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APRESENTAÇÃO
O presente estudo compõe um dos instrumentos de planejamento para a gestão
municipal de resíduos sólidos do município de Salitre, o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Os objetivos desse, estão de acordo com os
descritos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e com o Decreto
Federal n° 7.404 de dezembro de 2010. Os aspectos regulamentados por essas legislações,
buscam principalmente tratar da saúde pública, sustentabilidade ambiental, e tratamento de
resíduos sólidos urbanos (RSU).
O PMGIRS, apresenta uma estratégia contendo propostas, ações e metas para
embasar a gestão de resíduos sólidos para os próximos 20 anos no município. A análise de
fatores como a coleta, transporte, destinação e disposição final dos RSU, são os principais
pontos observados para caracterizar a situação atual do manejo na cidade, que balizam a
formulação das metas para atender as exigências legislativas e a salubridade ambiental.
Inerente as etapas na gestão de resíduos no município de Salitre, observou-se
que em algumas as condições de realização do serviço era satisfatória, e em outras não,
sendo discorrido ao longo do plano todos esses itens, relativos a coleta, transporte,
tratamento e disposição. Dessa forma, sendo a Prefeitura Municipal de Salitre, uma das
principais responsáveis pela gestão de resíduos no município, está será basilar na execução
das ações contidas nesse plano, com sua devida aprovação em Audiência Pública, na
presença de moradores, representantes de entidades de classe, vereadores, estudantes,
associações, representantes de organizações ambientais e entre outros.
Após a implementação das ações, prevista para o horizonte desse projeto, é
esperado que sejam efetivadas a disposição ambientalmente correta dos rejeitos, a prática
da reciclagem, a inserção social dos catadores de materiais recicláveis e a universalização
dos serviços de limpeza urbana. Nesse rol, em atendimento as exigências da PNRS, o
incentivo de tecnologias limpas deverá sempre fazer parte das ações que visem minimizar
os impactos ao meio ambiente, por parte dos órgãos de planejamento e licenciamento
ambiental do município, contribuindo para adoção de padrões sustentáveis na produção e
consumo de bens e serviços.
A elaboração do presente documento, realizada pela Sociedade Empresarial
Limitada Magma Engenharia e Consultoria Ambiental, com apoio do Governo Municipal de
Salitre, buscou a todo momento produzir um estudo pautado nos mínimos detalhes, com a
utilização de tecnologias, ensaios de campo, entrevista com participação da sociedade,
ampla pesquisa em literaturas e sites de órgãos especializados.
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1 INTRODUÇÃO
O fenômeno do lixo está presente na produção do território ocupado pelo
homem desde as mais antigas civilizações, sendo, em muitos casos, fator determinante para
a organização do espaço geográfico (LINS, 2017). Nos últimos anos, o processo de
industrialização e urbanização, aliado ao crescimento econômico e à cultura de consumo de
massa, ampliou a geração de resíduos na sociedade contemporânea, em sua maioria sem
destinação final adequada, conforme Lins (2017).
No Brasil, o rápido processo de urbanização, com a transferência da população
do campo para a cidade, em sua maior parte, refletiu na construção desorganizada e
desprovida de infraestrutura nos espaços urbanos, agravando a problemática dos resíduos
sólidos no país. Ainda na visão de Lins (2017), o acúmulo de Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU), ameaça a cada dia as condições de vida nas cidades, com elevados custos sociais e
ambientais.
Em função das modificações acarretadas sobre o meio ambiente e em busca da
sustentabilidade, instrumentos legislativos se tornaram imprescindíveis para conter e
regulamentar as atividades potencialmente poluidoras. Dessa forma, após vinte anos de
tramitação no Congresso Nacional, aprovou-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010 (FRANCISCHETTO, 2016).
A PNRS, um dos instrumentos principais na gestão de RSU, dispõe sobre os
princípios e objetivos para à gestão integrada, tratando sobre o gerenciamento de resíduos
sólidos às responsabilidades dos geradores, do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis. Dentre os objetivos elencados no seu art. 7°, destacam-se a não
geração de resíduos, a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental, as quais de
forma generalizada sintetizam a legislação.
No tocante à gestão de resíduos sólidos, a PNRS, incube aos municípios a
elaboração de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, um instrumento
de planejamento que visa elaborar metas e ações para adequar o manejo de resíduos nas
cidades às diretrizes da Política Nacional. Sua implementação que abrange desde a
geração dos resíduos até sua disposição final, faz parte de um processo de educação
ambiental gradativo nas atitudes e hábitos da sociedade.
Pesquisas realizadas por órgãos especializados, mostram que a implementação
da PNRS está lenta e muito aquém das metas por ela estabelecida (IEE, 2017). Com
previsão para extinguir os lixões em 2014, no seu texto, estes ainda persistem, enquanto
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forma de disposição final dos resíduos em milhares de municípios. A sustentabilidade
financeira dos sistemas de gestão de resíduos sólidos ainda é uma realidade distante nos
municípios brasileiros, visto que a maioria não cobra pelos serviços prestados aos
munícipes (IEE, 2017).
Em meio as dificuldades inerentes as particularidades de cada região, a questão
ambiental relacionada a geração de resíduos tem sido uma pauta bastante debatida nas
diversas esferas do poder público, a exemplo do município de Salitre, localizado no sertão
do Ceará. A elaboração de diversos instrumentos de planejamento voltados para a gerência
de resíduos sólidos na cidade tem evidenciado a busca por soluções sustentáveis para o
manejo desses na localidade.
O presente documento que constitui o PMGIRS de Salitre/Ce, está amplamente
embasado nas diretrizes aplicadas a resíduos sólidos na Política Nacional, a qual visa
implementar ações que proporcionem ao máximo a sustentabilidade ambiental na geração,
coleta e destinação dos resíduos sólidos, bem como na disposição final dos rejeitos,
exigindo readequações e compromisso por parte das esferas públicas e privadas no intuito
de superar os desafios atuais.
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2 OBJETIVO
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem como objetivo
diagnosticar os serviços referentes a gestão de resíduos nos aspectos quantitativos e
qualitativos. A análise que se inicia desde a produção/coleta de resíduos até sua disposição
final, permite formular diretrizes, metas e ações na gestão de resíduos sólidos, coleta
seletiva, limpeza urbana, transporte, destinação e disposição final dos resíduos, com intuito
de implementar as políticas de educação e a salubridade ambiental.
Alguns objetivos específicos são pontuados a seguir:


