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Contribuições relacionadas com a forma de atuação de uma agência 

de desenvolvimento regional no campo dos resíduos sólidos e da 

limpeza pública. 

À pag/linha/§ 

a/ 3/19 

01/18/49 

02/8 e 9/29 

02/10/39 

03/16/39 

03/30/79 

04/5 e 6/19 

04/9 a 15 

tD4/17 a 28/39 

Errata 

Onde se lê: 

despertou 

renovaçao 

conceituação compl~ 
mentar, ... sólidos. 

Resíduos sólidos sa 

nitários. 

perçolução ... 

para tal e, além dis 
so, 

Complementares a ma 

nutenção ... de lim 

peza pública. 

- salvamento de mate 

riais recicláveis; 

etc. . .. 

recuperaçao de ter

ras improdutivas. 

A produção de ........ . 
sólidos urbanos. 

~ 

Leia-se: 

contribuiu para aumentar ..• 

remoçao ... 

conceituação complementar defin~ 

do sistema sanitário de resí 

duos sólidos e sistema regi~ 

nal de resíduos sólidos. 

Sistema sanitário· de resíduos 

sólidos 

percolação .•. 

para tal; contudo, 

Complementares para custear a 

operaçao e manutenção dos ser 

viços de limpeza pÚblica. 

- recuperaçao de resíduos reu 

tilizáveis; 

--uso apos cozimento, como a-

limento de animais; 

-- uso apos tratamento como com 

posto fertilizante; 

produção de energia térmic~ 

- produção de vapor d'água ou 

energia elétrica; 

- beneficiamento de terras im 

produtivas. 

As duas primeiras opçoes, com 

plementares, não tem grande 



Ã pág/linha/§ 

05/21/69 

08/08/19 

08/21/29 

15/19 2 20 

Onde se lê: 

Rio de Janeiro, em 

função 

dar um destino •.. 

normatização .•. 

a destino final e 

compostagem dos ... 

15/22 a 25/49 ao sistema entida

des para atualiza

ção regional inter 

17/11/29 

19/7/ 

28/24/ 

33/29/69 

34/23/69 

ferentes 

gião. 

efetores 

PDLI. 

na Re 

Cr$133,33 ... cen

tavos). 

... na bibliogra

fia) 

do valor 

Leia-se: 2 • 

significação econômica. 

A formação do composto fer
tilizante em virtude da ne

cessidade regional deve ser 
bastante incentivada. 

A produção de energia, de 

forma geral, encontra-se no 

Brasil em fase de experi -
mentação. 

Rio de Janeiro, possivelmen 

te, em função 

dar um tratamento e, ou des 

tino ... 

normalização 

a tratamento e, ou destino 

final dos ... 

ao sistema, entidades para 

atuação Regional. A Associa 

ção Brasileira de Limpeza 

Pública - ABLP, a Associação 

Brasileira de Engenharia Sa 

nitária e Ambiental - ABES, 

e a Companhia de Tecnologia re 
Saneamento Ambiental-CETESB, 
deverão ser solicitadas a u 

ma atuação mais dinâmicaque 

a atualmente exercida. 

executores .•. 

Plano de Desenvolvimento Lo 

cal Integrado. 

Cr$303,29 (trezentos e três cru
zeiros e vinte e ·nove centavos) . 
UPC correspondente ao 49trim/1978 

... na bibliografia

quadro 3. 2 .1.) . 

do volume ... 

ver 
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A frequencia a cole 
ta ..• e 500.000 ha 
bitantes 

Referencias ••• 

84~ apresenta ••• 

para o lixo, consi
derando ... para o 

destino final do li 

xo. 

resolve-los, pela so 
lução por demais com 

plexa. 

0,2 km (curso de Ma 

cau) 

Ref. 

doença veiculada ... 

atual, apresentados 
em seguida. 

vista~ no quadro. 

de Limpeza Pública 

Cr$2.760,200,00 (dois 

... cruzeiros). 

habitações ••. 

variação .•• 

variações •.. 

3. 

Leia-se: 

A freqtiência mínima da cole
ta nas cidades de porte mé
dio (20.000 a 500.000 habi -
tantes) foi de 2 vezes por 
semana. Em média, nessas ci
dades, a coleta foi diária. 

Ref.bibl.: 03, 06, 08, 11,13, 
19, 20, 21, 22 e 23. 

84~ das cidades apresenta ••. 

para o lixo. Considerando a 

solução de simples descarga c~ 
mo preponderante, 97~ das ci 

dades adota essa solução pa
ra o destino final do lixo, 

resolve-los. 

o,2 km (Macau-RN). 

R e f . b i b 1 • 2 2 • 

doença possivelmente veicula 

da ••• 

atual. As considerações e co~ 
clusões principais e a parte 
essencial da proposta de po
lítica são destacados nos 
subítens 3.3.1. e 3.3.2. a 

seguir. 

-vistas no quadro 3.1.6 a pg. 

32. 

de Limpeza PÚblica", já men

cionadas. 

2.760,2 milhões de cruzeiros. 

habilitações ••• 

varrição .••. 

verificações .•• 
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A II/18 
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Onde se lê: 

adequado pela . . . 
e justo, a popula 
çao 

existente na 
como um todo 

prioridades anali 
sadas e disponibi 
lidade de verba.E 
necessário identi 
ficar ..• 

na procura de a
çoes ... 

realizada em Pe
trolina ••. 

Obs.: Informações 
do ítem 4 do le -
vantamento 

Obs.: Dados do í-
tem 5 do levanta
mento, anteposto 

Obs.: Informações 
do levantamento 
anteposto-ítem 6. 

Nas cidades de po.!. 
te mé"dio sema 

nais 

no quadro 6. 

4. 

Leia-se: 

adequado com relação ã en
tidade responsável do ser
viço e justo, com relação 
ã população 

existentes, com modifica
ções mínimas que sejam es
tritamente necessárias. 

prioridades estabelecidas 
e disponibilidade de verba, 
sendo necessário identifi-
car ... 

na compra de açoes. 

realizada, por exemplo em 

Petrolina 

(obs. sem efeito) 

(obs. sem efeito) 

(obs. sem efeito) 

Nas capitais a freqtiência 
mais comum é de coleta 3 ve 

zes por semana. 

no quadro 6. (ver pg.A II/17) 
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Resumo 

A coleta e o destino final dos resÍduos sÓlidos urbanos é 

uma atividade dif{cil de ser desenvolvida de forma tecnicamente adequ~ 

da. Existem problemas que transcendem da alçada das municipalidades. 

A situação dos ser~ços existentes em 94 cidades nordes 

tinas, corn população superior a 20.000 habitantes, é precária. Há neces 

si dadu do aprimoremF;nto dE? todu ordem de ati v:i dEde::o t? da obtenção de to 

da natureza de recursos. [l::::J problemas sanitários dos resÍduos sÓlidos se 

avolumem através do tempo. 

Uma agência de desenvolvimento regional pode atuar na fo~ 

maçao de um modelo para organização dos sistemas de resÍduos sÓlidos,ex~ 

cutando as funçÕes de administração de recursos financeiros,informaçÕes, 

pesquisas e normatização, além de exercer o controle do sistema e a ava

liação do desempenho das unidades existentes. 



,1\b:, tr&c:L 

Urban refuse collection and disposal is, by and large, 

difficult to organize in a technically sactisfatory way being beyond 

the capacity of the local anthorities. 

The situation of the existing facilities in 94 towns of 
-~ 

the Northee.st with a population of over 20.000 inhabitants is precarious. 

Ther~ is u npr;ci ror a complete overhaul of the whole S)is tem of operation 

topethE:r wj_th o.:~:,urance:3 of thrc a,_'l;Jropriate resources. At the same time, 

the health problems related to solid waste disposal continue accumulate. 

A regional development agency may actuate in the 

development of a model for the organization of refuse disposal systems, 

·executing the role of management of financiai resoures, inforrnation, 

research and standardizati~n, as well as the contrai of the systerns and 

the evaluation of the performance of the executive authorities. 



In-"L:roriuc; r~cJ 

A repercussao negativa de uma contaminação pelo lixo, com 

resultados altamente prejudiciais ao rebanho suino brasileiro e à econo 

mia nacional, despertou o interesse da abordagem do setor de atividades -

de controle sanitário dos resÍduos sÓlidos urbanos. 

A necessidade de uma entidade responsável pela ordenação 
_ .... 

das rnacro-ati vide.des de formação de um sistema regional de res{duos sÓli 

dos induziu e.o estabelecimento de contribuiçÕes relacionadas com a forn1a 

de e;t.uaç.ecJ cic' ur:1c. Pnt:i dack rq:;ionul q:Jc pudessc.c; aE'sumir essr: papE-l. 

Estas consideraçÕes iniciais tiveram por base pressupostos 

de insuficiências do setor, 

Foi considerado que a coleta e disposição final dos 
,. 

resJ. 

duas sÓlidos do Nordeste do Brasil, representa para as administraçÕes mu 

nicipais uma função dif{cil de ser desenvolvida com sucesso, existindo, 

com sérias repercussÕes no funcionamento dos setores administrativos das 

edilidades responsáveis pelo desempenho da função, problemas de 

econÔmica, financeira, e técnico-administrativa. 

O conjunto de problemas existentes, conduz a uma 

ordem 

natural 

dificuldade de manutenção do setor, impedindo a execução de funçÕes de 

desenvolvimento, 

Para obtenção de uma forma de atuação de uma entidade de . 

desenvolvimento regional o fenômeno dos resÍduos sÓlidos foi estudado em 

5 etapas. 

Numa primeira etapa foram abordados conceitos básicos e as 

pectos ambientais de saÚde, e econÔmicos relativos aos rejeitas sÓidos 

da atividade urbana. 

Uma segunda parte, referencial básico teÓrico do estudo 

foi desenvolvido fundamentada em aspectos gerais de administração e con 

trole, considerando-se principalmente que, a abordagem pretendida deve 

ser antes de tática, estratégica. 

Em um terceiro capitulo, foi analisada a evolução do se 

tór urbano de limpeza pÚblica nos tres Últimos anos, sendo caracterizada 



uma situação utuol. Esst; estudo foi. desenvolvido com base em trabalhos re 

lacionados a limpeza pÚblica já desenvolvidos. Complementando e s s e 

conhecimento foi estudada a magnitude do problema region.9.l através de uma 

estimativa de produção de lixo apresentada no anexo I e, também, de uma 

abordagem preliminar sÔbre um levantamento censitário dos serviços de li 

xo e limpeza pÚblica das cidades do Nordeste com população superior a 

20.000 habitantes. 

,. 
Nas duas Últimas efapas forarn desenvolvidas informaçÕes 

com três dimensÕes bem distintas: uma analogia a um referencial 
.L , • 

t...eOrlCO 

de pl anc,jamECr."Co cs~rôtÉgi co c. longo prazo; urna infm'maç.ê:o i:écniL:e. do se 

tor dos res{duos sÓlidos com base bibliográfica e em levantamentos efetua 

dos; urna analogia ao sistema nacional de abastecimento de água. 

Na quarta etapa foi tratada a forma de auto aperfeiçoamen

to do sistema, completando a imagem desenvolvida, foi elaborado um modelo 

de formulário para controle dos serviços de resÍduos sÓlidos em operaçao 

no Nordeste. 

Finalmente o estudo, na 5a. e Última parte, foi elaborada 

uma sÍntese das atividades que deverão ser desenvolvidas ao nÍvel federal 

por uma entidade de âmbito de atuação regional. 

Toda a parte final do trabalho, compreendendo os capÍtulos 

4 e 5, foi desenvolvida em um nível de recomendaçÕes viáveis, devendo-se 

considerar no entanto que não devem ser encaradas como dogmáticas. Pre 

tende-se ter apresentado um referencial teÓrico que aprimorado, ao longo 

de sua implantação, permita um desenvolvimento auto sustentável do siste 
-~, , 

ma ·global de res1duos solidos do Nordeste. 

Finalisando, é esclarecido que devido à similitude de situ 

açao, o conjunto de idéias desenvolvido, pode ser apresentado corno cami 

nho da solução dos problemas acarretados pelo lixo, nas regiÕes sÓcio

econÔmicas similares ao Nordeste do Brasil. 



1. - O fenômeno dos resÍduos sÓlidos e suas implicaçÕes. 

Noticias veiculadas em jornais, diariamente, trazem infor • 
mações sobre as implicações negativas dos resÍduos sÓlidos. são problemas 

ligados a prejuízos à saÚde, ao meio ambiente e à economia. Todo dia, to 

da hora, em qualquer cidade do Nordeste, os problemas decorrentes do fe 

nômeno dos res{duos sÓlidos, afligem aos interessados numa melhoria de 

qualidade e da quantidade de vida. 

l.l. - Conceitos básicos. 

utiliza-se, neste trabalho, a conceituação básica enuncia 

da por OLIVEIRA, Wal ter Engracia, no seu tr~balho "Implicações SÓcio-eco-

nÔmicas, ambientais e de saÚde dos resÍduos sÓlidos", pela pertinencia,n~ 

cessidade e adequação. 

a- "Os resÍduos sÓlidos, comumente denominados lixo, con~ 

tituem os residuos sÓlidos das atividades humanas". 

b - "A l:i,mpeza pÚblica, ou urbana, é o conjunto de ativid~ 

des que permitem o ádequado estado de limpeza de uma 

cidade, sem prejudicar a qualidade do ambiente,inclus~ 

ve na região que a circunda; a renovação,tratamento e, 

ou, disposição dos resÍduos sÓlidos constitui a ativi

dade básica do serviço de limpeia pÚblica". 

Destaca-se também citações especiais de eventos marcantes 

do universo de conhecimentos do setor. 

c - do 8º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária: 

"Recomendação 8 

Tema 1.3- ResÍduos sÓlidos. 

Que as atividades de saneamento básico envolvam, além 

dos problemas de abastecimento de água e de esgotos sa 

nitários, os relacionados com os resÍduos sÓlidos e 

limpeza pÚblica". 



d - do preâmbulo da constituição da Organizaç5o Mundial 

da SaÚde: 

"0 gozo de melhor estado de saúde, constitui um direi 

to fundamental de todos os seres humanos, sejam quais 

forem sua raça, sua religião, suas opiniÕes polÍticas, 

sua condição ·econômica e social". 

Além destes conceitos, para o desenvolvimento do trabalho 

é considerada conc8ituação complementar, condição de suficiência, de resÍ 

ciuos sÓlidos sanitários e de sistema regional de resÍduos sÓlidos: 

ResÍduos sÓlidos sanitários considera-se como sendo os re 

·síduos sÓlidos da atividade humana,tratados ~e forma adequada dentro dos 

princÍpios de higiene' da saÚde pÚblica e da engenharia sanitária. 

Sistema regional de resÍduos sÓlidos é o conjunto de servi 

ços de limpeza pÚblica e também de- outras entidades que> direta ou ind;!;_ 

retamente,tratam do controle e da solução dos problemas decorrentes do fe 

nômeno dos resÍduos sÓlidos urbanos. 

1.2. - ResÍduos sÓlidos, meio ambiente e saÚde. 

A poluição ambiental por resÍduos sÓlidos, por vezes tem 

assumido proporções alarmantes. 

Grande parte das doenÇas da população, sao devidas ao meio 

ambiente urbano deteriorado. 

Os problemas das comunidades relativos à saÚde, podem ser 

tratados direta ou preventivamente, neste caso,por ação relativamente as 

causas primárias das doenças. 

A poluição ambiental continua sendo encarada por parte da 

população e também de alguns setores pÚblicos,desinteressadamente,o que 

lança aos ombros dos estudiosos do assunto uma responsabilidade maior 

na obtenção da necessária mudança. 



rentes, como por exemplo,proliferação de roedores, não estando no entanto 

alertados para a origem do problema nem de como podem atuar 

para obtenção da solução. 

colaborando 

Pode-se encontrar poluição pelo lixo de toda ordem. Os re 

sÍduos sÓlidos da atividade humana, mormente nas RegiÕes de maiores con 

centraçÕes urbanas, prejudicam o meio ambiente, produzindo desequiiÍbtios 

do sistema ecolÓgico urbano. As per::t·urbaçÕes provocadas são de modo a al 

terar a ordem natural, adequada a vida do homem, do ar, da égua e do so 

lo. As perturbaçÕt'" são tambér;o dP natureza a modificar o equilÍbrio biÓ 

tico do entorno urbano, de modo a criar condiçÕes de insalubridade -ao ho 

mem. A poluição provocada pelos resÍduos sÓlidos, em relação ao homem 

portanto por ação direta ou indireta. 

, 
e 

O ar é poluÍdo pela incineração do lixo ou por veiculação 

direta de partÍculas leves., a água diretamente pela pr~ença do lixo ou 
t 

através da perçolução de lÍquidos resultantes da decomposição e o 

pela ação direta devida à deposição sem os devidos cuidados. 

solo 

Os animais (roedores, suínos e aves)e os insetos, (moscas, 

mosquitos e baratas)servem de veiculação de doenças entre o lixo e o ho 

mem. 

Além dessa poluição, sumariamente exposta, o lixo 

acarreta poluição visual, de ordem estética. 

também 

Os problemas expostos não são característicos ·de uma Única 

cidade. Trata-&se de uma situação comum, em maior ou menor proporção. nas 

cidades do Nordeste. Com relação ao assunto, já foi dito, de cidade em 

cidade, os problemas são repetitivos. 

1.3. - ResÍduos sÓlidos e aspectos econÔmicos. 

Os resíduos sÓlidos, coletados pelos serviços de limpeza p~ 

blica,não podem ser considerados fontes rentáveis de recursos econômicos 

pois não tem havido até o momento condição para tal, e além disso,na oca
' 
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sião de uma possÍvél ocorrência passarao a ser recursos recuperaveis Dá 

atividade humana e como tal procurados. 

Os resÍduos sÓlidos no entanto, se devidamente trabalhados, 

inclusive de forma sanitariamente adequada, podem resultar na formação de 

recursos econômicos complementares a manutenção dos custos de 

dos serviços de limpeza pÚblica •. 

, . - ,.. . Dentre as possJ. veJ.s .-'Opçoes de uso economJ.co dos 

sÓlidos destaca-se: 

Salvamento de materiais recicláveis; 

, 

operaçao 

resÍduos 

uso, apos cozimento, como alimento de animais; 

, 
uso, apos tratamento adequado, como adubo; 

elaboração de composto fertilizante; 

produção de energia térmica; 

produção de energia luminosa; 

produção de energia elétrica; 

-recuperaçao de terras improdutivas. 

A produção de energia de uma forma geral encontra-se no 

Brasil _em fase de experimentação. Os 3 primeiros processos são complemen

tares e sem grande significação relativamente aos totais trabalhados em 

termos de quantidade de lixo e também aos totais produzidos, em termos de 

recursos criados. Uma ação que pode ser bestante incentivada, em virtude 

da natural necessidade de fertilizantes da Região, é a de compostagem. 

Também a recuperação de terrenos alagadiços e a formação 

de parques ou reservas florestais deve ser frequentemente utilizada. 

-O procedimento de compra de terrenos ruins e recuperaçao 

por aterro sanitário, pode ser uma das possÍveis fontes de retorno de 

cursos dispendidos, na solução dos problemas decorrentes dos resÍduos 

lidos urbanos. 

r e 
, 

50 



l. t:l - t-=.r:;=-::.i LussÕe:::, econÔrrúcas negativas dos problemas acarreta.dos pelos 
... # 

reslduos solidos. 

O elenco de repercussoes econÔmicas negativas decorrentes 

dos resÍduos sÓlidos, por si só, justificariam as despesas no 

sanitário desses resÍduos. 

controle 

~ suficiente lembrar que o decréscimo da produtividade h~ 

mana no trabalho é bastante acentuado, pela existência de doenças de cau 

sas primárias ligedes aos residuos sÓlidos. 

A mortalidade infantil também é aumentada em função de in 

fluência indireta do lixo. 

A deterioração do meio ambiente pela poluição também abri 

ga o uso de maiores recursos econÔmicos na solução de problemas graves. 

Dentre as repercussÕes econÔmicas negativas dos problemas 
I' # ~ 

acarretados pelos reslduos solidos, nenhuma no entanto se afigura tao gr~ 

ve atualmente, no Brasil, e já com repercussÕes na região Nordeste, qua~ 

to a peste suÍna africana que já acarretou a dizimação preventiva de pa~ 

te do rebanho nacional, com prejuÍzos diretos para a Nação, para a empr~ 

sa privada e para os criadores particulares. Indiretamente, toda popul~ 

~ # 

çao e prejudicada pela parcela do aumento dos custos de outros tipos de 

carne que passam decorrentemente a ter maior procura. 

A peste suina surgiu no Brasil no Rio de Janeiro, em fun 

ção de poluição por lixo internacional contaminado. 

O problema assumiu tais proporçoes que por decreto pres~ 

dencial de nº 81.796, baixado a 15 de junho deste ano de 19?8, foi dele

gada ao Ministério da Agricultura, tomar todas as providências que se fi 

zessem necessárias, agindo em conjunto com outros Ministérios.Criou-se a 

Comissão Executiva para Erradicação da Peste Suina Africana que desde a 
, 
epoca vem realizando todos esforços no sentido de conter e erradicar a 

doença do Pais • 

Atualmente a Comissão criada vem atuando na solução do 

pro?lema ainda sem pleno contrÔle. (set. 19?8). 



2 - U11 sisüornc n:gionB.l de resÍduos sÓlidos e limpeza p~blica. 

O fenômeno dos resÍduos sÓlidos urbanos pode ser examina 

do como resultante de um mesmo conjunto de determinantes, e sujeito na 

análise e abordagem de busca das soluçÕes aos problemas que causa, a um 

conjunto de interferentes comuns_. 

Por urn conjunto de Çl!'lalogias em trabalhos sobre sistemas 

desenvolvidos para sa~de, para sistemas de informação, e para abordagem

de problem~ e~tr5tégicos, bem con1o ao sistema regional de saneBmentà bási 

co, por enquanto, esgotos sanitários e abastecimento de água, pode-se de 

terminar, idealmente, como seria um sistema de resÍduos sÓlidos. 

2.1 Informação sobre sistemas. 

Ao se tentar estabelecer uma forma de atuação relativa ao 

fenômeno dos resÍduos sÓlidos, que permita às entidades de limpeza pÚbli

ca uma ordenação e um desempenho crescentes em eficácia procurando-se tr~ 

balhar a nÍvel regional, com o que há de comum em termos de necessidades 

dessas entidades é adequado rever algumas noçÕes sobre sistemas. 

2.1.1. A teoria de sistemas. 

O desenvolvimento vertiginoso do conhecimento humano nes 

tes Últimos 100 enos determinou a necessidade e a possibilidade da cria

çeo_de teorias englobando todas as ciências. 

Ludwig Vbn Bertalanfy criou a teoria geral de sistemas co 

mo doutrina geral de integração e o~ganização contendo os princÍpios g~ 

reis aplicáveis a todas as ciências. 

Uma boa definição descritiva e completa de sistemas, con 

forme C i ta CHAVES, WÉrio M. , pode ser: ". . . qualquer agregado reconheci 

vel e delimitado de elementos dinâmicos que estejam de alguma forma in

terligados e interdependentes e que continuem a operar juntos de acordo 
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com certas leis c de tal forma a produzir algum efeito total c5racterísti 

co. Um sistema em outras palavras, é algo relacionado com algum tipo de 

atividade e dotado de uma certa integração ou unidade; um sistema part~ 

cular pode ser reconhecido como distinto de outros sistemas com os quais, 

no entanto, ele pode estar dinâmicamente relacionado. Os sistemas podem 

ser complexos, podem estar formados por subsistemas interdependentes, os 

quais, por sua vez, embora com menor autonomia do que o agregado total, 

podem ser claramente distinguidos dl..!rante a operação". 

1-. evolução de um sistema é dinâmica, dependendo do conju!2 

to de condicionantes a que está submetido, , podendo tender a uma desorga
/1 

nização total ou para um estado maior de organização. 

Um sistema pode ser regulado por informaçÕes de resultados 

do seu comportamento, quando submetido a algum estimulo. 

Dentro desta possibilidade pode ser construÍdo um modelo 

para abordagem de um fenômeno, ·que contenha esta ·condição de modificação. 

O processo de análise de sistema normalmente utilizado é o 

do estabelecimento de um modêlo funcional descritivo ligado a um determi

nado uni verso, do qual se procura determinar o que está acontecendo, o 

que devia acontecer, e por diferença, os desvios. 

Os interferentes na análise de um sistema, são: o decisor, 

aquele que deve ter ciência do "por que" da abordagem; o metodologista, -

que deve ter conhecimento de "como fazer" a abordagem; e o especialista 

aquele que deve saber "o que fazer". 

2.2. - A abordagem preliminar relativa à implantação de um sistema re~ 

onal de resÍduos sÓlidos. 

~ do conhecimento dos que lidam no campo dos resÍduos soli 

dos e da limpeza urbana, que o Governo Federal através da lei orgânica 

dos municÍpios, concede a estes a autoridade para solução dos 

criados por esses resÍduos. 

problemas 
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Neste capÍtulo,será desenvolvida a abordagem da forma de si 

tuação a nÍvel Regional relativamente a interferências corretivas ao fenô

meno urbano de poluição do meio ambiente por resÍduos sÓlidos1sendo manti 

da a autonomia do municÍpio em relação a atuação delegada. Trata-se de am 

pliar uma função administrativa local, inerente às Prefeituras, no 

do de obter delas um melhor desempenho no setor, sem que para isto 

senti 

sejam 

oneradas pela criação de um conjunto de subfunçÕes necessárias, compleme!:!. 

tar da função substantiva qual sejarâ de coletar e dar um destino final 

aos resÍduos sÓlidos urbanos. A integração dessas subfunçÕes que sirvam de 

interesse ao con.Jun-tll regional dE:' serviços de b mpeza urb;:;na: bem como o 

apOio necessário às entidades executoras desses ·serviços, devem ser· · desen 
.,.--~' 

volvidos por empresas de âmbito maior que o municipal, para algumas subfun 

ções, de âmbito da Região Nordeste como um todo. Entendendo-se aqui, por 

Região Nordeste, o conjunto de cidades de todo porte, que compÕem a malha 

urbana. 

Supondo um desempenho adequado das edilidades com referên 

cia à solução local da problemática decorrente do fenômeno da· poluição por 

res{duos sÓlidos, pelo menos q~atro sub-funçÕes complementares que intere~ 

sem ao todo, podem ser facilmente identificadas, como extrapolantes da co~ 

petência municipal: administração de recursos financeiros; informaçÕes;pe~ 

quisas; e normatização. 

Atualmente, nao se pode falar em um sistema Regional de re 

s{duos sÓlidos e limpeza urbana, baseando-se no fato de que, em um sistema 

organizado, o comportamento de L:tna parte, afeta todas as demais. Não se p~ 

de sequerJ aceitar para a maior parte das cidades da região, a existência 

de sistemas organizados de limpeza pÚblica. 

A obtenção das sub-funçÕes complementares indicadas, faria 

com que pudesse ser considerado o conjunto de empresas e serviços desenvo~ 

vidas, existentes e por implantar ou dinamizar, como sendo um sistema reg~ 

onal de limpeza pÚblica. 

Definidas com clareza, unido a atuação, as entidades maio 

res, no sentido de abrangência daquelas sub-funções criadas, poder-se-ia , 

por .uma atuação dinâmica obter um maior conhecimento do sistema e canse 

sequentemente as formas do seu auto-aperfeiçoamento. 
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Quf~~ quer quP SE.Jé o forma de definição das sutJ-7unçÕes c 

das entidades interferentes, dever-se-á ter em mente a busca contínua de 

soluções Ótimas aos problemas criados pelo fenômeno urbano dos resÍduos -

sÓlidos. Deve-se t~r em conta que a solução Ótima para cada caso, deverá 

estar ligada ao desempenho do sistema regional de limpeza urbana,bem como, 

ao desempenho de cada serviço municipal, consideradas as condiçÕes e res 

triçÕes do mooelo adotado e de realidade mais abrangente. 

Espera-se qúe,a sistemática de atuação desenvolvida .seja 

significativamente melhor do que o procedimento atualmente desenvolvido • 

Ter·-se-á pois de de5'.envolver o conjunto das açÕes para o exerc{cio des 

sub-funções criadas e verificar as reais condiçÕes de melhoria progressi-
/ , 

va do sistema criado. Tal conjunto de ações possibilitara a avaliação da 

solução adotada pela aferição da realidade. 

O próprio sistema criado deverá indicar estudos e pesqu~ 

sas, promover sua realização e indicar aos que detenham o poder de deci 

-sao, os resultados que devam ser implantados. Cumpre ~alientar que esta 

situação explicitada não deve ser um ato isolado, mas fazer parte de um 

processo contÍnuo, evolutivo, de aperfeiçoamento e melhoria. 

