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RESUMO: O presente estudo consiste no mapeamento e identificação dos 

pontos de descarte irregular de resíduos sólidos na área urbana do município 

de São Luís – MA, a fim de analisar a situação atual da disposição em locais 

indevidos, visando apresentar soluções que se enquadrem na gestão de 

resíduos do município. O levantamento de dados ocorreu na área urbana da 

cidade, contemplando um roteiro de 274,53 Km. O que resultou na localização 

de 183 pontos com características de descarte irregular, distribuídos em 

terrenos, vias, calçadas e canteiros. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Descarte Irregular, Gestão de Resíduos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Constituição Federal (CF) de 1988 em seu Art. 30, a 

prestação dos serviços essenciais de limpeza urbana é obrigação de todos os 

municípios brasileiros assim como da sociedade e deve atender 

satisfatoriamente à população da cidade, preservando as condições básicas de 
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saneamento e limpeza. Contudo, essa não é a realidade em grande parte do 

Brasil, visto a dificuldade de viabilizar estes serviços de maneira adequada 

para toda a população.  

A limpeza urbana é considerada um dos setores do saneamento 

básico. Sua qualidade impacta diretamente na saúde da população e nos 

recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. A 

interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é hoje 

bastante evidente, o que reforça a necessidade de integração das ações 

desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida da população 

brasileira (IBAM, 2001). 

No Brasil, cabe ao poder público municipal o gerenciamento dos 

resíduos produzidos em sua delimitação. Segundo a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB), em 2008, 50,8% dos municípios brasileiros 

realizavam destinação final inadequada de resíduos, normalmente dispostos a 

céu aberto.  

Em se tratando de coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, 

em 2008, a PNSB identificou que dentre os 10.147 municípios onde existia 

oferta do serviço, em 52,14% deles a coleta era feita no núcleo (centro da 

cidade), enquanto nos outros 47,86% dos municípios a coleta atendia o centro 

e os demais bairros. Em relação a coleta dos resíduos sólidos provenientes de 

atividades comerciais, apenas 52,55% dos municípios ofereciam este serviço, e 

quanto a coleta de resíduos industriais não perigosos, somente 20,55% das 

cidades do país dispunham desta atividade. 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014), o estado do Maranhão gerou no ano 

de 2014 uma quantidade de 7.209 toneladas de Resíduos Sólidos por dia, 

sendo que, apenas 4.280 toneladas, correspondente a 59,37%, foi coletada, e 

somente 1.379 toneladas, que representam 32,22%, foi destinada de forma 

ambientalmente adequada. 

Passando para a esfera Municipal, o Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento SNIS (2013), em seu Diagnóstico do Manejo 

de Resíduos Sólidos Urbanos, informa que em 2013, foram destinadas ao 
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aterro do Município de São Luís, 707.495,90 toneladas de resíduos. Sendo 

513.243 toneladas de resíduos domiciliares e públicos, equivalentes a 72,54%, 

e 194.252,90 toneladas de resíduos de construção civil, com representação de 

27,46% do total. 

Segundo o SNIS (2013), o Município de São Luís é atendido em 

100% pelos serviços de coleta de resíduos. Contudo, a julgar pelos dados da 

PNSB e ABRELPE, os quais afirmam nos seus relatórios, em 2008 e 2014 

respectivamente, que mesmo ocorrendo a prestação dos serviços de coleta 

nos municípios, nem todos os resíduos gerados são efetivamente recolhidos, 

restando assim uma porcentagem de resíduo não coletada. 

Essa porcentagem pode ser facilmente identificada em números 

através da diferença entre o total gerado, subtraído do total coletado e 

destinado. Por via de regra e força de legislações, todos os resíduos devem ser 

destinados ambientalmente de forma adequada. Porém, se estes resíduos não 

são coletados e nem destinados podem estar sendo dispostos em locais 

inadequados, trazendo assim transtornos ao meio ambiente e à população em 

geral. 

 

1. A URBANIZAÇÃO NO BRASIL E O CRESCIMENTO DESORDENADO 

DA POPULAÇÃO 

 

Santos (1994) descreve que, até 1930 a industrialização no país 

avançou e não se delimitou apenas à implantação de fábricas ou a 

modernização de processos, mas também à implantação da rede ferroviária, 

ampliação de portos e criação de meios de comunicação, gerando assim 

influxo do comércio internacional, formas capitalistas de produção, trabalho e 

consumo. Somente na década de 40, o crescimento da urbanização ocorre de 

maneira mais acelerada. E a partir da década de 70 mais de 50% da população 

já habitava em cidades, onde era possível ter acesso a saúde, educação, 

transportes, saneamento e empregos melhores. Uma vez que, em 1950 o 

processo de industrialização entrou em uma nova etapa de bens duráveis, o 
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que promoveu mudanças significativas na paisagem urbana das cidades 

brasileiras. 