Diagnosticar a situação atual dos resíduos sólidos gerados no município de
Salitre-CE;



Estabelecer diretrizes para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos
realizando para tanto o diagnóstico da situação atual do manejo e disposição
dos resíduos sólidos;



Caracterizar os resíduos sólidos gerados no município quanto a gravimetria;



Traçar regras para o transporte e demais etapas do gerenciamento dos resíduos
sólidos no município;



Identificar e diagnosticar situação das áreas de disposição final dos resíduos
sólidos;



Traçar ações de educação ambiental da população local quanto a redução,
geração, reutilização e reciclagem dos resíduos no município;



Especificar a participação efetiva de grupos organizados de catadores de
materiais recicláveis, com geração de emprego e renda, por meio da valorização
dos resíduos sólidos;



Especificar um sistema de cobrança para os serviços de limpeza pública,
gerenciamento e descarte dos resíduos sólidos;



Descrever ações e programas de correção, prevenção e monitoramento da
forma de produção, transporte e disposição final dos resíduos sólidos no
município.
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3 ORGANIZAÇÃO DO PLANO
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS de
Salitre, foi elaborado conforme diretrizes do art. 19 da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Lei n° 12.305/2010 que estabelece conteúdo mínimo para sua elaboração.
Nesse sentido, o estudo apresenta os objetivos a serem atingidos na elaboração
e implantação do mesmo, descrevendo as principais definições para entendimento das
expressões e conteúdos do plano, assim como a abordagem das legislações e resoluções,
federais, estaduais e municipais pertinentes e aplicáveis ao PMGIRS.
O presente instrumento, traça ainda o perfil municipal, abordando o seu histórico,
aspectos físicos, climatológicos, geoambiental e aspectos socioeconômicos, sendo esses
fatores de suma importância para o diagnóstico, bem como elaborar as projeções e
planejamento de metas e ações para o gerenciamento dos resíduos no município.
O plano, também realiza um diagnóstico do cenário atual da gestão dos
Resíduos Sólidos do Município desde a coleta até a sua disposição final, englobando os
equipamentos, coleta, transporte, e força de serviço utilizados no município.
Com relação a disposição final dos rejeitos produzidos no município, esse estudo
aborda formas de se prolongar a vida útil desse local, apresentado um prognóstico que
aborda a contextualização da limpeza pública e destinação dos resíduos sólido. Indicadores
de Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos Domésticos, Resíduos do Serviço de Saúde e
Resíduos da Construção Civil, com intuito de realizar projeções e embasar o estudo por
meio de variáveis continuas.
Dessa forma, foram traçadas ações, metas e programas a serem implantadas e
monitoradas pelo município nos anos seguintes, a fim de se atender as demandas presentes
e futuras quanto à geração, coleta, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos produzidos no município de Salitre.
A seguir é sintetizado o conteúdo do Plano, em cada um de seus tópicos, como
forma de facilitar seu entendimento.
Tópico 4: Traz as definições necessárias ao entendimento do conteúdo geral do plano.
Tópico 5: Aborda os aspetos legais pertinentes a elaboração e execução do plano,
enumerando as legislações em âmbito federal, estadual e municipal.
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Tópico 6: Aborda a caracterização geral do município de Salitre. Mostrando os fatores que
levaram ao seu surgimento do município, os aspectos físicos, climatológicos, componentes
geoambientais, uso e ocupação do solo, fatores socioeconômicos e a projeção populacional
do município até o ano de alcance do plano. A caracterização destes elementos é de
fundamental importância, pois, interferem diretamente na geração e consequentemente no
gerenciamento dos resíduos do munícipio.
Tópico 7: Nesse tópico é determinado o alcance ou horizonte do plano. Determina ainda a
periodicidade de revisões e adequações que devem ser realizadas no decorrer dos anos.
Tópico 8: Trata da caracterização da prestação de serviços, onde é abordado o modelo de
prestação de serviço e a fiscalização do mesmo.
Tópico 9: Trata do diagnóstico da limpeza urbana no município de Salitre, envolvendo todos
os aspectos da gestão dos resíduos sólidos desde a geração a disposição final, como
também o cenário financeiro dos gastos públicos com limpeza urbana.
Tópico 10: Aborda as principais diretrizes para o transporte dos resíduos sólidos urbanos.
Tópico 11: Visa o estabelecimento de modelos tecnológicos de acordo com o Ministério de
Meio Ambiente para atender as diretrizes do manejo de resíduos sólidos.
Tópico 12: Aborda o prognóstico da situação atual dos resíduos sólidos no município.
Tópico 13: Realiza a caracterização dos resíduos sólidos urbanos, domiciliares, construção
civil, resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais produzidos no município de
acordo com o prognóstico realizado.
Tópico 14: Aborda o planejamento de ações e metas para promover a melhoria na gestão
dos resíduos sólidos do município, por categoria e classificação.
Tópico 15: Descreve os programas necessários para atendimento das metas e ações.
Tópico 16: Aborda o atendimento aos aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
quanto a destinação final dos resíduos sólidos, elaboração de legislações municipais
referente ao tema, instituição do sistema de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e o
sistema de remuneração das associações de catadores de materiais recicláveis.
Tópico 17: Apresenta a importância da participação social da comunidade na efetivação do
alcance das metas e programas propostos no Plano.
Tópico 18: Aborda todos os resultados e perspectivas futuras para o cenário de gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos do Município.
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4 DEFINIÇÕES
Para efeitos da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos do Município de Salitre, entende-se por:
Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Área contaminada: local onde exista poluição ou contaminação, causada pela introdução
de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural.
Ciclo de Vida do Produto: conjunto de fases que um determinado produto irá percorrer ao
longo de sua existência, desde o desenvolvimento do produto a sua disposição final.
Destinação Final Ambientalmente Correta: a destinação de resíduos consiste na
reutilização, compostagem, reciclagem, recuperação, aproveitamento energético e outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA,
desde que respeitadas normas operacionais específicas que evitem danos ou riscos à
saúde e à segurança pública, minimizando os impactos ambientais adversos.
Disposição Final Ambientalmente Correta: consiste em distribuir ordenadamente os
rejeitos em aterros, observando as normas operacionais específicas que evitem danos ou
riscos à saúde e à segurança pública, minimizando os impactos ambientais adversos.
Ecoponto: É um espaço disponibilizado para a coleta de objetos e materiais que não devem
ser descartados no lixo comum.
Geradores de Resíduos Sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluídos o
consumo.
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: inclui todas as ações voltadas à busca de
soluções para os resíduos sólidos, incluindo os planos nacionais, estaduais, microrregionais,
intermunicipais, municipais e os de gerenciamento, de forma a considerar as dimensões
