmente, o aterro controlado é a forma de disposição dos resíduos 

sólidos urbanos semelhantes ao aterro sanitário, porém sem a existência de um sistema 

de drenagem para coleta do chorume, prescindindo, também, de drenagem de águas 

pluviais e tratamento do gás gerado pelo confinamento dos resíduos (SCHALCH e 

CABRAL, 2003). 
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Por outro lado, os lixões ou vazadouros a céu aberto são as formas mais comuns 

de disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. É uma forma inadequada de 

dispor os resíduos sólidos urbanos porque provoca uma série de impactos ambientais 

negativos e proliferação de vetores para inúmeras doenças. Nesses locais, o lixo 

coletado é disposto diretamente sobre o solo sem nenhum controle da origem dos 

resíduos, dos cuidados ambientais e de saúde pública. Constituem também, um grave 

problema social devido à presença de indivíduos que sobrevivem da catação de 

materiais encontrados nos rejeitos (SCHALCH e CABRAL, 2003) 
 

De acordo com a Secretaria responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos em Limoeiro do Norte, SEMID, 100% dos rejeitos coletados regularmente na 

Sede pela prefeitura, têm como destino final o lixão da cidade. O lixão da Sede do 

Município de Limoeiro do Norte funciona em um terreno de 17 ha, na localidade de 

Maria Dias, distando 8 km da CE 265 (Figura 3.7 e 3.8).  

 

 
Figura 3.7 – Entrada da área do vazadouro a céu aberto (lixão) de Limoeiro do 

Norte. 0594889E / 9430774N. Data: 10/06/2008. Ponto:174 
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Figura 3.8– Disposição dos resíduos sólidos no vazadouro a céu aberto (lixão) de 
Limoeiro do Norte. 0594889E / 9430774N. Data: 10/06/2008. Ponto:174 
 

A área da disposição final é de fácil acesso plana, e existem catadores de 

materiais recicláveis fazendo a separação do lixo e armazenando em galpões no próprio 

local (Figura 3.9). 
 

 
Figura 3.9– Galpão para armazenamento do lixo separado por catadores no 

vazadouro a céu aberto (lixão) de Limoeiro do Norte. 0594889E / 9430774N. Data: 
10/06/2008. Ponto:174 
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De modo geral, os lixões constituem-se em problemas sanitários com a 

proliferação de doenças, como também em sério problema social, porque acabam 

atraindo catadores que sobrevivem dos materiais encontrados nos rejeitos dispostos nos 

vazadouros a céu aberto. Esses indivíduos, muitas vezes, permanecem na área em 

abrigos e casebres criando famílias e até mesmo formando comunidades. Em Limoeiro 

do Norte, não se tem registro de família morando no terreno do lixão. Porém, a área 

dista 0,5 km de região habitada e 0,1km de recurso hídrico, sendo necessário a medição 

do nível de poluição da água do recurso hídrico. Observam-se também no lixão de 

Limoeiro do Norte, problema de poluição ambiental decorrente da formação de um lago 

na região dos detritos e da queima do lixo na superfície do solo e (Figura 3.10 e 3.11). 

 

 
Figura 3.10– Formação de lago na área do vazadouro a céu aberto (lixão) de 

Limoeiro do Norte. 0594889E / 9430774N. Data: 10/06/2008. Ponto:174 
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Figura 3.11– Presença de fumaça no vazadouro a céu aberto (lixão) de Limoeiro do 

Norte. 0594889E / 9430774N. Data: 10/06/2008. Ponto:174 
 

De acordo com a prefeitura, o local recebe o lixo dos serviços de saúde não 

havendo área destinada para esse tipo de resíduo em valas sépticas, pois os rejeitos são 

dispostos conjuntamente em um mesmo espaço. É importante observar que o lixão 

também recebe o lixo de poda e capina, o que ocupa espaço e diminui o seu tempo de 

funcionamento. 
 

No entanto, no Plano Diretor de Diretrizes Urbanas de Limoeiro do Norte – 

PDDU (2000), Lei nº 1025 / 2000 que dispõe sobre as diretrizes para o desenvolvimento 

urbano do Município, está previsto um aterro sanitário compartilhado para Limoeiro do 

Norte e Morada Nova. De acordo com o PDDU (2000), a proposta da construção de um 

aterro sanitário compartilhado, isto é, de abrangência regional, mostrou-se uma 

alternativa econômica e tecnicamente viável, considerando as características de 

Limoeiro do Norte e Morada Nova quanto ao seu hábito sanitário e tipologia dos seus 

resíduos urbanos, além da proximidade geográfica entre as Sedes desses Municípios, 

conforme estabelece o Art. 47 da referida legislação: 
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Art. 47. São diretrizes para Sistema de Limpeza Urbana: 
 

I - Desenvolver gestões com o Município de Morada Nova objetivando a implantação, 

no futuro, de Aterro Sanitário conjunto para os dois Municípios a se localizar em área 

seguindo a BR 116 a aproximadamente 5,5 km (cinco quilômetros e meio) do 

cruzamento da via projetada que faz a legação Limoeiro do Norte - Morada Nova; 
 

II -Desenvolver estudos visando a implantação de um Aterro Sanitário para o 

Município localizado no acesso da rodovia estadual CE - 265 na localidade Maria 

Dias; 
 

Cabe destacar, que recentemente o Município de Limoeiro do Norte constituiu o 

Consórcio Municipal para o Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Limoeiro do Norte / 

COMARES – UL (anexo), o qual se regerá pela Lei nº. 11.107 / 05, seu Decreto 

Regulamentar nº. 6.017 / 07 e seu respectivo contrato, regulamento e estatuto. Os 

municípios cearenses que ora integram esse Consórcio são: Alto Santo, Ererê, Iracema, 

Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Potiretama, Quixerê, Russas, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. O Consórcio vigorará por prazo indeterminado, sendo 

tanto a Sede do Consórcio como o Aterro a ser construído situados no Município de 

Limoeiro do Norte. 
 

Amparado na referida legislação, o Município definiu o modelo consorciado de 

aterro sanitário como sendo a sua linha de ação para a disposição final. Essa opção, 

pressupõe ações diferenciadas a serem implementadas para a gestão e gerenciamento, 

visando o sistema integrado para o setor de resíduos sólidos. Quaisquer que sejam as 

soluções encontradas como adequadas para a disposição final do Município, requer uma 

discussão com os poderes executivo e legislativo dos municípios envolvidos no 

consórcio e com a população em geral, por meio de audiência e consulta pública. Nesse 

momento, deverão também ser analisados também aspectos político-administrativos.  
 

A rigor, a Política Estadual dos Resíduos Sólidos aborda no seu Art.12º, itens de 

I a IX e Parágrafo Único, as diversas formas que são vedadas à destinação final dos 

resíduos sólidos, sendo abaixo evidenciados alguns itens: 
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Art.12º-Ficam proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos 

sólidos:  

I - lançamento in natura a céu aberto; 

II - queima à céu aberto; 

III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos d’água, 

lagos, praias, mar, manguezais, áreas de várzea, terrenos baldios, cavidades 

subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo que abandonadas, e em áreas sujeitas à 

inundação com períodos de recorrência de cem anos;  

V - solo e subsolo somente poderão ser utilizados para armazenamento, 

acumulação ou disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que 

sua disposição seja feita de forma tecnicamente adequada, definida em projetos 

específicos, obedecidas as condições e critérios estabelecidos por ocasião do 

licenciamento pelo órgão ambiental estadual; 
 

É visível que a disposição dos resíduos sólidos urbanos em lixões ou aterros 

controlados ou até mesmo em aterros sanitários, que é a forma mais eficaz de 

confinamento dos rejeitos, não evita a formação de gases, de chorume, que exigem um 

tratamento adequado, sob pena de impactarem o meio ambiente e o cenário visual e 

estético do local.  
 

Dessa maneira, Limoeiro do Norte está empreendendo esforços no sentido de 

reduzir a quantidade de lixo para disposição final e desenvolvendo ações para 

construção tecnicamente adequada do aterro sanitário para os resíduos gerados tanto na 

zona rural como urbana do Município. 
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4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

As condições do saneamento básico na maioria dos municípios brasileiros são 

precárias devido à ausência ou deficiência de serviços públicos que venham a suprir a 

demanda existente, de modo a ofertar melhores condições locais de salubridade 

ambiental. Esse cenário é agravado pela falta de planejamento em nível municipal, o 

que conduz a intervenções fragmentadas, representando desperdício de recurso público 

e a permanência de procedimentos que resultam em passivos sócio-ambientais 

continuadamente. 
 

De modo geral, a gestão e gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

consistem na interligação das ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento dos diferentes órgãos da administração pública no âmbito das ações de 

limpeza urbana, bem como em articulá-las com as demais políticas públicas setoriais 

que possam estar associadas à questão dos resíduos, sejam elas na área social, 

ambiental, de saúde, de planejamento urbano, etc. 
 

Nos últimos anos, com as privatizações, terceirizações, concessões e introdução 

da administração gerencial, tem havido uma mudança do papel do Estado no Brasil com 

relação às suas responsabilidades e características. A função do poder público como 

órgão gestor e agente regulador vem ganhando relevância, ressaltando o planejamento 

como ferramenta para a organização das ações na construção do desenvolvimento 

sustentável que busca a conservação ambiental, o crescimento econômico e a equidade 

social (BUARQUE, 2002). 
 

Com o advento da aprovação da lei nacional de saneamento (Lei 11.445/07), 

obteve-se um instrumento legal que salienta novos arranjos institucionais e a 

intervenção mais determinada dos usuários no sistema de limpeza urbana. Deve-se 

mencionar ainda a Política Estadual dos Resíduos Sólidos (Lei 13.103/01) que não foi 

implementada no Estado do Ceará, para que as ações no setor sejam desenvolvidas com 
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qualidade e de acordo com o aparato legal que regula os cuidados com o meio ambiente 

e com a saúde pública.  
 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos considera a gestão dos resíduos sólidos 

como um serviço público de caráter essencial, conforme expresso no seu Art. 10º: 
 

Art.10º- Constituem serviços públicos de caráter essencial a organização e o 

gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.  
 

O Município de Limoeiro do Norte elaborou um Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos - PGIRSU e encaminhou, no segundo semestre 

de 2008, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE para ser 

submetido à análise do referido órgão, visando atender ao Decreto Estadual nº. 

29.306/08 que estabelece critérios de distribuição de parcela do ICMS pertencentes aos 

municípios cearenses. O Decreto Estadual trata dos requisitos a serem cumpridos no ano 

de 2009, 2010 e 2012 para efeito da existência do Sistema de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo necessário a construção de aterro sanitário para 

disposição tecnicamente correta dos resíduos que não têm nenhuma serventia. 

 

A gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos revelam-se em Limoeiro 

do Norte, com a atuação de subsistemas que necessitam do envolvimento de diferentes 

órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de elevar à 

urbanidade da cidade e consequentemente a qualidade de vida da população. 
 