No período que compreendeu os últimos 70 anos (de 1940 a 2010), 

o aumento da população urbana ultrapassou 1.400%, enquanto a população 

rural teve pouca variação, mas vem decrescendo substancialmente a cada 

década. Diante deste cenário, a cidade passou significar o local onde as coisas 

se concentram, o consumo ocorre, a política é exercida, os negócios são feitos 

e as oportunidades de trabalho estão presentes.  

Com o avanço do crescimento populacional nas cidades foi 

necessário pensar no planejamento do desenvolvimento urbano. Foram 

instituídos então, a partir da década de 70, programas de desenvolvimento das 

cidades. O que estes programas não contemplavam era a caracterização de 

cada cidade, visto que, uma cidade que surgiu próxima a uma indústria, 

possuiria diferenças marcantes de outra cidade que fora desenvolvida com a 

finalidade de ser a capital de um estado. Sendo assim, o modelo de 

planejamento urbano não considerava as características específicas de cada 

região, e ao contrário, impunha que o tratamento dado fosse padrão para todas 

as cidades.  

Para regular o capítulo da política urbana instituído pela CF/88 foi 

então criada a Lei Federal nº 10.257/2001 que estabelece O Estatuto da 

Cidade. Em seu teor ela enumera as diretrizes gerais que devem ser 

observadas pela União, pelos estados e municípios para a implantação de uma 

política urbana, voltada a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da propriedade urbana e da cidade, o direito a cidades sustentáveis e o 

desenvolvimento de gestões democráticas nas cidades (SAULE, 2002). O 

Estatuto engloba especialmente: 

 A elaboração e execução do Plano Diretor pelos municípios;  

 O imposto progressivo no tempo sobre a propriedade urbana - 

IPTU 

 A organização das áreas urbanas ocupadas por população de 

baixa renda;  
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 Gestão democrática da cidade: audiências públicas, conselhos e 

conferências das cidades nas esferas nacional, estadual e 

municipal. 

Estando estas atribuições sob a responsabilidade do município, 

coube então a cada cidade gerenciar efetivamente seu desenvolvimento. 

Porém, isso somente veio ocorrer após algumas décadas de uso e ocupação 

desordenada do solo. Tal processo degrada o meio ambiente e afeta 

diretamente a população. Segundo Maricato (2001), é fato que o processo de 

urbanização brasileiro, sem o controle urbanístico, produziu um grande número 

de áreas irregulares e um espaço de grande ilegalidade na fiscalização das 

construções e usos do solo e de agressão ambiental. Foi o preço do 

crescimento econômico e desenvolvimento das cidades. 

2. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2.1. DEFINIÇÕES 

 

O termo resíduo sólido, na maioria das vezes, denominado de lixo, 

tem origem do latim “residuu”, que são as sobras de substâncias acrescidas de 

sólido para se diferenciar dos resíduos líquidos e gasosos (BIDONE, 2001). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua Norma 

Brasileira de Regulamentação (NBR) 10.004/2004, que trata da classificação 

de resíduos sólidos, apresenta a seguinte definição: 

3.1  resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 



REVISTA DO CEDS (Revista Científica do Centro de Estudos em Desenvolvimento 
Sustentável da UNDB) Número 5 – Volume 1 – ago/dez  2016 Periodicidade 
semestral. Disponível em: www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

 

6 
 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2014). 

A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e trata da gestão dos resíduos sólidos, bem como dos 

aspectos do gerenciamento dos serviços. Foi regulamentada por meio do 

Decreto nº 7.404/2010 e considera resíduos sólidos: 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou 

bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

Com essas definições percebe-se que o conceito de resíduos 

sólidos vem mudando ao longo dos anos. O que inicialmente era simplesmente 

considerado lixo, hoje pode ser enxergado como algo que possui valor 

agregado, uma vez que existe a possibilidade de ser reaproveitado. Isso 

depende de sua classificação e do comprometimento da população e dos 

setores públicos. 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO 

 

Para realizar a classificação de resíduos sólidos existem diferentes 

maneiras. Contudo, a mais tradicional é utilizar as orientações contidas na NBR 

10004:2004. A tabela 1 relaciona as classes de resíduos e suas principais 

características: 

Tabela 1/Classificação de Resíduos Sólidos conforme NBR 10004:2004 

CLASSE TIPO CARACTERISTICAS 

Resíduos classe Perigosos Inflamabilidade, Corrosividade, 
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I Reatividade, Toxicidade, Patogenicidade. 