políticas, sociais, cultural, ambiental e econômica, com controle e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.
Índice de Gini: é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele
aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente,
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varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só
pessoa detém toda a renda do lugar.
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;
Resíduos Domiciliares: são aqueles gerados nas residências e sua composição é bastante
variável sendo influenciada por fatores como localização geográfica e renda familiar.
Resíduos de limpeza Urbana: originários de varrição, capina e poda de árvores em vias e
logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
Resíduos de Construção Civil: os provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados
de entulhos de obras, caliça ou metralha.
Resíduos do Serviço de Saúde: qualquer resto proveniente de hospitais e serviços de
saúde como pronto-socorro, enfermarias, laboratórios de análises clínicas, hospitais
veterinários, farmácias, etc. Geralmente é constituído de seringas, agulhas, curativos e
outros materiais que podem apresentar algum tipo de contaminação por agentes
patogênicos (causadores de doenças).
Resíduos Industriais: são originados dos processos industriais. Possuem composição
bastante diversificada e uma grande quantidade desses rejeitos é considerada perigosa.
Podem ser constituídos por escórias (impurezas resultantes da fundição do ferro), cinzas,
lodos, óleos, plásticos, papel, borrachas, etc.
Resíduos Eletrônicos: são os equipamentos eletroeletrônicos descartados ou obsoletos.
Esta definição inclui equipamentos como computadores, televisores, telefones, impressoras,
tablets, aparelhos de som, celulares, entre outros.
Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição
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dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;
Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição.
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos
órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA.
Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos
pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;
Padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços
de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de
vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das
gerações futuras.
Razão de dependência: percentual da população de menos de 15 anos e da população de
65 anos e mais (população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos
(população potencialmente ativa).
Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades previstas no art. 7º da lei nº 11.445, de 2007.
Taxa de envelhecimento: razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em
relação à população total.
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5 ASPECTOS LEGAIS
5.1 Legislações Federais e Resoluções
● Lei n° 12.305 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
● Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 regulamenta a Lei n° 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências.
● Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991 dispõe sobre o
tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde,
portos e aeroportos.
● Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999 dispõe sobre a
necessidade de se disciplinar o descarte e o gerenciamento ambientalmente
adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final.
● Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 estabelece o código de
cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a
coleta seletiva.
● Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
● Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 Dispõe sobre o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
● Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 dispõe sobre
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de resíduos.
● Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 dispõe sobre o tratamento e
a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
● Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 dispõe sobre o
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou
contaminado.
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5.2 Legislações Estaduais
● Lei nº 16.032, DE 20.06.16, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no
Âmbito do Estado do Ceará.
● Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, institui a Política Estadual do Meio
Ambiente compreende o conjunto de diretrizes administrativas e técnicas
destinadas a orientar a ação governamental no campo da utilização racional,
conservação e preservação do ambiente que, em consonância com a Política
Nacional de Meio Ambiente, atenderá os princípios estabelecidos na legislação
federal e estadual que rege a espécie.
● Lei nº 14.023/07, modifica dispositivos da Lei n°. 12.612, de 7 de agosto de
1996, que define critérios para distribuição da parcela de receita do produto e
arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, pertencente aos municípios e dá
outras providências.
● DECRETO nº 29.306/08, dispõe sobre os critérios de apuração dos índices
percentuais destinados à entrega de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS
pertencente aos municípios, na forma da Lei Estadual nº 12.612, de 07 de
agosto de 1996, alterada pela Lei Estadual nº 14.023, de 17 de dezembro de
2007.
● Lei n° 14.892/11, dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual
de educação ambiental e dá outras providências.
● Lei nº 12.225/93, considera a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como
atividades ecológicas de relevância social e de interesse público no estado.
5.3 Legislações Municipais
● Lei Orgânica do Município de Salitre de 5 de outubro de 2009, dispõe sobre a Lei
Orgânica do Município de Salitre.
● Lei n° 304/2018, institui a política ambiental e dispõe sobre a criação do sistema
municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável no município de
Salitre.
● Lei n° 305/2018, institui o licenciamento ambiental e a taxa de licença ambiental
e custos de análises de estudos ambientais no município de Salitre e dá outras
providências.
● Lei n° 306/2018, dispõe sobre a criação do Fundo de Defesa do Meio AmbienteFUNDEMA na forma que indica e dá outras providências.
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6 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
6.1 Histórico do Município
De acordo com relatado de Souza (2015), o município de Salitre surgiu de um
pequeno povoado localizado em uma antiga rota de tropeiros que viajavam pela região,
praticando o comércio e fornecendo insumos para o desenvolvimento da vida no campo.
Segundo o autor, esses tropeiros que vinham de cidades do Pernambuco e do Piauí,
deslocavam-se para os municípios cearenses, transportando mercadorias como sal e
cereais, produzidos em suas regiões, como também compravam alimentos de outras
regiões, a exemplo dos derivados da mandioca produzidos em Salitre, uma das fontes de
renda principal da localidade até hoje.
A partir da intensificação da prática do comércio, o povoado, que se tornou
pertencente ao município de Campos Sales, começou a realizar também eventos culturais e
religiosos, e a antiga Rua Velha, conhecida como a atual avenida Fortaleza, foi sendo
ocupada por diversas casas, e demais ruas foram se formando, definindo os contornos da
cidade (SOUSA, 2015).
Figura 1
Avenida Fortaleza em Salitre