Em uma das feses do processo que se procurar delinear, as 

etapas básicas a ser definidas, seriam a formulação do problema, a cons 

trução do modelo e a obtenção da solução. Em um conjunto de etapas poste-

riorep ;±s±o em conformidade com a realidade onde no momento se atua,seria: 

efetuado~ o teste do modelo e avaliação da solução, bem como,a implanta

çio, e o acompanhamento da solução. ~ claro e deve-se ressaltar que;: os 

problemas fundamentais '-d e c o r r e n t:térsif1 do fenômeno urbano dos 

resÍduos sÓlidos sao as interferências negativas à seiúdê" do homem e os re 

flexõs negativos à economia. A solução aqui buscada, de ataque a estes 

problemas, são mais de estrat~gia do que de tática, embora esta não 
, 

va 

ser desprezada. 

Do ponto de vista das soluçÕes táticas, envolvendo princ~ 

palmente aspectos particulares de planejamento e operação em um individu~ 

lizado serviço de limpeza urbana, cumpre lembrar que, como no caso de ou 

tro serviço, como abastecimento de água por exemplo, as soluçÕes devem 

ser definidas sob medida. · 
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No caso dos sistem&ó; de abastecimento de água todas as medidas a serem to 

madas são estudadas em planos e projetos executivos, com base em normas 

pré-existentes e nas orientaçÕes de serviços adotados pelas empresas exe-

cutoras. 

Em sintese, para cada cidade uma solução em função das ca 

racteristicas locais. 

Além daquele grupo d8 sub-funções que é considerado como 

extrapolante a alçada da administração municipal, existe uma -outra sub-

função do conjunto q<.JL: É essencial ao apErfEiçoamento do siEtema em pr~ 

posição, qual seja, a de administração e controle das sub-funções desta 
/ 

cadas. 

O sistema em proposição, a rigor, tem sua estrutura de op~ 

raçÕes baseada em um conjunto de organizações, cada uma caracterizando um 

sub-sistema individualizado, que por sua vez pode ser observado como um 

sistema, em função das finalidades a que se destina. 

"" .. , Dentro desta forma de observar o fenomeno, os res~duos so 

lidos e o emaranhado de providências de toda ordem para alcançar seu obj~ 

tivo controle, pode-se considerar cada empresa executora como um sub-sis

tema se não autônomo, ao menos independente, ligado ao restante de conju~ 

to de organizações disponibilizadas, para satisfação de algumas de suas -
.. . .. 

necessidades, dificilmente atin~veis isoladamente. Nos cap~tulos segui~ 

tes poderá ser observado detalhadamente das idéias até aqui exposta, onde 

. se procurará analisar cada parte do conjunto de necessidades primeiras p~ 

ra montagem do sistema em proposição. 

2.3. - Aspectos de caracterização da administração e controle do sistema 

em proposição. 

Alguns aspectos da administração e controle global podem 

ser destacados em uma abordagem preliminar. 

A organização de administração da implantação do sistema 

regional de res{duos sÓlidos e de controle das sub-funçÕes em destaque,a~ 
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ministração de recursos financeiros, informações, pesquisas, e normatize-

ção deve conter outras funções, de auto sustentação, além do 
.. . exerc1c1o 

de sua função substantiva. Esta organização, que pa~sa-se a chamar, por 

ora, de organização de controle, deverá conter, em essencial o seguinte: 

- capacidade para orientar-se com relação à definição de 

objetivos, estabelecimentos de prioridades e seleção, considerando o uni _,. 

verso do sistema global; 

- capacidade e poder para definição e disponibilização, 
,. ' 

quando da sua alçada, dos recursos necessarios ao atingimentos dos objet~ 

vos selecionados; 

- uma estrutura definida de divisão de funções, correlacio 
, 

nada a um compat1vel universo de recursos; 

- a possibilidade de responder a estÍmulos externos e in 

ternos ao sistema global e evidentemente às suas partes, no que for de 

sua alçada, com uma velocidade tal que o valor de informação 

seja o máximo possÍvel; 

trabalhada 

ter enfim, a capacidade de estabelecer seus prÓprios ob 

jetivos, avaliar seu desempenho e criar alternativas de complementação 

aos seus esforços nas áreas de atuação fora da competência do . , . 
munlclplo. 

A forma pela qual conseguir-se-ia obter e manter a 

conjunto essencial de capacitação exposto, prende-se a um modo de 

este 

atua 

ção sobejamente conhecido, mas ainda não conseguido ou ordenado na Região 

Nordeste do Brasil para o setor dos resÍduos sÓlidos. 

Aliás, não se conhece a forma de atuação proposta pois ela 

é realmente uma inovação com relação aos resÍduos sÓlidos e à limpeza 
,. 

p~ 

blica, que embora considerados como um fenômeno capaz de originar probl~ 

mas serissimos ao homem, não tem tido o tratamento adequado como perigosa 

fonte de poluição que é. Assim expÕe-se a seguir alguns aspectos relati -

vos à alteração e manutenção de capacitação desejados • 

. f:'.IB'Y JT! \ ,\ 
fft CüLL;~L ~ 1 ... ::: :->M .. P'rPr li"' A 
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RElE~ivamente a recursos básicos de obtenção e manutenção 

dos objetivos, pode-se de uma forma geral caracterizá-los em dois gr~ 

pos principais: o conjunto de necessidades da auto-sustentação da organ~ 

zação e o conjunto de necessidades do sistema global, objeto de ação da 

organização em destaque. 

2.3.1. - Grupos de recursos de auto-sustentação de organização de 

ção Regional. 

atua 

2. 3 .1.1. - Recurso~c humanos - treinamento objetivando aumento, de quali

ficação, flexibilidade quantitativa de contratação de pessoal ou de ser 

viços, em função de demanda de apoio pelas municipalidades. 

2.3.1.2. - Recursos materiais e de ce q u i pr-a m e n.:t 01 - manutenção 

adequada do equipamento e reposição de materiais. 

2.3.1.3. - Recursos econÔmicos - Suficiente provisão de fundos a fim de -

ser criada a possibilidade de manutenção da organização e desempenho em 

forma satisfatÓria. 

2.3.2. - Grupo de recursos de implantação do sistema regional de resÍduos 

sÓlidos de lirrpeza pÚblica. 

A necessidade fundamental é a designação ou definição das 

organizações de atuação regional com as modificações que sejam necessári

as, pelos detentores do poder à luz do conhecimento de estudiosos do assun 

to. 

2.3.2.1. - ConteÚdo do apoio aos serviços municipais. 

Basicamente o apoio aos serviços municipais deve ser relaci 

onado a recursos humanos, materiais e equipamentos, recursos de tecnologia 

e ciência e recursos econômicos e financeiros. 



2.3.2.1.1. - Recursos humenos. 

Recursos humanos deverão ser desenvolvidos em todos os 
,. 

n1 

veis dando-se especial atenção ao treinamento e capacitação do pessoal das 

empresas e à educação sanitária das comunidades. 

- Deve-se ter sempre em mente que são sempre desejáveis a 

seleção pela capacitação verificada~ o treinamento sob todas as formas, vi - ' -
sendo o aumento da qualificação em todas as atividades individualizadas e 

nÍveis, em uma total abrangência do pessoal, com atenção direta ou indire-

ta, no sistema. 

~ não somente desejável como estritamente necessário o de 

senvolvimento de uma consciência comunitária, nas cidades de continência 

do sistema, através dos meios e de técnica a ser desenvolvidos. 

- Deve ser estudado a racionalização do trabalho· de modo 

que,cada um saiba corretamente o papel a desempenhar. 

- Estudos sobre motivação devem ser desenvolvidos e 

em prática de modo a que se tenha, em todos os nÍveis, um ambiente 

cio e adequadamente incentivado à superação das dificuldades. 

2.3.2.1.2. - Materiais e equipamentos. 

postos 
,. 

propl-

Relativamente a materiais e equipamentos, deve-se dar esp~ 

cial atenção a manutenção de veÍculos e outros equipamentos especiais . fun 

damentais ao bom desempenho dos serviços. 

- Deve ser buscada continuamente atualização de estoques 

de materiais. 

- üevem ser cuidadosamente escolhidos, ter manutenção ade 

queda e ser atualizados e renovados os equipamentos utilizados, de acordo 

com previsÕes racionalmente ·estudadas. 



2. 3. 2 .l. 3 - RecursoE: dL: -:ecnoloq:i c:. E' c i êncü .. 

As atenções voltadas para tecnologia e ciência deverão pr~ 

duzir melhoria pelas invenções adaptáveis ao sistema de res{duos sÓlidos. 

- O sistema deve estar aberto a inovações tecnolÓgicas com 

relação a equipamentos e métodos. 

A organização reg±Gnal deve prover os meios, estudando

as prioridades e poss{veis executores, para o desenvolvimento da: pesqui-

se cient{fica 8 tecnolÓgica refE:J~entc às necessidades do sistema. 

2.3.2.1.4. - Recursos econômicos e financeiros. 

O nó gordio para solução dos problemas acarretadas pelo fe 

nômeno dos res{duos sÓlidos é a disponibilidade em valor necessário e su 

ficiente de recursos econÔmicos. 

As formas de obtenção de recursos financeiros devem resul 

ter de análise das alternativas existentes e pelo estudo para criação de 

novas alternativas. 

~ 

- Deve existir continuamente uma preocupaçao pela otimiza-

ção do uso dos recursos econômicos,objetivando uma rentabilidade máxima 

dos componentes de cada parte do sistema, através de estudos de benefi 

cios e cus to • · 

2.3.2.2. - Estrutura. 

A estruturação do sistema basear-se-a no interrelacionamen 

to harmÔnico das entidades envolvidas. 

- De uma forma geral a estrutura do sistema terá por base 

o conjunto de unidades municipais e empresas metropolitanas,executores de 

parte substantiva dos serviços e as empresas ou entidades de ação Regio

nal de apoio à implementação do sistema. 



- I\ ur,:;.oedc dG implantação cio sistema Regional dCE resÍduos 

sÓlidos e limpeza pÚblica proposto, será a entidade designada de acordo 

com itens 2.2 e 2.1. (Necessidade fundamental e recursos de auto sustenta 

çao da organização de atuação regional), estudada em maior profundidade

no capÍtulo 6. 

-As entidades executoras serão estudadas e estruturadas, 

em diferentes nÍveis de abrangênci~_... baseada na população ·urbana da·- sede 

municipal, conforme a esquematização seguinte: 

Lhidedes de cidades pequenas. 

. tipo LCPI até 800 , habi tentes. 

tipo LCP2 de 800 até 4.000 hab. 

tipo UCP3 - de 4.000 até 20.000 hab. 

Umidades de cidades de porte médio. 

• tipo LCMl 

• tipo LCM2 

de 20.000 até 100.000 hab • 

de 100.000 até 500.000 ~ab . 

Unidades de cidades grandes . 

• tipo UCG - acima de 500,000 hab, 

Serão também consideradas as entidades compostas de conju~ 

tos de cidades, principalmente no que. diz respeito a destino final e com 

postagem dos rejeitas sÓlidos. 

- Além do conjunto de unidades executoras e de implantação 

e controle do sistema regional,serão incorporados ao sistema entidades p~ 

ra atualização regional interferentes no setor através de representação so 

licitada, como exemplos a ABLP, a ABES e e CETESB, sendo que esta, já ins 

talada na região. 

Aos membros das entidades atuantes será solicitado infor

maçoes relativas a acréscimos ou modificações na estrutura global ou ; ,n~, 

das únidades competentes, de modo a ser atingida uma forma viável de super~ 

ção das limitaçÕes existentes. 



- ' "'' 
J n~ c~rha; ou. 

A informação será o instrumento básico de modelação e contro 

le do sistema. 

Será desenvolvido sistema de informação por analistas ds 

sistemas, com base na opinião, no bom senso e na experiência de integrantes 

do sistema, devidamente habilitados tal que permita processamento de dados 

por computarização. 

2.3.2.4.- Cor.-'crolc. 

A ação da rotina de organização de implantação do sistema re 

-gional de res{duos sÓlidos será a de controle do sistema, que pressupÕe o 

estabelecimento de objetivos e metas, a avaliação do desempenho das unida 

des executoras, partes componentes do sistema. Cumpre também agir como cat~ 

lizador de modificaçÕes do comportamento, orientando as unidades executoras 

no sentido de buscar soluçÕes para os problemas sentidos pela modificação , 

se necessário, do conteÚdo e da estrutura da prÓpria organização, e pela 
~ 

procura de entidades de açao regional interferentes no sistema e com atua 

ção especifica relativa à correção dos resultados negativos do problema sen 

tido. 



3. A situação atua.l dos resÍduos sÓlidos e da limpeza pÚblica no Nordes

te do Brasil. 

A partir de 1975 começaram a ser sentidas com mais intensi 

dade as influências negativas do fenÔmeno urbano dos resÍduos sÓlidos. As 

populaçÕes urbanas têm atingido t~is dimensÕes em cidades do caminho das 

migraçoes, que vão servindo de degr~s ao atingimento das metrÓpoles maio 

res, que seus resÍduo~3 sÓlidos tem passado a se constituir sérios probl~ 

mt:s. [I homem sei t-C~f'J L1u~,ce do eld::Jrado, sua subsi~tência, deixando .sua cul 

tura tradicional, c assumindo novos efeitos nocivos do crescimento desor

denado das populaçÕes. 

O governo federal através de instrumentos efetores de solu 

çoes tem buscado atingir aos problemsc P r o b l ·e m a s através de estu 

dos que têm sido efetuados, Os resÍduos sÓlidos também têm sido estudados. 

Assim é que,no Nordeste, teve-se por intermédio de ação direta da SUOENE, 

SEMA e CNP~,c indireta através de ação da CNPU, CETESB e ABLB o seguinte 

elenco de visoes e soluçÕes delineadas: 

- o programa de cidades de porte médio e açÕes decorrentes 

1975; 

- o levantamento das condiçÕes ambientais do NE-1977; 

a posição atual do governo federal, incluindo contratação 

de proposiçÕes básicas para uma polÍtica brasileira de limpeza pÚblica 

1977 e 197e1 

- o acompanhamento da evolução do -fenômeno urbano dos resÍdu 

os 'SÓlidos pela SLOENE. 

3.1 Implantação dos programas prioritários para capitais e cid~ 

des de Porte Médio do Nordeste - Aspectos relativos a resÍduos sÓlidos e 

limpeza urbara. 

Com a finalidade de estabelecer uma programaçao de projetos 

e prioridades visando o fortalecimento da estrutura urbana de algumas das 

cidades, consideradas de porte médio, do Nordeste, a SUDENE elaborou um 

documento básico para orientação da ação. 
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O doc..JmEnto bésico dos programas priori b~rios para cc.pi tais 

e cidades de Porte Mé?dio do 1\brdeste, foi o resultado de convênios firma 

dos em 1975 entre o Instituto de Planejamento EconÔmico e Social - IPEA, 

a Comissão Nacional de RegiÕes Metropolitanas e PolÍticas Urbanas - CNPU, 

a Fundação Instituto de Administração Municipal de Pernambuco - FIAM e a 

SUOENE, tendo por objetivo a avaliação de planos, programas e projetos e 

xistentes em cidadss de porte médio do 1\brdeste, selecionadas conjuntame:2_ 

te pela CNPU e SUDE~E, bem como,o levantamento dos pontos de estrangulame:2_ 

to no campo do desenvolvimento urbano daquelas cidades. Esses estudos fo 

rarr, desenvol v.! do~-; r-'' c.L:rto pre: Ct e a partir dE:les foi dpfinido urn elenco 

de projetos que cor.::: ti tuiu es "ProposiçÕes para o desenvolvimento urbano" 

subsidio à formulação por parte da CNPU e SUDENE, de uma pol{tica de 
~ 

açao 

junto às municipalidades estudadas;com vistas à superaç~o dos estrangul~ 

mentos nelas detectados. 

Inicialmente foram abordadas 39 cidades do Nordeste do Bra 

sil, sendo que destas, 34 formaram o conjunto que foi motivo de orientação 

para aplicação de recursos econÔmicos. 

Do levantamento efetuado, constarem também informaçÕes rala 

tivas a res{duos sÓlidos e limpeza urbana. 

A importância dos problemas existentes decorrentes dos res{ 

duas sÓlidos é comparada no quadro 3.1.1. ao que foi considerado conjunto 

de problemas prioritários das cidades. Pela observação direta do levanta 

menta de prioridades, pode-se aquilatar a ordem de grandeza relativa secun 

dária, dada na época, 1975, aos problemas de limpeza urbana, quando comp~ 

reda a outros problemas e necessidades da coletividade. 

No levantamento foram estabelecidos 7 categorias de prior~ 

dades, tendo sido considerado os problemas decorrentes dos resÍduos sÓli 

dos, da 5a. categoria, enquanto esgotos sanitários e abastecimento de 

água são considerados necessidades básicas, ou seja, estão acima da la. 

categoria de prioridades. 

Os planos e programas relativos a res{duos sÓlidos e limp~ 

za urbana, em execução no conjunto das 39 cidades abordadas na ocasião do 



G!uadro ::; . :.:. . j_ 

Categoria de 
prioridade 

Necessiade 
básica 

l. 

2. 

3. 

des, por ordem de prioridades. 

Problema sentido- Ausência ou in~uficiência de: 

. Abastecimento de água 

• Esgotos sanitários 

Avaliação e rsvt~ão de POLI. 

. Construção de Central de Abastecimento 

• Projeto e construção de galerias Pluviais • 

. Plano de Organização do Espaço Urbano. 

Estação rodoviária e Obras de Acesso. 

• Matadouro Industrial 

Construção ou Conservação de perimetral 

• Drenagem 

Equipe técnica básica, atualização, administrativa,equi

pamento dos Órgãos e treinamento para a Prefeitura. 

Elaboração de plano diretor 

• Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - estruturação. 

Cadastro Técnico 

Projeto e implantação de Plano de organização do espaço 

urbano • 

. Levantamento aerofotogramétrico . 

• Estudo do uso do Solo • 

• Compatibilização de linha férrea com sÍtio urbano • 

• cadastro Imobiliário e Mercantil. 

Treinamento de professores para a zona rural e ensino do 

primeiro grau • 

. Estudo de Viabilização e Implantação de Distrito Indus 

trial. 

. ImplantaçEo de Projeto de Aproveitamento Tur{stico, 

• Restauração de monumentos. 

Distrito de serviços Mecânicos • 

• Mercado Artesanal. 



Categoria de 
prioridade 

4. 

5. 

Problema sentido- Ausênsia ou insuficiência de: 

. Reequipamento e rr.at !L;·i_enç ão de unidec.'c:s escolares, ambu 

latÓrios municipais e centros comunitários • 

. Construção de uni"dade integrada de ensino do 29 grau, -

unidade de ensino polivalente do 19 grau, hospital. in 

fantil municipal, pronto socorro, e prédio prÓprio para 

faculdade. 

Projeto de Construção de habitaçÕes . 

• Ativação do programa habitacional popular. 
/ 

. Urbanização de lotes para favelados • 

• Instalação e ampliação de parques,e-jardins • 

. InstElação e ampliação de hospitais . 

. Projeto e implantação de unidades sanitárias. 

. Construção e equipamentos de escola .de engenharia opera-

cional . 

. Criação de coordenação para desenvolvimento comunitário . 

• Federelização de Universidade Rural • 

• Ampliação de Maternidade . 

. Complemento Salarial para professor • 

• Estudo especial sobre ciências sociais • 

• Aquisição de livros para bibliotecas e laboratÓrios • 

• Análise de polÍtica de ação social e estudo de estratifi 

-caçao. 

Construção e ampliação de terminal rodoviário, matadouro 

municipal e lavanderias pÚblicas. 

Construção de mercado e relocalização de feiras livres • 

. Projeto de empresa municipal de transporte coletivo . 

. Projeto de construção de Aeroporto. 



· Categoria de 
prioridade 

6. 

L....!_ 

Problema sentido- Ausência ou insuficiência de: 

. Melhoria de campo de pouso • 

. Implantação e expansão de sistema telefÔnico • 

. Racionalização do serviço de abastecimento . 

. Contenção de poluição industrial . 

. Construção de cemitérios. 

Construção dEc: terminal de carga e descarga . 

. Cinturão verde. 

• Aquisição de veiculas e equipamento de coleta para limp~ 

za pÚblica. 

• Serviço de limpeza pÚblica • 

• Área para aterro sanitário • 

. Destinação do lixo • 

• Projeto e implantação de drenagem de águas pluviais. 

• Complementação de sistema viário básico e projeto de cons 

trução de anel viário. 

• Projeto de ampliação de rede de iluminação pÚblica • 

• Retificação de rio • 

• Projeto de construção de sede para a prefeitura. 

• Desvio do perímetro urbano • 

. Construção e ampliação de avenidas • 

. Construção de centro administrativo municipal. 

Estudo especifico sobre drenagem.'· 

• Variante férrea • 

• Projeto de ·controle de inundaçÕes • 

• Construção de viadutos e pontes. 



Categoria de 
prioridade 

7. 

Problema sentido - Ausência ou insuficiência de: 

• Projeto de aproveitamento de áreas verdes e urbanização. 

• ImplantaçEo de horto florestal . 

• Construção de ginásio de esportes • 

. Contenção da erosão de morros. - ."· 

. Urbanização das encostas e praias. 

1-'rojeto DE contenç.,ão de Dunas. 

FONTE: SLDENE/DDL- Programas Prioritários para Capitais e Cidades de Por 

te Médio do Nordeste. 39 V. Recife, 1975. 
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leventamento, rcflC?tr? e beixa dinâmica de mudanças no setor em 1975, ano 

do levantamento. ne ccordo com o reconhecimento de planos, programas e 

projetao existentes, ver q~adro 3.1.2, em apenas 3 cidades (3~ do total) 

estava sendo executado, na ocasibo, ação de melhoria relativa a res{duos 

sÓlidos e lin:peza pÚblica urbena. Esta situação detectada, é tendente a 

uma cont{nua ~mdificação, embora em r{tmo muito lento, se não forem to 

madas medidas de car~tcr ge~al que impliouem numa maior atenção ao setor. ,. 