Resíduos classe 

II A 

Não perigosos - 

Não inertes 

Biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

Resíduos classe 

II B 

Não perigosos - 

Inertes 

Quando submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, não 

tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor.  

FONTE: Adaptado ABNT (2004). 

 

Outra fonte de classificação pode ser a Lei nº 12.305/2010, porém 

essa classifica os resíduos apenas quanto à origem e periculosidade, contudo 

apresenta-se mais detalhada quanto aos resíduos sólidos urbanos. 

Para Zanta e Ferreira (2003), os resíduos sólidos de origem urbana 

(RSU) compreendem aqueles produzidos pelas inúmeras atividades 

desenvolvidas em áreas com aglomerações humanas do município, 

abrangendo resíduos de várias origens, como residencial, comercial, de 

estabelecimentos de saúde, industriais, da limpeza pública (varrição, capina, 

poda e outros), da construção civil e, finalmente, os agrícolas. As suas 

características variam de acordo com os aspectos sociais, econômicos, 

culturais, geográficos e climáticos, o que também diferenciam as comunidades 

entre si. Conhecer os aspectos biológicos, as características químicas, suas 

proporções de massa (compressividade) e gravimetria, são informações de 

grande utilidade para a escolha de tratamentos e técnicas de disposição final. 

 

2.2. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A gestão de resíduos sólidos urbanos busca a prevenção da 

poluição, evitando ou reduzindo a geração de resíduos e poluentes prejudiciais 

ao meio ambiente e à saúde pública (ZANTA e FERREIRA, 2003). O 
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gerenciamento deve então buscar processos de redução da geração na fonte, 

de reaproveitamento, tratamento e disposição final adequada. 

Em São Luís, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 

SEMOSP, é o órgão responsável pela limpeza urbana no município. Esta 

secretaria foi instituída através da lei municipal 3774/1998, e nesta época, 

nomeada de Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMTUR, sendo 

dividida em três superintendências técnicas (Infraestrutura, Urbanismo e 

Limpeza Pública), e uma Superintendência Executiva.  

  Em 2007, através da Lei Municipal nº 4825, houve a mudança da 

nomenclatura, passando de SEMTUR para SEMOSP, e a reorganização 

superintendências, que passaram de três para sete, e também foram 

subdividias em coordenações. Esta nova estrutura contemplou a criação das 

seguintes superintendências: Obras, Infraestrutura Viária, Saneamento Básico, 

Limpeza Pública, Iluminação Pública e Atividades Auxiliares.  

2.2.1. DESTINAÇÃO FINAL 

 

O primeiro instrumento legal voltado para preocupação de gestão e 

destinação dos resíduos sólidos foi a Resolução nº 307/ 2002 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que estabeleceu  diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Ainda que 

direcionada apenas para os resíduos da construção civil, foi um marco 

determinante para a gestão de resíduos, que carecia de orientações 

específicas quanto as atribuições nos envolvidos no processo. Esta resolução 

também determinou prazos para as administrações municipais e geradores de 

resíduos criarem planos de gerenciamento e cessarem a disposição 

inadequada de resíduos, além de estabelecer que dentre os resíduos sólidos 

urbanos, especificamente os resíduos da construção civil e volumosos, 

normalmente produzidos por atividades comerciais de grandes geradores, 

deveriam ser encaminhados às Áreas de transbordo e triagem de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos, conhecidas como ATT. Deste modo, 

configuraram-se as ATTs como locais para recebimento dos resíduos de 

grandes volumes e da construção civil, que antes vinham sendo dispostos em 
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áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas de 

preservação. O objetivo principal das ATTs é a triagem de resíduos inertes, o 

armazenamento temporário, quando possível, e a destinação para local 

adequado, sendo esta para reutilização, estocagem ou destino final.  