A reciclagem dos materiais provenientes da coleta informal no Município é feita 

em pequena escala. Não existe efetivo controle nem acompanhamento, por parte da 

administração municipal, dos materiais que são encaminhados para empresas de 

reciclagem que comercializam essa matéria prima. Também não é feita a compostagem 

dos resíduos orgânicos em grande escala, o que aumenta consideravelmente a 

quantidade de chorume gerado no lixão.  A existência dessas ações poderia não só 

minimizar os problemas atuais como evitar que estes tomem grandes dimensões no 
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futuro, prejudicando a preservação dos recursos naturais e comprometendo a qualidade 

de vida das novas gerações. 
 

De modo geral, em Limoeiro do Norte, os problemas mais freqüentes no sistema 

de limpeza urbana estão relacionados à: 
 

•  Presença de lixo nos corpos de água superficiais devido à coleta deficiente, a 

falta de campanha educativa, a falta de fiscalização e aplicação da legislação 

existente e a suplementação do aparato legal municipal;  
 

•  Possível poluição dos corpos de água superficiais e subterrâneos, com a 

contaminação do churume devido à disposição inadequada do lixo em 

vazadouro a céu aberto (lixão) além dos problemas sociais decorrentes da 

presença de catadores no recinto; 
 

• Deficiências na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos devido ao 

sistema operar de modo deficitário e com estruturas e equipamentos 

inadequados e muitas vezes obsoletos; 
 

•  Falta de um controle efetivo e acompanhamento da prestação dos serviços de 

limpeza pública com base em um planejamento que defina indicadores para o 

setor para serem utilizados como ferramenta gerencial. 
 

Deve-se destacar que o Ministério das Cidades (2006) defende a construção 

desses indicadores como necessidade básica para medir o desempenho dos programas 

governamentais de investimentos em resíduos sólidos e para melhorar a eficiência e 

qualidade dos serviços prestados. Esse Ministério também destaca a necessidade de se 

estabelecer objetivos específicos para cada um dos subsistemas da limpeza urbana com 

base na problemática identificada no diagnóstico, levando em consideração à projeção 

de cenários de desenvolvimento socioeconômico do município levando em 

consideração o crescimento populacional e habitacional, o sistema territorial urbano, as 

atividades industriais e agrícolas.  
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Além da questão dos indicadores, a idéia primordial da existência do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB é unificar os planos setoriais, bem como 

divulgar e consolidar as políticas ambientais municipais e, sobretudo garantir o 

envolvimento da população por meio do controle social. 

 

4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
A análise do desempenho do setor de resíduos sólidos envolve uma série de 

variáveis e o conhecimento de etapas operacionais, além de indicadores para o 

entendimento do processo e visualização dos pontos críticos. Esses indicadores podem 

ser utilizados para o conhecimento preliminar da realidade local, como também para o 

acompanhamento e monitoramento do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. 
 

O Sistema Nacional de Indicadores sobre Saneamento – SNIS (2006) engloba 

uma ampla gama de informações, mas não dispõe de indicadores de limpeza pública 

referente ao Município de Limoeiro do Norte. Com base no conjunto de informações 

coletadas pelo SNIS para o cálculo de indicadores, o Estado do Ceará teve a 

participação de seis municípios representando 3,3% em relação ao total existente no 

Estado, sendo equivalente a 49,1% da população urbana existente no Ceará. Vale 

salientar, que mais quatro municípios cearenses foram convidados para a amostra e não 

responderam o questionário enviado para obtenção das informações necessárias para 

elaboração do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2006 (SNIS). 

Limoeiro do Norte não fez parte da coleta de dados. 
 

Em razão do Município de Limoeiro do Norte não ter participado da pesquisa, 

não será possível a avaliação dos indicadores publicados pelo SNIS, para esse 

Município. Apenas, são listados a seguir e apresentado os aspectos mais gerais da 

situação e funcionamento do manejo de resíduos sólidos, além de uma análise global 

dos municípios brasileiros que participaram da amostra, conforme a base de dados 

original.  
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Dessa maneira, se evidencia as informações coletadas para o Diagnóstico do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2006 (SNIS) referentes a inúmeros aspectos dos 

vários serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos existentes nos 

municípios brasileiros, os quais são agrupados por tema:  
 

• Indicadores de caráter geral: 

- Taxa de empregados em relação à população urbana (empreg. / 1000hab.); 

- Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU (R$ / 

empregado); 

- Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da 

prefeitura (%); 

- Incidência de despesas com empresas contratadas para execução de serviços de 

manejo RSU nas despesas com manejo de RSU (%); 

- Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU (%); 

- Despesa per capita com manejo de RSU em relação a população urbana (R$ / 

habitante); 

- Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU 

(%); 

- Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no 

manejo de RSU (%); 

- Incidência de empregados gerenciais administrativos no total de empregados 

no manejo de RSU (%). 
 

• Indicadores sobre a coleta de resíduos domiciliares e públicos: 

- Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana 

(%); 

- Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU em relação à 

quantidade coletada (%); 

- Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na 

coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada (kg/ empreg. x dia); 
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- Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO+RPU) em 

relação à população urbana (empreg. / 1000hab); 

- Massa coletada (Resíduos Sólidos Domiciliares - RDO + Resíduos Públicos - 

RPU) per capita em relação à população urbana (kg/ hab. x dia); 

- Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com 

serviços de coleta (kg/ hab. x dia); 

- Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) (R$ / tonelada); 

- Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do 

manejo de RSU (%); 

- Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no 

manejo de RSU (%); 

- Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCD) coletado pela prefeitura em 

relação à quantidade total coletada (%); 

- Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU) em relação à 

quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO) (%). 
 

• Indicadores sobre coleta seletiva e triagem: 

- Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada (%); 

- Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à população urbana (kg x 1000 hab./ ano); 

- Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos 

(%); 

- Incidência de papel e papelão no total de material recuperado (%); 

- Incidência de plásticos no total de material recuperado (%); 

- Incidência de metais no total de material recuperado (%); 

- Incidência de vidros no total de material recuperado (%); 

- Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total 

de material recuperado (%); 
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- Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica) em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (%); 
 

• Indicadores sobre a coleta de resíduos dos serviços de saúde: 

- Massa de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde - RSS coletada per capita 

em relação à população urbana (kg/ 1000 hab. x dia); 

- Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada (%). 
 

• Indicadores sobre serviços de varrição: 

- Taxa de terceirização de varredores (%); 

- Taxa de terceirização da extensão varrida (%); 

- Custo unitário médio do serviço de varrição (prefeitura + empresas 

contratadas) (R$ / km); 

- Produtividade média dos varredores (prefeitura + empresa contratada) km/ 

(empreg. x dia); 

- Taxa de varredores em relação à população urbana (empreg. / 1000hab); 

- Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com o manejo de RSU 

(%); 

- Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU (%). 
 

• Indicadores sobre serviços de capina e roçada: 

- Taxa de capinadores em relação à população urbana (empreg. / 1000hab); 

- Incidência de capinadores no total de empregados no manejo de RSU (%). 
 

Para fins de análise dos dados gerais referentes ao SNIS (2006), para os resíduos 

sólidos, o Sistema contempla 86% dos municípios com mais de 500.000 habitantes e 

todos os municípios com mais de 850.000 habitantes, sendo mais de 74,5 milhões de 

habitantes urbanos e 57,2 milhões de habitantes urbanos metropolitanos. Portanto, deve-

se considerar que a presença na amostra dos maiores municípios do país, provoca 

resultados gerais que retratam a realidade concernente aos municípios de grande e 

médio porte. Vale salientar, que a quantidade de municípios que participaram da 
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amostra foram 247, sendo o total de municípios brasileiros 5.564, porém correspondeu a 

48,8% do total da população brasileira devido contemplar os mais populosos. 
 

Porém, considerando-se o agrupamento em faixas por porte populacional, 

segundo o SNIS (2006), Limoeiro do Norte enquadra-se na Faixa 2 (de 30.001até 

100.000 habitantes), sendo a quantidade total de759 municípios brasileiros referente a 

essa faixa. A quantidade de municípios, nessa faixa populacional, que participaram da 

amostra foi 49, representando 6,5% da quantidade total de municípios com essa 

característica e 6,9% da população total nessa mesma faixa. Os municípios mais 

populosos (Faixa 5 e 6) tiveram 100% de participação, sendo os resultados mais 

consistentes para se obter conclusões referentes aos indicadores encontrados.   
 

Ainda assim, em linhas gerais, como parâmetro, alguns aspectos conclusivos são 

apresentados referentes os dados da Faixa 2 dessa amostra (SNIS - 2006) a qual 

Limoeiro do Norte se enquadra: 
 

• Quanto à natureza jurídica dos gestores do manejo de RSU presentes na amostra, 

segundo porte dos municípios: 

- Para os municípios que estão na Faixa 2, a administração pública direta 

representa 18,7% considerando as demais faixas populacionais que têm essa 

modalidade de gestão. Vale salientar, que das entidades consultadas são os 

órgãos públicos da administração direta os gestores do manejo dos resíduos 

sólidos urbanos nos municípios, correspondendo a 85,6% do total referente a 

outras modalidades jurídicas desse indicador; 

- A autarquia é representada por 1,2% dos municípios enquadrados na Faixa 2 

considerando as demais faixas populacionais que têm essa modalidade de gestão. 

Porém, totaliza 6,8% do total de 100% no somatório equivalente a outras 

modalidades jurídicas desse indicador. Cabe salientar, que esse dado é referente 

a todas as faixas populacionais dos municípios pesquisados; 
 

• Quanto à coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e públicos – RDO e 

RPU: 
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- a taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar média é de 97,4% da 

população urbana (Faixa 2), com a freqüência média de coleta de duas ou três 

vezes semanais (48,4%). Considerando todas as faixas populacionais, esse 

percentual sobe para 98,5% e a freqüência predominante permanece a mesma 

(61,8%); 

- essa coleta é realizada por coletadores e motoristas que trabalham a uma 

produtividade média de 1.467kg / empregado / dia (municípios da Faixa 2); 

- à massa média de resíduos coletada (RDO + RPU) per capita em relação à 

população urbana, segundo porte dos municípios enquadrados na Faixa 2, é de 

0,74 kg / habitante / dia; 

- à massa média coletada (RDO) per capita em relação à população atendida com 

serviços de coleta, segundo porte dos municípios enquadrados na Faixa 2, é de 

0,56kg / habitante / dia; 

- os municípios com mais de 30.000 habitantes têm um percentual de 40,8% que 

utiliza o equipamento de pesagem, ou seja, balança em suas atividades de 

manejo de resíduos sólidos urbanos; 

- a coleta de RDO com elevação de contêineres (Faixa 2) é de 12,6% e coleta 

noturna (Faixa 2) é de 15,9%, segundo o porte dos municípios; 

- a incidência de exportação de resíduos (RDO + RPU) para outros municípios, 

compartilhando unidades de processamento, é de 6% para a faixa populacional 

com mais de 30.000 habitantes com relação às demais. 
 