Fonte: SOUSA (2015)

Durante as décadas de 70 e 80, sob a administração de Campos Sales, foi
inaugurada no distrito de Salitre a Iluminação elétrica com lâmpadas de vapor de mercúrio, e
a construção do prédio da empresa de correios e telégrafos. Essas melhorias
proporcionaram o desenvolvimento da população e a dinamização da vida cotidiana,
conforme expõe o mesmo autor citados nos parágrafos anteriores.
Foi apenas em 1988 que Salitre foi elevada à categoria de município, sendo
desmembrada de Campos Sales pela Lei Estadual n°11.467, de 30 de junho de 1988. Com
sede no antigo distrito, hoje a cidade é constituída por 3 distritos: Salitre, Caldeirão e Lagoa
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dos Crioulos, ambos criados pela mesma lei que originou o município (IBGE, 2019), e mais
de 100 comunidades rurais, subdivididas em serras e sítios (SOUSA, 2015).
Durante os mais de 20 anos de sua existência, sete gestões concluídas fizeram
parte da administração política do município, as quais realizaram obras de estruturação e
urbanização da cidade, melhorando a infraestrutura urbana. A tabela 1, sintetiza a gestão de
todos os prefeitos, desde a sua emancipação até os dias atuais, abordando as principais
benfeitorias realizadas.
Tabela 1
Benfeitorias nas gestões de Salitre

Gestão

Período

Prefeito

1

1989-1992

Francisco Pereira Filho
(Neoclides)

Construção de escolas, estradas, praças, postos de
saúde, construção da prefeitura e fórum

2

1993-1996

Cicero Antônio Albuquerque
(Cicero Nogueira)

Hospital de pequeno porte São Francisco, creche
Ana Maria de Jesus, escolas e reformas, açudes do
Sítio Baixio do Moco e Croatá

3

1997-2000

Francisco Pereira Filho
(Neoclides)

Construção de escolas, estradas, praças, postos de
saúde, construção da prefeitura e fórum

2001-2002

Francisco Pereira Filho
(Neoclides)

Construção de escolas, estradas, praças, postos de
saúde, construção da prefeitura e fórum

4

Benfeitorias

2003-2004 Jose Antônio Sobrinho (Caxeiro)

Projeto de abastecimento de água para as ruas de
Salitre, obras de calçamento, concurso público,
postos de saúde na cidade e zona rural

5

2005-2008 Agenor Manoel Ribeiro

Construção
esportivas

6

2009-2012 Agenor Manoel Ribeiro

Obras de urbanização, postos de saúde, e melhoria
na infraestrutura do hospital

7

2013-2016 Rondilson de Alencar Ribeiro

Reestabeleceu o sistema de água da cidade e obras
de infraestrutura urbana,

8

2017Rondilson de Alencar Ribeiro
Atualidade

Assistiu a inauguração da pavimentação asfáltica da
rodovia CE167

de

praças,

biblioteca

e

quadras

Fonte: Adaptado de Sousa (2015)

Atualmente, com a maioria da população residente na zona rural, a principal
atividade econômica do município continua sendo a agricultura, tendo a mandioca e seus
subprodutos o principal alimento comercializado. Com aproximadamente 50 casas de
farinha de pequeno, médio e grande porte em funcionamento, distribuídas entre a zona rural
e urbana, a produção é quase inteiramente escoada para fora do estado e grandes
empresas como a AMBEV, conforme aponta dados obtidos na prefeitura do município.
Devido ao cultivo da mandioca, a administração municipal, nos últimos dois
anos, tem promovidos eventos culturais ressaltando a importância desse produto na renda e
história do município. O MANDIOCFEST, que já conta com sua 2ª Edição, é marcado pela
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presença de diversos representantes políticos, correligionários e moradores, onde ações
com exposições, workshops, visita a casas de farinhas e festivais são realizados.
A figura 2 ilustra uma casa de farinha em operação no município.
Figura 2:
Casa de farinha de produtor rural

Fonte: O Autor

6.2 Aspectos Físicos
O município de Salitre está localizado na Macrorregião Cariri Centro-Sul do
estado do Ceará, mais precisamente na microrregião da Chapada do Araripe, mesorregião
sul do estado (IPECE, 2017 e SOUSA, 2015). Possui como limítrofes os seguintes
municípios: Potengi, Campos Sales e Estado do Piauí ao Norte, Estado de Pernambuco ao
Sul, Araripe e Potengi a Leste, e o Estado de Piauí a Oeste (IPECE, 2017).
Com uma área equivalente a 889,82 km², altitude média de 600 m, e distância
até a capital de 451 km, a sede do município está situada na Latitude (S) 7° 17’ 05’’ e na
Longitude (WGr) 40° 27’ 26’’. O acesso ao município, a partir da capital do estado, pode ser
feito através da rodovia Fortaleza/Canindé/Tauá/Campos Sales e logo após, ramal que leva
a Salitre (IPECE, 2017). Por meio das estradas estaduais, pavimentadas ou não, atinge-se
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as demais comunidades no município, todos interligados e que possuem acessos difíceis
durante todo o ano (CPRM, 1998).
Figura 3:
Mapa de localização do município de Salitre