 Como os resíduos da construção possuem classificações diferentes, 

sua destinação também deve ser diferenciada, para que segundo suas 

características, possam ser utilizados em outros processos ou recebam o 

destino final. Em 2012, com a instituição da PNRS, algumas definições da 

CONAMA 307 foram adequadas por meio da Resolução 448, para alinhamento 

com a nova política de resíduos do país.  

Na tabela 2 são relacionados os tipos de destinação com a 

classificação dos materiais: 

 

 

Tabela 2/Tipos de destinação e classificação dos materiais 

CLASSIFICAÇÃO DESTINAÇÃO 

Classe A Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos  classe A de  

reservação  de material para  usos  futuros. 

Classe B reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura 

Classe C armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas 

Classe D armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas 

Fonte: CONAMA (2002) atualizada pela Resolução 448/12. 

Em 2004, foi publicada a ABNT NBR 15112, que estabelece as 

diretrizes para projeto, implantação e operação de Áreas de Transbordo e 

Triagem. Esta norma diferencia os locais para recebimento dos resíduos da 

construção civil, podendo ser em ATTs ou em pontos de entrega de pequenos 
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volumes, estando esta última integrada ao sistema de limpeza urbana e voltada 

para os pequenos geradores de resíduos. 

Em 2006 foi criado o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos, e o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de São Luís- 

MA, através da Lei nº 4653/2006.  

A partir dessa lei, ficou proibida no município de São Luís a 

disposição de resíduos da construção civil em áreas de “bota fora”, corpos 

d`água e cursos de água, passeios, vias e outras áreas públicas, áreas não 

licenciadas e áreas protegidas por Lei, devendo ser destinados ao aterro 

sanitário municipal os Resíduos na forma de agregados reciclados ou na 

condição de solos não contaminados. A Lei Municipal 4653/06 de São Luís, 

também é baseada NBR 12115, estabelecendo assim as mesmas orientações 

contidas nesta norma quanto à disposição temporária dos resíduos da 

construção em ATTs ou em pontos de entrega de pequenos volumes, 

utilizando para esses a nomenclatura de Unidades de Recebimento de  

Pequenos  Volumes  (URPV`s), destinado  ao recebimento  de  pequenos  

volumes  de  Resíduos  da  Construção  Civil  e  Resíduos  Volumosos,  

gerados  e entregues  pelos  munícipes,  podendo  ainda  ser  coletados  e  

entregues  por  pequenos  transportadores diretamente contratados pelos 

geradores 

Com o passar do tempo, o termo URPV foi substituído pelo termo 

ecoponto, que possui um conceito que vai além do recebimento de resíduos da 

construção civil e material volumo. Nestas unidades ocorre também o 

recebimento de material reciclável, que é encaminhado a cooperativas. Além 

disso, existe a humanização do trabalho de catadores, que podem ser 

contratados para trabalharem nos locais, viabilizando assim uma melhora de 

vida para estas pessoas. 

 

2.2.2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Em 2010, após 21 anos de discussões no Congresso Nacional, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, foi aprovada. Ela envolve a 

União, Estados e Municípios, assim como a sociedade para juntos buscarem 

uma solução para o problema dos resíduos sólidos que interferem na qualidade 

de vida dos brasileiros. A partir dessa lei, todos os resíduos sólidos passam a 

compartilhar um único modelo de gestão, é a ideia de responsabilidade 

partilhada, uma vez que todos são responsáveis pela preservação do meio 

ambiente. Cabendo aos entes políticos a elaboração e implementação dos 

planos de gestão de resíduos sólidos. 

 

2.2.3. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Além do problema de ocupação inadequada do espaço, o descarte 

irregular de resíduos pode ser interpretado como um hábito cultural. Áreas de 

“bota-fora”, ainda que proibidas pela resolução CONAMA nº 307/02 também 

são comuns. Normalmente esses lugares são conhecidos como pontos 

“críticos”, pois são locais conhecidos da população e do poder público, que 

recebem serviços de limpeza, porém não são erradicados, e com isso, voltam a 

receber descarte irregular, criando um ciclo. 

O resultado deste processo é a degradação das áreas que recebem 

os resíduos, o comprometimento da paisagem urbana, demonstrando que os 

responsáveis pelo descarte não estão preocupados com os custos que a 

população e o município assumirão por causa desta atividade (MORAIS, 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA URBANA 

 

Em visita realizada à SULIP, foi possível obter informações da 

metodologia operacional da limpeza urbana. A estrutura existente na 

superintendência contempla os recursos humanos para a coordenação, 

planejamento, fiscalização e controle dos serviços de limpeza. A execução 
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efetiva dos serviços se dá por uma empresa contratada, que atende com a mão 

de obra e os equipamentos necessários para realização das diversas 

atividades. Todo o fluxo operacional é regido pela SULIP, que separa as 

atividades em dois tipos de execução: planos de trabalho e ordens de serviços. 