• Quanto à coleta regular de resíduos sólidos de serviços de atenção a saúde - 

RSS: 

- a massa média coletada de RSS (municípios da Faixa 2) corresponde um valor 

per capita de 4,90 kg / 1.000 habitantes / dia; 

- a taxa média de RSS coletada em relação à quantidade total coletada (RDO + 

RPU), resulta em 0,74% para os municípios com mais de 30.000 habitantes; 

- as formas de coleta de RSS, segundo o porte dos municípios, considerando os 

veículos exclusivos para prestação dos serviços é de 60,4% e a utilização de 
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veículos da coleta de RDO em viagem exclusiva é de 39,6%, para os municípios 

enquadrados na Faixa 2; 

- 100% dos municípios com mais de 30.000 habitantes que participaram da 

amostra informaram que fazem a coleta diferenciada dos RSS; 

- somente 8,7% dos municípios da Faixa 2 informaram a existência de cobrança 

específica pelos serviços de coleta de RSS; 

- a execução de serviços de coleta de RSS, na Faixa 2, é de 72,9% sendo o 

agente executor somente a prefeitura, de 6,3% somente os geradores e 20,8% 

ambos (prefeitura e os geradores simultaneamente). 
 

• Quanto à coleta regular de resíduos sólidos da construção civil - RCD: 

- a execução de serviços de coleta de RCD, na Faixa 2, é de 40,0% sendo o 

agente executor somente a prefeitura, de 20,0% somente empresas, 13,3% 

somente autônomos com caminhões e 26,7% todos os agentes; 

- a massa média de RCD coletada pela prefeitura (Faixa 2) é de 5.420,9 t / mun./ 

ano, sendo a média per capita de 118,4 t / 1.000 habitantes / ano. 
 

• Quanto à coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis: 

- 54,8% dos municípios na Faixa 2 realizam coleta seletiva de resíduos sólidos 

sob a forma predominante de coleta porta- a -porta em dias específicos (78,3%); 

- somente 39,1% dos municípios (Faixa 2) que realizam a coleta seletiva têm 

como forma de coleta os postos de entrega voluntária; 

- a massa média de resíduos sólidos coletada pela coleta seletiva é de 914,7% t / 

mun. / ano (Faixa 2), sendo a média per capita de 18,3 kg / habitantes / ano; 

- a massa de resíduos sólidos coletada pela coleta seletiva, na Faixa 2, é de 2.239 

t / ano sendo o agente executor a prefeitura, de 2.432 t / ano por empresas e 

3.876 t / ano por catadores com apoio da prefeitura;  

- em 47,4% dos municípios pesquisados, considerando todas as faixas 

populacionais, existem catadores nas unidades de processamento (lixões ou 

aterros); 
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- os catadores estão organizados em associações ou cooperativas em 53,0% dos 

municípios da amostra; 

- a prefeitura realiza algum tipo de trabalho de assistência social com catadores 

em 49,0% dos municípios da amostra, considerando todas as faixas 

populacionais; 

- a massa média de resíduos sólidos recuperada (Faixa 2) é de 403 t / munc / ano, 

sendo a média per capita de 8,4 kg / habitante / ano; 

- a quantidade de materiais recuperados por tipologia para os municípios com 

mais de 30.000 habitantes: 3.000 t / ano de papéis e papelões (38,5%), 2.525 t / 

ano de plásticos (25,3%), 1.837 t / ano de metais (14,7%), 1.417 t / ano de vidros 

(11,8%), 1.321 t / ano de outros materiais (9,7%), exceto matéria orgânica e 

rejeitos; 

- a massa per capita de materiais recicláveis recuperados (exceto matéria 

orgânica e rejeitos), em relação à população urbana por tipo de material (Faixa 

2): 3,9 kg / hab / ano de papéis e papelões, 3,3 kg / hab / ano de plásticos, 2,4 kg 

/ hab./ ano de metais, 1,8 kg / hab / ano de vidros, 1,7 kg / hab. / ano de outros 

materiais; 
 

• Quanto à varrição de vias e outros logradouros públicos: 

- são varridos 0,31 km / habitante / ano de vias e logradouros públicos (Faixa 2); 

- essa varrição é realizada a uma produtividade média de 1,4 km / empregado / 

dia (Faixa 2); 

- a propriedade dos veículos utilizados na varrição tem como agente executor 

somente a prefeitura o percentual de 44,1 % (Faixa 2), 41,2% somente empresas, 

14,7% ambos (veículos de propriedade da prefeitura e das empresas, 

simultaneamente); 

- taxa média de terceirização de varredores (Faixa 2) é de 79,5%; 

- valores médios contratuais do serviço de varrição terceirizado para os 

municípios da Faixa 2 que não incluem coleta de resíduos é de 30,94 R$/km, e 

dos contratos que incluem coleta de resíduos é de R$ 34,53 R$/km. 
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- taxa de trabalhadores (varredores) em relação à população urbana para os 

municípios da Faixa 2 é de 0,8 empregados por 1000 habitantes; 

- taxa de trabalhadores (varredores) nos serviços em relação ao total de 

trabalhadores no manejo de RSU, para os municípios da Faixa 2,, é de 32,6%. 
 

• Quanto à capina de vias e outros logradouros públicos: 

- a execução da capina de vias e outros logradouros públicos tem a modalidade 

manual em 97,9 % dos municípios da Faixa 2, 45,8% tem a mecânica como 

modo de execução dos serviços e 39,6% tem a química, porém 20% usam as 

modalidades; 

- taxa de trabalhadores (capinadores) em relação à população urbana para os 

municípios da Faixa 2 é de 0,8 empregados por 1000 habitantes; 

- taxa de trabalhadores (capinadores) nos serviços em relação ao total de 

trabalhadores no manejo de RSU, para os municípios da Faixa 2,, é de 24,2%. 
 

• Quanto à mão de obra e os veículos:  

- taxa de trabalhadores (coletores + motoristas) em relação à população urbana 

para os municípios da Faixa 2 é de 0,6 empregados por 1000 habitantes; 

- taxa de trabalhadores (coletores + motoristas) nos serviços em relação ao total 

de trabalhadores no manejo de RSU, para os municípios da Faixa 2, é de 26,4 

%; 

- incidência de trabalhadores tendo a prefeitura por agente executor é de 5,3% e 

de empresas é de 94,7% (Faixa 2); 

- quantidade estimada de trabalhadores por contratante para os municípios com 

mais de 30.000 habitantes é de 1.524 trabalhadores contratados pela prefeitura, 

1.813 trabalhadores contratados por empresas, resultando em uma média total 

de 3.337 trabalhadores; 

- taxa de incidência na frota de coleta de RDO + RPU, por tipo de veículo para 

os municípios da Faixa 2 é de 37,1% caminhão compactador, 42,5% caminhão 

basculante, baú ou carroceria, 4,8% caminhão poliguindaste, 12,0% trator 

agrícola com reboque e 3,6% tração animal; 
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- taxa de incidência na frota de coleta de RDO + RPU, por proprietário 

considerando os municípios inseridos em todas as faixas populacionais, é de 

19,3% da prefeitura e 80,7% de empresas para o tipo caminhão compactador; 

18,8% da prefeitura e 81,2% de empresas para o tipo caminhão basculante, baú 

ou carroceria, 34,5% da prefeitura e 65,5% de empresas para o tipo caminhão 

poliguindaste, 67,5% da prefeitura e 32,5% de empresas para o tipo trator 

agrícola com reboque e 33,0% da prefeitura e 67,0% de empresas para o tipo 

tração animal; 

- idade da frota de coleta (RDO + RPU), sendo a prefeitura a proprietária do 

equipamento para os municípios da Faixa 2 é de 28,9% com menos de 5 anos, 

24,1% de 5 a 10 anos, 47,0% com mais de 10 anos; 

 - idade da frota de coleta (RDO + RPU), sendo empresas proprietária do 

equipamento para os municípios da Faixa 2 é de 35,7% com menos de 5 anos, 

47,0% de 5 a 10 anos, 17,3% com mais de 10 anos; 
 

• Quanto ao desempenho financeiro: 

- 46,7% dos municípios enquadrados na Faixa 2 não cobram pelos serviços de 

limpeza urbana; 

- 53,1% dos municípios enquadrados na Faixa 2 cobram pelos serviços de 

limpeza urbana; 

- naqueles que cobram, a receita arrecadada municipal média pelos serviços de 

limpeza urbana é de R$ 15,11 / habitante / ano; 

- naqueles que cobram, a forma de cobrança pelos serviços regulares de limpeza 

urbana para os municípios da Faixa 2 é de 88,0% como taxa específica no boleto 

do IPTU e 12% como outra forma de cobrança; 

- a receita arrecadada per capita média pelos serviços de limpeza urbana é de R$ 

15,11 / habitante / ano; 

- despesas médias com manejo de resíduos sólidos urbanos na despesa corrente 

total da prefeitura para os municípios enquadrados na Faixa 2 é de 4,5%; 
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- despesas médias per capita com manejo de resíduos sólidos urbanos em relação 

à população urbana para os municípios enquadrados na Faixa 2 é de R$  44,96 

hab. / ano; 

- o custo unitário médio do serviço de coleta é de R$ 61,45 / tonelada (Faixa 2); 

- o custo do serviço de coleta no custo total do manejo de RSU é de 38,3% 

(Faixa 2); 

- o custo unitário médio do serviço de varrição é de R$ 34,98 / km; 

- o custo do serviço de varrição no custo total do manejo de RSU é de 28,6 % 

(Faixa 2); 
 

• Quanto às unidades de processamento de resíduos sólidos urbanos: 

- há 39,5% de unidades sem qualquer tipo de licença ambiental, 2,6% com 

licença prévia, 5,6% possuem licença de instalação e 49,0% possuem licença de 

operação; 

- 28,2% das unidades de disposição no solo são lixões, 32,4% são aterros 

controlados e 39,4% são aterros sanitários. 
 

 Cabe destacar a importância do SNIS para a elaboração de planos municipais de 

saneamento, por ser um sistema administrado pelo Governo federal e institucionalizado 

na Lei 11.445 / 2007, com objetivos de coletar e sistematizar dados relativos às 

condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; disponibilizar 

estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da 

demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; facilitar o 

monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de 

saneamento básico. Com relação aos resíduos sólidos, o sistema encontra-se em 

processo evolutivo apresentando uma análise global e deixando a cada usuário dos 

dados a exploração do seu potencial em níveis de detalhes que lhe sejam necessários ou 

convenientes. 
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5. PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 
 Os resíduos sólidos resultantes das atividades humanas, dificilmente retornam 

aos ciclos naturais sem gerar poluição do solo, água e ar, além da poluição visual. A 

dinâmica da urbanização tem provocado grandes impactos ambientais decorrentes do 

crescimento populacional, industrial e da oferta de bens de consumo descartáveis, 

resultando no acúmulo de rejeitos que necessitam cada vez mais serem depositados no 

solo, muitas das vezes inadequados a esse fim. Sem a infra-estrutura necessária para a 

disposição final, essas áreas podem acarretar a improdutividade dos solos, danos 

ambientais no ar e na água, proliferação de vetores (mosquitos, moscas, ratos e baratas) 

e problemas sociais e econômicos. Esses contaminantes acabam atingindo os seres 

humanos por meio da cadeia alimentar, pelas chuvas, ventos e inalação de gases e 

voláteis, pelo contato direto e consumo das águas superficiais e subterrâneas. 
 