Urna mraliação dos serviço~3 permitiu com:;:i dErar que apenas 

~~~~~ do, scrvi.cc (tJfJI, c:i c.iade) scrjarn bons, 15'/<, (6 cj cJade:,) não t:; veram pr~ 

ulemas considerados prioritÉrios entre os outros problemas urbanos, sendo 

que para uma das cidades foi considerada necess~ia aquisição de equip~ 

mentos. Em 82"/c das cidades (28 cidades) estariam com serviço aquem das 

necessidadPs reais. Em 4 destas 28 cidades estaria se sobressaindo desti 

nação inadequada do lixo. 2~k do total de cidades teriam problemas de to 

da ordem, sendo qu~ na metade dessas lO cidades, a situação seria 
, 

prec~ 

ria. Em situação prccéria estariam também mais 7 cidades das 28 anterior 

mente consideradas, perfazendo um total de 12 cidades (35"/c do total) 

nesta situação •. •\lém destes problemas (ver quadro 3.1.3), outros pr~ 

blemas espec{ficos foram detectados e estão anotados nas observaçÕes late 

rais do quadro 3.1.4, onde pode também ser verificada a relação de cida 

des sel ecionadEB, juntamente corn o problema geral sentido, tipo de prop~ 

sição, o custo estimado em LPC, o poss{vel Órgão financiador e o executor. 

As indicaçÕes de necessidades espec{ficas anotadas e um qu~ 

dro significativo dos problemas necessários de abordar. 

A falta de equipamentos, constatada pela solicitação em 68~ 

dos serviços (23 cidades) evidencia a magnitude do problema desde que re 

presenta 8~/o ern relação aos serviços aquem das necessidades reais. 

Em virtude das prioridades de necessidades urbanas conside 

radas em cada cidade de ecordo com a relação do quadro 3.1.1 (Relação de 

tipos de problemas sentidos na estrutura urbana das cidades, relacionados 

por ordem de categoria de prioridade) em 26~ dos serviços (9 cidades) as 

proposiçÕes não foram consideradas. 



Quadro J. L 2 - Planoc: c Programa~; FiE:lati ve>::o ú (' ' 
a nesJ_oucs SÓlioos 

e Limpeza Urbana em execução em cidBdes de po~ 

te médio do Nordeste. 

Esta Cidade Discriminação Data da Agente Exe 
Situaçã~ 

do Elaboração cutor 

RN MossorÓ Limpeza Urbana ;B73 Prefeitura Projeto em execuçao 
com financiamento do 
Fundo Urbano BNH. 

PE Caruaru Limpeza Urbana 

AL MaceiÓ Limpeza Urbana 

08/1975 

1975 

Secretaria 
de Coorde
naçao da 
Prefeitura 

Projeto concluido vi 
sando a aquisição de 
equipamentos no valor. 
total de 1,6 milhÕes 
de cruzeiros, finan
ciado pelo BNB. 

Companhia Aquisição de equipa
Beneficiado mentos no valor de 
ra de Lixo 2,8 milhÕes de cru -

zeiros. 

Fonte: SUDENE/DDL. Programas prioritários para Capitais e Cidades de 

médio do Nordeste. 39 V. Recife, 1975. 

porte 



A:inda no quadro 3.1.3 citado anteriormente, verifica-se que 

12% das cidades (7 cidades) propugnam especificamente por destinação ade 

quada do lixo. Neo quer isto dizer, evidentemente,que tal percentual si~ 

nifique a ordem de grandeza do problema. Este problema como outros desa 

parecem em presença do problema primeiro que é o de equipamento para afas 

ter o lixo da cidade. 

Em 1 cidade foi cons~derado necessário a~pliar o serviço 

de limpeza urbana r~ ern uma outra foi considerada a necessidade de estrutu 

~ , -
raçao dL' orgen com;)cJ, pr;"LL·. 

Em l cidade foi considerado necessário ampliar o serviço de 

limpeza urbana e em uma outra foi considerada a necessidade de estrutura

ção de Órgão competente. 

O total de indicação inicial de recursos variou de 750 até 

90.000 UPC, totalizando 373.305 UPC para 23 sistemas ou uma média de 

13.361 UPC por sistema para atendimento de suas necessidades mais imedia 

tas, notadamente compra de equipamentos. 

Este valor permite estimar como necessidades imediatas um 

valor de 2.672 UPC por cida8e ao ano, considerando uma vida média de 5 

, - . -anos por velcu1o, sem considerar manutençao e operaçao. Cumpre salientar 

-que conforme tabela 3.1.3 e quadros 3.1.4 e 3.1.5, as despesas sao concen 

tradas na compra de equipamentos. 

Em uma primeira aproximação ter-se-ia um valor pera 1978 de 

13.361 x 93 (valor médio x total de cidades com população urbana maior 

do que 20.000 habitantes) para aquisição de equipamentos com validade p~ 

ra 5 anos, equivalente a 1.242.573 UPC ou o que é mais lÓgico, uma neces 

sidade de 248.514 UPC de investimento anual em equipamento. Estes valores 

-foram estimados com base em sensibilidade relativa ao problema e nao com 

base em projetos de serviços racionais •. 

Do relatÓrio trimestral de acompanhamento e apresentada a 

sit~ação, do Programa de investimentos urbanos para capitais e cidades de 

porte médio do 1\brdeste, até março de 1978, relativa a limpeza pÚblica. 



labc.ie. ::::.l.J. Problema~ de resÍduos sÓ:!.idos e limpe=-é! urbcna. pÚt::J.~ 

ca identificados e proposiçÕes apresentadas em 34 ci 

dades de porte médio do NE - Avaliação qualitativa. 

Refe 
,... . 

rencla 

(I) 
l 

2 

3 

4 

Problema geral sentido 

Serviço em situação precária 
,. 

Existem problemas de toda-ordem 

Serviços aquern das necessidades reais 

Sobressa:i.ncJD jestinaç~o inadequada 

5 Sem problema identificado ou considerado 
prioritário 

6 Com serviço considerado bom 

Refe-
rência Proposição consideradas (II) 

A Localização de nova área para destino fi
nal 

8 

c 

o 

Aquisição ou melhoria de equipamentos de 
limpeza urbana 

Destinação do lixo adequado 

Ampliação do serviço de limpeza urba.na 

E Melhoria da coleta e destino dos resÍduos 
sÓlidos 

F 

G 

Estruturação do Órgão competente 

Sem proposição considerada 

Cidades afetadas 

Quantidade 

12 

lO 

2s-::-

Cidades 

Quantidade 

l 

33 

l 

l 

2 

l 

9 

35 

29 

82 

12 

15 

3 

3 

68 

3 

3 

6 

3 

26 

Obs. (I) As referências são usadas no quadro 3.1.4 identicando para ca 

da cidade o problema ou proposição. 

(II) As proposiçÕes consideradas levaram em conta os critérios de 

prioridades adotadas acarretando prejuÍzo na indicação de soluções 

para os problemas acarretados pelos resÍduos sÓlidos, pois deixaram 

de ser aceitas algumas proposiçÕes indicadas. 

Fonte: SUDENE/DDL - Programas prioritários para Capitais e Cidades de por 

te médio do Nordeste. 39 V. Recife 1975. 



Estado 

rv·/\ 

PI 

CE 

RN 

PB 

Quadro 3.1.4. Relação de cidades de porte I'Tiédio estudadas em 1975, no in{'2io ca implantação 
prioritários para capitais e cidades de porte médio do ~lorr~este c inclui das no 

dos prograrcu:; 
programa .. 

Cidade 

E3acabal 

Caxias 

Teresina 

Floriano 

Parnaíba 

Picos 

Crato 

Iguatu 

Juazeiro do Norte 

Sobral 

Natal 

Mossoró 

João Pessoa 

8aieux 

Cajazeiras 

Problema 
Geral 
Sentido 
( III) 

5 

1 1 2 e 3 

3 

2 e 3 

2 e 3 

2 e 3 

3 

4 

1 1 2 e 3 

1 e 3 

4 

3 

3 

1, 2 e 3 

3 

Tipo d~ 
proposiçao 
(III) 

A 
8 

G 

8 

8 

B 

G 

c 

B 

B 

B 

D 

E 

8 

8 

Custo -;sti- Financiadm----- - - Além 
( conti n'::fl) 

de equipamentos foi con~t~ 
a necessidade especifica -mado em previsto Execui~or !::e~da 

UPC(I) (II) 

75 
7.500 

2.625 

3.750 

7.500 

22.500 

4.500 

4.500 

52.500 

22.875 

90.000 

3.340 

750 

Pref. 
Bf\:8 

ONO 

BNB 

Pref. 

SUDEC 

8NB 

Pref. 

BNB 

BNB 

8N!3 

8N8 

BNB 

Prcf, 

Fh:'-. 

Prcc r. 

Pref, 

Pref. 

Pref. 

Pref. 

Prcf, 

Prcr. 

Pref. 

Prcf. 

Pref. 

Prcf. 

Pref. 

CC: 

Área para destino final. 

Taxa de limpeza urbana. 
Outros locais para destino. 
Construção de aterros sani tÔ.r:ií.'". 

Companha de esclarecimento pC~ l ~ _ 
co. 
Vales sar:1itários fora do perí·- -
tro urbano. 
Org~nização do serviço. 
Contratação de mais pessoal. 

Abertura de aterros sanitários. 

Estudo de racionalização dos s~r 
viços. 

1\:elhor destinação final. 

Contratar Pessoal 

Elaborar plano de limpeza pC 1-,l i r-. 

Ra8ionalizar o serviço. 

Melhor destinação final 
Contratar pessoal 



Estado Cidade 
Problema 
Geral 
Sentido 
(III) 

Tipo de 
proposição 
(III) 

Custo esti- Financia~o~ 
mado em previsto 

UPC(I) (II) 
Execut:lr · 

Além de eq..Jipamentos foi c~·,·~' -' • 
c:'a a necessidade especifica ,~,- · 

-----------------------------------------------------------------------------------

P8 

PE 

AL 

SE 

BA 

MG 

Campina Grande 

Patos 

Souza 

Caruaru 

Garanhuns 

Petro1ina 

VitÓria St º.Antão 

MaceiÓ 

Arapiraca 

AracajÚ 

Alagoinhas 

Feira de Santana 
Ilhéus 

Itabuna 

Jequié 

Juazeiro 
Paulo Afonso 
V. dá Conquista 
Montes Claros 

4 

1 e 3 

1, 2 e 3 

5 

5 

3 

1 e 3 

5 

6 

1 e 3 

l.e 3 

3 

5 

l e 3 

4 

3 

1,2 e 3 
3 

3 

8 

8 

8 

G 

8 

8 

G 

G 

G 

F 

8 

E 
G 

G 

8 

8 

8 

B 

G 

7.500 

3.750 

1.500 

1.880 

90,000 

7,500 

8.850 

7.650 

3.340 

9.920 
9.000 

Bf\;8 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 

BNB 
BNB 

F:-s~. Ide-:1 Cajazeiras 

F'-~.Ç' .L....:: • 

Pref', Idem Cajazeiras 

Prc:o::", !''\provei tar o rraterial coletõ" .. ·~' 
' Prc:;f, Estrutur~o Órgão competent~ 

PrEf. 

Frs~. 

Frsf. 

Pref', 

r:-:..~s"'. 

Frs.ç, 

Prsf. 
Prr:f, 

ObservaçÕes: (I) 

(II) 
(III) 
(IV) 

1 UPC = Cr$ 133,33 (Cento e trinta e tres cruzeiros e trinta s tr8s centavos). 

8NB - citado como poss{ve1 fonte de financiamento. 

- Referências de acordo com informaçÕes do quadro 3.1.3 
- O serviço de Arapiraca foi considerado bom, 

Fonte: S LDENE/DDL Programas priori térios para capitais e cidades de porte· médio r~'J ~"ardeste. 39V. Recife, 1975. 



Quadro 3.1.5 - Relação de projetos referentes a limpeza pÚblica, do programa de investimentos urbanos nas 
capitais e cidades de porte médio do Nordeste. 

Proj,:·::c Local 

Reequipamento do serviço de lim 
peza pÚblica - Caxias - MA 

Reequipamento da frota 
peza. 

de lim 

Aquisição de equipamentos de 
limpeza, 

Aquisição de equipamentos de 
limpeza urbana 

Aquisição de equipamentos de 
limpeza urbana 

Aquisição de equipamento para 
o sistema de limpeza pÚblica 

Melhoria do sistema de limpeza 
pÚblica pela aquisição de equi-
pamento. 

Teresina~PI 

Floriano-RI 

Parnaíba-PI 

Picos - PI 

Crato - CE 

Iguatu - CE 
I 

Executor 

Prefeitura 
M . .micipal 

Prefeitura 

l'vtmicipal 

Prefeiturà 
M . .micipal 

Prefeitura 
Mwnicipal 

Prefeitura 
M . .micipal 

Estado 

Prefeitura 

Municipal 

Recursos 
(Cr$ 1. ooo,oo) 

1.000 

500 
1.000 
1.500 

350 

50 
450 --
500 

2.500 

150 
200 
350 
130 
400 - 530 

Fonte 

Muni-~{ pio 

MunicÍpio 
FNDU 

FNDU 

MunicÍpio 
FNDU 

MunicÍpio 

M..micÍpio 
FNDU 

MunicÍpio 
FNDU 

(continua) 

Si tueção 
em março Realizado 

78 
( 0/o) 

lCO Adquiridos 3 tratores, :;_ r .. ,. 

reta basculante e outro:=- r· 

quipamentos leves, 

100 
Adquiridos 2 coletores/cr:.,... 
putadores, 5 caçambaS i ~"' 

culantes, 10 cxs Brooks, 
poli guindastes, 1 terrEn·:.: 
de 50 ha para aterro sari t :5 
rio, 1 trator escavo-carrc
gaoor e 1·· moto!1ive1adora. 

100 Adquirido 1 caminhão caç~~
ba, 2 reboques sem traç;~ 

100 
e equipamentos diversos. 

Adquiri·do ·1 caminhão ·caÇFn
ba~ é··l caminhão comum. 

ao Adquiridos 4 caminhÕes, b:::~ 
culantes, 1 comum e outr~~ 

equipamentos leves. 

100 Adquirido 1 caminhão bascu
lante e 18 carros de mão. 

100 Adquirido 1 caminhão comvc;o 
e 1 basculante. À adquirir 
1 trator e equipamento leve 
com verba a definir. 
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Quadro 3.1.5 - Aele.ção de projetos ref'erentes a lirrpeza pÚblica, do programa de investimentos urbanos nas 

capitais e cidades de porte médio do Nordeste, 
( crr-:lus~'=' )__ 

----~------------------------~------~--~-----=----------------~----~~--------~--~ Projeto Local Executor Recursos ., Fonte Situação 
(Cr~ 1.000,00) · em man;o/ 

78 ~· 

·-· --· - . . % 
Realizado 

Aquisição de equipamentos de Juazeiro-dó~: Prefeitura 200 M~nicÍpio Adquirido 1 kuka, 1 poli
guindaste, 1 caminhão ba3-
6ulante e equi~amentos 1~. 
ves, 

limpeza pÚblica Norte ;.;. CE.' · : :!2Q F1\!0U 100(1) 
600 

Reaparelhamento do serviço de 
coleta de lixo Sobral - DE Estado 

Reequipamento do serviço de 
limpeza urbana Natal - RN Prefeitura 

Ampliação do serviço de limpe-
za urbana. Mossoro - RN Prefeitura 
Projeto de limpeza urbana e 
aquisição de equipamentos Petrolina -PE Prefeitura 

Modernização do sistema de 
limpeza url;lana e compra · de 
equipamento, Aracaju .- SE Prefeitura 

500 MunicÍpio 
300 FNDU 
800 

1.800 MunicÍpio 

2.050 FNDU 

1.000 . FNDU 
807 Estado, -1.807 

5.500 MunicÍpio 
3,500 FNOU 
9.000 

100 

Aquisição de eq<.úpamento :~
sendo provid~.'lciada. Terr -:-.--

, . . d no que sera a~qu1r1 o par~ 
aterro sanitário ainda n.;~ -, 
definido. 

Equipamentos adquiridos . · 
tr apassando o valor prs/ 
to inicialmente em 3 1 7 ·t 

lhÕes de cruzeiros. 

100 Adquirido equipamento. 

30 Projeto em execuçã~.EqL J~~ 
mentes ainda não adqui r ~-
dos. 

65 9Lf/o dos equipamentos r · q ~._. j 
ridoo. ·· 

--------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------- .. ( i) A prefeitura ultrapassou com recursos prÓprios, a previsão inicial em Cr$ 900.000,00 (novecentos mil :::n. 
zeiros) e solicita complementação para compra de 1 trator. 

Fonte - SLDENE - DOL/LB,Programa de investimentos urbanos para as capitais e cidade~ de porte médio .do Nordeste - Relstr1rio 
trimestral de acompanhamento. Situação até março de 1978, Recife, junho/7B. 
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~ 

Os elementos coletados sao apresentados no quadro 3.1.5, re 

lação de projetos referentes a limpeza pÚblica, do programa de 

mentes urbanos nas capitais e cidades de porte médio do Nordeste. 

investi 

Foram gastos em 13 cidades, até março de 1978, na a-uisição 

de equipamentos 16,972 milhÕes de cruzeiros, 7Lf/o cbs 24;IB7 mlll-Õ:s atLelmerrlE e~ 

perados, em aproximadamente 3 anos 1 o que dá um investimento anual de 

5,657 milhÕes de cruzeiros por ano.~·(preço médio de set. 76). O valor que 

vem sendo investido está bem aquern das necessidades conforme calculado 

em 248. 514 UPC por ano. 

O interesse inicial da CNPU, IPEA e SUDENE em atendimento à 

pol{tica federal para cidades de porte médio ,provocou o desenvolvimento 

dE outras atividades no campo dos res{duos sÓlidos em algumas das cidades 

consideradas e notadamente nas regiÕes metropolitanas de Recife e Salva 

dor. Dados relativos a situação de convênios, entre a SUDENE e os Órgãos. 

metropolitanos de Recife e Salvador, em maio de 1978 podem ser observados 

no quadro 3.1.6. 

Nas regiÕes metropolitanas de Recife e Salvador estão sendo 

desenvolvidos planos diretores de res{duos sÓlidos pelá FIDEM e pelo 

CONDER. 

Para Fortaleza, foi desenvolvido um plano diretor de lixo 

e limpeza urbana em conVênio realizado pela prefeitura e pela Fundação 

do Serviço Especial da SaÚde PÚblica, do Ministério da SaÚde.Atualmente -

·estão em desenvolvimento projetos de res{duos sÓlidos e limpeza urbana p~ 

ra MaceiÓ e João Pessoa tendo sido conclu{do um outro para Arapiraca. 

3.2 DiagnÓstico preliminar das condiçÕes ambientais dos estados do Nor 

deste - Aspectos relativos a res{duos sÓlidos e limpeza pÚblica. 

~ , 
O objetivo central de toda açao governamental e o homem sen 

I -

do várias as formas de considerar e enfocar o que lhe é importante e pr~ 

cisa ser preservado ou desenvolvido. 



Quadro 3,1,-6 Quadro de controle de convênios-~c Si tu ação em m::;:ic de 1978. 

Nº do 
Convênio 

43/76 

70/76 

77/76 

78/76 

79/76 

80/76 

82/76 

87/76 

88/76 

89/76 

90/76 

91/76 

Órgão Valor total 
Executor (Cr$ l.ooo,oo) 

FIDEM 500 

CONDER 1,000 

CAGEPA 250 

Cons.de Con 250 
tro1e da pÕ 
luição -

SEPLAN 100 

CEPED 150 

CPRH 250 

Sec,SaÚde 100 

CAEMA 100 

SEPLAN 100 

Fund.João 230 
Pinheiro 

CAERN 100 

Cidade/ 
Estado 

RMR - PE 

RMJ - BA. 

PB 

SE 

AL 

BA 

PE 

PI 

MA 

CE 

MG 

RN 

Objetivo do Convênio Vigê"cia 

Elaboração de plano diretor 30.07.78 
de resÍduos sÓlidos. 

Idem 30.C~.78 

Elaboração de diagnÓstico 30.0~.78 
preliminar das condiçÕes am 
bientais 

Idem, 30,0~.70 

Idem 30,04.78 

Idem 30.0~.78 

Idem 30.04.78 

Idem 30.0~.78 

Idem 30,04.78 

Idem 30.04.78 

Idem 30. Oil., 78 

Idem.,; 30.0Ll,78 

1~ Relativos a ResÍduos SÓlidos e Limpeza Urbana e a poluição ambiental. 

Fonte: S LDENE -, DDL/SG - Saneam~nto Ambiental. 

ObservaçÕes 

Em análise minuta do PD. 

Idem, 

ConcluÍdo e aprovado, 

ConcluÍdo e aprovado, 

f' ,Concluldo e aprovado, 
\ f' 
Concluldo e aprovado, 

ConcluÍdo e aprovado, 

Em conclusão. 

ConcluÍdo e aprovado, 

ConcluÍdo e aprovado. 

ConcluÍdo e aprovado 

ConcluÍdo e aprovado 



L como con~iderar como fundamentais em qualquer e~.forço gú 

vernamental de desenvolvimento de uma região,a qualidade e quantidade de 

vida do homem, o seu ambiente e as açÕes de desenvolvimento econÔmico. 

A obtenção de qualidade e quantidade de vida, de ambiente 

adequado e de desenvolvimento econÔmico são como as faces de u~ tetraedro 

regular assente e um plano. Quando uma face está protegida, tr~s estão des 

cobertas ou o que equivale dizer, ~uando se luta pelo desenvolvimento de 

uma das quatro características relacionadas ao homem, as outras três so 

frem impactos negativos quE precisam ser controlados. 

~ necessário ser descoberto o ponto adequado do equilÍbrio 

das quatro dimensÕes. 

Considere-se o meio ambiente. Há interferências negativas 
•, 

conjugadas a qualidade de vida o automÓvel polui; a quantidade de .vida 

a produção de alimentos em série modifica o ambiente e acarreta poluição ; 

ao desenvolvimento econÔmico a extração e industrialização da madeira, 

modifica o ambiente e polui; e ao prÓprio ambiente- o ambiente urbanó p~ 

lui ao ambiente natural. E em todas as fases analisadas, convem anotar, há 

resÍduos sÓlidos. A qualidade de vida, a quantidade de vida, o desenvolvi 

menta econômico e o proprio ambiente, produzem do ponto de vista do homem 

urbano, resÍduos sÓlidos. 

A necessidade de controlar a deterioração continua do meio 

ambiente urbano em busca de seu equilÍbrio, f e ,z com que o governo 

federal através da Secretaria Especial do Meio Ambiente e da SUDENE em con 

vênia com entidades estaduais ligadas a saneamento ambiental~ procurasse de 

finir um diagnÓstico preliminar das condiçÕes ambientais do Nordeste. O le 

vantamento iniciado em 1976, foi quase todo concluÍdo até abril de 1978. 

3.2.1 Aspectos relativos a resÍduos sÓlidos e limpeza pÚblica. 

Do levantamento das condiçÕes sanitárias do Nordeste (Ref~ 

rido n a bibliografia ) foi dado destaque, neste trabalho, 

aspectos relativos a resÍduos sÓlidos e limpeza pÚblica. 

BIBLIOTECA 
fACULOACC DE SAtJOE PÚBLICA 
UNIVER31DAJ[ DE SÃO PAUlO 

aos 



Do conjunto de informaçÕes relativas a residuos sÓlidos ur 

banas foi observado, para cidades com população superior a 20.000 habitan 

tes, produção diária de lixo, frequência da coleta, executor e destino fi 

nal do lixo. Enquanto o trabalho relativo ao estado do Piau{ não foi con 

cluido o do Rio Grande do Norte apresentou estudo absorvendo todas as se 

des urbanas com população a partir de 167 habitantes. 

3.2.1.1 Estudo das cidades com p~lação entre 20.000 e 500.000 habitan 

tes. 

Para as cidades com população superior a 20.000 habitantes 

e excluídas as 3 capitais, centro de RegiÕes metropolitanas, com popul~ 

.~ão superior a um milhão de habitantes, pode-se verificar as seguintes ob 

servaçoes: 

3.2.1.1.1 População das cidades, e produção do lixo. 

A população das cidades do levantamento variou de 

(1) a 353.219 habitantes,tendo um valor médio de 68.587 habitantes 

uma população total de 5.281.220 habitantes. 

18.698 

para 

A quantidade de lixo esperada para tais cidades admitindo 

um valor médio de 0,75 kg de lixo total por habitante urbano variaria de 

14 ton. a 265 ton, tendo um valor médio de 51 ton. para um valor total de 

3.961. ton. 

O lixo produzido varidu de 1 ton. a 402 ton. com média de 

39 ton. por cidade e um total de 3.003 ton. para 77 cidades. (2) 

A comparaçao do valor de lixo esperado com a de lixo pr~ 

(1) Lagarto incluída no levantamento como tendo população superior a 
20.000 habitantes, pelos dados de que dispomos, ver anexo I, tinha na 
ocasião do levantamento 18.698 habitantes. 

(2) Na análise destes elementos de quantificação de produção de lixo levan 
ta-se a hipÓtese de grande porte dos dados ser de produção teÓrica 
pois espera-se em realidade uma coleta de menor quantidade de lixo. 



' duzido rrostra claramente E1 diferença enorme existente, devido c. insufici 

ência de ve{culos e equipamentos, constatada no levantamento das necessi 

dades das cidades de porte médio e capitais do Nordeste, ainda não corri 

gidas. 

3.2.1.1.2 Frequência da Coleta 

,. 
A frequência da coleta no centro das cidades variou de 2 

vezes por semana a coleta diária,o que dá urna média de coleta diária do 

lixo nas c:ide.des do 1\lordeste corn população entrE 20.0[10 c 500.000 habitan 

tes. 

Com relação à coleta do lixo na periferia pode-se verificar 

inexistência de dados caracterizando falt'a de controle, inexistência de 

coleta ou não consideração da questão. Em todo caso, considerando os da 

dos levantados pode-se dizer que na periferia, quando é feita a coleta de 

lixo,há urna variação de frequência de coleta, sendo a média de 3 vezes por 

semana. 

3.2.1.1.3 Executor do serviço de coleta e limpeza pÚblica.(3) 

O executor do serviço de coleta e limpeza pÚblica em 2% 

dos casos, na ocasião do levantamento, era empresa de capital rrdsto ou em 

preiteira, EP/a dos casos correspondeu a soluções 'C o n j u n t a s. de 

empreiteiras e ,prefeituras e no restante, a grande maioria, 9'CJ/o 

do total a prefeitura assumia, na ocasião, o serviço de limpeza pÚblica da 

cidade, 

(3) As informaçÕes básicas para redução do item 3.2.1.1 e subdivisÕes es 
tão contidas no quadro 3.2.1, Levantamento das condiçÕes de Saneamen
to Ambiental do Nordeste. Produção e destino do lixo, no anexo I, Evo 
lução da população urbana das Cidades do Nordeste do Brasil com pos 
sibilidade de ultrapassar 20.000 habitantes até 1990 e em inforrnaçÕe; 
do item 3.1, - Implantação dos programas prioritários para Capitais e 
Cidades de Porte Médio do Nordeste - Aspectos relativos a res{duos só 
lidos e limpeza urbana. 



Estado/Cidade 

~/São Luiz 

- Imperatriz 

- Caxias 

- CodÓ 

- Timon 

- Bacabal 

- Pedreiras 

PI/ Teresina 

CE/Fortaleza · 

- Sobral 

- Cratéus 

Quixadá 

Iguatu 

- Juazeiro 
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Quadro 3.2·.1. - Levantamento das condições de saneamento ambiental do Nordeste - Produção e destino 

Produção 
Diária de 
Lixo. 

(Ton.) 

13 

4 

10 

9 

420 

53 

54 

26 

30 

80 

do lixo. 

Freguência de coleta 

Centro 

Diaria 

Diária 

Diária 

Cada 2 dias 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Periferia 

Cada 2 dias 

3 vez.jsem. 

3 vez ./sem. 

Diária 

3 vez .(sem. 

3 vez ./sem. 

3 vez .(sem. 

Executor 

Coliseu 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Empreit. e 
Prefeitura 

Empreit. e 

Prefeitura 

Prefeitura 

Empreit. e 
Prefeitura 
Prefeitura 

Prefeitura 

(continua) 
Destino Final 

ri~st. min 
Destino Hai.Ji tações 

Aterro 

·~terra 

P..terro 

.c..terro 

Aterro 

P~.terro 

Sirr:ples 

csscarga 

simples 

dsscarga 

Lagoa 

sirrples 
dt'lscarga 

r::co tem destino 
certo 

8 

3 

0,5 

0,4 

3 

3 

o 

o 

2 

o 

6 

(km) de 
Cursos 
d'água 

3 

1 

3 

2 

2,5 

2 

PrÓximo 

2 

6 

Lagoa 
Juazeiro. 



Estada/Cidade 

- Grato 

RN/Natal 

- Mossoró 

- CaicÔ 

PB/ João Pessoa 

- Guarabira 

- C. Grande 

- Bayeux 

- Patos 

- Santa Rita 

- Cajazeiras 

- Souza 

PE/Recife 

Produção 
Diária de 
Lixo. 

(ton.) 

56 

218 

1D6 

14 

402 

23 

322 

32 

32 

34 

26 

Freguência de coleta 

Centro Periferia 

Diária 

2 v. /sem. 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

3 vez./sem, 

Executor 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

Prefeitura 

lRB-Recife 

37 
( contir: ;c,; 

Destino Final 

Destino 

simples 
descarga 

AtBrro 

sir.:ples 
descarga 

simples 
descarga 

simples 
descarga 

. 1\ sJ.r.lp es 
descarga 

simples 
descarga 

simples 
descarga 

sir.1ples 
descarga 

simples 
descarga 

simples 
descarga 

simples 
descarga 

Aterro Contro
lado incinera
ção composta
gem 

Dist, min(km) de 

HabitaçÕes Cursos 
dI ág'.J':' 

2 

D,6 

12,3 

. D,5 

D,3 

D,5 

2,D 

3,0 

3,D 

D,4 

1,D 

D,2 

Grata 
Cafur:;-'c~ 

2,D 

1,5 

1,2 

D,5 

6,D 

D,5 

3,D 

D,4 

'7,D 

0,1 
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( contim·:-c) 
Produção Freguência de coleta Destino Final 
Diária de Executor Óist. mín·. {km) d~ 

Estado/Cidade Lixo Centro Periferia DestiJ;lo Habitações Cursos 
(ton.) d1 ágL':i 

Arco verde 9 Prefeitura simples descar 1 4 
ga e aterro 

- Barreiros 3 Prefeitura simples descar 2 1 

" ga 

- Belo Jardim 5 Prefeitura simples descar 0,1 0;1 
ga aterro e 
lançamento em 
curso d'água 

- Bezerros 20 ..;. Prefeitura simples descar 1 1 

ga 

- Cabo 11 diária Prefeitura simples 12 12 
des~àrga 

- Carpina Prefeitura entrega em cha 3 3 
cara e simpleS" 
aterro 

Caruaru 12 Prefeitura engorda de f' 
SUl 

no e aterro, 
Escada 1 Prefeitura simples descar 6 2 

ga 

- Garanhuns 30 Prefeitura entrega em ch~ 
cara e aterro 

- G:Jiana 11 Prefeitura simples descar 2 l 
ga 

- Gravatá 2 Prefeitura simples descar 2 l 
J. 

ga 

- Igarassu 3 vez./ sem. Prefeitura simples descar 1 2 

ga. 

- Jaboatão Diária PrefeitÚra simples descar 1 0,5 
ga. 



2S' 

conti nL!.-J___ 

Produção Diá- Freguência de coleta 
Executor 

Destino Fin:=ü 
Estado/Cidade ria de Lixo oist .-mfrifkriiT-r:F · 

(ton.) 
Centro Periferia 

Destino Ha.bi taçãoes Cursos 
d ( ~Çíl'"' 

Limoeiro 7 Prefeitura .Aterro 2 ., 
.L 

- Olinda Diária Prefeitura .Aterro 

- Palmares 15 Prefeitura Si1,nples descarga 3 D,l 
e aterro 

Paulista 24 Prefeitura Simples descarga 3 c 

- Pesqueira 

Potro li na 11 Prefeitura Simples descarga l ;? 

- Salgueiro Diária 

- São Lourenço da Mata Diária Prefeiturà Si.mpl~ descarga 2 4 

- Serra Talhada Diária 

- TimbaÚba 4 Diária Prefeitura Simples descarga 3 L1 

VitÓria de St Q• Antão 15 Diária Prefeitura Simples descarga lD ~) 

e entrega em'ch~ 
eara. 

AL/MaceiÓ 130 Simples descarga 

- União Palmares 8 

SE/Aracaju 45 Diária Empreiteira e Simples descarga 3 
Prefeitura 