Todos as informações obtidas na SULIP foram anotadas através de notas 

pessoais por entrevistas não estruturadas (conversas informais) e da 

observação de mapas. Também foram disponibilizados os relatórios de 

pesagens no período de janeiro a agosto de 2015 no formato de planilha 

eletrônica, uma relação de atendimento de ordens de serviços no mesmo 

período, e um arquivo no formato .dwg com o traçado das ruas do município e 

suas divisões operacionais. 

 

3.2. DEFINÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Como o estudo se propôs a ser realizado na área urbana do 

Município de São Luís, a delimitação foi feita através da sobreposição do mapa 

das áreas operacionais da SULIP com o mapa dos setores censitários do 

IBGE. Na consulta realizada à SULIP, foi possível obter informações dos locais 

com histórico de necessidade de fiscalização e limpeza regular, através da 

relação de atendimento das ordens de serviços. Com base nessas informações 

foi estabelecida a área para levantamento dos dados. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE DESCARTE IRREGULAR DE 

RESÍDUOS 

 

Para realizar o levantamento dos dados de maneira representativa, 

foi necessário diferenciar os locais que representam pontos de descarte 

irregular de resíduos dos locais que recebem algum descarte eventual ou 

temporário. As seguintes premissas foram estabelecidas para qualificar pontos 

de descarte irregular: 

 

 Local conhecido pela Prefeitura com histórico de necessidades de 

limpeza; 
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 Terrenos não murados, calçadas, vias e canteiros que contenham 

resíduos de origem, composição ou volume superiores aos 

resíduos domiciliares, quando equiparados; 

 Locais com volume excessivo de resíduos, que não seja possível 

realizar a remoção manual ou através de caçambas estacionárias. 

 

3.4. MAPEAMENTO 

 

3.4.1. RECURSOS 

 

Foram utilizados para mapeamento dos pontos um aparelho de GPS 

(Global Position System), da marca Garmin, modelo Etrex Vista HCX, 

formulário para cadastro dos locais, contendo campos para preenchimento das 

informações identificadas, um aparelho celular da marca Motorola, modelo 

XT1097, para registro de imagens georreferenciadas, um veículo e um fiscal da 

empresa contratada pela prefeitura para realizar os serviços de limpeza, a fim 

de facilitar as vistorias, descrevendo as caraterísticas dos pontos de descarte e 

a identificação dos locais na cidade. 

 

3.4.2. METODOLOGIA PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realiza de 10 a 12 de outubro de 2015. A 

metodologia estabelecida foi a de realizar um percurso para contemplar os 

locais identificados pela SULIP com histórico dos serviços de limpeza contidos 

na delimitação da área definida como local de estudo. Todos os locais visitados 

durante o roteiro que se enquadraram na caracterização dos pontos de 

descarte irregular de resíduos foram cadastrados através de preenchimento de 

formulário, captura de imagens georreferenciadas e marcação com 

coordenadas obtidas por aparelho de GPS. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1. MAPEAMENTO DOS PONTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O mapeamento dos pontos de descarte ocorreu no período de 10 a 

12/10/2015. Durante os três dias foram percorridos 274,53 Km, empreendidas 

cerca de 20h e localizados 183 pontos. Todos os dados identificados através 

de análise visual foram preenchidos nas fichas de inspeção, registrados com 

imagens georreferenciadas e extraídas as coordenadas através de GPS. A 

Figura 1 apresenta o percurso percorrido durante o levantamento de dados e a 

distribuição dos pontos. 

 Figura 1/Roteiro de mapeamento dos pontos de descarte irregular de 

resíduos. 

 

    Fonte: Acervo do autor. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO VISUAL DOS RESÍDUOS 

 

A caracterização visual permitiu conhecer quais os resíduos em 

maior predominância nos locais visitados, classificados de 1 a 9, o que permitiu 

caracterizar os dados de maneira a criar um índice de incidência de resíduos, 

bem como estimar os possíveis níveis de tipos de disposição e origem. Todos 

os locais visitados foram registrados nas fichas de inspeção, e foi feito um 

banco de dados de imagens e pontos de GPS. 
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4.3. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

O processo de análise dos dados foi a atividade que demandou mais 

tempo neste estudo, visto que foi necessário reunir os dados coletados em 

campo, validá-los e processa-los em softwares específicos, para assim poder 

proceder com as análises. O levantamento de dados resultou em: 

 

 Fichas de cadastros com dados dos locais visitados; 

 Fotos georreferenciadas dos locais visitados; 

 Cadastro dos locais visitados através de aparelho GPS. 