 Segundo J. AZEVEDO (2000), alguns aspectos são considerados quanto à 

poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas, do ar e poluição visual para 

melhor entendimento do fluxo dos contaminantes do lixo para o meio ambiente: 
 

• Quanto à poluição do solo: As áreas utilizadas para disposição final dos resíduos 

sólidos, mesmo depois de desativadas, representam um passivo ambiental 

devido o acúmulo de rejeitos durante anos, comprometendo as características do 

solo pelo chorume sendo impróprias para o plantio de culturas empregadas na 

alimentação dos seres humanos e de animais. 
 

• Quanto à poluição das águas: Quando o lixo entra em contato com as águas 

subterrâneas e superficiais, provocam poluição física, química, bioquímica e 

biológica. A poluição física está relacionada ao aumento de temperatura da água, 

aumento da turbidez, formação de banco de sedimentos inertes, lodo e alteração 

na cor devido ao lançamento de resíduos sólidos domiciliares e industriais nos 

cursos d’água. A poluição química das águas subterrâneas e superficiais é 

causada pelos detergentes não degradáveis, substâncias tóxicas, herbicidas, 
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fungicidas etc. A poluição bioquímica pode ser destacada pela redução da 

quantidade de oxigênio na água a ponto de prejudicar a flora e a fauna devido à 

percolação dos líquidos existentes na matéria orgânica, a lixiviação, o 

arrastamento e dissolução de partículas. E por fim a poluição biológica, que é 

considerada quando a contagem de coliformes presentes é elevada, ou ainda, 

quando a qualidade de vida dos seres vivos existentes na água é alterada pela 

presença desses resíduos. Normalmente, esse tipo de poluição é provocada por 

resíduos líquidos, como esgotos lançados nos recursos hídricos sem tratamento. 
 

• Quanto à poluição do ar: Para o autor, todos os efluentes gasosos particulados 

emitidos para a atmosfera, oriundos das mais diversas atividades antrópicas no 

meio urbano, podem ser considerados lixo. Dessa maneira, a poluição do ar, da 

mesma forma que das águas, poderá atingir populações distantes do local de 

disposição dos resíduos. As populações que residem próximas das áreas da 

queima ou incineração de resíduos reclamam de distúrbios respiratórios, não só 

pela presença da poeira suspensa, mas também pelo cheiro desagradável e efeito 

irritante de algumas substancias voláteis que causam cefaléia e náuseas. A 

poluição do ar também pode ser responsável por problemas de visão, como 

irritação ou inflamação da mucosa ocular. 
 

• Quanto à poluição visual: O lixo quando disposto inadequadamente provoca 

impacto visual, tanto em pontos de acúmulo de rejeitos dentro da malha urbana 

como na margem de rodovias onde muitas das vezes são localizados os lixões. 
 

Esquematicamente, a Figura 5.1. apresenta os principais problemas para o meio 

ambiente e para a saúde dos seres vivos provocados pela disposição inadequada, no 

solo, dos resíduos sólidos urbanos.  
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Fonte: Empresa Engenharia e Geotécnica Ambiental (http://www.geotch.limp3htm) 
 

Figura 5.1- Dinâmica do fluxo de contaminantes do lixo através do meio ambiente 
 

Com a geração continuada de resíduos, se agravam os problemas ambientais, 

sociais e econômicos. O poder público precisa intervir de modo a efetivar ações no setor 

de saneamento de redução de riscos à saúde, de proteção ambiental e de melhoria da 

qualidade de vida para as diferentes classes sociais e que incluam mecanismos para 

garantir a manutenção, melhoria e expansão dos serviços prestados no setor de limpeza 

urbana. 
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CAPACITAÇÃO MASSIVA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

O lixo é essencialmente algo semi-identificado 
ou semi-identificável. È formado de partes 
destacadas daquilo que já foi. São pedaços em 
decomposição. São restos do que foi útil... Em 
grande medida o lixo vai deixando de ser 
tabu, algo perigoso e ameaçador, na 
proporção em que vá perdendo sua identidade 
já parcial: quando vira cinza, quando volta a 
ser terra, quando é queimado e se transforma 
em fumaça, quando é reciclado e adquire 
nova vida.... 
                                      José Carlos Rodrigues 
 
 
 
OBJETIVO  
 
“Provocar no cotidiano das pessoas a reflexão e a ação sobre o papel e a sua 
responsabilidade no que se refere á produção, disposição e destinação final dos 
resíduos gerados na cidade.” 
 
 
 
METAS A SEREM ALCANÇADAS 
 
Depois que o lixo é gerado, é necessário:  
 

ACONDICIONAR              COLETAR             TRANSPORTAR              DISPOR 
 

ISSO IMPLICA EM GASTOS PÚBLICOS, EM IMPACTOS AMBIENTAIS E 
PROBLEMAS COM A SAÚDE PÚBLICA, GERANDO MAIS CUSTOS  !!!  
 

 

 Informar e sensibilizar a comunidade da importância da participação popular na 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB com relação aos 
resíduos sólidos, e suas conseqüências devido à geração crescente de lixo nas 
cidades; 
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 Conscientizar sobre a realização dos 3Rs - reduzir, reaproveitar e reciclar – 
(reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo produto); 

 Esclarecer que a quantidade de lixo gerada é reflexo do consumo; 

 Exercitar a cidadania e motivar as pessoas a participarem diretamente do sistema 
por meio da coleta seletiva (separação do lixo);  

 Provocar a consciência coletiva quanto à preocupação em se separar os resíduos 
para contribuir com a geração de emprego e renda; 

 

 Incentivar o interesse da comunidade para aderir à coleta seletiva exercitando 
valores como solidariedade e cooperação (ex: embalar os vidros e materiais 
cortantes para a coleta); 

 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Participação popular na elaboração do PMSB, de modo a contribuir na priorização 

de ações quanto à problemática dos resíduos sólidos; 
• População agir com responsabilidade com relação aos resíduos sólidos. 
• Mudanças de hábitos quanto a (ao):  
 
 

- redução de consumo (comprar só o necessário) 
- rotina doméstica 
- reaproveitamento de embalagens (novos usos)  
- escolha de produtos na hora da compra 
- higiene pessoal 

 
 
• Avanço do espírito associativo, ou seja, que a comunidade procure se organizar em 

cooperativas, associações, etc; 
• Construção de sujeitos sociais, ou seja, pessoas preocupadas com o bem estar da 

sociedade em geral; 
• Percepção da população quanto à responsabilidade compartilhada (poder público e 

sociedade). 
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QUESTIONAMENTOS - REFLEXÕES PARA A COMUNIDADE 

 
 

⇒ Qual a importância de tratar o lixo como resíduo aproveitável? 

⇒ Em que interfere a geração de lixo para a saúde da população e para o  
                        meio ambiente? 

⇒ Você sabe para onde vai o lixo que você produz? 

⇒ Você pensou na dificuldade em se conseguir locais para colocar o lixo? 

⇒ Você acha importante ter um ambiente saudável? Por que? 

⇒ Como você pode contribuir para que isso aconteça? 

⇒ Com relação ao lixo, o que você acha que é de responsabilidade do  
                  governo e o que é de sua responsabilidade? 

⇒ Você sabe separar o lixo para a coleta? 

⇒ Você sabe a importância dessa ação? 

⇒ O que é a coleta seletiva? E a reciclagem de materiais? 

⇒ Existe na comunidade pessoas interessadas em comprar esse tipo de  
                  material ? 

⇒ Como a comunidade poderia se organizar para participar de um projeto  
                  de coleta seletiva? 

⇒ Seria importante a implantação de uma unidade de triagem (separação do 
                 lixo) na  comunidade? 

⇒ Você já pensou nas pessoas que sobrevivem da catação de lixo? 

⇒ Qual a importância desse trabalho para o meio ambiente?  

⇒ Como essas pessoas poderiam melhorar suas condições de trabalho?  
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⇒ Você sabe a importância da utilização dos Equipamentos de Proteção    
                        Individual -EPI (botas, luvas, máscaras,etc) para a segurança do  
                        catador ou separador de lixo? 

⇒ E quanto à limpeza pública, você sabe as conseqüências de jogar lixo nas   
                        ruas e entupir os bueiros?  

⇒ Como a escola pode contribuir com a mudança de  hábitos e     
                  conscientização ecológica? 

⇒ A escola da comunidade  esclarece aos alunos sobre os problemas       
                  ambientais que vem da geração de lixo? 

⇒ O que você espera do PMSB e como esse plano pode trazer melhorias  
                  para a sua qualidade de vida com relação à problemática do lixo na sua  
                  localidade? 

⇒ Como você espera que esteja a sua comunidade daqui a 5, 10 e 20 anos  
                  com relação a coleta e disposição final dos resíduos (lixão, aterro    
                  sanitário, etc) e qual seria a sua partição nesse processo? 
 
 
 
 
 

  �                                        �              

 



            

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE 
 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

ANO DE 

REFERÊNCIA 

2007 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 
 

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo levantamento de dados para o PMSA – 

Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos telefones: (085) 32242715 ou (85) 30864774 ou por e-mail: 

iran@rmsengenharia.com.br 
 

 Município  UF   
 
 Órgão municipal responsável pela gestão e manejo de RSU (limpeza urbana) no município  

  Sigla   
 
 Endereço completo do órgão municipal  

   

 Nome do mandatário do Órgão   

 Cargo do mandatário   

 Nome do entrevistado   

 Cargo do entrevistado  Tel   

 E-mail:    

 Data da entrevista:   

 

1- INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO 

Quadro 1.1 - Natureza jurídica do órgão responsável pela gestão e manejo de RSU (LIMPEZA URBANA) 

Órgão municipal responsável: 

 Administração pública direta  Sociedade de economia mista 

 Autarquia  Empresa pública 

 Há empresas contratadas, via contrato de concessão, para algum dos serviços de limpeza urbana?  

OBS: Não confundir com contratos de terceirização de serviços. 

 Não  Sim   

 
Caso afirmativo, informar: 

- Nome da concessionária: 

- Ano de início do contrato: 

- Duração (em anos): 

- Discriminação sucinta dos serviços concedidos: 

 

 

 



            

 

Quadro 1.2 – Cobrança pelo manejo de RSU (Limpeza urbana)  

O Município cobra pelo serviço de limpeza urbana/ou coleta de lixo? Não  Sim    

Caso afirmativo, assinalar a forma adotada: 

 Taxa especifica no mesmo boleto do IPTU    Taxa em boleto específico     Tarifa  
Outra forma 
(especificar): 

Quais os critérios utilizados para o cálculo da tarifa ou taxa? 

 O Município cobra pela prestação de serviços especiais ou eventuais de manejo de RSU? Não  Sim   

Quadro 1.3 – Despesas correntes do Município com o manejo de RSU (Limpeza urbana) – ANO 2007 

Serviços prestados 

Prefeitura 

Valor médio 

(R$)/mês 

Concessionária ou 

empresas terceirizadas 

Valor médio (R$)/mês 

Outros operadores 

Valor médio 

(R$)/mês 

Total 

Valor médio 

(R$)/mês 

Coleta resíduos domiciliares e comerciais     

Coleta resíduos dos serviços de saúde     

Varrição de vias e logradouros públicos     

Outros serviços      

TOTAL com todos os serviços de manejo     

Quadro 1.4 – Receita da Prefeitura com a gestão e manejo de RSU (limpeza urbana) no ano 2007 

Receitas da Prefeitura no ano 2007 Valor (R$) 

Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas ou dotação orçamentária referente à gestão e manejo de RSU  

Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU  

Quadro 1. 5 – Sistema de ouvidoria municipal 

Existe na prefeitura serviço de ouvidoria? Não        

Caso afirmativo, das reclamações feitas, cite por ordem as de maior freqüência: 

 

 

2- SISTEMA DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 

Quadro 2. 1 – Sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

Qual a produção per capita mensal de resíduos sólidos domiciliares  no Município ? 