Propriá ,. Diária Prefeitura Simples descarga -
- Lagarto 1 Diária Prefeitura Simples descarga 2 

- Itabaiar]a 6 Diária Prefeitura Simples descarga 2 

- Estância Diária Prefeitura Simples descarga 6 

BA./Salvador 920 Diária -Empi'eiteiros AtErro controlado 1 



Quadro 3.2.1 - Levantamento das condições de saneamento ambientàl do Nordeste - Produção e destino 

Estado/Cidade 

- VitÓria da Conquista 

- Brumado 

Itabuna 

- Ilhéus 
Itapetinga 

- !pia~ 
- Jequié 

- Alagoinhas 

Santo Antº. Jesus 

- Itaberaba 

Feira de Santana 

Juazeiro 

- Candeias 

Santo Amaro 

Camaçari 

Senhor do Bonfim 

- Jacobina 

- Serrinha 

- Paulo Afonso 

- Valença 
MG/rv'bntes Claros 
- Pirapora 

do lixo. 

Produção Diá
ria de Lixo 

. ( ton.) 

70 

14 

70 

22 

8 

6 

10 

21 

24 

11 

80 

5 

22 

8 

7 

7 

1 

11 

46 

42 

11 

Freguência de coleta 

Centro 

Diária 

Diária 

Diária 

Diária 
Diária 
Diária 

Diária 

Diária 

Diária 

Em dias al ter
nados 
2 vez ./sem. 

3 vez./sem. 

Diária 

Diária 

3 vez./sem. 

Diária 

Diária 

3 vez ./sem. 

Periferia 

Executor 

Observações: 1) O sinal(-),significa que à informação não consta do levanta~ento. 

Destino 

Destino 

si~plcs descarga 

fi~ples descarga 
.). 

si-ples descarga 

s:.-ples descarga 

:= Í"";Jles descarga 
s-r_~oles descarga 

s:i -;cples descarga 

si~plcs descarga 

~im;:Jles descarga . 
si~·ples dfficarga 

entrega em cháca-
r a 
si:-:ooles descarga 

si~oles descarga 

si~oles descarga 

sii.ples descarga 

si:~ples descarga 

Incineração 

s:L·yc:cles descarga 

si,..,ples descarga 

::ir-''='les descarga 
Sl ples descarga 

(conclusão) 

Final 
Dist. min (km) de 
Habitaçoes Cu~sos 

d'agu"l 

5 

l 

7 

3 
2 

1 

4 

35 

5 

3 

1 

3 

5 

6 

l e 2 

4 

2 

5 

2) A informação sobre produção de lixo foi concebida e aproximada para tonr:lada, adotando-se o valor médio 
1 m3 = 0,23 ton. 

Fonte: Referências. 



3. 2. ~ .l .. ~ 

Relativamente ao destino do lixo B4io apresenta como solu 
-çao o destino a cÉu aberto,ou seia,a simples descarga sobre o terreno;l~/n 

das cidades tem solu;Ões mixtas de destinação envolvendo entrega em 

caras e outro destino em geral simples descarga; em uma das cidades 

adotada como ~oluçê:o para o destino final do lixo a incineração, o 

equivalr:; a l7o do totel; lc/o despeja.'o lixo em lagoa; l~~ destina o lixo 

ra chácaras; e:~,l o/o não tem destino certo para o lixo, considerando 

. , d , -slmp.!_e:C escE:.:rgc: <:: c:e~ aber"Lu Fi ~.oluçao preponderante quando houve 

chá 

foi 

que 

como 

solu 

çxis a:njutas, pode-se dizer que em 97'/a das cidades é usada esta solução ,pa 

ra destino final do lixo. 

O lançamento final do lixo é feito a uma distância das ha 

bitaçÕes que varia da proximidade imediata até 35km, com um valor médio -

de 3,4 km de distância das habitações até o depÓsito de lixo. 

A distância destes mesmos lançamentos ao curso de 
, 
agua 

mais prÓximo, varia do valor zero a 12 km, correspondendo a uma média de 

2,5 km. 

3.2.1.2. Outras informaçÕes e consideraçoes dos estudos estaduais sobre 

o problema dos res{duos sÓlidos. 

Cada estado apresentou em função das informaçÕes coleta 

das, estudo da situação dos res{duos sÓlidos e da limpeza urbana e de 

seus problemas locais. 

3.2.1.2.1 Maranhão. 

No t.~e.ranhão foram estimadas 7 cidades sendo que as infor 

maçÕes principais foram analisadas através do quadro 3.2.1, 

3.2.1.2.2. - Piau{ 

A Secretaria de SaÚde do Piaui encarregada do estudo ain 

da não apresentou o relatÓrio final. 



3.2.1.2. 3 Cee.rá. 

No Ceará, a Superintendência do Desenvolvimento do Ceará 

foi responsável pelos estudos. Constatou e informou o seguinte: existem 

várias formas de poluição por resÍduos sÓlidos que se interrelaciona·m, sen 

do que a abordagem de aspectos isolados pode agravar ou criar outras for 

mas de poluição; 

__ os resÍduos sÓlidos podem causar poluição do solo, -agravar 

pela incinereç~o a poluição do ar, e por transferencia de subst~ncias or 

gÉinices em decomposição a poluição das águas subterrêneas ou de 

cie; 

superf[ 

os serviços de disposição final dos resÍduos sÓlidos domés 

ticos, pÚblicos e industriais são bastante incipientes. A maioria das cida 

des joga J:Brte substancial dos seus resÍduos sÓlidos no perÍmetro. urbano 

em terrenos baldios próximd3 a residências, em lagoas, a margem de rudavias 

ou em rios; 

as implicaçÕes dos cuidados inadequados com os resÍduos sÓ 

lidos e com a limpeza pÚblica são de natureza prejudicial à SaÚde PÚblica. 

3 .2.1.2 .4 Rio Grande do Norte. 

A Secretaria de Estado de Justiça do R' i o · G r a n de 

da Norte, através da seu NÚcleo de Defesa do Meio Ambiente estudou o p~ 

blema dos resÍduos sÓlidos e da limpeza pÚblica de forma mais abrangente,

que a esperada, analisando a situação de todas as cidades da Estada. 

No Ria Grande da Norte, foram consideradas cidades com p~ 

pulação de 137 até 300.000 hab, senda constatado nas 150 cidades estudadas 

que em geral apenas há coleta 2 vezes por semana com lançamento ao ar li 

vre, em pontos distantes das habitaçÕes, sem qualquer tratamento. Parte da 

população lança o lixa domiciliar em terrenas baldias prÓximos às residên 

cias, possibilitando contaminação da saÚde por insetos e animais que se 

alimentam dos resÍduos. 



í~é, P:!"'E:·fc:.turc.s Municipais, a quem cabe a soluçao dos pr~ 

blemas nao dispÕem de recursos técnicos e financeiros para resolvê-los,p~ 

la solução por demais complexa. 

A coleta é feita em geral por carroças de tração animal 

existindo em alguns casos veículos motorizados, observando-se também em 

algumas cidades o uso do carrinho de mão. 

As distâncias de l€nçamento variam de 0,2 km (curso de Ma 

cau) a 3 km da cidade. 

A destinação final é o depÓsito a céu aberto,excessão fei 
/ , 

ta de Natal que dispÕe de aterro considerado sanitario a 0,6 km das resi-

dências e a 2 km do Rio PotengÍ. 

O grande problema apontado é a destinação final inadequ~ 

da de resÍduos sÓlidos doméstico e industrial. 

A sugestão apresentada é a criaçao de órgão, a nÍvel esta 

dual, orientado para a administração do controle da poluição e preserv~ 

ção do meio ambiente, destacando-se entre outros as seguintes finalidades 

e objetivos: 

recomende: 

efetuar programa de controle da poluição das águas, do 

ar e do solo; 

pesquisar e analisar dados estatísticos referentes 
.. 
as 

bacias hidrográficas com relação ao saneamento ambien -

tal; 

Com relação a recursos humanos, a carência faz com que se 

treinamento, em todos os nÍveis, de técnicas relaciona 

das com a preservação do meio ambiente; 

promover, pesquisar, dar assistência técnica e colabo -

rar com entidades de ensino no treinamento de pessoal; 



seguinte: 
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organizar e promover campanha de difusuo educativa e ~e 

orientação pÚblica, em assuntos de poluição ambiental; 

intensificar o intercâmbio com entidadffi ligadas ao as 

sunto. 

Em síntese, o t~abalho do Rio Grande do Norte informou o 

"No que se refere ·a resÍduos sÓlidos, sua coleta e desti 

no final, a situação do Rio Grande do Norte não difere 

dos demais estados nordestinbs, consistindo apenas na co 

leta, feita na maioria das cidades, duas vezes por sema 

na e lançados ao ar livre, em pontos distantes das habita 

çoes, sem merecer qualquer tratamento. Apenas Natal, ap~ 

senta uma alternativa quanto ao destino final desses resi 

duos, que são lançados em aterro sanitário. Mesmo assim, 

na maioria dos municÍpios estes serviços não recebem a 

atenção devida, principalmente nos mais habitados,forçan

do o lançamento do lixo domiciliar, pela população, em 

terrenos baldios existentes nas proximidades de suas mora 

dias, correndo o risco de contrair doenças por . interm~ 

dio de animais e insetos que fazem desses resÍduos suas -

fontes de alimentação. Sendo o Rio Grande do Norte um eq 

tado ainda em fase de desenvolvimento, há se de convir 

que as Prefeituras Municipais, a quem cabe a solução do 

problema, não dispÕem de recursos financeiros e técnicos 

para resolvê-ICE pois sua solução é por dema:j.s complexa". 

Ref. 

3.2.1.2.5 ParaÍba. 

r -No Estado da Paralba o levantamento das condiçoes ambien 

tais foi efetuado com o apoio da CAGEPA, Companhia de Águas e Esgoto da 

ParaÍba e do CECPA, Conselho Estadual de Controle de Poluição das Águas. 



Forem coletados dados sobre resÍduos sÓlidos em 171 muni 

cÍpios com população urbana da sede variando de 170 a 197.483 habitantes. 

3.2.1.2.6 

"Com relação a poluição do solo por residuos sÓlidos, nas 

pequenas, médias e grandes cidades, os problemas são da 
. 

mesma natureza". O principal problema considerado e a de 

terioração do meio ambiente, devido à inadequada dispas.:!:_ 

çÕo final desses res{duos. Essa disposição inadequada", -

aJém do desagradável efeito.estético, concorre para o ap~ 

recimento de fonteEi de perturbação ambie'ltaJ , onde tem 

destaque a poluição do ?r por poeiras, fumaça e gases, e 

da água, pelos prÓprios res:Í:duos sÓlidos e, ou pelo "cho 

rume", poluente orgânico, cem vezes mais concentrado que 

o prÓprio esgoto doméstico". Ref. 

Pernambuco. 

O diagnÓstico preliminar das condiçÕes ambientais do Es 

tado de Pernambuco foi elaborado pela Companhia Pernambucana de Controle 

de Poluição Ambiental e. de Administração dos Recursos Hidricos. 

No desenvolvimento de parte do trabalho referente a ~ resJ. 

duas sÓlidos ficou constatado que os dados fornecidos pela maioria das 25 

cidades do Estado com mais de 20.000 habitantes não são confiáveis.Foi re 

latada também que o problema dos residuos splidos vem se agravando em con 
. A . 

sequencia do crescimento populacional, desenvolvimento industrial, melho 

ria dos niveis de vida com mudança ou adoção de novos hábitos, principal

mente nas regiÕes metropolitanas, a que foi dada especial atenção. Enfim, 

consídera-se que no Nordeste, o problema precisa ser encarado como da 

área de saneamento básico, tratando-se de serviço de engenharia
1
necessi

tando no entanto, de planejamento através de equipes multidisciplinares, 

sem o que será impossivel a me<horia de qualidade de vida almejada como 

objetivo dos programas de desenvolvimento. 

Nas consideraçÕes finais, quanto a estudos a pesquisar,~ 

comenda-se desenvolver dentre outros os seguintes assuntos: 



L''. 

- 5istemé.s de res:Íd'. o~:; sÓlidos, com Énfasr:: nu ut:: .. lização do 

lixo e na dispoisição econÔmica e higiênica; 

-aterro sanitário de áreas alagadas e de manguesais. 

Com relação a aterro de manguesais recomenda-se, no enta~ 

to, apesar de indicação, estudos relativos às repercussÕes negativas no 

ambiente ecolÓgico natural, considerando cada caso, como um caso espec.:!:_ 

al. 

3.2.1.2.7 Alagoac:. 

Em Alagoas o estudo ficou a cargo da Secretaria de Plane 

jamento do Estado de Alagoas. 

A abordagem do problema dos res{duos sÓlidos foi feita a 

nivel de estimativa da geração de residuos solidos nas sedes dos 

pios da micro-região 116, com base em estimativa de população para 

. ,. 
munJ..cJ.. 

1977 

e na produção diária"per capita" de 0,4 kg. O total anual para a região

com base nesses cálculos seria de 13.211,7 ton/ano. 

Foi também indicado que o principal problema urbano de Ma 

ceiÓ está relacionado com o serviço de limpeza pÚblica. 

Atualmente, 7.3% da área urbana de MaceiÓ é coletada em 

130 ton/dia de hospitais, de indÚstrias e domiciliares o que é julgado 

um problema. Além disso o lixo atualmente contamina futuros mananciais de 

abastecimento e há depÓsitos a céu aberto por toda malha urbana. 

Finalmente, o estudo, na parte relativa a residuos sÓ li 

dos, recomenda: 

controlar vetores e reservatórios de doenças em áreas ur 

banas; 

-garantir a qualidade das águas do sub-solo, através do CÓ 

digo de águas, levando em conta entre outros, o controle do depÓsito de 

lixo; 

-e, dotar a Cidade de MaceiÓ de um eficiente sistema de 

limpeza pÚblica, capaz de garantir a correta disposição final dos seus re 
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' 
esc~c::recimento a cor:ouni da de f"l' 

bre o problema do lixo e incentivar a comçostagem. 

3.2.1.2.8 Seryipe. 

A Secretaria Executiva do Conselho Executivo de Controle 

da Poluição do governo do Estado elaborou o diagnÓstico preliminar das 

condiçÕes ambientais do Estado de.~rgipe. 

Foram 
. r . estudados os mun1c1p1os mais importantes de cada 

regia o, com populoc;.ão urbanc. superior a 20.000 habi tentes tendo-se chega

do as seguintes conclusÕes: 

- o lixo, juntamente com outros agentes, vem contribuindo -

para a degradação do meio ambiente, expandindo a proliferação de · atropÓ

des e roedores que já começa a constituir um sério problema; 

- devem ser institucionalizadas medidas quanto ao lançame~ 

to dos residuos sÓlidos no solo, procurando, através da formação de pes

soal e junto às Prefeituras, um sistema de tratamento compat{yel as rea-

lidades locais. 

3.2.1.2.9 Ba.hia. 

C\6. Ba.hia os diagnósticos das condiçÕes ambientais foi feL 

to pelo CEPED. 

No estudo afora as conclusÕes decorrentes do levantamento 

de dados apresentado no quadro 3.1.5 e analisado globalmente p a r a 
I 

o Nordeste no item 3.2.1.1 , foram apresentados as seguintes observaçÕes: 

a prática geral, exceçã~_de Salvador, do descarte a 

aberto do lixo, acarreta poluição; 

, 

, 
ceu 

o maior prejuízo do lixo a saÚde e provocado pela proli-

feração resultante de insetos e roedores; 



, 
- a poluiçóo da regiao metropolitana de Salvador e aumenta 

da pelos residuos sÓlidos, com possibilidade de poluição do lençol de 

água subterrâneo. 

O CEPED apresentou ainda as seguintes recomendaçÕes rele 

vantes: 

-.que seja criado um sistema regional de informaçÕes sobre 

o meio ambiente no Nordeste; 

-· quP. sejam destj_nados maiores recursos para o desenvolvimen 

to de programas de controle do saneamento ambiental; 

_-que seja avaliado o impacto da poluição nas 

urbanas para se definir prioridade da ação. 

3.2.1.2.0 - Minas Gerais. 

popuiaçÕes 

A Fundação Centro TecnolÓgico de Minas Gerais elaborou o 

estudo das condiçÕes ambientais dos munic{pios de área da SUDENE tendo ob 
r , , · · . r . 

servado aspectos dos res2duos solidos e da limpeza publica nos mun2c2p2os 

daquela regiao. 

A totalidade das observações estaduais são de caráter 'g~ 

ral e aplicáveis a todà região, àpresentando-se as seguintes considera 
..... 
çoes: 

~ até pouco tempo, o problema dos res{duos sÓlidos (acond! 

cionamento, transporte e destino final) não recebia a devida atenção; 

-as prefeituras nao estudam os problemas do lixo e quem es 

tá alertado não dispÕe de recursos econÔmico-financeiros; 

- faltam dados estat{sticos que limitam os estudos que se de 

seje desenvolver. 

_ os serviços em geral são considerados insatisfatÓrios; 

,. 
__ não existe destinação final adequada em um so caso,acarre-

tando proliferação de vetores e roedores,poluição do solo e das águas. 



'LlS 

3.3 A posiç~u at0al do gove~oo federel. 

A partir de 1970 com a criação da ABLP, resultante da atua 

çao de técnicos militantes no campo dos res{duos sÓlidos, o fenômeno :vem 

sendo abordado crescentemente de forma mais adequada. Ao longo destes 8 

anos foram instalados 3 congressos de limpeza pÚblica que serviram para -
. 

di-sseminar idéias desenvolvendo uma nova mentalidáde•com relação.,_a 'res{du 

os sÓlidos urbanos. 

Em paralelo à evolução da abordagem tecnolÓgica e adminis -

treti va do fenômeno, os problemas dos resÍduos sÓlidos, decorrentes, da 

vertiginosa urbanização das populaçÕes em direção aos centros urbanos de 

maior porte, tem se agravado. 

Hoje, como tem sido verificado através de informaçÕes circu 

lentes, os problemas decorrentes dos resÍduos sÓlidos têm repercussÕes por 

vezes alarmantes em termos de bem estar, saÚde e economia no paÍs-, 

Todos t~m informaçÕes da campanha que vem sendo desenvolvi 
,. 

da contra a peste sulna, doença veiculada pelo lixo usado como alimento de 

porcos. 

Apesar da crescente participação do governo na solução dos 

problemas acarretados pelos res:fduos sÓlidos, pelO visto, os problemas têm 

aumentado. 

Em 1977, a Secretaria de Planejamento da Presidência da Re 

pÚblica, deu, um grande passo como,pod~se avaliar,visando a consolidação 

de uma posição do governo federal tal qué possibilite a superação das ne 

cessidades do setor. 

A SEPLAN através do IPEA, CNPU e CETESB,elaborou em 1977 e 

1978 um trabalhe t proposiçÕes básicas para uma polÍtica brasileira de 

limpeza pÚblica, que foi a p r e s e n t a d o no ; 3º congresso br~ 

sileiro de limpeza pÚblica. Este trabalho apresentou uma proposta de polÍ-

tica, baseada em um diagnÓstico da situação atual,apresentados em seg~ida. 



se 
3.3.1 DiagnÓstico de SiLuaçeo Atual. 

Foi executada uma pesquisa exaustiva do setor, tendo como uni 

verso uma amostra representativa do total dos municÍpios brasileiros, sendo 

a· b t i das informaçÕes gerais sobre os municÍpios e dados de aspectos téc 

nicos, de organização e relativos a aspectos econômicos, financeiros e ins 

titucionais dos serviços de limpeza pÚblica e sobre aspectos urbanÍsticos 

dos municÍpios. 

A:;, conclusÕes c consideraçÕes principais relativas a análiso 

dos dados apontados, 

tes: 

de acordo com o trabalho apresentado, foram as segui~ 

"Os serviços de limpeza pÚblica são prestatlos na quase total!_ 

dade dos municÍpios brasileiros, atingindo a grande maioria 

da população urbana do país, hoje constituÍda de 70 milhÕes 

de habitantes. 

A quantidade de lixo domiciliar produzida nos nÚcleos urbanos 

do pa{s é estimada em 40.400 toneladas por dia, das quais se 

coletam cerca de 26.700. 

No que se refere à coleta e transporte, constatou-se que a ma 

muntenção e operação dos equipamentos são, de modo geral, de 

ficientes, ·implicando em elevados custos de reposição. 

Os serviços de limpeza de logradouros pÚblicos abrangem, pr~ · 

ticamente, todos os municÍpios do pa{s, assumindo maior ou 

menor importância e complexidade, de acordo com peculiarida -

des regionais. 

Ao contrário do que acontece com os serviços de coleta e 

transporte, a disposição efou tratamento do lixo apresentam 

grandes deficiências, observando-se que, em termos nacionais, 

cerca de 5l,lic do total coletado são dispostos sob formas sa 

nitariamente inadequadas, o que acarreta problemas de polu!_ 

ção ambiental, sociais e urbanísticos. 
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Das 26.700 toneladas de lixo domiciliar coletadas diariamen 
~ 

te no paÍs, apenas 1,3~ são incineradas, 4,6~ sao tratadas 

em usinas de compostagem e 43~ são dispostas em aterros 

trolados e aterros sanitários: . 

Particularmente, no que diz respeito à· co.mpostagem, obser 

vou-se que algumas usinas têm enfrentado problemas de'come~ 

cialização do composto. Esse fato, aliado à carência de ma 
·' 

téria orgânica de nossos solos, evidencia a importância e 

a dimensão que poderão assumir os estudos relativos a este 

assunto, inclusive em termos de subsÍdios para a implant~ 

ção de uma politica agricola de âmbito nacional. 

Os serviços de limpeza pÚblica estão sempre afetos às 

prias municipalidades que os realizam através de seus 

gãos da administração direta ou indireta (63~), através 

, 
pr~ 

, 
o r 

de 

empresas contratadas para tal fim (10~), ou através de sis 

temas mistos - entidade pÚblica e privada (2~/o). 

A arrecadação através de taxas especificas ocorre em cerca 

de 35~ dos munic{pios e, mesmo nestes casos, o custo dos 

serviços não é coberto pelo montante arrecadado na quase 

totalidade dos municipios levantados. 

Existem, no paÍs, várias font.es de financiamento que prevêm 

aplicaçÕes no campo da Limpeza PÚblica. Poucas são, entreta~ 

to, as Prefeituras que têm procurado tais recursos para me 

lhoria de seus serviços. 

Os custos operacionais envolvidos nos serviços de limpeza 

pÚblica se constituem em uma parcela significativamente 

maior do que a dos custos fixos. 

O planejamento fisico, envolvendo os municipios ou áreas me 

tropolitanas até hoje realizado, não considerou como priori 

tários os problemas ligados ao setor de limpeza pÚblica e 

disposição final efou tratamento dos res{duos sÓlidos. 



se limitado, quando muito, a descrever o sistema de Limp~ 

za PÚblica existente, sem prüpor melhorias expressivas para 

o setor. Este fato evidencia uma outra lacuna, que é a ca 

rência de profissionais, nas empresas de consultoria, com 

formação especÍfica para solução de problemas de U mpeza PÚ 

blica. 

,. 
O processamento destês serviços, bem como a localização dos 

seus componentes,em especial das áreas destinadas à implan-

t..ó.ç:ê:cl das diversa:._-; soluçÕes de destinõçÊÍo fir,al E-'xistentcs, 

não têm sido tampouco considerados na formulação das estra

tégias de desenvolvimento urbano propostas, não obstante 

os condiconamentos negativos q .. e podem produzir, como j a 

hoje detectados. 

Tanto a nivel municipal, como estadual e federal, pode-se 

constatar não ter merecido o serviço de limpeza pÚblica 

mesmo enfoque prioritário atribuÍdo aos demais serviços 

o 
, 

p~ 

blicos notadamente infra-estrutura sanitária (abastecimen

to de água) e transportes. 

Os investimentos necessarios para solução dos problemas de 

Limpeza PÚblica do pais são relativamente baixos, se comp~ 

rados com outros setores urbanos, como saneamento basico 

(água e esgoto), transportes, iluminação pÚblica, etc. 

Os custos operacionais são extremamente elevados, por envo~ 

verem transporte de superfÍcie em equipamento complexo e 

não convencional, além de abundante mão-de-obra. Este aspe~ 

to, associado à marginalização da Limpeza PÚblica no conte~ 

to das atividades urbanas, induz à conclusão, dificilmente 

quantificável, mas de importância evidente, de que o setor 

de Limpeza PÚblica constitui apreciável foco gerador de de-

seconomias". 
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tes resultados, convindo salientar no entanto e infelizmente que nossa Re 

gião contribuiu para baixar todas as médias com relação eos seus aspectos 

positivos. 

3.3.2 Proposta de polÍtica. 

,.. 
Em funçeo do diagnÓstico da situação atual foi elaborada uma 

proposta de polÍtica pela CNPU, da quaJ, com base no texto já referido 
, 
e 

feito um deste.quH CÍi.i parte essr;ncial das recomendaçÕes. 

a. "A execuçao dos serviços de limpeza pÚblica constitui atribu!_ 

ção dos municÍpios, embora caibam responsabilidedes,pera co~ 

secuçao de tais objetivos, a todos os nÍveis de governos". 

b, Adoção de formas de disposição, e, ou, tratamento dos 

duas sÓlidos sani tariemente adequadas". 

r resl 

c. "As condiçÕes de solo e clima brasileiros recomendam a adoção, 

em escala crescente de compostos orgânicos, produzidos e p~ 

tir do lixo, na agricultura e no paisagismo". 

d. "Promover soluçõesde disposição final e, ou, tratamento dos re 

sÍduos sÓlidos coerentes com o planejamento local·e regional". 

e. "aumentar no país e percentagem da população urbana satisfato-

riamente atendida pelos serviços de coleta de lixo domicili 

ar". 

f. "Custear os serviços de limpeza pÚblica através de cobrança de 

tributos especÍficos". 

g. "Estabelecer legislação sobre controle de poluição ambiental -

provocada por resÍduos sÓlidos". 

h. "Normalizar e regulamentar técnicas de acondicionamento, cole 



t8, transportE, e disposição fin&l e, ou, tratamento dos 

res{duos sÓlidos e outras atividades a cargo da limpeza p~ 

blica". 

i. "Desenvolver tecnologia a ser aplicada nos serviços de limp~ 

za pÚblica e na pol{tica de controle de poluição ambiental 

por res{duos sÓlidos". 

j. "Promover a profissionalização do pessoal empregado nos se~ 

viço= de li~eza pÚblica, estruturer e implanter programas 

de treinamento". 

1. "Desenvolver um sistema voltado para a conscientização da 

população e a participação de .suas di versas camadas. no 

que se refere aos aspectos de saÚde pÚblica e degradação 

do meio ambiente, resultantes ·de uma administração 

queda dos serviços de limpeza pÚblica". 

3. 4 A atuação da S LDENE. 

i nade 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, no cem 

po dos res{duos sÓlidos, tem atuado de forma episÓdica, analisando per -

fis de projetos para aquisição de equipamentos, das prefeituras contem 

pladas no programa das cidades de porte médio. Analisando também proj~ 

tos em que tem participação com recursos econÔmicos a fundo perdido,como 

·é o caso dos planos diretores de res{duos sÓlidos e limpeza pÚblica das 

RegiÕes Metropolitanas de Recife e de Salvador, respectivamente a cargo 

da FIDEM e do CDNDER. InformaçÕes sumárias sobre os convênios podem ser 

vistas no quadro. 

Além desses trabalhos, a SUDENE elaborou um levantamento -

preliminar das condiçÕes ambientais do Nordeste em convênio com as enti 

dades estaduais de preservação ambiental. 

Antes da conclusão desté estudo, a SUDENE assumiu a exe 

cuçao de levantamento de serviços de lixo e limpeza pÚblica de cidades 
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vantamento está sendo feito nas 93 cidades do Nordeste, atualmente com 

população superior a 20.000 habitantes. No anexo II apresentamos aborda 

gem preliminar efetuada com o conjunto de relatÓrios que serve de teste 

do modêlo. 



4. - Auto eperfeiçoemento de urn Sistema Regional de resÍduos sÓ li dos e de 

limpeza urbana. 

O plano decenal de saÚde para as Américas, informação final 

da III Reunieo Especial de Ministros da SaÚde das Américas, realizada de 

2 a 9 de setembro de 1972, em Santiago, Chile, pela Organização Panameri 

cana da SaÚde, estabeleceu um conjunto de metas e uma estratégia global r~ 

letivas a setores de atividades u~~nas que necessitam ser desenvolvidas 

para o saneamento ambiental, em função da situação atual na ocasião. 

As informações sobre seneamentu ambjental e re2Íduos sÓ~i 

dos e as recomendações estabelecidas pare res{duos sÓlidos, foram as se 

guintes: 

"Saneamento ambiental. 

SituaciÓn actual 