 

Os dados foram manipulados em Excel e MapInfo e o resultado foi 

uma planilha com todos os dados obtidos em campo acrescidos da localização 

obtida via GPS e base de dados da SULIP, com informações das áreas 

operacionais. A partir daí foi possível fazer a análise das informações coletadas 

baseados em suas localizações. 

 

4.4. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A partir da análise dos resultados foi possível estabelecer o cenário 

atual da disposição irregular de resíduos no município. A análise destes 

resultados também auxiliou na proposição de soluções para o atual modelo de 

gestão de resíduos do município. 

 

4.4.1. NÚMERO DE PONTOS POR BAIRRO 

 

Após concluída a pesquisa de campo e o processamento dos dados, 

o novo passo para o desenvolvimento do estudo de caso ocorreu de forma a 

contabilizar a quantidade de pontos de descarte irregular de resíduos e qual a 

sua incidência em cada bairro, setor e área. Dentre os bairros, os destaques 
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vão os Bairros do Olho D’Agua, Calhau e Renascença, que juntos possuem 36 

pontos, representando 19,67% do total amostrado. 

 

4.4.2. TIPOS DE RESÍDUOS 

 

Dos 183 pontos cadastrados, foram somadas as incidências de tipo 

de resíduos predominantes, resultando assim em 595 ocorrências registradas. 

Em porcentagem, 23,87% dos registros apresentavam a presença de entulho, 

23,19% continham resíduos provenientes de poda de arvores e 13,61% 

possuíam resíduos orgânicos, o que representa 60,67% do percentual 

amostrado, os demais 39,33% dos resíduos identificados foram: madeira, 

gesso, material de capina, papel, móveis, plástico, areia, material eletrônico, 

metal, pneus, material contaminado, vidro e cimento.   

 

4.4.3. TIPOS DE ORIGENS 

 

Quanto ao tipo de origem dos resíduos, identificou-se que 52,04% 

dos resíduos possuem origem domiciliar, na maioria dos casos de resíduos 

orgânicos e materiais de poda e capina; 43,26% com característica de 

construção civil, em geral oriundas de pequenas reformas; 4,70% de origem 

comercial, referente a embalagens de papel, plástico e caixas de papelão.  

 

4.4.4. TIPOS DE DISPOSIÇÃO 

 

No que tange ao tipo de disposição dos resíduos, verificou-se que 

62,74% da disposição ocorre em terrenos. Alguns desses locais são terrenos 

particulares sem muros ou com muros quebrados, outras áreas são terrenos 

públicos desocupados, e também existem casos de deposição em beiras de 

estradas, córregos e rios. O levantamento também constatou que 18,87% das 

deposições ocorrem em calçadas, 17,45% em vias e 0,94% em canteiros. A 

soma dessas porcentagens corresponde a 79 pontos da cidade em que os 

resíduos além de estarem dispostos de forma inadequada, estão visivelmente 
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atrapalhando as atividades rotineiras da vida urbana, como andar em calçadas 

e trafegar em vias. O descarte em vias e calçadas está na mesma proporção, e 

o descarte em canteiros tem a menor incidência.  

 

5. SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

A apresentação de propostas aplicadas à realidade da atual situação 

da gestão de resíduos no município se divide em soluções operacionais e não 

operacionais. No primeiro caso, são relacionadas sugestões para aplicação 

direta na maneira de realizar as atividades de limpeza. Já as medidas não 

operacionais são apontadas como procedimentos administrativos e legislativos, 

que abrangem mudanças de hábitos e busca por adequações de 

procedimentos. 

 

5.1. SOLUÇÕES OPERACIONAIS 

 

5.1.1. ESTUDO CONTINUADO DA DINÂMICA DA DISPOSIÇÃO 

IRREGULAR 

 

O estudo continuado permitirá relacionar dados históricos com o 

aparecimento de novos casos, catalogando informações como tipos de 

resíduos, disposição, frequência de geração, etc. O resultado desejável do uso 

desta solução é a possibilidade de conhecer as características do surgimento 

de pontos de descarte. Sua viabilidade se dá pelo motivo de que é necessário 

compreender o entorno do local em que os resíduos estão sendo depositados.  