Qual o mês do ano de maior geração de resíduos? Quantidade / toneladas   

Qual o mês do ano de menor  geração de resíduos?         Quantidade / toneladas   

O Município utiliza programas de computadores (“software”) para controlar/otimizar a coleta de Não  Sim   

Caso seja afirmativo, qual? 

População atendida no município (sede + distritos + povoados) com o serviço de coleta regular de RSD.  

Qual o percentual de domicílios do município que tem o lixo coletado?                     Sede __                                                                                        %                          Distrito     % 

População de outro(s) município(s) atendida com o serviço de coleta regular de RSD, se for o caso. 
                
hab. 

Há serviço de coleta noturna no município? Não                   Sim   

      



            

 

Quadro 2. 2 – Situação da coleta regular no Município (sede + distritos + povoados) 

Freqüência do serviço Estimativa da população atendida (%) 

Diária  

2 ou 3 vezes por semana  

1 vez por semana (1)  

(1) Se a freqüência de coleta for quinzenal ou mensal não considerar o serviço como coleta regular. 

Quadro 2. 3 – Quantidades de resíduos sólidos domiciliares (RSD) e da Limpeza pública coletada regularmente em 2007 
Quantidades coletadas (1) (2) (em toneladas)                                            Executor 

 
 
Tipo de resíduo 

Pela Prefeitura 
(t) 

Por empresa(s) 
contratada(s) 

(t) 

Outro(s) 
 

(t) 

TOTAL 
 

(t) 

Domiciliar ou comercial: RSD (1) 
 

 
   

Limpeza urbana (2)     

TOTAL      

Quadro 2. 4 –  Fluxo dos resíduos coletados 

É utilizada balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados?                     Não   Sim   

A distância média do centro de massa à unidade de processamento (transbordo, unidade de triagem, 

lixão ou aterro etc) dos resíduos sólidos coletados é superior a 15Km? Especificar  
Não  

              

Sim 
  

 

O município envia os resíduos coletados para outro(s) município(s)? Não   Sim   

Caso afirmativo indique o(s) município(s) para onde os resíduos são enviados: 

Quadro 2. 5 –  Estrutura operacional do serviço de coleta de RSD  e Limpeza Urbana 
Pessoal (operacional) do serviço de coleta Veículos alocados no serviço de coleta 

Da Prefeitura 

ou SLU 

Contratado de empresas 

ou cooperativas 

Outros 

(especificar) 

Da Prefeitura 

ou SLU 

Contratado de empresas 

ou cooperativas 

Outros 

(especificar) 

      

      

      

Quadro 2. 6 - Frota efetiva da coleta regular em 31/12/2007  

Quantidade de veículos da 

Prefeitura ou SLU 

Quantidade de veículos da 

Empresas contratadas 

Quantidade de veículos de 

Outro executor 

Idade da frota Idade da frota Idade da frota 

 Informação por executor 
 
 
 
 
 
Tipo de veículo 0 a 5 

anos 

5 a 10 

anos 

Maior 

que 10 

anos 

0 a 5 

anos 

5 a 10 

anos 

Maior 

que 10 

anos 

0 a 5 

anos 

5 a 10 

anos 

Maior 

que 10 

anos 

Caminhão compactador          

Caminhão basc, baú ou carroceria          

Caminhão poliguindaste (brook)          

Trator agrícola com reboque          

Tração animal          

Outro tipo (especificar):          



            

 

3 – SISTEMA DE COLETA SELETIVA 

Quadro 3. 1 - Serviço de Coleta Seletiva 

Existe coleta seletiva no município? Não           Sim   
 

Caso afirmativo, existe usina de triagem no município? Não           Sim   
 

Existe licenciamento ambiental para a operacionalização da Usina ou Estação de 

Triagem fornecido pelo órgão estadual competente? 
Não            Sim   

 

Onde é feito o lançamento do rejeito da Usina ou Estação de Triagem? 

Marque com um “X” os executores da coleta seletiva no município: 

 

 

Pref. Municipal ou 

empresa contratada 

 Empresa(s) 

privada(s) do ramo 

 
Associação ou 
cooperativas de 

catadores 

 Outros (especificar): 

Tipo de coleta Bairro Data de implantação Nº de domicílios Abrangência (%) 

 Porta a porta     

 Postos de entrega voluntária     

 Outro sistema      

Quadro 3. 2 – Responsáveis pela execução da Coleta Seletiva 

 Não              Sim             Usualmente os resíduos coletados pela coleta seletiva são pesados antes dos processos 

de triagem? Caso afirmativo, informar nas colunas abaixo as quantidades coletadas, em toneladas. 

Pela Prefeitura 
ou SLU 

Por empresa(s) contratada(s) pela 
Prefeitura ou SLU 

Outro(s)  TOTAL   

    

Quadro 3. 3 – Materiais inorgânicos recuperados em 2007  

Quantidade de materiais recuperados resultante dos processos de triagem no ano 2007
 
(toneladas) 

Papel/papelão Plásticos Metais Vidro Outros TOTAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quadro 3. 4 - Valor financeiro dos materiais comercializados 

Preço unitário (R$/ Kg) materiais recuperados resultante dos processos de triagem no ano 2007 

Papel/papelão Plásticos Metais Vidro Outros TOTAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quadro 4. 1 – Sistema de tratamento 

Qual o percentual dos resíduos sólidos coletados que sofre algum tipo de tratamento?                                                     %  
 

Existe estudo de caracterização dos resíduos domiciliares coletados?    Não           Sim   
 

Caso afirmativo, quando foi efetuado o estudo de caracterização? E qual o método utilizado? 

 

_______ 

4 - SISTEMA DE TRATAMENTO E/OU DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 



            

 

Quadro 4. 2 – Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares 

Composição média dos resíduos coletados 

Resíduos de 

Origem 

Quantidade 

(ton/dia.) 

Matéria 

Orgânica(%) 

Papel/ 

papelão(%) 

Plásticos(%) Metais(%) Vidro(%) Outros (%) 

Domiciliar  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4. 3 – Alternativas existentes no município para tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos domiciliares 

Alternativas 

 
Percentual(%) 

Aterro Sanitário  

Usina de Reciclagem ou Estação de Triagem com Compostagem  

Incineração  

Usina de Reciclagem ou Estação de Triagem  

Compostagem  

Aterro de Rejeitos  

Aterro Controlado  

Vazadouro (Lixão)  

Cursos d’água ou mangues  

Queima a céu aberto  

Outros. Quais?  

Quadro 4. 4 – Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares 
 

Existe investimento previsto no Município para construção de Aterro sanitário? Não         Sim   
 

Qual é a vida útil da área atualmente utilizada para disposição final dos resíduos sólidos do Município? 

Características da disposição fina atual dos resíduos sólidos domiciliares 

Local Distância do centro (km) Quantidade (ton /dia) 

 Dentro do perímetro urbano   

 Fora do perímetro urbano   

 

      residências       moscas   
 

      mau cheiro       fumaça   
 

          roedores        urubus   

Na área utilizada para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos existe a 

presença de: 
 

 

Operações e infra-estrutura, existentes no local de destinação final 

 Cercamento da área  Luz elétrica  Cobertura dos resíduos sólidos 

 Controle do nº de cargas no aterro  Compactação dos resíduos sólidos  Projeto básico de Engenharia 

 Drenos de coleta do chorume  Tratamento do chorume  Responsável técnico 

 

 



            

 

Quadro 4. 4 – Quantidade de veículos ou equipamentos utilizados rotineiramente na disposição final dos resíduos 

Quantidade de veículos ou equipamentos utilizados rotineiramente por unidade 

Unidade de processamento principal: Outra unidade de processamento: 

Discriminação dos 

equipamentos e 

unidades de 

processamento 

Prefeitura Empresas 

contratadas 

Outros 

(especificar) 

Prefeitura Empresas 

contratadas 

Outros 

(especificar) 

Trator de esteiras       

Retro-escavadeira       

Pá carregadeira       

Caminhão basculante       

Rolos compactadores       

Caminhão-pipa       

Outros (especificar):       

 

5- SISTEMA DE LIMPEZA URBANA - VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES  

Quadro 5. 1 – Estrutura operacional do serviço de varrição 

Pessoal (operacional) do serviço de varrição: Veículos alocados no serviço de varrição 

Da Prefeitura  

ou SLU 

Contratado de empresas 

 ou cooperativas 

Outros 

(especificar) 

Da Prefeitura  

ou SLU 

Contratado de empresas 

ou cooperativas 

Outros 

(especificar) 

      

Quadro 5. 2 – Execução do serviço de varrição 
Extensões de sarjetas varridas no ano 2007 por executor do serviço 

Pela Prefeitura Municipal (km) Por empresa(s) contratada(s) (km) Por Outros (especificar)(km) 
   

Quadro 5. 3 – Serviço de varrição mecanizada  

Há algum tipo de varrição mecanizada no município? Não           Sim   
 

Existe serviço terceirizado de varrição no município? Não           Sim   
 

Existe serviço de capina ou roçada no município?  Não           Sim   
 

Em caso afirmativo, assinalar o(s) tipo(s) de capina executada: manual  mecanizada  química   

Quadro 5. 4 – Outros serviços executados 

Executor do serviço 

Serviço 

Prefeitura Empresa (s) contratada (s) Outro 

(especificar) 

Lavação de vias e praças    

Poda de árvores    

Limpeza de feiras livres ou mercados    

Limpeza de praias    

Limpeza de bocas-de-lobo    

Pintura de meios-fios    

Limpeza de lotes vagos    

Remoção de animais mortos de vias públicas    

Coleta diferenciada de pneus velhos    

Coleta diferenciada de pilhas e baterias    

Coleta de resíduos volumosos inservíveis (móveis, etc)    



            

 

6- SISTEMA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS 

Quadro 6.1 - Execução do serviço de coleta dos resíduos sólidos dos serviços de saúde  

Não  Sim   Existe coleta diferenciada de RSS no município? 

Caso afirmativo, marque com um “X” os executores desta coleta diferenciada no município: 

 
Pref. Municipal ou empresa 

contratada por ela 
 

O próprio gerador ou empresa 
contratada por ele  

Outros (especificar): 

 

Quadro 6.2 - Tipos de veículos utilizados na coleta diferenciada de RSS e cobrança pelo serviço 
 Em veículo (s) exclusivos (s) 

 Em veículo (s) destinados (s) ao lixo comum, porém em viagem exclusiva 
Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são 
coletados: 

 Outro (especificar): 
 

A coleta executada pela prefeitura é cobrada separadamente Não  Sim   
 

Caso afirmativo, informar o valor unitário cobrado: R$____                            / toneladas 

Quadro 6.3 – Controle sobre executores externos da coleta diferenciada de RSS  

Não  Sim   
A Prefeitura exerce algum tipo de controle sobre os executores (externos) da coleta diferenciada de 
RSS no município? 