Fonte: Adaptado de IBGE (2019)

Com relação as principais rodovias que interceptam a cidade, destaca-se a BR230, cortada pelo limite interestadual com Piauí, situada ao norte de Salitre, a CE-187, no
sentido Norte-Sul, que conecta o Estado de Pernambuco, Campos Sales e o município, e a
CE-292, nas proximidades do sentido Norte-Leste, a qual possui pontos de passagem em
Campos Sales e Araripe. A localização do município e suas principais rodovias podem ser
observadas com mais detalhes nos mapas que se encontra no apêndice. (IBGE, 2019)
6.3 Climatologia
De acordo com a classificação climática idealizada por Koeppen, o estado de
Ceará, abrange dois tipos climáticos, o tropical e o semiárido. O clima tropical, predominante
nas regiões de serra do estado é marcado por apresentar estação chuvosa no verão,
precipitações superiores a 750 mm anuais e temperatura médias de até 18° nos meses mais
frios. Em relação ao tipo climático semiárido, presente na maior parte do estado, a escassez
das chuvas, a irregularidade de sua distribuição e os elevados índices de evaporação são
marcantes na tipologia (EMBRAPA, 1988).
No município de Salitre, onde predomina o clima semiárido, a falta de água
ocasionada pelos frequentes períodos de estiagem, constitui um dos principais problemas
que assola a população do município. Em virtude da inexistência de mananciais superficiais,
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a captação de água subterrânea, constitui uma das poucas opções para a explotação de
recursos hídricos na cidade, embora na maior parte das vezes salinizadas (CPRM, 1998).
De acordo com dados do IPECE, a temperatura média anual da cidade se situa
entre 22° e 24°, possuindo precipitações medias de 852,6 mm ao ano. Por meio das séries
históricas de chuvas registradas pela FUNCEME, pode-se observar no gráfico da figura 4,
que durante os últimos anos, as precipitações anuais apresentaram valores inferiores a
600,00 mm, sendo registrados apenas dois picos com valores próximos de 1000,00 mm
desde o início do funcionamento do posto de Salitre, por volta dos anos 90 (FUNCEME,
2019).
Figura 4
Precipitação no município de Salitre
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Fonte: FUNCEME (2019)

6.4 Componentes Geoambientais
As Unidades Geoambientais, podendo assim ser chamadas, referem-se a um
produto de uma matriz de fatores ambientais relativos ao suporte (Condições geológicas e
geomorfológicas), ao envoltório (condições hidrológicas e climáticas) e à cobertura (solos e
cobertura vegetal), de uma determinada região. Esse produto, integrado por diversos
elementos, apresentem características de vulnerabilidade e potencialidades que permitem a
sua utilização para o planejamento territorial (IPECE, 2015).
Magalhães (2010) afirma que a compartimentação das unidades geoambientais
é resultado de uma concisa análise integrada dos aspectos naturais de cada região. O
estudo de Souza (2005) e da FUNCEME são os mais abrangentes, na caracterização da
compartimentação

ambiental

no

estado

do

Ceará,

apresentando
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geoambientais, que tem como base de delimitação a geomorfologia local (MAGALHÃES,
2010).
De acordo com a delimitação das unidades apresentada pelo IPECE (2015), o
município de Salitre possui em seu território as compartimentações ambientais planalto
sedimentar, representada pela chapada do Araripe, sertões e tabuleiros internos. Em cada
unidade de paisagem, é possível observar as características naturais predominantes e as
potencialidades de cada conjunto. O mapa da figura 5, apresenta a distribuição da
compartimentação no município.
Figura 5
Compartimentações ambientais em Salitre

Fonte: Adaptado da COGERH (2019)