El ambiente y la ecologÍa fueron objeto de particular aten 

ciÓn gubernamental durante la Última dééada y seguirán sien 

do temas de primordial importancia en la de 1970, pues re 

flejan preocupaciones y necessidades pÚblicas igualmente im 

portantes que requieren que los programas de salud ambien 

tal se observen en su debida perspectiva, que se consideren 

segÚn parámetros y puntos de referencia apropiados,que se 

definan las opciones, y que se estimen sus custos. 

La justificaciÓn de los programas de mejoramento y control 

ia calidad del ambiente se encuentra em los resultados sin 

precedentes alcanzados por los servicios urbanos y rarales 

de abastecimento de agua em muchos pa{ses de la RegiÓn. Es 

tos logros han estimulado a su vez el fortalecimento de las 

infraestructuras nacionales que apoyam los servicios de sa 

lud ambiental em sus esfuerzos para mejorar la calidad del 

agua, aire, suelo y alimentos, y para prevenir los dãnos 

ocasionados por diversos productos y subproductos derivados 
,. 

de la tecnolog1a moderna. 



Recolecci6n y disposicion de desechos s6lidos. 

La necesidad de disponer de un buen sistema de recolecciÓn 

y disposiciÓn de desechos sÓlidos es particularmente apre-

· miante en las zonas metropolitanas y en las grandes cuida

des. Por lo generale, los sistemas de recolecciÓn e disp~ 

siciÓn de basuras en. las comunidades urbanas y rurales en 

los pa{ses de A~érica.Latina y del área del área del" Cari 

be, están a cargo .~irecto de la administraciÓn municipal. 

La mayoría de los municÍpios tienen suficientes facultades 

lf;gales pa.ra regular la recolecciÓn y disposiciÓn de los 

desechos sÓlidos dentro de sus jurisdicciones, pera las 

áreas metropolitanas apenas· .están formulando polÍticas 

consonancia con el âmbito de la responsabilidad q~e 

corresponde. 

en 

les 

Durante la década pasada se efectuaron programas de expanc~ 

Ón y mejoramento de servicios pero no se fijaron metas esp~ 

cÍficas a ser alcanzadas. Se estima que actualmente alrede

dor de 75% de lapoblaciÓn urbana tisne servicio de recolec

ciÓn diaria pero que la disposiciÓn final es deficiente. En 

la mayoría de los casos las basuras son depositadas em ter 

renas abiertos, más o menos alejados del centro urbano. So 

lamente en algunas ciudades grandes se tratan parte de los 

desechos sÓlidos por incineraciÓn o 
. . , 

se usan para procucc1on 

de abonos. 

Una polÍtica gerencial, administrativa y financiera adecua

da, junto con una planificaciÓn tecnica de los sistemas,pu~ 

de contribuir en gran medida al mejoramento de los siste

mas de recolección, transporte y disposiciÓn final de los 

desechos sÓlidos. 

Recomendaciones 

RecolecciÓn y disposiciÓn de desechos sÓlidos 

Estabelecer sistemas adecuados para la recolecciÓn,transpor 

te, procesamento y disposiciÓn de desechos sÓlidos en por lo 

menos el 7CFfo de las ciudades de 20.000 o mais habitantes. 
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Para isto se necessitara: 

• Proveer un marco estructural jur{dico y administrativo p~

ra un enfoque nacional de la disposiciÓn de basurBS em zon · 

nas metropolitanas y ciudades importantes y desarroller 

planes necionales o regioneles a fin de asegurar la asign~ 

ciÓn de recursos y alcanzar los objetivos propuestos. 

, 
• Acelerar el desa~ollo de modificaciones insti tucionales 

cuando sea necessario, a fin de fortalecer los organismos 

y garantizar pol{ticas sÓlidas de administración; realizar 

estudios de preinversiÓn, Y.· compilar la informaciÓn neces-

saria para la preparaciÓn de solicitudes de financiaciÓn 

interna o externa. 

Capacitar al personal necesario para llevar a cabo los pl~ 

nes y alcanzar los objetivos, por media de programas educ~ 

cionales regulares e intensivos, y adaptar, desarrollar o 

incorporar tecnologÍa para disenãr métodos econômicos a 

ser empleados en la recolecciÓn, el tratamento y la dispo

sición de desechos sÓlidos. 

• Organizar programas de educaciÓn. e informaciÓn para obte

ner la colaboraciÓn del pÚblico en la protecciÓn del media 

ambiente, y para organizar grupos locales pare llevar e ca 

bo campanàs sistemáticas de limpeza o para darle apoyo a 

los servicios de disposición de desechos sÓlidos.Asimismo, 

estabelecer sistemas de información para determinar las ne 

cesidades y tendencias, predecir demandas de servicios,ev~ 

luar el funcionamento de los programas, y desarrollar y 

ajustar los planes para los programas de desechos sÓlidos 

de acuerdo con los objetivos ... 

A observação do relatÓrio de OPS, permite estabelecer imedi~ 

temente uma correlação entre as recomendaçÕes gerais indicadas no "Plano de 

cenal de saÚde para as Américas 11 e a essência do que é recomendável à forma 

de atuação de uma agência de desenvolvimento regional no campo dos res{duos 

sÓlidos e da limpeza pÚblica, desenvolvida neste trabalho. De uma forma g~ 
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ral, estão adotadas as recomendações da reunião de Ministros da SaÚde. 

Neste capÍtulo desenvolve-se conjunto de informações rela 

tivas a aspectos institucionais, bem.como aos aspectos essenciais de abor 

dagem para uma visão abrangente do setor. 

4.1. - Institucionalização - Aspectos legais. 

Estudos realizados pela SLDENE, de tipologia das .. prefeit!;: 

ras de Pernambuco e da tipologia dos municÍpios do Nbrdeste, permitem ob 

ter um conhecimento da fragilidade das prefeituras municipais no tocante 

à possibilidade individualizada da solução.~é seus problems. 

O primeiro estudo que serviu de base a uma hierarquização 

das Prefeituras M.micipais de todo o Nordeste, apresentou, entre outras; 

duas importantes conclusÕes: 

"Primeira conclusão - As Prefeituras pesqu;i.s:adas, agrupadas 

em cinco tipos característicos, apresentaram estruturações 

organizacionais de fato, porque praticamente inexistem es 

truturas administrativas legalmente instituídas; 

Segunda conclusão - A pesquisa revelou que as Prefeituras 

ressentem-se de u'ma legislação básica mínima indispensável 

à sua operatividade normal. As deficiências nesse parti c~ 

lar apresentam um alarmante Índice de 75,2%, o que demons 

tra estarem os MunicÍpios completamente desaparelhados no 

tocante aos recursos institucionais básicos para melhor 

prestarem serviços à comunidade " 

No outro estudo citado, pertinente e complementar ao assun 

to abordado nas conclusÕes em destaque, foi constatado que "os problemas 

de administração no Nordeste são conhecidos, entre outros,merecendo desta 

que: descontinuidade administrativa pelo cunho personalÍstico imprimido a 

cada gestão com mod~ficações a cada quatro anos; impossibilidade de atra

ir e reter pessoal qualificado pela insuficiência de recúrsos.finánéeiros; 

inexistência de atividades de planejamentos; deficiência de legislação bá

sica". 
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1\JE linhE de pensamentos induzida por esses estudos, depre!:!. 

de-se que os problemas têm repercussao em todos os segmentos de atuação 

das Prefeituras, inclusive na organização, operação e manutenÇão-dos ser

viços de controle dos resÍduos sÓlidos e da limpeza pÚblica. 

Esforços que sejam desejáveis para implantação,melhoria ou 

modernização dos serviços de resÍduos sÓlidos e limpeza pÚblica devem se 

guir àS,~seguintes linhas de opção geral: 

• fortalecimento das estruturas administrativas e dSl, , op~ 

raçao de serviços das Prefeituras; 

implantação de serviços autônomos de limpeza pÚblica, 

desvinculados de ligação direta com as PrefeituraS por 

ação do prÓprio Poder Executivo e autorização do Poder 

Legislativo Municipal; 

implantação de serviços cooperativos municipais de limp~ 

za pÚblice, abrangendo diversos municÍpios de uma circu~ 

vizinhançe compatÍvel com e natureza dos serviços, por 

açao conjunta dos Poderes Executivo, , Estadual e Munici 

pel e autorização dos respectiVos Poderes Legislativos; 

Em qualquer das soluções aventadas, as deficiências das 

Prefeituras no que tange aos aspectos indicados nos estudos de tipologia 

de münicÍpio, implicam em reforço a idéia de institucionalização de uma 

empresa de âmbito regional para suprir as deficiências locais, exercendo 

funções, de caráter mais abrangente, de administração e controle do siste 

ma regional de resÍduos sÓlidos, bem como executando outras funçÕes de in 

teresse geral dos executores municipais. 

Esse conjunto de funções poderá, no entanto, ser exercido 

por uma agência de desenvolvimento regional e outras entidades existentes 

no País, atuantes no setor. 

Do ponto de vista dos condicionamentos legais da população 

das empresas e dos municÍpios, pouco existe relativamente a legislação 

especÍfica sobre resÍduos sÓlidos e goluição do solo. A educação sanitá 



ria da população, os recursos financeiros e a opereçeo dos serviços de lim 

peza pÚblica, deficitários, indica a necessidade primeira de uma série de 

condicionamentos legais aos nÍveis federal, estadual e municipal. 

O estabelecimento de uma legislação significativa é impor -

tente na obtenção de resultados adequados sobre operação municipal de resÍ 

duas sÓlidos. A experiência sobre legislação no campo de limpeza 

ca nos Estados Unidos é que permite esta afirmação. 

pÚbli-

Nos Estados Unidos, a nÍvel federal, o Congresso promulgou, 

e partir de 1965, três importantes leis que tiverem um impacto profundo s~ 

bre a operação dos serviços de limpeza pÚbli!?e em todo o país : e léi ·'·~pera 

resÍduos sÓlidos de 1965 que discipline a maneira pele qual os resÍduos do 
, - , 

-mesticos e entulhos seo manuseados em todo o p~s, abordando desde os reei 

pientes e coleta até estações de transbordo e destino final; e lei de re 

cuperaçao de recursos de 1970; e a lei de recuperação e conservaçao de re 

cursos de 1976. Este conjunto de leis induziu, de uma maneira clara e me

lhoria das práticas e procedimentos necessários à obtenção de operação efi 

ciente e segura, do ponto de viste sanitário, dos resÍduos sÓlidos munici

pais de todo o país. Induziu também e procura de novos sistemas de recup~ 

- , reçeo de res2duos. 

A nível estadual e municipal a legislação diz respeito a 

operacionelização dos serviços de controle de resÍduos sÓlidos e 

pÚblica. 

limpeza 

No Brasil ainda não se tem no campo dos resÍduos sÓlidos 

uma legislação definida. 

Ao nÍvel federal existe legislação a nÍvel de delimitação 

de competência dos estados e municÍpios e o decreto nº 73030 de 30 de ou 

tubro de 1973, criando e Secretaria Especial do Meio Ambiente - SE~~. A 

SEMA está pretendendo indicar ao Poder Legislativo, uma portaria referente 

ao controle da poluição do solo, estudada preliminarmente em julho deste 

ano de 1978. 

Ao nÍvel estadual existem leis, regulamentos e decretos,di~ 

pondo sobre promoçao, preservação e recuper~ão da saÚde e proteção de re 

cursos h{dricos. 



Aú r.{vEl municipal, em pequena parte dos municÍpios, leis 

e decretos especÍficos regulamentam os serviços urbanos de limpeza pÚbli-

ca. 

4.2. - Recursos Econômicos e Financeiros. 

O alicerce da implantação de um sistema regional voltado 

para a solução dos problemas gerados pela urbanização, ocorrentes em fun 

ção do fenômenos dos resÍduos sÓlidos e da limpeza urbana, é a adoção de 
·' 

uma polÍtica de recursos econômicos e financeiros compatÍvel com a megni-

tude do problema. O governo federal, através do IPEA - Instituto de Plane 

jemento Econômico e Social, da CNPU - Comissão Nacional de Regiãosr~Metro

politanas e PolÍtica Ltrbana, e da CETESB -:-tompanhia de Tecnologia de Se 

neamento Ambiental, apresentou ao ITI Congresso Brasileiro de Limpeza PÚ

blica e I Congresso Pen-Americano de Limpeza PÚblica as "ProposiçÕes bá 

sices para uma polÍtica:-:Brasileira de Limpeza PÚblica". Entre as conclu-

sões e considerações apresentadas é citado que "existem, no país, várias -

fontes de financiamento que prevêm aplicações no campo de Limpeza PÚblica 

••. Poucos são entretanto, as Prefeituras que tem procurado tais recursos 

pare melhoria de seus serviços". 

4.2.1. - Programas do Ministério do Interior. 

Relativamente a recursos econômicos e financeiros, o BNH 

tem sob sua responsabilidade a realização de investimentos em diversos pr~ 

gramas na área urbana, incluídos entre outros, Saneamento Básico. 

Na lei de criação do Plano Nacional de Saneamento é consi

derado como Saneemento básico, esgotamento sanitário e abastecimento de 

água. A consideração da verdadeira grandeza do destino dos resÍduos sÓli 

dos, o colocaria também como problema de saneamento básico. Na ocasião em 

que for dado o enfoque correto ao problema, será iniciada uma melhor sol~ 

çao, com relação a recursos financeiros disponibilizéveis.Evidentemente , 

esta fonte de financiamento é aventada como uma das possÍveis, em função 

da complementação da legislação do PLANASA. 

Outros programas do Ministério do Interior no campo de de 

senvolvimento urbano sao o de financiamento de u r b a n i z a ç a o 
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o ·o r 1 na n c i a m e-n--t o ::~ de equipamentos comoni tários::FIPLAN 

Programa de Financiamento para o Planejamento Urbano, que tem como obje

tivo principal financiar investimentos para a realização de planos, progr~ 

mas e projetos que se destinam ao desenvolvimento urbano e a melhoria da 

qualidade de vida urbana; por seu turno, o programa de equipamentos comuni 

térios permite o financiamento de equipamentos de limpeza pÚblica a. · ser 

mantido. pelos municÍpios. 

-Cabe ressaltar ainda, na programaçao quinquenal do'·:. MINTER, 

o Programa das RegiÕes Metropolitanas , contemplando no Nordeste,· as re9!_ 

Ões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. Nestas regiÕes~· a in 

tenção é estabelecer diretrizes básicas gerais de atuação apoiadas' em 

ações que direta ou indiretamente visam os serviços de limpeza urbana,apr~ 

sentadas no II PND, de onde destacamos: "prevenir e minimizar a deteriori

zaçã.o da qualidade de vida". 

Ainda na programaçao do MINTER, consta para ·a Região Nordes 

te, "Desenvolvimento integrado das capitais, centros dinamizadores e cida 

des do interior do Nordeste". 

4. 2. 2. - O Fundo de participação,~dos MunicÍpios. 

No Ítem anterior, foram indicadas algumas das possíveis fon 

tes de financiamento para o Setor de ResÍduos SÓlidos, com base em informa

ções contidas no II PND, sobre o programa do MINTER, ressaltando-se a im 

portência de s~r considerado o tratamento do fenômeno dos resÍduos sÓlidos 

como saneamento básico. Neste caso, além da regulamentação legal possibil~ 

tar· inclusão do programa de resÍduos sÓlidos no PLANASA, também possibili

taria a inclusão dos resÍduos sÓlidos como objeto da vinculação do FPM 

Fundo de Participação dos MunicÍpios, a SaÚde e Saneamento. 

A legislação relativa ao Fundo de Participação dos MunicÍ

pios estabelece que deverá ser aplicado anualmente o percentual de 1~/a do 

Fundo em gastos com SaÚde e Saneamento. 

A resolução n2 79/1969 do Tribunal de Contas da Uhião, defi 

niu a área de SaÚde compreendendo: 
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"assistência médica sanitária e, prioritariamente''; sa 

neamento básico." 

A resolução nº 90/70, estabelece que os municÍpios deverão 

destinar "um mÍnimo de 100/o a despesas com saÚde e saneamento básico, que 

poderão compreender, entre outras, assistência médico-sanitária, instale 

ção ou prolongamento da Rede de água e esgôto, galerias pluviais e pa~ 

mentação". 

, 
Pode-se verificar que também com relação ao FPM, os recur 

sos para destinação à solução dos problemas causados pelos resÍduos · sÓli 

dos não são especÍficos pera esta finalidade, 

4.2.3. - Recursos diretos de remuneração dos serviços de limpeza pÚblica. 

Ao contrário do que ocorrer em outros serviços básicos 

banas, como por exemplo, abastecimento de égua e energia elétrica, 

ur 

-nao 

existe no Brasil, excetuando-se na área de atuação da COMLURB, no Rio. de 

Janeiro, vigência de sistema tarifário pera cobrança de serviços prest!! 

dos de limpeza pÚblica. O problema da inexistência, até bem pouco tempo, 

deste tipo de cobrança prende-se a argumentações de ordem jur{dico-insti

tucional sobre a impossibilidade da cobrança direta de serviços pÚblicos 

de natureza obrigatÓria. O trabalho da CNPU, proposiçÕes básicas para uma 

polÍtica brasileira de limpeza pÚblica, aborda as formas jurÍdicas atine~ 

tesa remuneração dos serviços: taxa de limpeza pÚblica, taxa de serviços 

urbanos e o preço pÚblico. Nos dois primeiros casos, a renda é provenie~ 

te da receita legal, caracterizando serviço pÚblico e uso compulsÓrio de 

pagamento obrigatÓrio. 

A grande desvantagem de taxa é que não há vinculação dire 

ta entre o serviço e a destinação da arrecadação pela Prefeitura. O preço 

pÚblico ou tarifa, caracteriza serviço pÚblico facultativo e uso faculta

tivo, não sendo a modalidade mais adequada de remuneração para a solução 

dos problema, a não ser que vinculada a serviço pÚblico extensivo a toda 

população usuária. 

No campo dos serviços pÚblicos de coleta dos resÍduos sÓl~ 

dos e limpeza urbana, há necessidade de estudos aprofundados para estabe-

lecimento de forma mais adequada de remuneração dos serviços. O 

tarifário desenvolvido deverá ter as seguintes caracterÍsticas: 

sistema 



- permitir variação do preço de ta.ri f a em função.:•da+si tue

ção sÓcio-econômica do us~ário de modo que,seja considerado justo e · ade 

quado; permitir a remuneração da empresa de modo a custear a operação, ma 

nutenção e ampliação dos serviços. 

Ainda com relação a remuneraçao dos serviços, para gara!:!_ 

tir a viabilidade dos planos e programas a serem formulados, a CNPU . reco 

menda nas suas proposiçÕes básicas para uma poli tica brasileira de· .:·limp~ 

za pÚblica: 

"Os MunicÍpios deverão implantar sistemas de remuneração 

dos serviços cue garantam, no minimo, o cust~io dos-mesmos. 

Esta remuneração deverá ser diferenciada em conformidade 

com o nivel sÓcio-econÔmico dos usuários, divididos em setores dentro dos 
. ,. . 

mum.c~p~os. 

Para regiÕes, ou municÍpios, onde a população não·tem ca 

pacidade para arcar com o total da remuneração dos serviços, a Uhião de 
. , 

vere subsidiar equipamentos alocando, por exemplo, recursos a fundo perdi 

do" o 

4.2.4. - Estimativa de custo para investimentos iniciais e de reposição 

em sistemas de limpeza pÚblica no Nordeste. 

Oom base na estimativa dos montantes de investimentos para 

todo o pais e na distribuição de população urbana por região do~rasil, e 

de acordo com os critérios estudados pelo CNPU, foi calculado o•custo dos 

investimentos iniciais e de reposição em sistemas d~ limpeza pública no 

NE, para um grau de 7Dio de atendimento das comunidades urbanas. 

O custo do investimento total, a preços de maio de 1978, 

até 1980 é de Cr$ 2.760.200,00 (dois milhÕes, setecentos e sessenta mil 

e duzentos cruzeiros). Esta informação está detalhada na tabela 4.2.~,cu~ 

to de limpeza pÚblica no Nordeste. 



Tabele 4.2.4 - Custo de Limpeza PÚblica no Nordeste 

Estimativa de investimentos iniciais e custo de rep~ 

sição ( valorr ·• em milhÕes de cruzeiros para um grau .1 

de atendimento de 7~/o do lixo produzido que é cole 

tadó e disposto adequadamente nas comunidades urbe 

nas do Nordeste); 

6 r.::, ,_ 

Especificação Investimento ini Reposição Anu- ·# 1 ·Custo ate.:-.:1980 
cial .al. 

Col'eta e Transporte 

··Aterro Sani tério 

Compostagem 

Incineração 

Sub-Total 

Projeto e Pesquisa 

Administração Regio
nal. 

Total 

165.1 "-74.4' - 319!9' 

402.6 80.5 563~6 

240.2 24.0 288~'2 

106.2 10.6 127.4 

914.1 189.5 1293.1 

91.4 18.9 129.2. 

27.4 5.7 38.8.· 

1947.0 403.6 2760.2 

Obs.: O custo até 1980 é hipotético, pressupondo a implantação total do 

sistema em 1978 e reposição em'. 79 e 80. 

Valores a preços de maio de 1978. 
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4:·3. ~-:- Recursos Humanos. 

4.3.1. - Quantidade e qualidade do treinamento. 

O enfoque dado a Recursos Humanos para o setor dos-resÍduos 

sÓlidos e da limpeza pÚblica, deve permitir uma dupla visão: a formação e 

a ~tilização dos mesmos. 

A formação do pessoal é feita em um contexto educacional 

institucionalizado e também-pelo treinamento em serviço. 

De uma forma .. geral é necessário ter~se.>em mente.i"quê·~o·:;\•trei 

namento e a formação de pessoal devem ser desenvolVi dos. nao somente . pelo 

sistema educacional institucionalizado, corro pela formação e instrução di 

rigidas para setores e trabalhos espeCÍficas de limpeza pÚblica:· f.ssim P!:!, 
; -· "' ~· 

ra certas atividades e mais adequado o·treinamento em serviço oU~a.criação 

especifica da atividade de· treinamento. Essas ações são viáveis 7d~v.ido sa 
.. .· 

que.rrtidàde de c péssoal necessária 1 bem. Cbrfd à di wr5i fi?cação daS fCÍrmas de 

trabalho. 

Para se ter uma idéia grosseiramente aproximada da~,quantid~ 

de de pessoal a treinar no Nordeste' lança-se mão de estimati va\fei ta no 

I Congresso Brasileiro de Umpeza PÚblica, que permite estabelecer.;'· esse 

número~ Há necessidade de um total para a região de 16.000 pessOaS'· necess!_ 

te.ndo treinamento, em 1978, no campo dos resÍduos sÓlidos e da .limpeza 

blica. 

Qualitativamente, a gama de áreas do conhecimentci;~e da tec 
~·~.~· 

nologia em diversos níveis que se entrelaçam para definir as necessidades 

do setor é grande. Uma primeira aproximação dos segmentos componentes des 

te universo de habitaçÕes poder ser observado na relação constante no que~ 

dro 4. 3.1. 

Nos programas de treinamento, atenção especial deve ser da 

da ao pessoal que detenha o controle de algum setor. 

O treinamento para capacitação e desenvolvimento de recur 

sos humanos deve estender-se ao conjunto de técnicos de entidades estaduais 
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Quadro 4.3.1 ·- Relação de tipos de treinamento paraioper~ 

ção de serv:i.ço de limpeza pÚblica- la. 

aproximação. 

Ao nÍvel de Operações: 

Executivos da administração com poder de decisão. 

Gerentes de programação, controle e fiscalização~de.se:r_: 
viços. 

Gerentes de operaçao, de- oficinas , . de· destino finàl.'~ 

Operadores de Coleta 

. Chefes de Setor 

. Chefes de turma 

. Motoristas 

. Operários de Coleta 

Operadores de Limpeza 

• Chefes de Setor 

• Chefes de turma 

• Operadores de equipamentos 

• Motoristas 

• Operários de limpeza 

Encarregado da oficina 

. mecânicos de oficina 

• Ajudantes 

• Eletricistas 

- I' Encarregado de manutençao de ve~culos 

"' . • operar~os 

Encarregados da fabricação de equipamentos 

• Operários especializados 

Encarregado da fabricação de equipamentos leves 

• Operários especializados 

Encarregado do setor de destinação final 

• Operador de equipamentos 

• Fiscais de recebimento de material 

Na entidade existem também funcionários encarregados de 

serviços de contabilidade, tratamento de informações, ad 

ministração de pessoal, enfim toda a gama de pessoal de 

apoio necessário ao funcionamento de uma empresa. 



e federais atuantes no setor, visando obtenção de pessoal capecitàdo ao 

exercÍcio das funções de administração de recursos financeiros,informeção, 

pesquisa, normatização; administração e controle da sistema regional de 

resÍduos sÓlidas e limpeza pÚblica. Deve também ser preparada pessoal para 

o exercÍcio das funções de educação, ensino e treinamento. 

Finalisando, a açao comunitária visando a educação .sanitá 

ria da população, bem coma sua participação na busca continua do·. objetivo 

principal das entidades responsávéis pela coleta e destino dos resÍduos só 

lidos, é não somente desejável como estritamente necessária para,. obtenção 

de .·uma cidade saneada de seus resÍduos sÓlidos. 

- _- , . , 
4.'3.2. - O sistema de formação de pessoal para saneamento dos res~duos so 

lidos. 

Para o sistema de formação de pessoal, existe por um· lado, 

um estoque atual de profissionais e um conjunto de necessidades ·da aumento 

desse estoque e por outro, um conjunto de necessidades de especialização e 

treinamento, e um·conjunto de candidatos para preenchimentos dos empregos 

criados pela expansão das entidades atuantes no saneamento dos resÍduos sÓ 

lidos. 

, 
A esse estoque de profissionais e candidatos e aplicada um 

conjunto de informações através de material, métodos e docentes, por um 

processo educativo formal ou informal, visando seu aperfeiçoamento ou cap~ 

citação. 

Essas ações de aperfeiçoamento e fórmaçãa de pessoal, -sao 

desenvolvidas em função da existência de recursos e condicionamentos, par

tes de contexto social maior, que são recursos financeiros, recursos huma

nos (produção de docentes), posicionamento polÍtico e opinião pÚblica, ali 

ados a processos educativos disponÍveis. 

A eficiência do sistema de formação de pessoal estará alia

da ao custo do candidato egressado do sistema e a eficácia ao grau de desen 

volvimento e capacitação do candidato. 

O dimensionamento das necessidades de treinamento permit.!_ 
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ré um aperfeiçoamento ao sistema formador •. Esse dimensionamento poderé ser 

equacionado em função de um adequado sistema-de informações. 

4.4. - Sistema de informação. 

r , . 
Na entidade de saneamento dos reslduos solldos, como em uma 

outra entidade qualquer, antes da organização do sistema de informaÇÕes,as 

decisÕes são tomadas em função do .spnhecimento empÍrico do sistema sobre 

o qual se trabalha, ou sobre aquilo que é comunicado eleatoriemente.Em g~ 
:.<.. 

ral, a mensagem circulante tem conteÚdo quase nulo de informação, ou refe

re::se a fatos excepcionais~que requeiram estudos. açÕes ou decisÕ~~.S•~.espe

ciais, caracterizando a adrrd.nistração por exceção;.Essa forme ~inadequada 
' 

de comunicação se estender~, ou est~ estendida, ao meta-sistema que se de 

seja aprimorar. 

o sistema global de res{duos sÓlidos que· vai ser ·:~':implanta

do na região Nordeste, terá infalivelmente de ser alicerçado em·-·um .. bom si~ 