Caso afirmativo, especifique, sucintamente, qual tipo de controle: 

Quadro 6.4 – Quantidade de RSS por executor da coleta  

Quantidades de RSS coletada em 2007 (toneladas) 

Pref. Municipal ou empresa contratada 
por ela 

Próprio gerador ou empresa 
contratada por ele 

Outro (especificar): 

   

Quadro 6.5 – Fluxo dos RSS coletados no município 

Não  Sim   O município envia os RSS coletados para o(s) município(s)? 

Caso afirmativo, indicar o município para onde os RSS são enviados: 

 

 

 
 

7- SISTEMA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC 

Quadro 7.1 – Execução do serviço de coleta dos resíduos sólidos da construção civil ou demolição 

Existe coleta diferenciada de RCC no município? Não           Sim   
 

Caso afirmativo, o serviço é cobrado separadamente? Não           Sim   
 

Há empresas especializadas (caçambeiros ou carroceiros etc) que prestam serviço de 

coleta de resíduos de construção no município? 
Não           Sim   

 

Caso afirmativo, informe o valor unitário cobrado por caçamba estacionária (5 m
3
) em 31/12/07:  R$ _____ / caçamba 

Quadro 7.2 – Quantidade de RCC por executor da coleta  
Quantidades de entulho ou metralha coletada em 2007 (toneladas) 

Pela Pref. Municipal ou empresa 
contratada por ela 

Por empresas especializadas ou particulares 
contratados pelo gerador  

Por Outro (especificar): 

   

 



            

 

8 - SITUAÇÃO DOS CATADORES 

Quadro 8.1 – Presença de catadores no lixão e catadores dispersos na cidade  

Existem catadores de materiais recicláveis no lixão ou no aterro? Não           Sim   
 

Quantidade de catadores até 14 anos: _________ pessoas 
Em caso afirmativo, informar: 

Quantidade de catadores maiores de 14 anos: _________ pessoas 
 

Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade? Não           Sim   
 

Nos últimos 5 anos, houve alteração no nº de pessoas que desempenham essa função? Não           Sim   
 

Em caso afirmativo, informar: Redução               %           Incremento                       %   
 

 Carrinhos de tração humana  Quantidade: 

 Carroças de tração animal Quantidade: 
Qual o tipo e o número de equipamentos e infra-
estrutura que eles utilizam? 

 Depósitos de armazenamento Quantidade: 
 

Quadro 8.2 – Organização de catadores  

Os catadores são organizados em cooperativas ou associações Não           Sim   
 

Caso afirmativo, informar nome das cooperativas ou associações: 
Quantidade de catadores associados em 

31/12/2007 

  

  

  

  

  

Quadro 8.3 – Trabalho social com os catadores  

Existe algum trabalho social, por parte da Prefeitura, direcionado aos catadores? Não           Sim   
 

Caso afirmativo, mencioná-los sucintamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

9 - LEGISLAÇÃO 

Quadro 9.1 – Legislação específica sobre os resíduos sólidos  

A limpeza urbana é regulamentada no seu município por legislação própria? Não           Sim   
 

Existe uma Política Estadual de Resíduos Sólidos? Não           Sim   
 

O município já sofreu alguma sanção, por parte do Poder Público Estadual, sobre a 

disposição de lixo? 
Não           Sim   

 

Em caso afirmativo, quais as medidas tomadas? 

Qual é o orgão da prefeitura encarregado pelo controle, regulação e fiscalização dos serviços de limpeza urbana? 

 

 

10 – INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

Quadro 10.1 – A comunidade e os resíduos sólidos urbanos 

Existe algum trabalho de educação ambiental no Município? Não           Sim   
 

Existe Programa de Educação Ambiental nas Escolas do Município? Não           Sim   
 

Se sim, quantas são contempladas? 
 

A comunidade zela pela limpeza das ruas?    Não           Sim   

Caso afirmativo, informar como: 

 

Indique as formas que a população não atendida pela coleta se utiliza para se livrar dos resíduos gerados. 

 

Quadro 10.2 – O Município e o desenvolvimento sustentável 

O município participa de Programas de Desenvolvimento Sustentável? Não           Sim   
 

Caso afirmativo, quais? Não           Sim   
 

O lixo, no município, está poluindo os recursos hídricos da região/bacia hidrográfica? Não           Sim   
 

Caso afirmativo, como? 
 

Como o município está representado no Comitê de Bacias formado no Estado? 
 

Existe incentivo municipal à participação da comunidade no processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos? 
Não           Sim   

 

Caso afirmativo, como? 
 

Existe algum incentivo por parte do governo para o mercado de reciclados? Não           Sim   

Caso afirmativo, quais? 

Existe mercado ou interessados na reutilização de diversos materiais contidos nos 

resíduos sólidos domiciliares? 
Não           Sim   

 

Caso afirmativo, informar quais: 
 

Papel/papelão Plásticos Metais Vidro Outro Outro 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



            

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

• SOLICITAMOS INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS (RELATÓRIOS, PROJETOS, PLANOS, ETC) DOS 

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR DISTRITO E SEDE; 

• DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, SERVIÇO PÚBLICO 

DE LIMPEZA URBANA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS POR DISTRITO. DEVERÁ 

ENGLOBAR DESENHOS, FLUXOGRAMAS, FOTOGRAFIAS E PLANILHAS QUE PERMITAM UM 

PERFEITO ENTENDIMENTO DOS SISTEMAS EM OPERAÇÃO; 

• LOCALIZAÇÃO POR DISTRITO DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO; 

• DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEM AS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS CAUSADAS POR DEPÓSITOS DE 

LIXO URBANO E OUTROS; 

• INFORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO MUNICÍPIO E SUA POSSÍVEL POLUIÇÃO COM 

RESÍDUOS; 

• INFORMAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIEDADE OU COMPARTILHAMENTO DE CADA UM 

DOS SERVIÇOS COM OS MUNICÍPIOS VIZINHOS. 

 

ESPAÇO DESTINADO AO REGISTRO DE OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            

 

DESCRIÇÃO SUSCINTA POR DISTRITO: 
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LEI Nº 13.103, DE 24.01.01 (D.O. 05.02.01) 
 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e dá providências correlatas. 

 
 
                O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 
 
                 Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 

Título I 
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 
 

                 Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 
diretrizes e normas de prevenção e controle da poluição, para a proteção e recuperação 
da qualidade do meio ambiente e a proteção da saúde pública, assegurando o uso 
adequado dos recursos ambientais no Estado do Ceará. 
                 Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
                 I - Resíduos Sólidos – qualquer forma de matéria ou substância, no estado 
sólido e semi-sólido, que resulte de atividade industrial, domiciliar, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços, de varrição e de outras atividades humanas, capazes de 
causar poluição ou contaminação ambiental; 
                 II - Prevenção da Poluição ou Redução na Fonte – o uso de processos, 
práticas, materiais ou energia com o objetivo de diminuir o volume de poluentes ou de 
resíduos na geração de produtos e serviços; 
                 III - Minimização dos Resíduos Gerados – redução, ao menor volume, da 
quantidade e periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, antes de descartá-los 
no meio ambiente; 
                 IV - Resíduos Perigosos – aqueles que, em função de suas propriedades 
físicas, químicas ou infectantes, possam apresentar riscos à saúde pública ou à qualidade 
do meio ambiente; e 
                V - Padrão de Produção e Consumo Sustentáveis – o fornecimento e o 
consumo de produtos e serviços que otimizem o uso de recursos naturais, eliminando ou 
reduzindo o uso de substâncias nocivas, a emissão de poluentes e o volume de resíduos 
durante o ciclo de vida do serviço ou do produto, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida e resguardar as gerações presente e futuras. 
                Art. 3º Nos termos desta Lei, os resíduos sólidos obedecerão à seguinte 
classificação: 
                I - quanto à origem: 
                a) Resíduos Urbanos – os provenientes de residências, estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza de vias, 
logradouros públicos, de sistema de drenagem urbana e tratamento de esgotos, os 
entulhos da construção civil e similares; 



            

 

                b) Resíduos Industriais – os provenientes de atividades de pesquisa e 
transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas e inorgânicas em novos 
produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das atividades de 
mineração, de montagem e aqueles gerados em áreas de utilidades e manutenção dos 
estabelecimentos industriais; 
                c) Resíduos de Serviços de Saúde – os provenientes de atividades de natureza 
médico-assistencial, de centros de pesquisa e de desenvolvimento e experimentação na 
área de saúde, bem como os remédios vencidos e/ou deteriorados requerendo condições 
especiais quanto ao acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, 
por apresentarem periculosidade real ou potencial à saúde humana, animal e ao meio 
ambiente; 
                d) Resíduos Especiais – os provenientes do meio urbano e rural que pelo seu 
volume, ou por suas propriedades intrínsecas exigem sistemas especiais para 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, de 
forma a evitar danos ao meio ambiente; 
                e) Resíduos de Atividades Rurais – provenientes da atividade 
agrosilvopastoril, inclusive os resíduos dos insumos utilizados nestas atividades; 
                f) Resíduos de Serviços de Transporte – decorrentes da atividade de transporte 
e os provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários, portuários e 
postos de fronteira; 
                g) Rejeitos Radioativos – materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados de acordo com a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN, e que sejam de reutilização imprópria ou não prevista, observado o disposto na 
Lei nº 11.423, de 08.01.88. 
                II - Quanto à natureza: 
                a) Resíduos classe I – perigosos: são aqueles que, em função de suas 
características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade ou 
patogenecidade, apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente; 
                b) Resíduos classe II – não inertes: são aqueles que podem apresentar 
características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 
possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas 
classificações de resíduos classe I – perigosos ou classe III - inertes; 
                c) Resíduos classe III – inertes: são aqueles que, por suas características 
intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e que apresentam constituintes solúveis em 
água e em concentrações superiores aos padrões de potabilidade. 
               § 1º A determinação da classe dos resíduos, segundo a sua natureza, deverá ser 
feita conforme norma estabelecida pelo organismo normatizador federal competente. 
               § 2º Quando um resíduo não puder ser classificado nos termos da norma 
específica, o órgão ambiental estadual poderá estabelecer classificação provisória. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
                 Art. 4º São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
                 I - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
                 II - a participação social no gerenciamento dos resíduos sólidos; 
                 III - a regularidade, continuidade e universalidade dos sistemas de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 



            

 

                 IV - a minimização dos resíduos, por meio do incentivo às práticas 
ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação; 
                 V - a responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e 
sociais; 
                 VI - a adoção do princípio do gerador poluidor – pagador; 
                 VII - o direito do consumidor à informação sobre o potencial de degradação 
ambiental dos produtos e serviços; 
                 VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; e 
                 IX - desenvolvimento de programas de capacitação técnica e educativa sobre 
a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos. 
                Art. 5º São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
                I - proteger a saúde pública; 
                II - preservar a qualidade do meio ambiente; 
                III - assegurar a utilização adequada dos recursos naturais; 
                IV - fomentar o consumo, pelos órgãos e entidades públicas, de produtos 
constituídos total ou parcialmente de material reciclado; 
                V - exigir a implantação de sistemas de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos, cujos impactos ambientais negativos sejam de baixa magnitude, 
assegurando a utilização adequada e racional dos recursos naturais e preservando-os 
para a presente e as futuras gerações; 
                VI - promover a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas em razão 
de acidentes ambientais ou da disposição inadequada dos resíduos sólidos; e 
                VII - incentivar e promover ações que visem racionalizar o uso de 
embalagens, principalmente, em produtos de consumo direto. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES 