 

5.1.2. ESTABELECER UMA SETORIZAÇÃO E FREQUÊNCIA REGULAR DE 

COLETA 

 

Os dados levantados demonstraram que a disposição irregular está 

pulverizada em toda a cidade. Diferente da coleta domiciliar, que é realizada 

em frequências regulares, a coleta de resíduos inertes é executada via ordens 
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de serviços da fiscalização, que identifica a necessidade de limpeza nos locais 

e repassa para a empresa contratada. Com um mapeamento atualizado dos 

pontos de descarte e conhecendo a sua frequência de geração, será possível 

estudar possibilidades de enquadrar a coleta dentro de frequências de 

atendimento.  

Para o caso específico dos pontos de descarte irregular, é relevante 

estudar uma setorização roteirizada dentro das frequências de atendimento aos 

locais. Esta medida otimizará a coleta, visto que uma região especifica será 

atendida dentro de uma frequência determinada, e existirá uma regularidade de 

limpeza nos pontos críticos. Este procedimento pode ser implantado de curto a 

médio prazo e se daria em dois momentos:  

 

1. Através do estudo da frequência de disposição de resíduos nos 

pontos conhecidos; 

2. Análise dos pontos próximos que podem ser atendidos dentro de 

uma mesma frequência. 

 

Para auxiliar o estudo das frequências, pode-se estabelecer um nível 

de necessidade de limpeza, em que no nível 1 estariam os locais com maior 

frequência de atendimento e em ordem crescente, outros níveis seriam 

enquadrados conforme a frequência de atendimento diminuísse: 1 – diária; 2 – 

alternada; 3 – semanal. 

Através do cruzamento dos pontos com frequência de atendimento 

semelhantes e análise dos pontos próximos, pode ser estabelecida uma 

roteirização para coleta dos resíduos de maneira regular. A elaboração de um 

plano de coleta setorizada de resíduos diferenciados poderá apresentar desde 

melhor planejamento para atender os serviços, até à melhor qualidade de 

atendimento dos serviços de limpeza. 

5.1.3. IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E ÁREAS DE TRANSBORDO E 

TRIAGEM 
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A resolução Conama 307, estabeleceu desde 2002 que devem ser 

estudadas as possibilidades de ATT e URPVs, para evitar que ocorram 

lançamentos de resíduos em locais indevidos, contudo, em São Luís 

atualmente não existe nenhuma área utilizada para recepção e triagem dos 

resíduos em consonância com a as orientações contidas na Resolução e 

Normas vigentes, e dessa forma, todo o material coletado é encaminhado ao 

aterro do município para destino final. Sendo assim, de suma importância 

estudar a possibilidade de implantação de ATTs ou URPVs.  

Contudo, é necessário também o estudo de outros fatores, como a 

possibilidade de acesso ao local, os impactos que trará à população do 

entorno, quantidade de resíduos que será possível receber e armazenar e raio 

de atendimento à população. O objetivo principal da implantação de um 

ecoponto ou ATT é a erradicação do descarte irregular de resíduos. As 

principais características de um ecoponto são: 

 

 Recebimento de pequenos volumes (cerca de 1m³ por 

pessoa/dia); 

 Recebimento de madeira, entulho, podas de arvores, grandes 

objetos, resíduos recicláveis e resíduos de pequenas obras e 

reformas; 

 Segregação de resíduos no local, para destinação adequada; 

 

Quanto as ATTs, estas estão vinculadas aos grandes volumes de 

resíduos da construção civil e também tem o objetivo de erradicar a destinação 

irregular causada por geradores e transportadores. Estes locais também 

podem ser usados como pontos intermediários para transbordo dos resíduos 

diversos coletados pelo próprio município, otimizando assim, o processo de 

transporte até o aterro, o que aumenta o tempo de disponibilidade para 

atendimento dos serviços de coleta. Esta iniciativa se enquadra com a 

necessidade atual da gestão de resíduos do município, visto que está alinhada 

com a PNRS, no que diz respeito a redução dos resíduos destinados ao aterro 

e a busca por reutilização e reciclagem dos resíduos. O resultado esperado 
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com essas medidas é a erradicação de pontos de descarte no entorno dos 

locais em que sejam implantados ATTs ou ecopontos, e a segregação 

adequada dos resíduos, para que possam receber a destinação adequada. 