tema de informação. Toda ação decorre, antes da existência dos recursos de 

implantação, da decisão tomada em função de informações sobre o fenômeno,

objeto da ação. 

Alicerçado nas teorias de sistemas e de informação · ·· deverá 

ser projetado e organizado um sistema de informaçÕes para apoio e desenvol 

vimento do meta-sistema de resÍduos sÓlidos.regional. 

4.4.1. - Tipos de informação. 

Considerando custo e valor da informação, definiremos uma 

matriz preliminar de informaçÕes de interésse ao controle sani té.rio dos re 

sÍduos sÓlidos, apresentada esquematicamente na figura r. 4.4.1., 

de nÍvel, qualidade de informação e resultados. 

Matriz 

~considerado que são necessárias informações, relativas a 

institucionalização dos serviços, disponibilidade de recursos humanos e 

econômicos, tecnologia disponÍvel, estudos e pesquisas, do que exista e 

do que seja necessário desenvolver, para agir e obter implantação e ampli~ 

ção de serviços regionais, opinião pÚblica favorável, boa operação dos se~ 

viços, bons resultados sanitários e acima de tudo decisÕes adequadas.Estas 
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F . ~ 4 1 Controle sanitário dos resÍduos sÓlidos. lgura :. ·-· -

Matriz nÍvel/qualidade de informação. 
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Com o instrumental(I~ obtem-se a elevação de qualidade dos 

resultados (R), nos diversos nÍveis (N) de abrangência. 

O planejamento e desenvolvimento do sistema global, ;impli

ca em necessidade de informações sobre o i~strumental (r), que é aplicado 

às diversas instituições (N) atuantes, para obtenção dos resultados e al 

cances de metas (R) e, da forma como esses resultados são alcançados. 

........ 
(N) 



considerações o resultados, aplicados e desenvolvi dos ao n:Í vel das entidE 

des municipais, polimunicipais, metropolitanos e ao prÓprio meta- sistema 

no sentido de um desenvolvimento integral. 

4.4.2. - Tipos de comunicação. 

Num universo complexo como é o do sistema global de · resí 

duas sÓlidos onde há interferentes e interesses de toda sociedade organi-
,. 

zada, existem fluxos permanentes de informação entre as várias institui -

çÕes, entre os usuários dos serviços e entre .as técnicas ocupades1 na .. op~ 

racionalização dos serviços. 

No nível das relações interpessoais destaca-se e comunica 

~ão entre o produtor do serviço e o usuário. Neste nÍvel é necessário ser 

estabelecida uma forma de avaliação da opinião pÚblica, por parte,do pr~ 

dutor do serviço e uma eficiente e adequada capacitação em educação sani

·tária pelo usuário através de esclarecimentos do produtor do serviço. 

f' ~ No nlvel das relaçoes internas na entidade produtora do 

serviço, a administração deve basear sues decisÕes, num conhecimento con

tínuo da operação da empresa, obtido através de uma sistemática coleta 

disciplinada de informações. As informaçÕes trabalhadas devem ser ~ prec~ 

sas, simples, claras e objetivas, originando novas rotinas, instruções ou 

ordem de serviço ou sendo agregadas a mapas de controle e acompanhamento. 

As decisÕes da entidade produtora dos serviços.devem consi 

derar, além das informações de operação, as informações de opinião pÚbli

ca, das transformações do usuário e das informações do universo das ins 

titUiçÕes de apoio regional. 

Ao nÍvel das relaçÕes interinstitucionais, cada institui 

çao deve emitir um conjunto de informações às demais, que tenham interes

se na informação, de modo que o conjunto de interferentes,componentes e 

resultantes do fenômeno dos resÍduos sÓlidos se desenvolva como um siste-

ma integrado. 

4.5. - Tecnologia e Ciência. 



As empreses produtores de rneterieis e equipernentos pere uso 

nos serviços de limpeza pÚblica deverão ser incentivadas a produzir unida 

des sempre melhores em termos de custo, dureção, forme de uso, manutenção 

e desempenho. 

Dever-se-á também, ter as atenções voltadas para a tecnolo

gia, em termos do aproveitamento eficez de novas invençÕes. 

Métodos modernos de ~dministração deverão ser testados e 

utilizados, sendo dada especial atenção à recionalizeção do trebelho. 

As enti dedes atuantes no setor de pesquisas do sistema neci 

anal deverão ser solicitadas e atuar no setor. 

Inicialmente deverão ser consultedos o CNPq, as Uhiversida

des da região que mentenham cursos de saneamento a nível de especialização 

e a nÍvel de mestrado e as instituiçÕes de pesquisa social e de pesquises 

de saneamento. 

Em casos especiais a entidade regional coordenadora, prefe

rentemente designada, da implentação do sistema regional de resÍduos sÓli 

dos sanitários deverá, quando for necessário, etuar diretamente ou através 

da contrateção de empresas privades e consultoria especializada. 

4.6. -Aspectos institucionais ligados à forma de operação, pelos executo 

res, dos serviços de limpeza pÚblica. 

No item 2.2 e no sub-item 5.2.3 existem referências a quem 

deve estabelecer normas gerais para os serviços de limpeza urbana e a uma 

possÍvel divisão, para efeito de estudo, do tamanho das cidades.Esse disci 

plinamento, pelo estabelecimento de normas no entanto é discutível, devido 

às grandes diferenças e caracterÍsticas peculiares das cidades. 

Em trabalho apresentado no III Congresso Brasileiro de Lim 

peza PÚblica, cita VILLAMORE, Enrique: 

"El estudio generalizado de la limpieza pÚblica es de muy 

difÍcil realizaciÓn, ya que las caracteristicas urbanas y 



ciudadanas de la problación'· motivo de estudio acostunbran 
, 

a ser diferentes de una ciudadta la otra, y aun a veces 

dentro de los distintos barrios o contornos de una misma 

urbe. Sin embargo si se pueden estabelecer sistemas y p~ 

rámetros que sirvan como base de partida para la instituci 

onalizaciÓn de un buen servicio de limpieza pÚblica en una 

ciudéde determinada y concreta." 

Pelo visto o estabelecimento de normas deveré se ater.. ao 

estõbelecimento de recomendações geraisasa-an· adotadas para cidades: clas

sificadas por tamanho de população. 

4. 6 .l. - CaracterÍsticas do lixo domiciliar e destinação. final. 

O Estado da Bahia através do CEPED, desenvolveu recenteme~ 

te uma pesquisa de car.acteristicas do lixo domiciliar, coletado._na :re9i 

ão metropolitana de Salvador, dos resultados da qual,,é adequado destacar 

as seguintes constataçÕes: 

'' "A presença de grande quantidade de matéria orgânica, re 

ferente ao resto de comida principalmente, maís de 5~/o-

em peso do total, se nele incluirmos a parcela desse cons 

tituinte presente no "agregado fino". 

Em centros mais industrializados, nos. quais os alimentos 

não são normalmente preparados, mas, sim,adquiridos já 

prontos para o consumo, o teor de matéria orgânica é g~ 

ralmente mais reduzido e a percentagem de papel e plésti 

co, materiais tÍpicos de embalagens, mais elevado. Este 

fato traduz os hábitos e o poder aquisitivo da população. 

A parcela ponderável de constituintes "compostificáveis" 

como matéria orgânica, parte do agregado fino (6Dio apro

ximadamente), folhas e ossos perfazem cerca de 60 a 7Do/o 

em peso do lixo total. Acresce-se a isto o fato de q~e 

as análises efetuadas de pH. teor de umidade, N.P.K e 



carbono colocam os valores encontrados para o lixoi·da AM3 

coerentes com os da cidade do Aio de Janeiro e · BrasÍlia 

onde nesta Última já existe a produção, em escala indus - , 

trial, do composto. 

A qualidade de materiais considerados potencielmente rea 
- ,· - , ~ 

proveitáveis, tais como papel e papelao, plastico,vidros, 

metais, trapos e c;~os principalmente é apreciável. . ·. Este 

fato, comparado ao ainda elevado percentual de ·residuos 

orgânicos, pode representar o Único de uma fase de .transi 

ção de háqi tos alimentares e alterações do poder aquis;i.. t:!:_ 

vo da população local. O pápel e o plástico vem aumentan

do o seu consumo em todo o mundo industrializado,chegando 

o primeiro, em alguns países como os Estados lJ1idos, a 

constituir cerca 7 de 50% em peso, do total de lixo produz:!:_ 

do. 

O baixo poder calorÍfico obtido para o lixo da região, 

o que aliado ao elevado teor de umidade dos resÍduos bem 

como à parcela apreciável de inertes existentes, princi-

palmente no agregado fino e que, eventualmente, poderia -

ser aumentada com a mistura do lixo de variação desaconse 

lhariam a utilização de tratamento por incineração para 

o lixo da AM3. 

A presença de um contingente bastante elevado de materi

ais suscetÍveis de rápida decomposição. Tal fato, ·aliado 

ao clima propÍcio, se não tomadas medidas acauteladoras -

para o acondicionamento, transporte e destínação do lixo, 

provoca, certamente, severos incômodos à população, pode~ 

do causar graves riscos à saÚde pÚblica. 

Em resumo, pode-se, finalmente, dizer que as caracterÍsti 

cas da composição gravimétrica e fisico-quÍmicas do lixo domiciliar coleta 

do na AMS apresentam-se semelhantes com aquelas obtidas em outros levanta-
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mentos realizados em diversas cidades brasileiras, novamente vale~·oesta 

car o grau de detalhamento alcançado pelo presente trabalho num esforço 

pioneiro que certamente fornecerá inestimáveis subsÍdios para os estudos 

subsequentes, entretanto, face ao desenvolvimento tecnolÓgico constatado, 

com consequentes influências nos hábitos da população, variações periÓdi

cas da qualidade do lixo, são recomendadas. 

Nas "ProposiçÕes básicas para uma polÍtica Brasileira de 

linpeza pÚblica" (ver. ref. bibliográfica) com relação ao destino final do 

lixo, é considEn;da ume possibilidade de implantação de usinas de Kcompo~ 
-,.._~:;' 

tagem que atendam a di versos municÍpios, at'r.âvés de consórcios intermuni-

cipais. 

No mesmo estudo, com relação a incineração, apesar de seus 

custos elevados é julgado adequada para casos especiais. 

"A incineração, apesar de constituir um processo de custo 

muito alto, torna-se necessária para regiÕes de grande co~ 

centração urbana e para o destino final de resÍduos ·· sÓli 

dos especiais, tais como: o conjunto do lixo hospitalar,r~ 

médios deteriorados; alimentos condenados;documentos con 

fidenciais; entorpecentes e outros". 

Devido à natureza das cidades do Nordeste, em geral de um 

baixo nível de industrialização e também·de baixo consumo de produtós in 

dustrializados, quando comparado ao de outras cidades de RegiÕes mais in 

dustrializedas, onde os alimentos são adquiridos já prontos, pode-se es 

perer pare o Nordeste, uma qualidade do lixo domiciliar perecido com a 

pesquisada na Região Metropolitana de Salvador. 

~de se esperar pois, que na nossa Região Nordeste,seja 

·aconselhável o uso dos resÍduos sÓlidos para fabricação de composto de mo 

do soaproveitamento racional de uma tendência já existente de usar os re 

sÍduos sÓlidos para adubo,aliada a uma qualidade adequada de composição 

do lixo. 
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A incineração, neo deverá ser, no entanto, preterida,guer

dendo-se as recomendações de CNPU, elaboradas pele CETESB. 

O aterro sanitário será e principal forma de destino final 

e ser adotada, figurando sempre como complementar às outras recomendáveis. 

As entidades executores deverãO E5l:z:r t-atili tadas e efetuar 

a destinação sanitária dos resÍduos sÓlidos através dos apoios já enalis~ 

dos em outras feses do trabalho, oejetivando obtenção de conhecimentos de 

tecnologia pertinente e de-possibilidades efetivas de execução da eç.ão. 

4.6:2 . ..;: Serviços de coleta domiciliar e limpeza de logradouros pÚblicos. 

Os serviços de coleta domiciliar e limpeza de logradouros 

p~blicos deverão ser estudados cuidadosamente de acordo com as caracterís 

tices de cada cidade. 

A abrangência dos serviços deverá ~:se extender a toda cida 

de. 

A operacionalização desses serviços deverá ser feita a luz 

de estudos de racionalização de roteiros de coleta. Em João Pessoa,a ado 

ção de medidas desta ordem, permitiu um aumento substancial no volume do 

lixo coletado. 

Também deverão ser considerados o dimensionamento das equ~ 

pes de coleta e dos veículos e, equipamentos utilizados. 

Cada nÍvel de cidade abordado, em função do tamanho da p~ 

pulação deverá ser submetido a estudos de adequacidade · ~ relativamente -

ao equipamento de coleta utilizado. Observando-se o setor tem-se a impres . , . -
são, e seria indicado estudar melhor, que os veículos e equipamentos g~ 

ralmente utilizadÔs são demasiadamente pesados. Talvez fosse o caso de es 

tudar também a possibilidade do uso de unidades menores e materiais mais 

leves. 

Outra consideração importante é a de que o uso da máquina 

seja ponderado, em função de outras variáveis regionais e nacionais como 

substituição de mão-de-obra, gasto de combustíveis e onerosa manutenção 
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de maquines qu8 ne.o se ceractE:;rizam pela simplicidade quando relacionadas 

com os recursos disponÍveis nas municipalidades. 

4.6.3. - Fiscalização dos serviços. 

As entidades atuantes, na limpeza urbana, deverão desenvol 

ver, com base em modêlos e metas pri-estabelecidos, uma rigorsa fiscali

zaçao de sua prÓpria atuação. 

P. par de eq.Jipes encerregadas da realização dos serviços 

de colete. e lim;JEG urbana, deverá funcionar uma equipe de fiscs.lizaçêíci., 

com a finalidade de verificer a adequação ~o' serviço prestado. Como · su~ · 

sÍdio à atuação dessa equipe, o serviço de informação da empresa deverá 

·fornecer ds.dos relativos a percepção por parte da população, da atuação-

da empresa. 

Campanhas de esclarecimentos sanitários à população 'deve 

rao ser normalmente efetuadas. 

4.6.4. - Orgenograma t{pico de uma entidade atuante em limpeza pÚblica. 

A guisa de sugestão a ser trabalhada para os diversos ca 

sos existentes de entidades, ainda não convenientemente organizados, de 

limpeza pÚblica é apresentado um organograma, com os elementos de campos! 

ção da estrutura a ser desenvolvida, na figura 4.6.4. 

Nesse organograma é considerada a necessidade de existên 

cia de uma assessoria técnica ~ diretoria, como de fundamental importân -

cia ao desempenho do sistema. 

Essa assessoria técnica abrangeria aspectos de assitência 

jurÍdica, auditoria, engenharia em suas diversas modalidades, administra

ção, relações pÚblicas e ação comunitária. 

O elemento central da composição, seria o setor de opera

ções de coleta e limpeza urbana, com destaquesrpara equipamentos e trens 

portes e cestino final. 



Figura 4.G.4- Organograma tÍpico de uma entidade atuante em 

limpeza pÚblica 
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A este setor ficaria agregada também a função de ob~enção 

de recursos financeiros que seria desenvolvida em função da colaboração 

dos demais componentes. 

A atividade meio de administração, teria uma composição 

clássica, ocupando-se das funções contabilidade, comunicação e arquivo, 

material e patrimônio. 

~ ,. -A um mesmo n2vel d~s funçoes do elemento central· da:~ompo-

sição seriam estruturadas funçÕes de desenvolvimento do sistema: assistên 

CJ.a socieJ e ação cornuni térió, treinament~ de pessoal e educaçao 'sani tá · 

ria da comunidade, fiscalização dos serviços/ de_ coleta e censura· ~ .. pop~i! 

ção. Esse grupo de funções seria desenvolvido, como ficou entendido;. para 

·centro da empresa e para a população. 

Como atividades de avaliação e controle existiria mais"- um 

bloco da composição para determinação de elementos estatísticos, acampa -

nhamento de trabalhos, programação e pesquisa. 

Enfim com o poder de decisão da empresa estaria atuante 

a diretoria com sua secretária de apoio. 

Os diversos tamanhos das entidades, em função do tipo- de 

cidade e tamanho da população, condicionariam maior desenvolvimento ou 

simplificação do organograma proposta. 
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5. Atuação de uma agencia de desenvolvimento regional no campo dos re 

sÍduos sÓlidos. 

No desenvolvimento do trabalho· o mesmo tema foi abordado 

sob diversas formas. Essas visÕes se completam e interligam, permitindo 

a percepÇão de algumas das dimensÕes do problema da abordagem do fenôme 

no dos resÍduos sÓlidos. 

Procurou-se, e~ um esforço de síntese, definir as dimen 

sÕes da quimera, sem ser perdida sua visão de conjunto. Dominar os;reje:!:_ 

tos sÓlidos dó atividade humana urbana em cidades que crescem vertigino

samente em tamanho e quantidade é e será um~ fantasia, enquanto não for 

dado ao fenômeno a importância devida, nivelando-o aos·fenômenos de ne 

cessidade urbana de égua e de esgotamento sanitário. Se um problema nao 

tem bom enfoque, não tem boa solução. 

5.1 A natureza do planejamento. 

, 
Como ja foi explicitado anteriormente, o primeiro posicio-

namento da abordagem de um fenômeno da natureza desse, dos resÍduos sÓli 

dos, em que não existe uma forma institucional padronizada de agir, e de 

sejando-se abranger ao universo de ocorrência do fenômeno com a eficá 

cia, que a necessidade obriga, deve ser antes de tático, estratégico. 

Afora esta visão inicial do planejamento estratégico da ação 

no sistema global regional dos resÍduos sÓlidos, desenvolvida antes de 

uma tomada de posição objetiva de uma entidade regional de desenvolvimen 

to, todo o planejamento deverá ocorrer dentro de um contexto dinâmico, 

pois a consequência de não se fazer nada para o sistema que se está pl~ 

nejando é indesejável. Assim sendo, observando agora o mesmo fato sob ou 

tro ângulo, na medida em que este estudo era efetuado, uma entidade regi~ 

nal de desenvolvimento, possÍvel entidade de apoio à implantação do siste 

ma regional de resÍduos sÓlidos no Nordeste, apoiou e desenvolveu um dos 

levantamentos efetuados, em sua 1ª. fase já concluÍdo. O conhecimento dos 

dados coletados (Ver anexo II), em conjunto com outras visÕes descritas 
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no capÍtulo 3 - A situação atual dos resÍduos sÓlidos e da limpeza .pÚblt 

cano Nordeste do Brasil, e nas visÕes de síntese do capÍtulo 4- Auto-

aperfeiçoamento de um sistema regional 'de resÍduos sÓlidos e limpeza urb~ 

na, permitiu, em conjunto ainda com o conhecimento e analogia desenvolvi 

dos sobre a atuação em outro setor do saneamento, o abastecimento de água 

o desenvolvimento de um sistema de decisÕes, sobre o qual poderão ser to 

madas antecipadamente as decisÕes selecionadas. 

No caso de urna superintendência de desenvolvimento regional 

na forma em que está instituÍda a SUDENE, por exemplo, êste tipo de tra 

be.lho em desenvol virnento, seria urna atividade de sua cooordenadoria· de 

Planejamento Regional e a operacionalização/1.Jma atividade da Superir:'ten_;- .· 

dência de Planejamento Operativo, através de seu Departamento de ·0es~nvo1 

vimento Local e mais especificamente, pela Coordenadoria de Saneamento Am 

biental ou de Saneamento Básico, dependendo da conotação que for dada ao 

problema. 

De acordo com orientação da CPR/SUDENE (Ref. 6.1), a orien-

tação geral adotada pela agencia de desenvolvimento regional da ·-regiao 
) .. 

Nordeste do Brasil é basicamente voltada para a melhoria da qualidade e 

da quantidade de vida do nordestino, para a preservação do meio - ambiente 

e visando um desenvolvimento econÔmico auto-sustentável. 

Os objetivos pretendidos na intervenção proposta, de desen-

vol vimento de um plano regional de controle sanitário dos resÍduos sÓ li 

dos,são plenamente contidos na orientação geral da agência de desenwlvi-

menta; na proposição básica para uma polÍtica brasileira de limpeza 
,. 

p~ 

blica; e, o que é mais importante, e notável pela abrangência,· tem ·inter

ferência nas necessidades básicas das comunidades urbanas: educação c re 

capacitação, nutrição e saÚde, saneamento e habitação, segurança pessoal 

e quantidade de vida, emprego e uso de bens duráveis. 

Uma agência de desenvolvimento regional ao assumir um pos~ 

cionamento como o proposto, está minimizando os efeitos negativos de gra~ 

de multiplicidade existente no setor, de agentes e instrumentos não con 

venientemente articulados e organizados que redundam na impossiblidade 

prática de programas de transformaçÕes convergentes e portanto, no despe~ 
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cío das açÕes empreendidas e dos recursos rrobilizedo~il ·Isto que ocorre 

em relação ao universo dos resÍduos sÓlidos c~ecterize um 

tÍpico pera e ação da agência regional de desenvolvimento. 

problema 

Para a S LDENE será uma nove lute, como foi e lute treva 

da nos setores do abastecimento de água e do esgotamento sanitário,·de 

uma certa forma de pleno exi to, . desde que hoje existe toda uma estrut!::!. 

ra organizada para disciplinamento dos setores, embora ainda haja mui 

to por fazer. Em outras palavras, ·e.xiste uma estrategia desenvolvida .e 

nestes setores, água e esgotos, e lute hoje é no campo tático, 

5.2. A açeo de agência de desenvolvimento/regional. 

A agência de desenwl vimento regional deverá atuar .--como 

agente e como catalizador da transformação desejada. Trate-se. de, pa!:. 

tindo da situação deficitária de saneamento em que se encontra a inter . . -
face vida urbana e resÍduos sÓlidos, obter um equÍlÍbrio continuado na 

solução sanitária do problema, tal que seja auto sustentável. 

5.2.1 Objetivos e metas. 

"' . A egenc2a regional de desenvolvimento deve assumir como 

suas as metas propostas pela OPS, contidas nas recomendações da III·A~ 

união Especial dos Ministros da SaÚde das Américas, estabelecendo em -

acréscimo, à recomendação relativ~ a coleta e destino dos resÍduos 

lidos (ver capÍtulo 4), o seguinte: serão considerados adequados 

.. 
50 

os 

sistemas que atingirem nÍveis mínimos de ~/o de atendimento em termos 

da quantidade de lixo produzida nas cidades em 1980, aumentando a refe 

rência em lia a.a. a partir da data limite. 

O atingimento da meta envolve além do desempenho satisfa 

tório da entidade de limpeza pÚblica a valorização do serviço,pela p~ 

pulação, como um beneficio. ~ bem verdade e convém ressaltar, que os 

benefÍcios advindos de um serviço de coleta de lixo e de limpeza pÚbl~ 

ca são sociais de matureza sanitária, de difÍcil quantificação e acei

tação, quando se tem contra ele custos econômicos definidos e claros. 



Um estudo sobre benefÍcio-custo pode ser desenvolvido~qua~ 

tificando estas variáveis social e econômica, com o objetivo de justif~ 

car melhor, investimentos no setor, com relação ao assunto, pode ser di 

to sem sombra de dÚvida que em uma cidade onde nao há preço para o servi 

ço de limpeza pÚblica, o custo é da Prefeitura e o lucro é da população. 

Pelo visto, mais um objetivo ficou explicitado nesta Últi 

ma colocação, qual seja a cobrança de preço adequado, pela entidade res 

ponsável, do serviço, e justo, a ~~pulação usuária e beneficiada pelo 

serviço. 

5.2.2. Objetivos espec{ficos. 

A um segundo nÍvel de abordagem, de -um sistema ·regional 

de resÍduos sÓlidos sanitários, pretende-se que a entidade regional ass~ 

ma lutar pela consecução do atendimento das necessidades comuns às diver 

sas entidades municipais, sendo que os aspectos fundamentais foram estu

dados no cap{tulo 4, auto-aperfeiçoamento de um sistema regional de res{ 

duas sÓlidos e de limpeza urbana. 

5.2.3. Normas para projetos. 

Oom o fim de disciplinar as solicitações de financia~nto 

bem como, fundamentalmente, de garantir um dimensionamento adequado aos 

sistemas pÚblicos de coleta e destino sanitário dos resÍduos sÓlidos 

das comunidades urbanas, a entidade regional promoverá encontros técni 

cos com a ABLP e outras entidades ligadas ao setor, a fim de definir re: 

comendaçÕes técnicas para projetos, de acÔrdo com diferentes tamanhos de 

população das cidades e de características locais, em primeira aproxima

ção assim subdividi dos: 

Unidades de cidades pesquenas 

• tipo LJCPl até 800 habitantes 

tipo UCP2 - de 801 até 4.000 hab • 

• tipo UCP3 - de 4001 até 20.000 hab •. 
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Lnioades de cidades de porte médio. 

• tipo t..r:Ml 

• tipo UCM2 

de 20.001 at~ lOO .. üOO hab. 

de 100.001 até 500.000 hab • 

Unidades de cidades grandes 

• tipo UCG - acima de 500.000 hab. 

Politica de operação. 

A agência de desenvolvimento regional deverá p~eocupar-se fu~ 

damentalmente com a atuação de apoio que nao possa ser desenvolvid~ pelos 

agentes :-executores: isoladamente. 

Também deverão ser delegados, a entidades especializâdàs,at!:: 

ações especÍficas, permitindo-se no máximo uma ação.conjunta, com~elimit~ 

ção clara de responsabilidades, Em out~as palavras, deverá ser evitada a 

criação de uma super-estrutura especializada na agência de deseín\mlvimen 

to procurando-se tirar o máximo de proveito, em prol dos objetivos;· das ~ 

truturas existentes no País atuantes no setor de resÍduos sÓlidos sanitári 

os. Com relação ao universo de atuação, n o anexo I é estudada a dimensão 

do problema. 

5.2.5. Estrutura de organização e recursos. 

A agência de desenvolvimento deverá acrescentar ao grupo de 

técnicos atuantes um saneamento básico ou ambiental, de acordb com a Ótica 

que for adotada a coordenação das seguintes atividades ligadas a. _.resÍduos 

sÓlidos sanitários : 

implantação e manutenção de sistema e de informações; 

análise de projetos; 

fiscalização de execução de projetos; 

_ investimento em empresas instaladas; 

acompanhamento de estudos, pesquisas e treinamento; 
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participação em casos especiais, em estudos, pesquises e 

treinamento; 

-desenvolvimento do sistema regional de.resÍduos sÓlidos sa 

ni tários. 

As atividades serão desenvolvidas com base na estrutura ar 

ganizacional e no pessoal existente: na Divisão de Saneamento geral ,no De 

partamento de Desenvolvimento Loc~e na prÓpria SLDENE como um todo. 

Os recursos financeiros sfi.ãó alocados em função dos:h~~est~ 

dos desenvolvidos, prioridades analisadas e disponibilidade de verba: 

~ necessário identificar as fontes de recursos possfveis de 