Abaixo é apresentada uma síntese caracterizando as unidades geoambientais
do município de Salitre, conforme aborda Paula e Souza (2010).
Planalto sedimentar: É constituído por áreas com superfícies planas e suavemente
inclinadas, formadas por estruturas geológicas sedimentares paleozoicas ou mesozoicas.
Possui níveis altimétricos entre 750-900m. Pode possuir vegetação de caatinga arbustiva
densa, carrasco, matas pluvio-nebulares ou serrado. Nessa unidade se inclui a Chapada do
Araripe.
Sertões: Essa unidade possui uma superfície pediplana nas depressões sertanejas
semiáridas ou subúmidas secas. Com argissolo vermelho-amarelo e luvissolos no topo, esta
área possui um agro extrativo com predominância das atividades de pecuária extensiva.
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Entre os principais problemas gerados pela ocupação nestas áreas está a susceptibilidade à
degradação do solo e à desertificação.
Tabuleiros interiores: Distribui-se de forma irregular na área da bacia, sendo caracterizada
por possuir material areno-argiloso, alaranjado e/ou avermelhado de granulação fina a
média. Susceptível a erosão, deficiência hídrica e baixa fertilidade, essa unidade apresenta
grandes limitações para prática agrícola.
6.5 Recursos Hídricos
De maneira geral, as precipitações no estado do Ceará são caracterizadas pela
sua existência num curto intervalo de tempo, o que impõe a característica de intermitência a
grande parte dos rios que correm no território estadual. Devido essa deficiência, marcada
pelas condições de semiaridez no estado, o Ceará foi considerado pioneiro no Nordeste na
instalação de política de açudarem (MEIRELES et. al., 2007), fazendo com que alguns rios
fossem perenizados, como é o caso do rio do Jaguaribe.
Nos sertões, que estão presentes no município de Salitre, além das chuvas
escassas, o regime fluvial é de máxima torrencialidade, devido a litologia da área e a
descontinuidade da vegetação. Conforme afirma Magalhães (2010), devido às elevadas
temperaturas no sertão, o escoamento fluvial torna-se pouco duradouro, sendo responsável
por até 40% da água evaporada pelos reservatórios, a temperatura, Meireles et. al. (2007).
No município, por não existir reservatório de água superficial, o abastecimento é
realizado através de poços tubulares. Segundo dados do IBGE e CPRM existem 95 poços
georreferenciados, sendo que a maior parte desses se encontram secos, fechados e
parados (SIAGAS, 2019). A figura 6, contém um mapa com a distribuição dos poços
tubulares no município de Salitre (para maiores detalhes consultar este mapa no apêndice).
O município de Salitre está inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe (ver
mapa no apêndice) e possui como principais redes de drenagem os seguintes recursos
hídricos: Riacho Salgadinho, Riacho do Papagaio, Lagoa dos Crioulos, Riacho do Apertado,
Riacho da Baixia do Meio e Riacho do Espirito Santo (IPECE, 2018), todos intermitentes e
de pequeno porte, não usuais para abastecimento.
Devida a grande escassez de água na maior parte do estado, projetos de grande
porte como a transposição do Rio São Francisco e Cinturão das Águas, objetivam aumentar
a disponibilidade hídrica nos municípios mais afetados pela seca. O Programa Malha d’Agua
integrado ao Cinturão das Águas, que beneficiará cidades em todas as bacias hidrográficas
do Ceará, incluindo Campos Sales, Araripe e Salitre, faz parte do Plano Estadual de
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Recursos Hídricos do Ceará garantirá uma maior segurança hídrica qualitativa e quantitativa
para o estado (SRH, 2018).
Figura 6
Distribuição de poços no município de Salitre

Fonte: Adaptado da IBGE (2019) e CPRM (2019)

Inerente aos domínios hidrogeológicos, que são variáveis importantes para
favorecer a oferta de recursos hídricos subterrâneos, o município de Salitre possui quatro
domínios distintos: Rochas Cristalinas, Sedimentos Cretáceos da Bacia do Araripe
(Formação Exu), Coberturas Sedimentares Tercio-Quartanárias e Depósitos Aluvionares
(CPRM, 1998). A seguir, conforme expõe o CPRM, as principais características de cada
domínio são apresentadas.
Rochas Cristalinas: É a formação predominante na área, denominada comumente de
aquífero fissural. A ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma porosidade
secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios,
descontínuos e de pequena extensão. Dessa forma, as vazões produzidas por poços são
pequenas e a água, em função da falha de circulação e dos efeitos do clima semiárido, é na
maioria das vezes, salinizada.
Formação Exu: É composto por arenitos de granulometria variando de média a grossa,
representa na região o domínio de maior potencial do ponto de vista hidrogeológico, no
entanto, por ser restrita a porção sul está condicionadas a topografias muito elevadas
(Chapada do Araripe), o que decresce a importância desse domínio.
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Coberturas Sedimentares Tercio-Quaternárias: Compreende manchas de sedimentos
detríticos que, em função das reduzidas espessuras e descontinuidades, tem pouca
expressão como mananciais para captação de água subterrânea.
Depósitos Aluvionares: São representados por sedimentos argilo-arenosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a região, em geral
apresentam boa alternativa como manancial.
O mapa apresentado na figura 7 ilustra a distribuição dos domínios
predominantes no território de Salitre.
Figura 7
Domínios hidrogeológicos em Salitre

Fonte: Adaptado da COGERH (2019)

6.6 Uso e ocupação do solo
Conforme aponta os dados do IBGE (2019), é possível concluir que as
atividades com maior demanda em extensão territorial são as lavouras temporárias,
pastagens e matas, atividades agrícolas e usos diversificados. As lavouras temporárias,
representadas principalmente pelo plantio de fava, mandioca, feijão e milho ocupam pouco
mais de 8200 hectares, onde se cultiva a principal fonte de renda do município (Ver ranking
de produção das lavouras temporárias na tabela 2).
Outras lavouras, de produção menor e de caráter permanente também são
encontras no município, como a banana, manga e castanha de caju. Com uma área irrigada
de apenas 15 hectares em todo o município (IBGE, 2019), o cultivo de espécies que tolerem
a seca são os mais praticados na região, a exemplo da mandioca.
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Figura 8
Cultivo da mandioca em Salitre

Fonte: Diário do Nordeste (2018)

Em relação as pastagens, a ocupação é destinada em maior quantidade para
criação de bovinos e caprinos (IBGE, 2019). De acordo com o censo agropecuário realizado
em 2017, o uso de terra, inerente a área demandada, distribui-se conforme a tabela 03.
Tabela 2
Lavouras temporárias de Salitre

Lavouras temporárias
Tipo

Ranking estadual

Toneladas

Área plantada (ha)

Mandioca

1º

69.395

5.018

Fava

22º

51

250

Feijão

39º

1155

3.500

Milho

76º

2.090

3.800

Fonte: Adaptado de IBGE (2019)

Tabela 3
Área de terra demanda para cada uso e ocupação do território

Utilização das terras

Área (há)

Lavouras
Permanente

144

Temporária

8.272

Pastagens
Naturais

3.717

Plantação em boas condições

1.522

Plantação em más condições

2.794

Matas ou florestas
Naturais

11.609

Naturais destinadas a preservação permanente ou reserva legal

6.587

Sistema Agroflorestais
Área cultivada com espécies florestais também usada para lavoras e
pastoreio por animais

6.931

Fonte: Adaptado de IBGE (2019)
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O mapa que consta na figura 09 expressa a divisão de cada atividade no
município de Salitre.
Figura 9
Uso e ocupação das terras de Salitre