 
                Art. 6º Para atendimento dos princípios e objetivos estabelecidos, definem-se 
as seguintes diretrizes: 
                I – incentivo à não geração, minimização, reutilização e reciclagem de 
resíduos através de: 
                a) alteração de padrões de produção e de consumo; 
                b) desenvolvimento de tecnologias limpas; 
                c) aperfeiçoamento da legislação pertinente. 
                II - incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento integrado 
de resíduos sólidos; 
                III - definição de procedimentos relativos ao acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos; 
                IV - incentivo às parcerias do governo estadual com organizações que 
permitam otimizar a gestão dos resíduos sólidos; 
                V - estabelecimento de critérios para o gerenciamento de resíduos perigosos; 
                VI - desenvolvimento de programas de capacitação técnica na área de 
gerenciamento de resíduos sólidos; 
                VII - promoção de campanhas educativas e informativas junto à sociedade 
sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos e sobre os efeitos na saúde 
e no meio ambiente dos processos de produção e de eliminação de resíduos; 



            

 

                 VIII - incentivo à criação de novos mercados e a ampliação dos já existentes 
para os produtos reciclados; 
                  IX - preferência, nas compras governamentais, a produtos compatíveis com 
os princípios e fundamentos desta Lei e das normas vigentes; 
                  X - articulação institucional entre os gestores visando a cooperação técnica e 
financeira, especialmente nas áreas de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, 
desenvolvimento urbano e saúde pública; 
                  XI - garantia de acesso da população ao serviço de limpeza urbana; 
                  XII - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de técnicas de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, compatíveis com os princípios e fundamentos desta 
Lei; 
                 XIII - recuperação dos custos totais dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 
                 XIV - ação reparadora mediante a identificação e recuperação de áreas 
degradadas pela disposição inadequada de resíduos; 
                 XV - flexibilização da prestação de serviços de limpeza urbana, com adoção 
de modelos gerenciais e tarifários, que assegurem a sua sustentabilidade econômica e 
financeira; 
                 XVI – a gradação das metas ambientais, com o estabelecimento de etapas a 
serem cumpridas; 
                 XVII - a prevenção da poluição, mediante práticas que promovam a redução 
ou eliminação de resíduos na fonte geradora; 
                 XVIII - apoio técnico às ações de redução, reutilização, reciclagem, 
recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, com 
utilização adequada e racional dos recursos naturais para a presente e as futuras 
gerações; 
                 XIX - incentivo à gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, mediante a 
cooperação entre municípios com adoção de soluções conjuntas, em planos regionais; 
                 XX - implementação e indução de novas formas de disseminação de 
informações sobre perfil e impacto ambiental de produtos e serviços, através de 
incentivo à autodeclaração na rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação 
ambiental. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS 

 
                  Art. 7º São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
                  I - o planejamento regional integrado do gerenciamento dos resíduos sólidos 
preferencialmente nas microrregiões definidas por lei estadual; 
                  II - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão ambiental nos 
setores públicos e privados; 
                  III - a certificação ambiental de produtos e serviços, emitido pelo órgão 
ambiental competente; 
                  IV - as auditorias ambientais para os projetos implantados no Estado, que 
recebam recursos públicos estaduais e/ou financiamentos de instituições financeiras; 
                  V - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados às práticas de 
prevenção da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à recuperação de áreas 
contaminadas por resíduos sólidos; 



            

 

                  VI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas 
de prevenção da poluição e de minimização dos resíduos gerados; 
                  VII - as medidas administrativas, fiscais e tributárias que inibam ou 
restrinjam a produção de bens e a prestação de serviços com maior impacto ambiental; 
                  VIII - a estruturação de uma rede de informações a respeito dos impactos 
ambientais gerados por resíduos de produtos e serviços que de alguma forma contribua 
para a perda da qualidade ambiental; 
                   IX - a educação ambiental; 
                   X - a aferição e avaliação dos impactos ambientais proporcionados por 
resíduos de produtos, serviços e processos produtivos, tendo seus resultados 
amplamente divulgados nos meios de comunicação; 
                  XI - o licenciamento, monitoramento e a fiscalização ambiental; 
                  XII - divulgação de programa, meta e relatório ambiental; 
                  XIII - o termo de compromisso ou ajustamento de conduta; 
                  XIV - as penalidades civis e criminais; 
                  XV - a disseminação de informações sobre as técnicas de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos; 
                  XVI - os indicadores ambientais; 
                  XVII - os acordos voluntários por setores da economia; 
                  XVIII - o gerenciamento integrado através da articulação entre Poder 
Público, produtores e demais segmentos da sociedade civil; 
                  XIX - a cooperação interinstitucional entre os órgãos da União, do Estado e 
dos Municípios; e 
                   XX - a responsabilização pós-consumo do fabricante e/ou importador pelos 
produtos e respectivas embalagens ofertados ao consumidor final. 
 
 
 

TÍTULO II 
DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

                   Art. 8º A gestão dos resíduos sólidos urbanos exercida pelos Municípios, 
será feita de forma preferencialmente integrada com os demais Municípios. 
                   Parágrafo único. Os sistemas para tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos somente poderão ser instalados mediante prévio licenciamento 
ambiental após estudo das condições ambientais locais. 
                   Art. 9º Nas microrregiões, as soluções para a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos deverão prever ação integrada dos Municípios, com participação dos 
organismos estaduais e da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e 
adequada proteção ambiental. 
                  Art. 10. Constituem serviços públicos de caráter essencial a organização e o 
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 
                  Art. 11. A gestão dos resíduos sólidos observará as seguintes etapas: 
                  I - a prevenção da poluição ou a redução da geração de resíduos na fonte; 
                  II - a minimização dos resíduos gerados; 



            

 

                  III - o adequado acondicionamento, coleta e transporte seguro e racional dos 
resíduos; 
                  IV - a recuperação ambientalmente segura de materiais, substâncias ou de  
energia dos resíduos ou produtos descartados; 
                  V - o tratamento ambientalmente seguro dos resíduos; 
                  VI - a disposição final ambientalmente segura dos resíduos remanescentes; e 
                  VII - a recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada dos 
resíduos. 
                  Art. 12. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de 
resíduos sólidos: 
                  I - lançamento in natura a céu aberto; 
                  II - queima à céu aberto; 
                  III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos d’água, 
lagos, praias, mar, manguezais, áreas de várzea, terrenos baldios, cavidades 
subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo que abandonadas, e em áreas sujeitas à 
inundação com períodos de recorrência de cem anos; 
                  IV - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de 
esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e assemelhados; 
                  V - solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para armazenamento, 
acumulação ou disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que sua 
disposição seja feita de forma tecnicamente adequada, definida em projetos específicos, 
obedecidas as condições e critérios estabelecidos por ocasião do licenciamento pelo 
órgão ambiental estadual; 
                  VI - armazenamento em edificação inadequada; 
                  VII - utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e fonte de 
energia, bem como a sua incorporação em materiais, substâncias ou produtos sem o 
prévio licenciamento ambiental; 
                  VIII - utilização para alimentação humana; e 
                  IX - utilização para alimentação animal em desacordo com a normatização 
dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes. 
                 Parágrafo único. O armazenamento, o tratamento e a disposição final dos 
resíduos sólidos dependerão de projetos específicos previamente licenciados pelo órgão 
ambiental competente. 
                Art. 13. Os governos municipais, consideradas as suas particularidades, 
deverão incentivar e promover ações que visem reduzir a poluição difusa por resíduos 
sólidos na zona rural. 
                Art. 14. O transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
deverão ocorrer em condições que garantam a proteção à saúde pública, à preservação 
ambiental e a segurança do trabalhador. 
                Parágrafo único. O transporte de resíduos perigosos deverá ocorrer através 
de equipamentos adequados, devidamente acondicionados e rotulados em conformidade 
com as normas nacionais e internacionais pertinentes. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PLANOS 

 
                 Art. 15. Os municípios deverão gerenciar os resíduos urbanos em 
conformidade com os Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos por eles 
previamente elaborados e licenciados pelo órgão ambiental estadual. 



            

 

                 Art. 16. O setor industrial deverá elaborar Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Industriais e de Prevenção da Poluição, priorizando soluções integradas, na 
forma estabelecida em regulamento e devidamente licenciada pelo órgão ambiental 
estadual. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS RESÍDUOS URBANOS 

 
                  Art. 17. Os sistemas de coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos 
deverão ser estendidos a todos os municípios e atender aos princípios de regularidade, 
permanência, modicidade e sistematicidade, em condições sanitárias e de segurança. 
                  Parágrafo único. A coleta dos resíduos urbanos se dará de forma 
preferencialmente seletiva, devendo o gerador separar previamente os resíduos úmidos 
ou compostáveis, dos recicláveis ou secos. 
                  Art. 18. Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam obrigados a 
acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada e em local acessível ao sistema 
público de coleta regular, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabeleçam 
a seleção dos resíduos no próprio local de origem e indiquem as formas de 
acondicionamento para coleta. 
                  Art. 19. A implantação e a operação dos sistemas de coleta, transbordo, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final poderão ser feitas pelos 
municípios de forma direta ou indireta. 
                  Art. 20. Os serviços de limpeza urbana, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos poderão ser remunerados, podendo ser instituídas taxas e tarifas 
diferenciadas de serviços especiais, referentes aos resíduos que: 
                   I - contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à 
saúde pública e ao meio ambiente; e 
                   II - por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação 
do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
urbanos. 
                  Art. 21. As soluções específicas e tecnológicas para tratamento e disposição 
final de resíduos serão fixadas pelo Poder Público, observadas as normas federais, 
estaduais e municipais aplicáveis, estando sujeitas ao prévio licenciamento ambiental. 
                  Parágrafo único. A implantação e operação de sistemas para tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos poderão ser realizadas sob o regime de concessão 
ou permissão, sujeitas ao disposto nesta Lei e legislação correlata. 
                  Art. 22. Incumbe ao Poder Público Municipal e ao Estadual, quando couber: 
                  I - a indicação das áreas adequadas para a instalação e tratamento ou para a 
disposição final de resíduos, compatibilizadas com o zoneamento ambiental e com o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de que tratam, respectivamente, a Lei nº 
6.938/81 e o art. 182 da Constituição Federal; 
                  II - a implantação, operação de sistemas de tratamento e de disposição final 
de resíduos urbanos. 
 