-alocar ao sistema de resÍduos sÓlidos sanitários e a forma. de obtenÇão .te' 

uso desses recursos. 

5.2.5.1. InformaçÕes. 

Inicialmente será desenvolvido através de téc~icos!atuantes 

em sistema de informação análogo, um modelo de levantamento de dados . so 
' 

bre~istemas municipais de limpeza pÚblica, em função de questionário uti 

lizado em levantamento de serviços de lixo e limpeza pÚblica de .- cidade.s 

do Nordeste (ver anexo TI), tal que permita ·uma avaliação inicialedo ~is

tema. 

, . . r· -"' • r' .,..~ 

No anexo III e apresentado um modelo de formul~o ~aracon 
. -

·trole anual dos sistemas de resÍduos sÓlidos sanitários em operação. 

Além das informações da parte substantiva do sistema global, 

sobre os sistemas municipais de limpeza pÚblica, deverá ser disciplinado o 

conjunto de informaçÕes sobre as atividades e disponibilidades das outras 

entidades atuantes no setor, inclusive de informações produzidas. 

5.2.5.2. Análise de projetos. 

Serão primeiramente desenvolvidos esforços para obtenção de 

Normas para projetos (ver item 6.2.3). 



Ern paralelo serao analisados os projetos desenvolvi dos para 

solicitação de recursos, de acordo com o conhecimento dispam': vel do se 

tor. 

Em uma segunda etapa, a análise dos projetos será em fun 

ção das recomendaçÕes estabelecidas nas normas Para projetos. 

5.2.5.3. Fiscalização da execuçao de projetos. 

A execuçao dos projetos e seu desenvolvimento serâo~fiscal~ 

zados a um nÍvel compatÍvel com os investimentos federais efetuaaos. 

- ,. / '·" A fiscalizaçao sera exercida pela propn.a agencia>.de aesen-

_vol vi menta ou por empresa ou outra entidade delegada. 

5.2.5.4. Investimentos em empresas instaládas. 

Sempre que possível, os investimentos da agência regional 

de desenvolvimento serão na procura de ações das empresas locais estabel~ 

cidas. Tal atitude estimulará a formalização de empresas autônomas de re 

sÍduos sÓlidos sanitários, que possibilitará a continuidade administrati

va por ocasião de mudanças de governo. 

5.2.5.5. Estudos, pesquisas e treinamento; 

A ~istemática adotada, de uma forma geral será: 

- identificar, selecionar, planejar, executar ou, delegar e 

acompanhar, estudos, pesquisas e treinamento, visando uma melhoria contÍ

nua de estruturação e operacionalização do sistema regional de resÍduos -

sÓlidos sanitários, bem como, o aprimoramento do conjunto de técnicas uti 

lizadas pelo sistema; 

r • - identificar as fontes de recursos poss1ve1s de alocar ao 

sistema de resÍduos, sÓlidos sanitários referentes a essas atividades. 

Na formação do grupo de estudos, pesquisas e treinamento,m~ 



8[ 

la mestra da atuação da agencia de desenvolvimento regional, é nec~ssário 

ter em mente que deverão ser desenvolvidos trabalhos em conjunto com. ou 

tras equipes atuantes direta, ou indiretamente no setor, tanto da própria 

agência de desenvolvimento, quanto de fora, nas universidades,empresas e 

entidades de resÍduos sÓlidos sanitários. 

5.2.5.6. Desenvolvimento do sistema regional de resÍduos sÓlidos . · · sani 

tários. 

Toda açao desencadeada não deverá estar unicamente ~ligada 

a obtenção dos sistemas de resÍduos sÓlidos sani térios das cidadesj:~~~:· p~ 

pulação superior a 20.000 habi tentes. ~ necessário não ser P=rdil:i,.de·;' vi~ 

-~~ que esta é antes de tudo uma escolha de prioridade. As pequenas comuni 

dades também deverão iniciar seus programas de aperfeiçoamento do ~~traba 

lho. Sugere-se que seja desenvolvida uma campanha junto às prefeituras, -

por carta, de esclarecimentos e ilustração relativos a saneamento. dos· re 

sÍduos sÓlidos. 

- " Considerando-se todo universo do sistema e a açao da· age~ 

cia de desenvolvimento regional cumpre estabelecer algumas diretrizes de 

cunhe geral para o planejamento: 

- o planejament·o do sistema, em seus diferentes nÍveis, deve 

ser dinâmico em função de ação da agência de desenvolvimento, permitindo 

o seu contínuo aperfeiçoamento; 

deverá ser constantemente procurada a satisfação das · metas 

este,belecidas para o sistema com um mínimo possÍvel de rrodi ficai;ões ·; das 

estruturas existentes e da prática vigente; 

- os planos estabelecidos deverão sempre gerar e.xPectati vas 

além das exequÍveis de modo a garantir um contÍnuo esforço na consecuçao 

de pequenas modificações nas estruturas existentes e na prática 

para otimização das ações desenvolvidas. 

vigente 

-modificaçÕes ocasionais na estrutura de recursos humanos, 

e financeiros, na estrutura institucional legal, ou na técnica e métodos 
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deverão ser rápida e plenamente absorvida desde que favoráveis ao desenvol 

vimento do sistema, o que implica, em outras palavras que o sistema deve 

estar ligado a um planejamento adaptativo. 

Especificamente, para o rápido desenvolvimento de um inte 

resse éoletivo das prefeituras municipais e das outras entidades regionais 

atuantes é adequado que seja obtida, primeiramente, a implantação de uma 

agência regional da ABLP com sede na cidade do Recife ou em outra cidade 

da região, se ficar demonstrado ser a melhor localização; em segundo lugar 
# 41' ..v - ' ·· ... ~ 

e necessarie. a implantaçao de uma reuniao anual das entidades de, ;.limpeza 

pÚblica atuantes no Nordeste de forma a ser estudada juntamente pele agên

cia de desenvolvimento regional e pela seçãó Nordeste da ABLP.Julga-se que 

a 1!. reunião poderia ser realizada em Petrolina, com duração de 3 dias, 

de 04 a 06 de abril de 1979, abordando o tema "soluções de coleta,transpo!:. 

te e destino do lixo adequadas a cidades da Região Nordeste". A indicação, 
• 

inicial de Petrolina prende-se ao fato de ter, a cidade, pelas informações 
--

disponíveis, um bom sistema de limpeza pÚblica e uma boa estrutura de 

apoio a instalação de uma reunião desta natureza. 

5.2.5.7. -Controle do desempenho do sistema. 

A preocupação fundamental da agência de desenvolvimento do 

sistema regional de resÍduos sÓlidos sanitários deve estar voltada para 

o controle do sistema global e dos serviços de limpeza locais. 

O instrumento básico para o exercÍcio do controle do siste

ma será o siste~ de informações eficazmente utilizado. Em:.Dutras palavras 

es· informações deverão ser objetivas, precisas, claras e segures, bem como 

desenvolvidas com a rapidez suficiente para tomadas de decisão que permi

tam ação eficaz • 
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f'n::vi:, eo dr:· cidades da Região f\lordcste, com população urba 

na superior a 20. 000 habitantes em 1990 e estimativas gl~ 

bais de resÍduos sÓlidos urbanos. 

Tem sido observado·que o crescimento da população urbana 

do Nordeste, embora não seja desejado, é função não sÓ do crescimento ve 

getati vo como também do deslocamento migratÓrio do h o m e m em 

busca de centros de maior etrati vi-d'ade, dentro de urna hierarquização em 

que se verifica preferência pelo litoral ao interior e pelas grandes me 

No quadro Al, por ter sido julgado uma informação relevan 

te em função da recomendação,contida nas metas estabelecidas pela OMS e 
• f" , • , 

relatlva a reslduos solldos, e apresentado o universo de cidades e popu-

lações, com destaque para população superior a 20.000 habitantes. Para o 

cálculo da população urbana, foi admitido para as duas décadas seguintes 

a 1970, o·casião do censo, uma taxa de crescimento geométrico em concordân 

cia com a verificada na década anterior. 

O nÚmero total de cidades com população urbana superior a 

20.000 habitantes, e essa população somada por Estado, bem como a corres

pondente estimativa de produção de lixo são apresentadas no quadro A2. A 

taxa de produção de lixo diária per capita adotada foi de 0,75 kg. 

O Nordeste terá em 1990, 174 cidades com população urbana 
. 

superior a 20.000 habitantes, totalizando a população urb~na em 20.480.487 

habitantes, com uma produção total de lixo estimada em 15.360 ton/dia. 



a 20,000 habitantes até 1990. 

Estado/ População População População População 

Comunidades Urbana Urbana Urbana Urbana 
estimada estimada estimada 

1970 1977 1980 1990 

Maranhão ~~~~~~ ·2íl6. 037 611.871 1~~1~~~ZQ :--...:::..::::::====== ======= 
Bacabal 29.495 45.365 55.888 105.898 --
Bar!'EJ iJD Ccn ela ~), .3CJC-3 H3. D7? 23. 9JJl 6[),898 ---
Caxias 30.778 42.016 50.785 81.160 

Chapadinha 10.285 20.557 28.168 77.145 

Co dÓ 19.518 28.708 34.230 60.154 

Coro atá 11.896 16.086 18.474 28.690 

Cururupu 8.465 12.784 15.287 27.636 

Dom Pedro 6.158 10.206 13.295 28.703 

Imperatriz 34.710 60,660 77.044 171.011 

]qJEDJru-mirim 6.218 9.486 11.563 21.502 

Lago ;ja Pedra 5.112 10.883 - 15.319 45.907 

Pedreiras 19.427 30.302 36.811 69.750 

Pindaré-Mirim 7.419 10.440 12.200 20.063 

Pinheiro. 11.822 17.702 21.372 38.637 

Santa Inês 14.922 18.306 20.222 27.442 

são J.dos Patos 6.290 11.614 15.446 37.931 

são J:Jsé do Ribarrar 12.821 15.954 17.398 23.610 

são LuÍs 167.651 205.890 227.505 308.729 

Timon 16.041 27.904 35.936 80.504 

PiauÍ 264.868 465.841 578.351 1.160.616 
========= ======== ======= ========== 

Água Branca 5.574 8.828 10.863 21.170 

Altos 9. 719 15.372 18.941 36.913 

Campo Maior 18.400 22.629 24.969 33.883 

Esperantina 7.643 12.496 15.607 31.869 

Floriano 26.776 38.545 45.737 78.126 

Guadalupe 7.296 15.449 21.669 64.356 

Oeiras 9.608 13.272 15.355 24.539 

ParnaÍba 57.030 73.532 82.809 120.240 



Estaco 
Corr~nidaces 

r\' ._ ~ 

f.lopuleç 6o População População População 
Urbana Urbana Urbana Urbana 
1970 1977 1980 1990 ---------------------- ---------~------------~~-----------------

Picos 

Piripiri 

Teresina 

Ceará 

Aracati 

Bela Cr~;~ 

Brc_;~ Sc".to 

Caucaia(F.~F) 

Crate~s 

Grato 

Forta1eza(mF) 

Iguatu 

Itapagé 

Itapipoca 

Jaguaribe 

Juazeiro do Norte 

Maranguape (R~.'F) 

Morada N.Jva 

Pacajus 

Pentecoste 

Quixadá 

Quixeramobim 

Sobral 

Tauá 

Rio G.do Norte 

Açu 

Apodi 

Caie á 

Ceará-Mirim 

Currais ~~ovos 

João câmara 

Lajes 

18.107 31.014 39.822 87.578 

18.481 

181.052 

740.798 
======= 
14.539 

t_), 203 

7.!JilB 

Ll. Ll.2 

8.320 

25.021 

36.781 

519.571 

27.835 

8.015 

11.918 

6. L:50 

79.755 

12.748 

6.074 

5.551 

9.595 

16.8~9 

9.c.89 

51.835 

9.053 

275.165 
========= 

13.250 

. 5.111 

24.583 

12.869 

15.609 

8.22.7 

5.241 

. 29.195 36.017 70.192 

270.926 327.328 591.750 

980.906 
======== 
17.446 

8.491 

10.] 86 

18. CJ2li-

12.224 

36.230 

44.682 

657.212 

39.503 

12.654 

16.757 

9.550 

105.235 

16.559 

11.254 

9.522 

13.824 

26.538 

12.087 

71.506 

13.811 

564.900 

18.G80 

8.361 

23.171 

17.372 

25.893 

13.140 

9.545 

1.157.382 
========= 

19.163 

10.624 

12.039 

2? .240 

14.621 

43.146 

48.953 

761.727 

46.653 

15.620 

19.599 

11.460 

119.197 

18.689 

14.916 

12.208 

16.390 
• 
32.627 

14.182 

82.839 

16.835 

712.240 
======= 
21.789 

10.436 

38.177 

19.985 

32.281 

16.228 

12.294 

2.198.644 

25.258 

21.694 

20.564 

43 .. ]ih:~ 

25.694 

74.401 

65.153 

1.116. 745 

78.192 

30.441 

32.230 

20.330 

178.145 

27.399 

36.629 

26.848 

27.997 

62.993 

2~.196 

132.387 

31.306 

1.500.193 
============= 

35.832 

21.310 

59.287 

31.036 

65.916 

31.625 

28.839 



/\I t Jr---. 

------
Estado População População PopulaçÊÍo População 

Comunidades Urbana Urbana Urbana Urbana 
1970 1977 1980 1990 

Macau 18.832 25.995 30.096 48.097 

1\.bssorÓ 77.lg9 136.622 177.789 409.446 

Natal 250,602 353.219 412.108 677.700 

Pau dos Ferros 8.618 13.749 17.272 34.618 

Santa Cruz. 9.873 15.371 18.708 35.448 

são J. de Campestre 6.084 9.269 ll. 314 21.039 

Pare.{ ta 51:3. Ot~G 7Df:1, 743 829.934 l.3L1l.293 
-:- :::.~ =--- =.. . ..:: :.-.-: :...- ::·::::..::;::: =-~ :-- :.::-: -:-- =:::::.:::::::::::--::-:._::::: -:--::-:-::=-:-::::.=:::.:..::..:::::.:::: 

BayEux 34.63fj 57.596 n.725 1~2. '700 

Cajazeiras 24.144 31.756 36.084 53.929 

Campina Grande 162.554 205.293 227.093 317.256 

Catolé do Rocha 9,095 13.382 15.983 28.088 

Guarabira 22.608 29.174 32.827 47.666 

Itabaiana 14.058 16.008 16.804 20.085 

João Pessoa 197.485 254.510 286.753 416.373 

Patos 39.838 52.554 59.540 88.984 

Pombal 11.364 14.347 15.876 22.179 

Santa Rita 29.834 38.414 43.320 62.901 

Sapé 15.409 19.883 22.374 32.488 

Souza 24.557 39.446 49.218 98.644 

Pernambuco 1.752.334 2.573.696 3.071.051 5.389.593 ============= ============ ========== ========== 
Águas Belas 6.462 11.250 14.476 32.430 --
Araripina 8.435 12.564 15.249. 27.567 

Arco verde 33.300 50.769 61.924 115.152 

Barreiros 17.294 24.958 29.540 50.459 

B.dÓ São Francisco 5.706 9.860 12.549 27.598 

Belo Jardim 17.635 24.260 28.183 45.040 

Bezerros 17.832 23.632 26.650 39.831 

Bom Conselho 11.128 15.129 17.784 28.421 

Cabo (R r/R) 26.593 51.862 70.240 185.524 

CabrobÓ ·5.818 9.540 10.655 21.757 

Carpina 26,335 34_. 752 39.359 58.823 

Caruaru 100.915 1394262 161.274 257.736 

Condado 7.759 11.157 13.253 22.638 



,ú, ~~- (!'/ 

-------
Estado População População População População 

Comunidades Urbana Urbana Urbana Urbana 
1970 1977 1980 1990 

Escada 19.999 26.508 29.039 Ll2 .165 

Floresta 5.236 8. 9Lló 11.515 25.325 

GaranhUilS 49.510 61.679 59.179 70.737 

Goiana 24.350 29;213 31.'784 41.48'7 

Gravatá 21.278 26,823 29.'726 41.528 

Igarassu ( Rtv1R) 19,[;41 32.3'78 40.820 85.709 

J· h--'~ ro (Fi''.,) LC..._lJC'.. Ô•-· \ i 11_i.-,, [:"::J • L_C) C} '70. U~8 Ol. 4G7 126.51G ----
LajE.JJ '). :.J.:f_j 12 .t/}8 lE .. lJ4 35.482 

Limoeiro 3C.718 39,616 44.603 64.765 

lvbreno(RMR) 17.681 20.133 21.134 25.262 

Naz ar é da Mata 12 • .128 15.293 16.865 22.886 

Olinda(RMR) 187.428 290.870 355.144 672.938 

Ouricuri 8. ê.85 16.845 22.824 61.388 
-. - .. -. 

Palmares 31.281 Lló.805 56.550 102.232 

Paudalho 10.717 14.442 16.643 25.8Lló 
---

Paulista ( RMR) 21.075 23.210 24.219 27.831 

Pesqueira 24.319 28.Lló'7 30.528 38.322 

Petrolina 37.156 72.659 96.373 249.966 

Recife(R<\A) l. 045.413 1.286.062 1. 420.001 1.926.967 

Ribeirão 13.734 17.309 19.187 26.805 

Salgueiro 18.910 31.4'72 39.705 83.368 

Sarita C .cb Ca.pi bari be 8.257 12.122 14.510 25.500 

São Lourenço da Mata 32.680 70.765 115.941 411.332 

Serra Talhada 21.374 32.302 38.640 69,854 

Surubim 11.817 17.689 21.363 38.620 --
Tabira 5.627 7.9'73 9.253 15.217 

TimbaÚba 26.500 30.908 33.266 41.759 

VitÓria St9.Antão 41.200 54.242 61.575 92,02'7 

Alagoas 357.825 448.578 615.258 884,992 
======== =:c::::==== ======== 

Ara.piraca 43.818 76.335 98.162 219.907 

Del miro Gouveia 9.100 12.037 13.600 20.326 

MaceiÓ 243.009 334.854 388.358 620.643 

Palmeira dos Índios 25.992 .:37.162 44.398 '75.837 



Estado População População População População 
Comunidade Urbana Urbana Urbana Urbana 

19'70 19'7'7 1980 1990 

Penedo 23.381 29.448 32.664 45.633 

Rio Lago 21.625 26.299 28.22'7 36.844 

Santana do Ipanema 11.659 15.031 16.929 24.582 

São Miguel dos Campos 10.212 1ll.ll0 16.320 26,081 

União dos Palmares 15,690 ?0,815 23.449 35.046 

Sergipe 199.535. 312.901 3'79.958 590.423 
=========-== ;::;::::::::::::=== ========= ======= 

/\rau; j ~: J 'J'J • :TJ) 2L(/. ~:fl3 ~5fi. ~.us [;;)'7. a·m 

Estância 20.259 23.518 25.431 31.925 

Itabaiana 16.433 21.661 24.560 36.'706 

Lagarto 12,609 18.698 22.369 39.682 

Propriá 18.356 20.219 21.094 24.240 

Bahia 1.692. 415 2.525.33'7 3.0'75.98'7 5,5'76.902 
========= ========== ========= ========= 

Alagoinhas 53.81'7 68.318 '76.651 109.1'72 

Bom Jesus da Lapa 12.223 19.623 24.498 49,099 

Bruma do 15.289 26.186 33.315 '72.592 

Camacan 8,024 12.050 14.506 26.224 

Camaçari (RM3) 12.919 2ll.04'7 31.'725 '7'7.906 

Candeias (RM3) 25.804 43.114 54.180 113. '762 

Catu 13.'751 18.561 21.355 33.164 

Coaraci 13.832 1'7.438 19.324 26.996 

Conceição do Coité 6,'70'7 '7.5'74 12.125 21.920 

Conceição do JacuÍpe ?.113 12.566 16.381 3'7.'726 

Cruz das Almas 1'7.285. 22.344 25.098 36.443· 

Feira de Santana 126,9'72 211.234 261.691 539.351 

Guanambi 10. 4Ll2 16.'755 20. '734 41.169 

IguaÍ 5,445 8,600 10,611 20.680 

Ilhéus 58.572 69.448 ?4.9'7? 95.9'76 

IpiaÚ 18,2'7'7 23.123 25.534 35.6'71 

Irecê 10.386 19,913 2'7' 432 '72.45'7 

Itaberaba 16,019 22.532 26.343 43.320 

Itabuna 89,500 126.612 14'7,180 242.034 . -

Itanhém '7. '734 11. '798 14.382 26.?44 --
Itapetinga 30.393 42,958 52.908 92.102 



-----------p--·----------
Estaco População Popu1oçÉio fJopu1açÉÍo Popu15.ção 

Comunidade Urbana Urbana Urbana Urbana 
1970 1977 1980 1990 

Itororó 7.774 11.639 14.054 25.407 

Jacobina 18.814 25.334 28.939 44.513 

Jequié 62.147 84.082 96.512 149.881 

Juazeiro 36.242 52.280 62.496 107.768 

Mata de são João 12.373 16.727 19.215 29.840 
, 

Medeiros Neto 9.773 15.121 18.518 35.088 

Nazan3 16.243 17.530 18.121 20.216 

Po.ulcJ /\1' :J; 1:0. CJ 3[;. 2()5 f_;) .1!::;8 7~3. 272 Ji;B. COl --- --- - ---
PoçÕes 10.264 15.148 17.699 30.521 

Ruy Barbosa 10.087 13.924 16.120 25.762 

(:Jalvador (Rrvs) 1.004.673 1.376.346 1.605.590 2.565.929 

Santa Maria da VitÓria 6.733 11.203 14.137 29.684 

Santo Amaro 20.669 23.496 24.706 29.531 

StQ Antonio de Jesus 21.032 26.895 29.956 42.665 
, 

SÉÍo Sebastião do' Passe 8.199 13.211 16.433 32.935 

Semhor do Bonfim 21.317 28,883 33.105 51.411 

Serrinha 15.925 - 21.541 24.731 38.407 

Ubatã 12.574 17.294 20.095 32.114 

Va1ença 20.782 23.619 25.086 30.281 

VitÓria da Conquista 82.230 121.787 145.878 258.790 

Xique-Xique 9.895 15.146 18.228 38'.580 

Minas Gerais 80.562 154.771 188.089 522.461 
======= ======== ======== ======= 

Bocauiva 9.545 12.985 15.254 -24.378 

Brasília de rvti.nas 6.229 9.287 11.935 22.615 
·-

JariaÚba 10.141 15.907 19.949 39.242 
-. . . 

;,januária 14.078 17.114 19.674 27.485 

Montes Claros 80.562 131.067 161.465 323.613 

Pirapora 19.243 23.704 26.624 36.836 

Salinas 8.410 11.335 13.440 21.479 

Várzea da Palma 7.754 8.693 14.419 26.81'3 



/~ . . '-I 

ti vas globais de produção de lixo urbano. 

- Nº total de cidades com Pop.) 20.000 hab. 

- População total dessas cidades 
Estado 

- Estimativa do lixo produzido (tonjd) 

1970 1977 1980 1990 
.,. 

4 8 11 19 
Maranhão 262.634 416.037 611.871 1.315. 370 

197 312 459 9f37 

3 6 7 11 
Piauí 264.868 465.841 578.351 1.160.616 

199 349 434 870 

6 7 8 21 
Ceará 740.798 980.906 1.157.382 2.198,644 

556 736 868 1.649 

2 5 6 13 
Rio Grande do Norte 275.185 564.900 712.240 1.500.193 

206 424 534 1.125 

8 8 9 12 
Paraíba 513.048 708.743 829.934 1.341.293 

385 532 622 . 1.006 

19 25 28 40 

Pernambuco l. 752.334 2.573.696 3.071.051 5.389.593 

1.314 :1.930 2.303 4.042 

5 6 6 9 
Alagoas 357.825 448.578 615.258 884.992 

268 336 461 664 

2 4 5 5 
Sergipe 199.535 312.901 379.958 590.423 

150 235 285 443 

15 22 27 42 

Bahia 1.692. 415 2.525.337 3.075.987 5.576.902 

1.269 1.894 2.307 4.183 

1 2 2 2 

Minas Gerais(!) 80.562 154.771 188.089 522.461 

60 116 141 392 

65 94 109 174 
1\brdeste 6.139.213 9.151. 710 11.220.121 20.480.487 

4.604 6.864 8.415 15.360 
(1) - Área de atuação da SLDENE~ 
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Infor:nação introdutÓria. 

Em função de indicação feita no decorrer deste estudo de 

contribuiçÕes relacionadas com a forma de atuação de uma agência de dese~ 

volvimento regional no campo dos res{duos sÓlidos e da limpeza urbana, e 

com a finalidade de obter subs{dios para determinação da situação da lim 
;· 

pr3za urbana, no uni verso de cidadês do t\Ordeste, com população superior 

a 20.000 habitantes, a Diretoria do Departamento de Oesenvolvi.mento Lo 

cal de:~ ~)LODJE aceitou l~fetuar o "lcvantarnento lio ~3crviços Lil? lixo E; lirn 

peza pÚblica de cidades do Nordeste",· de acÔrdo com modelo e carta de 

apresentação desenvolvidos. 

Durante a elaboração do estudo para recomendaçÕes sobre a 

forma de atuação de uma agência de desenvolvimento regional, foram obti 

das informações relativas a 14 cidades, das 94 do universo abordado,tendo 

possibilitado desenvolver esta informação preliminar do levantamento.(An~ 

xo II). 

A relação de cidades cmsu1tadEE(l),a apresentação do quest!_ 

onário, o modelo do levantamento,-e o estudo preliminar são apresentados 

a seguir. No estudo, as cidades foram analizadas em 2 grupos,consideran-

do-se as capitais de Estado separadamente. 

pbs. l - Cidades consultadas no levantamento. 

Foram consultadas as 94 cidades do Nordeste com população sup~ 

rior a 20.000 habitantes, de acordo com a informação do anexo I. 



Modelo do of{cio de remessa do questionário do levantamento de serviços 

de lixo e limpeza pÚblica de cidades do Nordeste. 

Exrnº. Sr. Prefeito: 

Estarros desenvolvendo urn estudo sobre o problen1a do lixo 

. ~ t ,. da llCJc3sa rt:C"!J bD c go::o arlnrnos que \/, Excia. nos apontasse 0.':3 prohlErna~' 

do ~>r::Tviço de lixo e limpeza pL:Íb1ica ela cidade. 

A vossa informaçi;ío nos possibilitará desenvolver um con 

junto de recomendações para melhoria do apoio federal aos serviços de 

limpeza pÚblica da nossa região. 

ApÓs preencher as informações solicitamos a gentileza 

das providências de V. Excia., no sentido de enviar o resultado para: 

do obtido. 

e apreço. 

Engº. Luciano Cruz 

Edf. _S LDENE - 7 º andar - DDL 

Recife - Pe~ 

Conclu{do o trabalho V. Excia. será informado do resulta-

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de estima 
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LEVAI\/TA:'.~E1'-:'TO DE SERVIÇOS DE LIXO E LIMPEZA PtJBLICA DE CIDADES DO NOROESTE 

1 - Infcrr..açÕes sobre a sede d~,.munidpio: 

l,l- Nome da cidade 
------------------------------------------

1.3 - Área urbanizada em hectares 

1.4 - Comprimento total das ruas da cidade em Km 

Comprimento das ruas pavimentadas ---- Km 

1.5 - t-.JÚmero de residêncios 

1.6 - r'~Úmero de estabelecimentos comerciais· 

1.? NÚmen~ de indÚstrias 
, . 

urbano - no pen.metro 

1.8 NÚmero de hospitais 

1.9 Arrecadação municipal 19? CR~) 

1.10- r~úmerc total de funcionários da prefeitura 

2 - InfcrrraçÕes gerais sobre o serviço do lixo e limpeza pÚblica 

2.1 -Quem opera o serviço de lixo e limpeza pÚblica? 

A prefeitura? Contratado? ----- -----
2.2 - Despesa anual cem c serviço 

Ano 19? Total CR~~ Com pessoal CR$ ----------- ---------
2.3 Taxação anual: 

2.4 - Arrecadação anual com a taxação CR$ Ano 19? --------
2.5 - Existe legislsç5c especÍfica e regulamentos? Em caso ---

afirmativo, se possfvel, anexe cÓpia, 

2,6 - NÚmero de funcionários e empregados: Total 

P.,dministração ___ Varrição --......--- Capinação __ _ 

Coleta _____ Transporte Destino final do lixo 

Manutenção dos equipamentos Outros ---
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2. 7 - Serviços de limpeza pÚblica prestad05· ( quantificar....quando poss!

vel) 

Varredura de logradouros - ruas 

feiras 

Ca;Jineç5c 
,. ,. 

Poda de arvores Remoção de lixe acumula-

de ("r:ocnturos") Outros serviços (especificar): 

3 - Caletn e trãnsporte de lixo 

3.1 NÚmerc de residências coletadas 

3.2 - Existe recipiente de· coleta padronizado? ---
3.3 Fre~uência média da coleta (nQ ·de vezes por semana) 

3.4 ~rea ccletaca _;,_. __ hectares 

3.5 c~m~riGento Gas ruas coletadas: 

Cc~ pavimentação (paralelepÍpedos, asfalto, cimento ••• ) Km 

Sem paviment~ção Km 

3.6 - Há ccleta especial para: (quantificar, se possÍvel em vol. ou 

peso de lixe). 

Zona c::mercial? _ IndÚstrias do perímetro urbano? __ _ 

Hcspi tais?_ 

3.7- Equipamentos utilizados na coleta e transporte do lixe 

Quanti- Capaci- Ano de 
Conservação dade Tipo de de fabrica Estedo de - -

r:l3 çao 

Carroçe (TR. ani!:-lal) X 

Cs.minhão comum 

C3minheo coberto 
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3.0 - Qual a distância da cidade até ao local de destinação final 

de lixo? ----
3.9 - Qual a quantidade de lixo, por semana, da cidade? 

metrcs cÚbicos = toneladas. 

L! - Destine final dr: lixo_ 

Descrever o que é feito com c lixo coletado (a destinação final): 

5 - Outras informaçÕes: 

6 - No vosso entender, Ruais os principais problemas do serviço do li

xo e limpeza pÚblica da cidade e como seriam solucionados? 

Informação de: 

Prefeitura de: 
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AII- Quadro I- Informações sobre a sede do Munic{pio. 

(continua) 

População Urbana Área Comprimento(km) \JÚmE:rO de NÚmero de Esta-
Cidades Urbanizada de belecimentos 

(/'1.1)....) das ruas das ruas residências 
co 

Ano hab •. da cidade pa vimentacL::3 merciais. 

Gravatá - Pe. 1975' 27.011 1.754 111 9 8.300 411 

Carpina - Pe. 10.000 450 

Paulo Afonso - Ba. 1977 70.000 30 23 20.000 501 

Serra-Talhada - Pe. 1977 33.094 900 4~203 402 

v. de Santo Antão - Pe. 1975 87.516 15.350 500 

Crato - Ce. 1978 65.000 4.000 200 120 14.000 1.400 

Caxias - Ma. 1978 50.000 1.224 100 25 8.043 483 

Mossoró - Rn. 1977 120.000 7.125 23.000 1.417 

S.Lourenço da Mata - Pe. 1978 60.000 200 13,5 8 9.000 250 

01inda - Pe. 1975 300.000 47.812 

João Pessoa - Pb. 6.300 

Salvador - Ba. 181.225(1) 

Fortaleza - Ce. 1977 678.668 

Recife - Pe. 1970 1.046.000 20.900 



A II- Quadro· I- Informações sobre a sede do municÍ~io, 
AII 09 

Cidade 

Gravatá - Pe. 

Carpina - Pe. 

Paulo Afonso - Ba. 

Serra-Talhada - Pe. 

V.dc Santo Antão - Pe, 

Çrato - Ce. 

Caxias - Ma. 

M:Jssoró - Rn. 

S.Lourenço da Mata - Pe. 

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. 

Salvador - Ba. 

Fortaleza - Ce. 

Recife - Pe. 

(1) F.I.B.G.E, - 1970. 

NÚmero de 

indÚstrias , 
no per~metros 
urbano 

45 

8 

3 

16 

46 

11 

173 

14 

NÚmero de 
hospitais 

1 

2 

l· 

.6 

5 

8 

2 

12 

1 

2 

(conclusão 
Arrecadação munic::.·.c::~ 

Ano valor(C:r3) 

1977 9.E52.490 

1977 3.flE.J67 

·1977 10.251;000 

1977 75.000 

1977 14. 2S:7. 000 

1977 9.EC.2.000 

1977 24. 7S2 .273 

5G .. Bl5.G58 

1976 583. 7.::5. 730 

I ,_ • ,. • 

:- unc~onarlos 
ela prefeitura 

(total) 

487 

396 

500 

1.008 

450 

1.580 

840 



A II - Quadro 2 - Informações gerais sobre o serviço de lixo e limpeza pÚblica, 

Cidade 

Gravatá - Pe. 

Carpina - Pe. 

Paulo Afonso - Ba. 

Serra-Talhada- Pe. 

V.Santo Ant~o - Pe. 

Crato - Ce. 

Caxias - Ma. 

Mossoró - RN 

S.Lourenço da Mata -