Fonte: Adaptado de IBGE (2016)

6.7 Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM conforme o IPEA, faz parte de uma metodologia para avaliar o
desenvolvimento dos municípios brasileiros, a qual inclui três componentes para sua
mensuração: Saúde, renda e educação. No Brasil, o cálculo desse indicador, que segue
uma adaptação do IDM global, é acompanhado por mais de 200 indicadores
socioeconômicos que dão suporte a sua análise e ampliam a compreensão dos fenômenos
e dinâmicas voltadas ao desenvolvimento municipal. No Brasil, o IPEA e a Fundação João
Pinheiro, são os responsáveis pelo cálculo do IDMH nos 5.565 munícipios brasileiros a partir
do censo demográfico de 2010 (ATLAS, 2019).
A construção da metodologia de cálculo do IDHM, segundo informações
coletadas na plataforma do Atlas, tem como objetivo adequar a metodologia do IDH global
para se adaptar aos parâmetros dos municípios e também dos indicadores disponíveis pelo
Censo Demográfico brasileiros, de forma a garantir a comparação entre todos os municípios
brasileiros.
O cálculo do IDHM, que consistem em realizar a média geométrica entre o IDMH
Longevidade, Educação e Renda, reúne informações acerca da expectativa de vida ao
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nascer, escolaridade da população adulta, fluxo escolar da população jovem, e renda per
capta. De acordo com o IPECE, o IDHM pode obter valores compreendidos entre 0 e 1, que
expressam nenhum desenvolvimento e desenvolvimento humano total respectivamente
(IPECE, 2019), sendo utilizado 5 intervalos de classificação entre esses valores, conforme o
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil.
Figura 10
Escala do IDHM

Fonte: ATLAS (2019)

Em relação ao Estado do Ceará, pode-se constatar que no último censo
realizado, em 2010, nenhum município no estado foi classificado como tendo baixo
desenvolvimento, predominando a categoria de médio desenvolvimento humano na maior
parte do estado, abarcando 131 cidades (IBGE, 2019). Os municípios com pior desempenho
neste período estão situados nas regiões do Litoral Oeste, Sertão Central e Sertão do
Inhamuns, conforme se observa no mapa abaixo.
Figura 11
IDHM no Ceará

Fonte: IPECE (2019)
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No Ranking estadual, os municípios que lideraram os maiores melhores IDHM
foram Fortaleza, Sobral, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte, enquanto Salitre, Granja,
Potengi, Itatira e Araripe registraram os menores índices (IPECE, 2019). Conforme dados
extraídos do IBGE (2010), o município de Salitre ocupou a 5.325ª posição no ranking do
país, com um IDHM de 0,540. O gráfico a seguir ilustra a evolução do desse indicador ao
longo do tempo, bem como a mensuração das variáveis envolvidas no cálculo.
Figura 12
Comparativo entre o IDHM do Ceará e Salitre
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Fonte: Adaptado de ATLAS (2019)

Figura 13
IDHM por categorias
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Fonte: Adaptado de ATLAS (2019)
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Em analise aos gráficos apresentados, observa-se uma melhora no
Desenvolvimento de Salitre em relação aos últimos censos, 1991 e 2000, no entanto o
município apresenta-se com valores bem abaixo da média estadual, principalmente nos
quesitos renda e educação que fazem parte da média realizada. A tabela 04 apresenta de
forma mais detalhada a mensuração dos componentes do IDHM nos últimos censos.
Tabela 4
Componentes do IDHM ao longo dos anos em Salitre

IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,037

0,127

0,434

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

1,65

5,65

22,24

19,75

59,28

95,24

1,33

11,55

85,26

0,63

4,55

44,63

-

0,45

17,8

IDHM Longevidade

0,559

0,648

0,732

Esperança de vida ao nascer

58,51

63,89

68,91

IDHM Renda

0,328

0,422

0,497

Renda per capita

61,77

110,64

176,75

% de 5 a 6 anos na escola
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR
SERIADO ou com fundamental completo
% de 15 a 17 anos com fundamental completo
% de 18 a 20 anos com médio completo

Fonte: ATLAS (2019)

6.8 Índices de Desenvolvimento Humano (IDH)
Assim como o IDHM, o IDH também utiliza os indicares saúde/longevidade,
educação e renda, no entanto os indicares escolhidos para essas composições são
diferentes, assim como a fonte de dados. O objetivo dos dois índices é diferente, enquanto o
IDH visa realizar uma comparação do desenvolvimento humano a nível global, o IDHM
restringe a análise para territórios nacionais, como UFs, municípios, regiões metropolitanas
e UDHs (ATLAS, 2019).
Por se tratar de uma componente global, o IDH dever ser medido a nível
nacional, comparando-se os valores entre os países. Nesse aspecto, de acordo com a
pesquisa publicada em 2018 pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, o Brasil ocupou a
75ª posição entre os países do mundo, com um valor de 0,755, considerado, segundo a
classificação do Atlas de Desenvolvimento Humano, um pais de alto desenvolvimento
humano. A evolução do Brasil, pode ser analisada no gráfico da figura 14.
A tabela 05, obtida no portal do atlas, pontua as principais diferenças nas
variáveis que definem os índices de desenvolvimento IDH e IDHM.
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Tabela 5
Diferenças entre o IDHM e o IDH

Educação
População Jovem

IDHM
Brasil

Renda

População adulta

Esperança de
vida ao nascer

18+ com fundamental
completo

5 - 6 na escola
11-13 nos anos finais do fundamental
15-17 com fundamental completo
18-20 com médio completo

Renda mensal
per capta (em R$
ago/2010)

IDH
Global

Longevidade

Esperança de
vida ao nascer

Média de ano de
estudos de 25+

Anos esperados de estudos

Renda Média
Nacional per
capita (US$ ppp
2005)