 
 
 
 



            

 

 
CAPÍTULO IV 

DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
                  Art. 23. A gestão dos resíduos industriais deverá ser efetuada em 
conformidade com as etapas estabelecidas no art. 11 desta Lei. 
                  Art. 24. As empresas geradoras e receptoras de resíduos deverão contratar 
seguro ambiental visando garantir a recuperação das áreas degradadas em função de 
suas atividades, por acidentes, ou pela disposição inadequada de resíduos. 
                  Art. 25. São de responsabilidade do gerador os resíduos sólidos industriais, 
especialmente os perigosos, desde a geração até a destinação final, que serão feitas de 
forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, devendo as 
empresas geradoras apresentarem a caracterização dos resíduos como condição para o 
prévio licenciamento ambiental, previsto nesta Lei. 
                  Art. 26. O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, 
reciclados ou recuperados para utilização como adubo, matéria-prima ou fonte de 
energia, bem como suas incorporações em materiais, substâncias ou produtos, 
dependerá de prévio licenciamento ambiental especial, previsto nesta Lei. 
                  § 1º. O fabricante deverá comprovar que o produto resultante da utilização 
dos resíduos referidos no caput deste artigo não implicará em risco adicional à saúde 
pública e ao meio ambiente. 
                  § 2º. Os produtos fabricados através de processos que utilizem resíduos 
industriais deverão apresentar qualidade final similar aos produtos gerados em 
processos que não incluam o reaproveitamento industrial de resíduos. 
                  Art. 27. As instalações industriais para o processamento de resíduos são 
consideradas unidades receptoras de resíduos, estando sujeitas às exigências desta Lei. 
                  Art. 28. As unidades receptoras de resíduos industriais deverão realizar, no 
recebimento dos resíduos, controle das quantidades e características dos mesmos, de 
acordo com a sistemática aprovada pelo órgão ambiental estadual. 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
                  Art. 29. Caberá aos geradores de resíduos da construção civil a elaboração e 
a implementação de plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, de acordo 
com a seção VI do Capítulo VI desta Lei. 
                  Art. 30. O transporte, tratamento e destinação final dos resíduos da 
construção civil serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente 
destinados às Centrais de Tratamento de Resíduos, devidamente autorizadas e 
licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. 
                  Art. 31. O gerenciamento dos resíduos da construção civil, desde a geração 
até a disposição final, será feito de forma a atender os requisitos de proteção, 
preservação e economia dos recursos naturais, segurança do trabalhador e da saúde 
pública. 
 
 
 
 
 



            

 

 
CAPÍTULO VI 

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

                  Art. 32. O transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços 
de saúde serão de responsabilidade do gerador e deverão ser obrigatoriamente 
segregados na fonte, com tratamento e disposição final em sistemas autorizados e 
licenciados pelos órgãos de saúde e ambientais competentes. 
                  Art. 33. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, desde a geração 
até a disposição final, será feito de forma a atender os requisitos de proteção ambiental e 
de saúde pública. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DOS RESÍDUOS ESPECIAIS 

 
                  Art. 34. Para efeitos desta Lei, consideram-se resíduos especiais: 
                  I - os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens; 
                  II - as pilhas, baterias e assemelhados, lâmpadas fluorescentes, de vapor de 
mercúrio, vapor de sódio e luz mista; 
                  III – as embalagens não retornáveis; 
                  IV – os pneus; 
                  V – os óleos lubrificantes e assemelhados; 
                  VI – os resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares; 
                  VII – os resíduos de saneamento básico gerados nas Estações de Tratamento 
de Água e de Esgotos Domiciliares; e 
                  VIII – outros a serem definidos pelo órgão ambiental competente. 
                  Art. 35. Os fabricantes e importadores de produtos que após seu uso dêem 
origem a resíduos classificados como especiais ficam obrigados a estabelecer 
mecanismos operacionais, obedecer as normas regulamentares pertinentes, assim como 
os cronogramas de implantação para: 
                  I – criação de Centros de Recepção para a coleta do resíduo a ser descartado, 
devidamente sinalizado e divulgado; 
                  II – estabelecer formas de recepção, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição final destes produtos, visando 
garantir a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental; 
                  III – promover no âmbito de suas atividades e em parceria com os 
municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver processos de prevenção da 
poluição, minimização dos resíduos, efluentes e emissões gerados na produção desses 
produtos, bem como de seu processamento, sua reciclagem e sua disposição final; e 
                  IV – promover campanhas educativas de conscientização pública sobre as 
práticas de prevenção da poluição e os impactos ambientais negativos causados pela 
disposição inadequada de resíduos, bem como os benefícios da reciclagem e da 
disposição final adequada destes resíduos. 
                 Art. 36. Os fabricantes – registrantes ou importadores dos produtos e bens 
que dão origem aos resíduos classificados como especiais deverão dispor os resíduos 
coletados pelos Centros de Recepção em locais destinados para esse fim, licenciados 
pelo órgão ambiental competente, ficando os respectivos custos a cargo do gerador. 



            

 

                 Art. 37. O órgão ambiental competente deverá estabelecer, juntamente com 
os setores produtivos envolvidos, gradação e metas visando à produção de bens menos 
perigosos e agressivos ao meio ambiente. 
 
 

TÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

 
                 Art. 38. Poderão ser concedidos incentivos fiscais e financeiros às 
instituições públicas e privadas sob a forma de critérios especiais, deduções, isenções 
total ou parcial de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais 
modalidades especificamente estabelecidas, visando à implantação dos princípios, 
objetivos e diretrizes definidos nesta Lei. 
                 Art. 39. Os Municípios deverão apresentar Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Urbanos, devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente, quando 
da solicitação de financiamento a instituições oficiais, que somente poderão liberar os 
financiamentos após a apresentação dessa documentação e da licença ambiental 
expedida pelo órgão estadual. 
                 Art. 40. O órgão ambiental elaborará anualmente o Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos e a situação de conformidade das instalações públicas e privadas 
receptoras de resíduos. 
                 Art. 41. Compete ao Estado, em articulação com as demais entidades 
públicas e privadas e órgãos federal, estadual e municipal, promover campanhas 
educativas institucionais sobre resíduos sólidos. 
 
 

TÍTULO IV 
DO CONTROLE, DAS RESPONSABILIDADES E DAS INFRAÇÕES E 

PENALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DO CONTROLE 

 
                 Art. 42. Para efeito de licenciamento pelos órgãos ambientais, as fontes 
geradoras de atividades potencialmente poluidoras deverão contemplar em seus projetos 
os princípios básicos estabelecidos na Política Estadual de Resíduos Sólidos previstos 
nesta Lei. 
                 Art. 43. Caberá aos órgãos ambiental e de saúde pública licenciar, monitorar 
e fiscalizar todo e qualquer sistema público ou privado de coleta, armazenamento, 
transbordo, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, nos aspectos 
concernentes aos impactos ambientais resultantes. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
                 Art. 44. No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco 
o meio ambiente e a saúde pública, a responsabilidade pela execução das medidas 
corretivas será: 
                  I – do gerador, nos acidentes ocorridos em suas instalações; 



            

 

                  II – do gerador e do transportador, nos acidentes ocorridos durante o 
transporte de resíduos sólidos; e 
                  III – do gerenciador de unidades receptoras, nos acidentes ocorridos em suas 
instalações. 
                  § 1º Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de resíduos 
deverão ser comunicados por qualquer dos responsáveis, imediatamente após o 
ocorrido, à defesa civil e aos órgãos ambiental e de saúde pública competentes. 
                  § 2º O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado acidentalmente 
deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as 
informações relativas a quantidade e composição do referido material, periculosidade e 
procedimentos de desintoxicação e de descontaminação. 
                  § 3º Para os efeitos deste artigo equipara-se ao gerador o órgão municipal ou 
a entidade responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disposição final dos resíduos 
urbanos. 
                 Art. 45. O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus 
sucessores respondem civilmente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, 
decorrentes do gerenciamento inadequado desses resíduos. 
                 Art. 46. A responsabilidade do receptor de resíduos persiste durante o prazo 
estipulado pela autoridade competente, após a desativação do local como unidade 
receptora. 
                 Art. 47. O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza 
responderá civil e criminalmente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, 
decorrentes de sua atividade, cabendo-lhe proceder, às suas expensas, as atividades de 
prevenção, recuperação ou remediação, em conformidade com a solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, dentro dos prazos assinalados ou em caso de 
inadimplência, ressarcir, integralmente, todas as despesas realizadas pela administração 
pública para a devida correção ou reparação do dano ambiental. 
                 Art. 48. Os fabricantes ou importadores de produtos que, por suas 
características de composição, volume, quantidade ou periculosidade, resultem resíduos 
sólidos urbanos de grande impacto ambiental são responsáveis, mesmo após o consumo 
desses itens, pelo atendimento de exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, tendo 
em vista a eliminação, o recolhimento e o tratamento ou a disposição final desses 
resíduos, bem como a mitigação dos efeitos nocivos que causam ao meio ambiente. 
                 Parágrafo único. Na hipótese de inobservância das obrigações fixadas com 
base nesse artigo, caberá ao fabricante ou importador, nos termos do § 3º do art. 225 da 
Constituição Federal, o dever de reparar os danos causados. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
                 Art. 49. Constitui infração, para os efeitos desta Lei, toda ação ou omissão 
que importe na inobservância de preceitos por ela estabelecidos. 
                 Art. 50. As infrações às disposições desta Lei, do seu regulamento e dos 
padrões e exigências técnicas federais e estaduais respectivas, estão sujeitas às 
penalidades previstas na Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87, e legislação penal 
posterior. 
                 Art. 51. Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em 
decorrência de acidentes ambientais ou pela disposição de resíduos sólidos, 
independente de culpa, terão responsabilidade objetiva devendo promover a sua 



            

 

recuperação em conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental 
competente. 
                 Art. 52. Os custos resultantes da aplicação da sanção de interdição 
temporária ou definitiva correrão por conta do infrator. 
                 Art. 53. Constatada a infração às disposições desta Lei, os órgãos da 
administração pública encarregados do licenciamento e da fiscalização ambientais 
deverão diligenciar, junto ao infrator, no sentido de formalizar termo de compromisso 
de ajustamento de conduta ambiental, com força de título executivo extrajudicial, que 
terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos negativos 
sobre o meio ambiente. 
                 Parágrafo único. A inexecução total ou parcial do convencionado no termo 
de ajustamento de conduta ambiental importará na execução das obrigações dele 
decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie. 
 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
                 Art. 54. Os municípios deverão apresentar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos ao órgão ambiental estadual dentro de 12 (doze) meses a partir da 
publicação desta Lei. 
                 Parágrafo único. Não poderão exceder a 90 (noventa) dias, os prazos para 
manifestação do órgão ambiental estadual sobre os planos referidos no caput deste 
artigo. 
                 Art. 55. Os fabricantes e importadores de produtos que após o seu uso dêem 
origem a resíduos classificados como especiais e/ou perigosos, terão o prazo de 12 
(doze) meses contados da vigência desta Lei, para estabelecer os mecanismos 
operacionais, assim como os cronogramas de implantação para alcançar os fins 
colimados nesta Lei, bem como submetê-los ao licenciamento junto ao órgão ambiental 
estadual. 
                 Art. 56. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
partir da data de sua publicação, devendo ser regulamentada no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar de sua publicação. 
                Art. 57. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de janeiro 
de 2001. 
 

BENEDITO CLAYTON VERAS ALCÂNTARA 
Governador do Estado do Ceará em Exercício 

 

 

 

 

 

 