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. 

Salvador - Ba. 

Fortaleza - Ce. 

Recife - Pe. 

Pe. 

Q:Jeração 

Prefeitura Contratado 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

' 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim(5) 

Não 

Não 

Despesa anual :a.xeção 

anL~al 

Ano e/pessoal total (CrS:l.OaJ) 

1977 231.908 840.650 E:,5.200 

tl) 

700.000 

197/ 400.000 508.000 Jn.ooo 

1977 450.000 1.300.000 

1977 4.000.000 8.500.000 (3) 

1977 470.000 . 600.000 

1976 67.018.9L!O 

Arr~cad.anual c/ t.2, 
xaçao 

Ano Valor 

1977 57.87~ 

1977 29.000 

1978 . 200. 000 

1977 1.700.000 

1977 42.424 

conti ;" _·= ' 

Legis J,,..
espcc~_-' ·_ 
e rc:;; -, · 
ment~.::.-

Si1:1 

c· wl 1'"'""i 
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A II - Quadro 2 - Informações gerais sobre o serviço de lixo e limp8.;.-"! p~blica (1) 
conti:-:~a~ 

Nº de funcionários e errpregados em: 
Cidade Administração Variação Capinação Coleta Transporte 'J~.::;tino fi M~nuten-

-.sl do li:: çao dos Outros Tct:::::•_ 
XCJ equipa -

mentos 

Gravatá - Pe. 1 18 12 10 2 o o o r --~ 
Ll .:_' 

Carpina - Pe. 2 16 12 20 4 o o o r:::.--
~~· 

Paulo Afonso - Ba. 4 20 lO 21 5 o ,.., o (2 c: 

Serra-Talhada - Pe. 6 40 2 14 3 o o 8 7:'' 

v. de Santo Antão - Pe. 

Crato - Ce. 4 40 4 47· 10 6 2 3 llE 

Caxias - rva. (21CJ) -(210)(6) 76 17 13 

MJssorÓ - Rn. 4tll 

S.Lourenço da Mata - Pe. 3 17 15 10 9 'X X X 5~ 

Olinda - Pe. 22 (98) (98) (6) 136 

João Pessoa - Pb. 210 210(5) 76' 17 '13 

Salvador - Ba. 36 1.100 40 127 27 39 2.657 

Fortaleza - Ce. 

Recife - Pe. (140) (140) 53 2.29l 



A II - Quadro 2 - Informações gerais sobre o serviço de l.ixo e limpeza pÚs1ica. 
(conclusão) 

Serviços de limpeza pÚblica ·prestados. 
Cidade Varredura de Logradouros Ce.pine.ção. Poda de· ár- Remoçec:: ::,~ li- Outros st?rviços. 

ruas feiras vores xo acL::~_.:~"Jdo 

Gravatá - Pe. 

Carpina - Pe. 

Paula Afonso - Ba. 

Serra-Talhada - Pe. 

VitÓria de Stº.Antão - Pe. 

Crato - Cc. 

Caxias - Ma. 

MossorÓ - Rn. 

S.Lourenço -da Mata - Pe. 

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. 

Salvador - Ba. 

Fortaleza- Ce. 

Recife - Pe. 

Sim 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

. Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

(1) - Cr$ 1,00 par metro linear de testada 

(2) - Cr$ 2,00 por metro linear de te5tada, 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

(3) - Aproximadamente Cr$ 0,24/m2 de área construida(prédio) 
e Cr$ 0,41/m de testada (terreno), 

Sim Sin: Entulho (7) 

Sim 

Sim I"" •• 
LJJ.r.· 

Sim Sim Mercados; Animais mortos. 

Sim Si :-r. 

.Nãd Sim 

Sim Sin.1 Mercados; animais mortos. 

Sim Sirr. Limpeza de praias;Animais rnc~ 

tos, 
Sim Sim Limpeza de praias; Animais r:lCl!' 

tos. 
Não Sim Raspagem e lavagem de ruas; 

Limpeza de praias ;Animais r::c·.Y"'·. 

(4) ·..:. Existe le9isla;so discriminando multas para usuári~::: 
que dispuserem resÍduos em locais inadequados. 

(5) 

. (6) 

(?) 

Na ocasião do ~~svantarnento, 19?6, uma empresa partir:. -
lar assumia parts do serviço. 

- Mesmo grupo para os 2 trabalhos, 

- Entulhos provEnientes de demolição de prédios. 
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A rr - Quadro 3 - Coleta e transporte de lixa. 
(continua) 

'NÚmero de Recipiente Frequência 'Área Comprimento c as 
residências padrão de média de coletada ruas coletadc.::: Coleta especial 

Cidades caletadas coleta coleta (n Q (!la) 
de vezes/ cfpav. sjr.- ' z.comercial Ind. da Hospit~j-~ ~-:1 v. 
semana perÍmetro 

urbana. 

Gravatá Pe. 5.000 Não 2 17 9 
,, 
.L::.' Não Não· Nãc 

Carpina - Po. todas Não 3 Gim 

Paula Afonso -Ba. 17,000 Não 1 15 c: -· 
Serra-Talhada Pe. 3.200 • Não 2 400 Sim Sirr 

V.Santo Antão - Pe. 13.150 Sim 2 Não Não Nã::J 

Crato - Ce. Não 6' 1.000 90 Não Não Não 

Caxias - Ma. L700 Não 3 35 15 5 Sim Não Si r: 

Mossaró - Rn. Não Não Não Não 

S.Laurença da Mata- Pe. 6.000 Não 6 ·5o 18 s: 

Olinda - Pe. Não 6 Não Não Não 

João Pessoa - F?b. Não 3,5 2.900 Não 

Salvador - Ba. Não 6 

Fortaleza - Ce. 3(1) 

Recife - Pe. Não 3 Sim Sim Sür 



A II- Quadro 3- Coleta e transporte de li~o. 

Cidades 

Gravatá - Po, 

Carpina Pe. 

Paulo Afonso - Ba. 

Serra - Talhada - Pe. 

VitÓria de Santo Antão 

Crat.o - Ce. 

Caxias - Ma. 

Mossoró - Rn. 

S. Lourenço da Mata- Pe. 

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. 

Salvador - Ba. 

Fortaleza - Ce. 

Recife - Pe. 

Pe. 

Equipamentos utilizados na co- Distância da 
leta e transporte cidade a~& o 

--~~~~~~~~-------------- 0 destino -:_,-ml, 

(km) Total de auto-
motores 

Estado de con--servaçao. 

2 Bom 7 

4 Regular 4 8 
,.., 
I 

8 Regular 4 

2 Novos 15 

3 Bom 2 a 5 

4 Bom. 3,5 

6 Bom 7 

25 Bom 4 

15 Regular 3 

8 Bom 5 

32 3,7 

139 Sofrivel 15 

94 23 

AII 14 

conclusão 
Quantidade 
lixo/semana. 

( ton). (2) 

28 

55 

140 

17 

69 

46 

72 

350 

63 

98 

822 

5.526 

5,950 

3.600 

de 



Cidade 

Gravatá - Pe. 

Carpina - Pe. 

InformaçÕes • 

Lixo lançado a céu aberto. Sem aproveitamento. 

Não existe local especifico para o destino final que 

rEmeti dÓ a ·granjas para adubo •. 

Paulo Afonso - Ba. Colocado em ~~Jes e coberto com terra vegetal. 

Serra Talhada - Pe. Jogado em escarpas prÓxim_çJs a· BR 232 onde 'não haja ha:... 

VitÓria Stº.A. - Pe. Jogado na zona rural. 

Crato - Ce. 

• Caxias - Ma. 

MossorÓ - Rn. 

São Lourenço - Pe. 

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. 

Salvador - Ba. 

. Fortaleza - CE. 

Recife - Pe. 

Existe local improvisado para despejo. 

o llxo é queimado • 

DepÓsito a cé~ aberto. 

Simples lançamento, em conjunto com o lixo de Camara~ 

be , a 3 k.m da cidade e a 8 km de Camâragi be. 

Aterro do mangue. 

Aterro simples. 

Aterro sanitário • 

Células Becari - 2 conjuntos - 2~/o·do lixo coletado. 

Aterro controlado - 8~/o do lixo coletado. 

Obs.: Informações do item 4 do lev~ntamento. 

.. 
e 



'• 
Ali - Qu1:oclro 5 - CJutras informc;çÕes .sobre os servi9os de limpeza 

pÚblica.· 
Cidade Informações 

Gravatá - Pe. 

Carpina - Pe. 

Paulo Afonso - Pe 

Serre.-TaJh:ida- Pe. 

Nos 2 dias de feira há necessidade de empréstimo de cami-
n_hão caçamba. 
SÓ a zona pavimentada é bem atendida por coleta domiciliar 
e vorrição. · 

V.St9.Antão - Pe. O pessoal da zona rural aproveit-a o lixo para adubo. 

Cn:1tc· ··· Ce. 

Gaxias - rva. 

Mossoró - Rn. 

S.L. da ~!;ata- Pe.No verão se usa queimar parte do lixo. 

Olinda - Pe. 

João Pessoa - Pb. Aumento significativo da coleta do lixo a partir da introdu 
ção de técnicas de planejamento e controle no sistema~ 

Salvador - Ba. 

Forte.leza - Ce. 

Recife - Pe. 

Existe usina.de compostagem projetada. 

Em elaboração proJeto ·de ampliação do s~rviço de lixo. 

Apesar· da inadequação do destino final, foi constatado por 

análi.se fÍsico-quÍmica e visitas ·"i~ loco" que não há in 

terferência do "chorume" na qualidade de água dos rios, de 

vida à lpnga distância entre o aterro e o rio. 

A inCineraÇão é desaconselhada. 

~.. .. 
~recomendável, para destinação final, recuperação e compos-

.tagem,com aterro sanitário. 

Plano diretor atualmente em elaboração. 

Produção de lixo determinada em 1975: 

0.445 kg/hab. dia= 1.76 Í/hab. dia. 
. i 

Peso especJ.fic_o: 253 kgjrrG. 

Plano diretor para o perÍodo 76/79 elaborado. 

Obs. Dados do Ítem 5 do levantamento, anteposto. 



A II - Quadro 6- Serviço de lixo e limpeza pÚblica da cidade·- Problemas _ ~cluções. 

Cidade - Estado 

Gravatá Pe 

Carpina - Pe. 

Paulo Afonso - Ba. 

Serra-Talhada - Pe. 

VitÓria St2, Antão-Pe, 

Crato - Ce. 

Caxias - Ma~ 

Mossoró ·- Rn. 

São L.da Mata- Pe, 

Olinda - Pe. 

F:roblemas 

A prÓpria coleta domiciliar, de varr~ção, poda, 
monturos e entulhos, 

Escassez de eqbipamento adequado, 

Falta de l~gislação represseiva ao usuário. 

Limitações financeiras~ 
Insuficiência de equipamentos. 
Recipientes inadequados. 
Deficiência de· equipamentos de proteção aos tra 
balhadores, 

Falta de colaboração da comunidade •. 
Falta de qualificação dos garis. 
Deficiência de equipament~s. 

Inexistência de serviço espeCÍfico. 
Insuficiência de transportes. · 
Insuficiência de carrinhos coletores .. 
Insuficiência de caçambas estacionárias. 
Falta de recipiente padronizado. 

Carência de recursos humanos e financeiros. . 

SoluçÕes 

Aquisição jo 2 caminhÕes compactadores. 

Equipamen~os prÓprios e suficientes. 

Aplicaç.ão r:J8 legislaç-ão especifica. 
Campanhas e~ucativas. 

Campanha =e esclarecimento. 
Treinamento dds garis. 
Ampliação e modernização da frota. 

Sanar as deficiências. 



Cidade - Estado 

João Pessoa ..;. Pe. 

Salvador - Ba. 

Recife - Pe. 

Problemas 

Precaridade da frota . 

Irregularidade do serviço. 

Baixa confia~ça da população. 
·, 

Acumulo de lixa, 

Destino final inadequado. 

Frequência insatisfatÓria dos serviços, 

Poluição do mar. 

Falta de fin?nciamento. 

Frota de veiculas deficiente: 

Dbs. - Infor~açÕes do levantamento anteposto - item 6. 

AII li.' 

Scluções 



íü1 ·,c-.. 
..J_,_j 

1. Informações sobre a sede-dos municÍpios. 

1.1. Responderam ao questionário de levantamento de dados, 6 cidades de 

Pernambuco, uma do Rio Grendg do Norte, uma da Bahia, uma do Ceará e uma 

· do Maranhão. 

As informações dadas, rel_ati vas a população são coerentes 

com valores de previsÕes existent~, ·havendo no entanto distorções 

as· informaçÕes dadas por Crato e VitÓria de Santo Antão. 

para 

Sedes mur.icipais •. 

A populaçeo das cidades que_responderam ao questionário, 

variou de 27:000 a 300.000 habitantes sendo a média de 

50.000 ha~itantes. 

Capitais. 

- , A excesseo de Recife, onde os dados foram obtidos na pr~ 

pria LAH, com ·relação às demais, foram consultados para 
~· 

obtenção das informações,trabalhos existentes. 

1.3 e 1.4. - As informações relativa~ a área urbanizada e comprimento' de 

ruas, em geral não foram dadas ou apresentaram Índicios de inconsistência. 

Deve ser buscada outra fonte para obtenção desses dados. 

1.5 - NÚmero de residência3. 

O nÚmero de residências, para o 1º grupo de cidades, perm!_ 

tiu verificar densidades de ocupação variando de 3.25 a 7.87 habitantes 

por donücÍlio, sendo a ocupação média, de 3.42 habitantes por domicÍlio. 

Tais. valores indicam uma bai>(a densidade de ocupação. Para as capitais não 



ta de informação. 

1.6- NÚmero de estabelecimentos comerciais existentes: 

A quantidade de estabelecimentos comerciais existentes , 

variou de 250 a 1.417 com média de 646 unidades por cidade. Como pode 

ser observado o número de estabr;J.ecimentos· comerciais é ponderável. Este 

. valor médio deve inclusive estar diminuído por falta de informação rela . . -

Não se obteve informação-de quantidade de estabelecimen 

tos comerciais existentes nas CaPitais. 

, , , 
1.7. -Numero de industrias no per1metro urbano. 

O número de indÚqtrias no perímetro urbano variou de 3 a 

173, com uma média de 40 indÚstrias por cidade·. Vale salientar que tam 

bém não respondeu a este item, a maior cidade do grupo. 

Das capitais não for~m obtidas essas informaçÕes. 

1.8. - NÚmero de hospitais. 

O número de hospitais variou de 1 a 12, sendo a média de 

4 hospitais por cidade. 

Também com relação a essa informação, para as capitais, 

nao foram obtidos dados • 

. 1.9. - Arrecadação municipal. 

A arrecadação das préf~ituras variou de 3,4 a 53,6 mi 

lhÕes de cruzeiros, sendo a média de 18.0 milhÕes. Todos os valores, i~ 

clusive o valor máximo indicam uma baixa arrecadação municipal. 



mações das capitais. 

1.10 - NÚmero total de funcionários ·da prefeitura. 

O nÚmero de funcionários das prefeituras variou de 396 a 

1.580, com média de 741. 

Scrn inforrnc.çao para as capitais. 

As informaÇÕeS de Qados sobre as capitais só foram obtidas . 
para os itens 2.1, 2.6 e 2.7. 

2.1. - Quem opera o serviço. 

Na totalidade dos casos das cida~es de porte médio e das 

capitais, o executor do serviço é a prefeitura. 

2.2. - Despesa anual com o serviçp: 

Somente 5~ dos munic{pios de porte médio forneceraril:dados 

referentes a essa solici.tação. Pára esse .conjunto de dados foram estabele 

cidas as seguintes info~açÕes: 
' .. 

(Valores de 1977 em Cr$ 1.000,00) M{nima 

Deqpesa total 600 

Despesa com pessoal 450 

Percentagem da despesa/total ga~ 
to com·~essoal. 28~ 

Despesa anual média por funcioná 

rio. 3,879 

Máxima 

8.500 

4.000 

9lo/o 

9,070 

Média 

2.350 

1.262 

54 o/o 

8,682 

Pela baixa despesa mensal por funcionário, para o valor 

mfnimo, máximo e médio, respectivamente 298, 698 e 668 1 depreende-se que 



-, 

os funcionários ganham salários irrisÓrios, muito inferiores ao salário 

, - -rrrrnimo, ou nao estao corretos os dados apresentados. 

2.3. - Taxação anual. 

Do total de cidades que deu-a informação, l4io não tem ta 

-xaçao. 

As informações relativas a taxação foram dadas em formas 

-di vE;r:c;e:; né:u poE sibili tando uma comparaçao. 

Das informações enviadas, a relativa à cidade de Mossa 
/ . 

ró, que remeteu um exemplar do q)di·go tributário como anexo merece des 

taque. A publicação enviada é cÓpia de lei ·municipal recente· de nº 17/ 

77 de 29.12.1977, e dispÕe sobre·o sistema tributário do MunicÍpio de 

Mossoró. Com. referência a lixo e limpeza ·púbLica_, cónsta o seguinte: 

A pg. 9'8: "VIII- Taxa de se:r:-viços urbano?. 

1: Coleta de lixo. 

:1' 

a) para ~s imÓvei~- ~difiçados, por metros quadrado de 
, 
arsa construidá 0,3io da UFA (l) 

2. Limp~za pÚblica - por unidade imobiliária autônoma: 

a) Po~ met~ de testada db imóvel não edificado, consid~ 

.rando uma área_mÍnima de 12m
2 

(doze metros quadrados), 

lote padrão 'do municÍpio ••••• · ••••• 

Obs: 1 - LFR . é o valor de referê'ncia regulamentado pelo decreto federal 
nº 81.615/.7B. 

A partir de maio de 1978, pelo per{odo de 1 ano a UFA terá os 
_seguintes valores : 

Região Nordeste - Cr$ 813,00 (oitocentos e treze cruzei 
ros). 

RegiÕes metropolitanas de Recife e Salvador - Cr$ 900,30 
(n~vecentos cruzeiros e trinta centavos). 

Minas Gerais -Cr$ 1.150,70 (hum mil cento- e cinquenta 
cruzeiros e setenta centavos). 



zembro de 1977. 

Preços pÚblicos 

04- Remoção de entulhos ejou metralhas até 4m3, por cada 

-operaçao, 5rY/o da U.F.R." 

2.4. - Arrecadação anual com a taxação. 

mÍnima - 29~'000 

máxima- 1.700.000 

média 811.721 

A arrecadação anual média, com a taxação, equivale a 35io 

da despesa total média anual. 

Considerando-se as observações do item 2.2, depreende-se 

que representa uma percentual inferior a 35io. 

2.5. - Legislação especifica e regulamentos, 

De 8 cidades que apresentaram d a d o s 1 3 (38io) tem legi~ 

lação especifica e regulamentos. 

2.6. - NÚmero de funcionários e empregados. 

A observação dos dados levantados permite estabelcer que 

naó há,nas 7' cidades que responderam ao levantamento ,proporcionalidade en 

tre nº total de funcionários atuantes no setor e população da cidade. 

A quantidade de funcionários com relação ao total de habi-

tantes da cidade, por 10.000 habitantes ,asstHhiu os seguintes valores: 16-; 

15, 9, 22, 18, 37, 9 e 4, com uma média de 12 funcionários por 10.000 ha 

bitantes. 

Em termos médios, 5io dos funcionários trabalha na adminis 

tração dos serviços de limpeza pÚblica, 8lio na coleta, varrição e capina -



em outrDc-i serviços ,incl~ 

sive manutenção de veículos que em geral é contratada. 

Das capitais, apenas duas deram as informaçÕes solicitadas. 

Nessas cidades, o nº médio de funcionários por 10.000 habitantes urbanos 

foi 19. Este valor indica um melhor atendimento do serviço de lixo nas ca 

pitais do que nas outras cidades, principalmente se levarmos em conta a 

quantidade atÍpica de funcionárias existente em uma das cidades. 

_,. 

Com relação a distribuição dos funcionários por tipo de 

serviço nb:o fni. 1 'o:-.sf vel elaborar j nformação, porque os dacjo~-:; levanta 

dos apresentEm inconsist~ncia. 

2.7. - Tipos de serviços prestados. 

Relativamente aos serviços prestados à coletividade, em 

1000/o das capitais é feita varrição de logradouros, capinaçãa de ruas e 

poda do árvores. Também nas cidades de porte médio estes serviços são efe 

tuados em 10ryjo das cidades, excetuada a poda de árvores que é 

em 8&/o das cidades, pelo serviço de limpeza pÚblica. 

executada 

A remoçao de monturos também é feita nas capitais e nas 

cidades de porte médio. 

Relativamente a outros serviços prestados, merece desta 
~ 

que a remoçao de animais mortos, e limpeza de praias,feitos nas capitais. 

Também está sendo feita, embora em pequena escala, a raspagem e lavagem -

mecânica das ruas nas capitais. 

3. - Coleta e transporte do lixo. 

3.1. - Residências coletadas. 

Não houve informação disponÍvel relativa às capitais. 

Nas cidades de porte média, a variação do percentual foi 

muito grande, de 17'/o a 1000/o, sendo a média, de coleta residencial, de 69ojo. 
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3.2. - Recipicnt8 padroni7edo. 

Não existe recipiente padronizado em cidades de porte 
, 

me 

dia ou capitais. 

3.3. - Frequência média de coleta. 

A frequência médit:Y· da coleta nas cidades de porte 

varia de l coleta semanal até a coleta diária. 

médio 

Nc1~, cidad8::; ele porte 111Édio o frequência mais comum é a 

bisemanal e nas capitais, em dias alternados perfazendo 3 coletas sema 

nais. 

3.4. - Area coletada. 

Os dados coletados não foram considerados devido às incon 

gruências existentes quando relacionados com os do item 3.1., "total de 

residências coletadas ~· 

3.5. - Comprimento de ruas coletadas. 

Os dados levantados foram insuficientes para formação de 

informações, a não ser a,de que o controle da coleta não dispÕe de con 

trole simples de ser consu~tado para levantamento de dados. 

3.6. - Coleta especial para indÚstria, comércio e hospitais. 

As informoçÕes relativas às capitaiS 
~ 

nao podem ser desen 

volvidas por falta de dados • 

. Nas cidades de porte médio, há coleta especial para lixo 

comercial em 37,5% dos casos, não havendo em nenhum caso coleta especial 

para indÚstrias. Há coleta especial para hospitais em 2~/o das cidades. 

3.7. -Equipamentos de coleta. 



8 sendo os valores mÍnimo e máximo, respectivamente 2 e 25. Esses auto

motores são considerados em estado regular ou bom. Seo usados comumente 

caminhÕes abertos comuns e com caçamba, carroções puxados por trator, e 

caçambas basculentes. Em 2~/o das cidades são usados equipamentos mais 

sofisticados co~o caminhÕes compactadores, caminhÕes guincho, enchedei 

ras e guindastes. 

i\as cepi tais, a s-í'tuação relativa a equipamentos é bem 

mais complexa, e.=:sernelhando-se à situação da menor parte das cidades de 

Nas capitais observadas o nº médio de auto-motores foi 88. 

4. - Destino final do lixo. 

A forma institucionalizada de destinação final do lixo,nas 

cidades de porte médio, é o simples descarregamento do material coletado 

em áreas prÓximes a cidade (depÓsitos a céu aberto). 

Em apenas uma dessas cidades existe uma preocupaçeo em 

enterrar o lixo em vala3. Em outra cidade, o lixo é queimado e, enfim, 

noutra, o lixo é distribuído para ser usado in natura, como adubo em 

granjas. 

Em resumo, o destino final dado aos resÍduos sÓlidos, em 

relação ao total de cidades de porte médio é o seguinte: 

depÓsito a céu aberto •.........•.. 7~/o; 

distribuição para adubo de granjas 1~/o; 

queima nos locais de deposição .•.. 10% 

enterramento em valas com recobri-

menta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1()0/o 

Das soluçÕes adotadas, apenas 1~/o tem possibilidade, de 

pendendo de como esteja sendo efetuada,de ser adequada. 



r, -. ' 
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Nas capi taü;, devido provavelmentEo a maior quantidade cxi:::_ 

tente de lixo, existe uma preocupação em dispor esses resÍduos em aterros 

controlados. Para uma parte do material coletado é usada também a técnica 

de obtenção de composto em células becari. 

5. - InformaçÕes complementares. 

Do levantamento c~pstou uma questão de resposta livre. Os 

dados enviados, apresentados no quadro 5, embora em pequena quantidade 
, 

h:!í: ur,1 conte:_· co ·i nforrnacional bE:íTI interessantR apesr:r de consto~ uma 

Única VEZ pe.ra c conjunto de cidades. Dessas informaçÕes pode-se estabo 

lecer o seguinte conjunto de considerações: 

o uso de caçambas estacionária permite com economia de veí 

culos auto-motores possibilitar uma maior flexibilidade 
.. 
a 

frota de coleta; 

há uma tendência de atendimento melhor às ruas pavimenta -

das da cidade; 

o lixo é bem aceito como adubo em granjas e provavelmente 

o composto, se produzido, será bem aceito; 

há necessidade de conscientização dos problemas sanitários 

causados pelos resÍduos sÓlidos, ~uando inconvenientemente 

tratados; 

as técnicas de racionalização da coleta, permitem aumento 

da produtividade resultante do trabalho; 

os recursos econômicos e financeiros necessários a me lho 

ria e manutenção dos serviços de limpeza pÚblica são insu-

ficientes; 

a incineração, pelos problemas de poluição que causa é de 

saconselhada como solução para destinação final do lixo; 

são recomendáveis, para destinação final dos resÍduos sÓli 



dus, a recuperação (salvamento) de materiais aproveitáveis, 

a compostagem e o aterro sanitário complementar; 

existem constataçÕes de coeficientes relativos a produção 

de lixo, indicando produção baixa por habit.ante (0.445 kg/ 

hab x dia) e pêso especÍfico ligeiramente elevado: 253 

kg/m3. 

_ .... 
6. - Problemas sentidos pelos executores dos serviços de limpeza pÚblica. 

[)::; 8xccutm'e.::; dos serviços de limpeza pÚblica indicaram pr~ 

blemas sentidos e soluções relacionadas no·· quadro 6. 

Para o conjunto de cidades de porte médio ficou caracteriz~ 

do por informação livre, que a totalidade das comunidades tem o mesmo ti 

po de problema que pode ser descrito sumariamente da seguinte forma: 

deficiência de educação sanitária da coletividade; 

racionalização inadequada dos serviços; 

falta de qualificação do pessoal; 

deficiência de equipamentos; 

insuficiência de recursos humanos e equipamentos; 

insuficiência de recursos financeiros. 

As soluções apontadas se prendem quase que,~· exclusivamente 

a indicação de aquisição de equipamentos. 



A N E X O lli 

Modelo de formulário de elementos para controle dos 

sistemas de res{duos sÓlidos sanitários em operação 

no N~rdeste, a ser aplicado junto aos setores das 

entidades municipais encarregadas do serviço de lim 

peza pÚblica da cidade. 
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Elementos para controle dos sistemas de resÍduos sÓlidos sanitá 

rios em operação no Nordeste. . • • • • . • • . . • • • • . • • • . • . . • • . • . • • • • • • • AIII 03 



operação no Nordeste. 

1. Identificar o sistema. 

1.1 Estado ---------------------------------------------------------------
1.2 MunicÍpio ____________________________________________________________ ___ 

1.3 Cidade/distrito __________________________________________________ _ 

1.4 Quem opera o sistema -----------------------------------------------

2. rornecer cedas basicos ~e f~ncionamento do sistema. 

(redefinir em função de estudos que deverão ser efetuados, em con 

junto, pelas e~tidades atuantes em res{duos sÓlidos sanitários). 

2.1 Ano provável e população de alcance em função do sistema· e eq . .dp~ 

mentos projetados. 

2.2 Percentual de população atualmente atendida 

2.3 Prod:...:ção de lixo''per capi ta_''---------------------------------------

2.4 Deficiência mensal atual ou lixo mensal sem cuidados sanitários. 

em toneladas. ton. --------------
Faltando: a) coleta e transporte ton. 

b) destino sanitário ton. 

c) ton. 

2.5 Maior produção diária de lixo da cidade durante o ano, em ton. 

_______ ton. _____ / __ ~A-
dia mes 

! __ _ 
ano. 

2.6 Nº total de funcionários ------------
funcionários da administração ----------
funcionários da operaçao ----------------

2.7 Relação de ve{culos e equipamentos/Ano/Estado de conservaçao. 
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3. Explique necessidades do sistema. 

3.1 Equipamentos e veiculas. 

3.2 Educação sanitária da população. 

3.3 Treinamento de servidor. 

Classe de servidor Tipo de treinamento Quantidade 
--------------------------~ 

3.4 Pessoal a contratar. 

Tipo de servidor (especificar) Quantidade 

3.5 Situa~ão financeira (baseada no Balanço do Último exercicio). 

Saldo do exercicio anterior----------------------------------------
Receita orçamentária 

----------------------------------------·------
Receita extra orçamentária _________________________________________ _ 

Despesa orçamentária 
--------------~~------·-----------------------

Despesa extra orçamentária ---------
Saldo para o exercicio seguinte 

-----------------------------------
Despesa prevista para o próximo exercicio 

------------------------
Necessidade para o exercicio seguinte 

-----------------------------
3.6 Outras necessidades do sistemas 

-------------------------------------

4. Informar sobre o controle sanitário dos sistemas. 

4.1 Frequência da coleta - nº de vezes por semana 

4.2 Aspecto das ruas ----------------
4.3 Quantidade de rotas existentes na cidade: 

grande _____ , regular ________ , pequena. 



AIII 0~3 

4. 4 Orige:o, e destino do lixo. 

Orige~ Destino do lixo Adequacidade 

domiciliar· ---------------------------------------------------------
hospitalar 

-----------------------------------------------------------
de logradouros ----------------------------------------------------
indu.:::trial ----------------------

L.5 Exist:Ênciu de anirT,éil usundo o lixo corno alimento: 

Loco L 

~.6 Existência e quentidade aproximada de catadores de lixo. 

4.7 Exist~ncia de poluiç~o pelo lixo. 

Local Tipo de poluição 

5. InformaçÕes complementares. 

5.1 O que é feito com o lixo coletado? 
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5.2 Quais os principais problemas do serviço de lixo e limpeza ptJ

blica da cidade e como serão solucionados? 

5.3 Outras informeçÕes. 
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