 

5.2. SOLUÇÕES NÃO OPERACIONAIS 

 

5.2.1.INVESTIMENTO EM EDUAÇÃO AMBIENTAL 

 

O poder público deve trabalhar com campanhas de mobilização 

social. Quando possível articular ações com outras secretarias, como as de 

saúde e meio ambiente, visto que o problema dos resíduos ultrapassa as 

barreiras da organização territorial, chegando a afetar a qualidade de vida da 

população e o meio ambiente. Esforços na área de educação ambiental 

também podem ser feitos através de parcerias com entidades privadas ou 

outros setores da administração pública.  

 

5.2.2. APLICAÇÃO DE LEIS 

 

O poder de fiscalização da administração municipal tem que ser 

colocado em prática. A lei 4653/2002 estabelece procedimentos para 

penalização das ações que estejam em desacordo com as orientações por ela 

contidas. Estas penalidades devem ser postas em ação, afim de atingir os 

causadores dos problemas relativos ao descarte irregular, independente se são 

ou munícipes. Outra lei municipal que pode ser usada é a nº 4590/2006, lei de 

muros e calçadas. A qual estabelece que todos os terrenos, com ou sem 

edificação, devem ser fechados por muros e ter calçadas construídas, sob 

pena de desapropriação do terreno em caso de oferecer risco à população.  

 

5.2.3. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

A lei 12.305/10, estabeleceu que os municípios devem atualizar o 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, regido até 
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então pela resolução Conama 307. A elaboração deste novo plano deve conter 

o diagnóstico da situação dos resíduos gerados no município. Atualmente o 

plano municipal de gestão integrada ainda não está em vigor e enquanto isto 

ocorrer, pode-se considerar que o município permanece desatualizado quanto 

às políticas públicas atuais. Desse modo, faz-se de extrema urgência a 

implantação deste plano. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de haver legislação, normas e resoluções que norteiam a 

gestão de resíduos por décadas, muitos problemas ainda não conseguiram ser 

resolvidos. Questões de interesse público, cultural ou simplesmente normativo 

podem ser as causas dos maiores problemas vinculados ao descarte irregular 

de resíduos em terrenos, vias, calçadas e canteiros. A realidade do Município 

de São Luís não é diferente de outras cidades do Brasil. E os problemas 

vinculados à limpeza urbana precisam ser resolvidos em caráter de urgência. 

Este estudo mapeou e analisou a distribuição dos pontos de 

descarte irregular de resíduos sólidos na área urbana de São Luís, e identificou 

que esta pratica ocorre em praticamente todos os bairros da cidade. Apesar de 

haver esforços do poder público em coletar os resíduos e atender as 

solicitações dos munícipes, trabalhar somente em caráter de demandas e sem 

conhecer práticas que visam a otimização de processos faz com que os 

serviços de limpeza funcionem num processo cíclico e infinito, onde o lixo é 

descartado em qualquer lugar da cidade, a prefeitura faz a limpeza, e quando 

dá as costas, mais lixo volta a ser descartado no mesmo local. 

Mesmo existindo políticas públicas que se estendem de maneira 

ampla diante do cenário da limpeza urbana, não adianta de nada possuir a 

regra e não a colocar em prática. A Sendo a gestão de resíduos sólidos 

urbanos uma competência do município, cabe a ele tomar as medidas 

corretivas para a erradicação de problemas, quer sejam eles de caráter 

operacional, quando precisam ser mobilizados mão de obra e equipamentos 

para cumprir as tarefas de limpeza, ou em caráter não operacional, em que 
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devem ser aplicados o poder da gestão e mobilização de pessoas, quer sejam 

por medidas educativas, normativas ou punitivas. 

A combinação das ações operacionais e não operacionais, vinculado 

a um plano de gestão integrado pode ser a melhor solução para o município. 

Pelo menos esta é a política atual que se deve ser seguida, conforme a Lei 

12.305/10, sendo assim, cabe ao município reunir esforços para ampliar as 

suas capacidades de atendimento aos problemas que visivelmente estão 

relacionados a geração de resíduos e o seu destino final adequado. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se ampliar a área de 

mapeamento dos locais de descarte, passando também para a área rural, e 

realizar um estudo com maior duração para entender melhor os motivos da 

geração de resíduos, buscando propor soluções direcionadas para cada tipo de 

descarte. 
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