Fonte: ATLAS (2019)

Figura 14
Evolução do IDH no Brasil
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Fonte: Adaptado de Relatório de Desenvolvimento Humano (2018)

De acordo com o Relatorio de Desenvolvimento Humano publicado em 2018
pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, a expectativa de vida no Brasil
ficou estimada em 75,7 anos, a quantidade de anos esperados de escolaridade em 15,4
anos, a media de anos de escolaridade 7,8 anos, e a renda per capta $ 13.755.000,00
Dolares.
6.9 Demografia
Entre 2000 e 2010, de acordo com dados do ATLAS (2018), a população de
Salitre, cresceu a uma taxa anual de 1,05%, enquanto o Brasil 1,17% no mesmo período.
Em relação a década passada, pode-se afirmar que o crescimento demográfico foi um
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pouco maior, assumido os valores de 1,08% em Salitre e 1,73% para o país. A tabela a
seguir classifica a população segundo o gênero e a zona habitada.
Tabela 6
População de Salitre quanto ao sexo e zona habitada

População % do Total
(1991)
(1991)

População

População
(2000)

% do Total População
(2000)
(2010)

% do Total
(2010)

População total
População
residente
masculina
População
residente feminina

12.645

100

13.925

100

15.453

100

6.289

49,74

7.101

50,99

7.770

50,28

6.356

50,26

6.824

49,01

7.683

49,72

População urbana

3.321

26,26

4.489

32,24

6.263

40,53

População rural

9.324

73,74

9.436

67,76

9.190

59,47

Fonte: ATLAS (2019)

Comparado com os outros municípios, no ranking nacional, Salitre ocupou a
2112ª posição quanto ao número de habitantes, 126ª no estado e 5ª na microrregião.
Atualmente estima-se em 16.554 pessoas a população do município, projeção realizada
pelo IBGE a partir do último censo, quando a população da cidade era de 15453, habitantes.
A densidade demográfica da cidade é de 19,21 Hab./Km² (IBGE, 2010).
Inerente a estrutura etária, a razão de dependência do município passou de
80,80% para 67,088% e a taxa de envelhecimento, de 5,57%, para 7,17%, acompanhando a
mesma tendência do estado, que assumiu os seguintes valores: 54,88 em 2000 para
45,87% para 2010, e 4,83% em 2000 para 5,83% em 2010, para os indicadores razão de
dependência e taxa de envelhecimento, respectivamente (ATLAS, 2019).
A tabela 7, expressa a estrutura etária do município de Salitre desde o censo de
1991.
Tabela 7
Estruturação etária do município de Salitre

Estrutura Etária

População % do Total
(1991)
(1991)

População % do Total
(2000)
(2000)

População % do Total
(2010)
(2010)

Menos de 15 anos

5.605

44,33

5.448

39,12

5.096

32,98

15 a 64 anos
População de 65
anos ou mais
Razão de
dependência
Taxa de
envelhecimento

6.377

50,43

7.702

55,31

9.249

59,85

663

5,24

775

5,57

1.108

7,17

98,29 -

80,8 -

67,08 -

5,24 -

5,57 -

7,17 -

Fonte: ATLAS (2019)

Prefeitura Municipal de Salitre – Praça São Francisco, s/n – Centro, Salitre-Ce
CEP: 187616-734 - Fone: (88) 3537-1220

p. 37

Prefeitura Municipal de Salitre
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólios - PMGIRS
Figura 15
Distribuição da população por sexo e grupo de idade em Salitre

Fonte: IBGE (2019)

6.10 Taxa de Urbanização
Inerente ao processo de urbanização no município de Salitre, pode-se observar
uma predominância da população residente em comunidades rurais. Essa tendência, devese a principal atividade econômica do município, a agricultura, elemento motriz da
transformação do espaço rural, com repercussão no processo de urbanização (MIRANDA,
2012). Na década de 2000 a 2010, a população urbana, passou de 4.489 pessoas para
6.263, enquanto a rural de 9.436 habitante para 9.190, representando ainda 59,47% da
população total (IBGE, 2010).
A taxa de urbanização do município, para o mesmo período em estudo, passou
de 32,24% para 40,53%, o que revela um atraso nesse processo se comparado a tendência
acompanhada pelo pais, o qual alcançou uma evolução de 49,1 % para 51,6% na sua taxa
de urbanização no período compreendido entre os anos de 2005 e 2010 (IBGE, 2010).
6.11 Economia, renda e trabalho.
A renda per capita média de Salitre cresceu 186,14% nas últimas duas décadas,
passando de R$ 61,77, em 1991, para R$ 110,64, em 2000, e para R$ 176,75, em 2010.
Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,69%. A taxa
média anual de crescimento foi de 6,69%, entre 1991 e 2000, e 4,80%, entre 2000 e 2010. A
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proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00
(a preços de agosto de 2010), passou de 93,66%, em 1991, para 74,65%, em 2000, e para
53,46%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser
descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,45, em 1991, para 0,53, em 2000, e
para 0,49, em 2010. (ATLAS, 2019). A tabela 8 sintetiza esses dados.
Tabela 8
Renda, pobreza e desigualdade em números no município de Salitre

Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Salitre - CE
1991

2000

2010

61,77

110,64

176,75

72

50,42

30,94

% de pobres

93,66

74,65

53,46

Índice de Gini

0,45

0,53

0,49

Renda per capita
% de extremamente pobres

Fonte: ATLAS (2019)

Com um PIB per capita de R$ 7.229,88, em 2010, o município ocupou a posição
5570ª no ranking do país, 142ª no estado e 5ª na microrregião, perfazendo um total de R$
42.585.350,00 de receitas realizadas, e R$ 41.896.700,00 de despesa empenadas (IBGE,
2010). Como se observa no mapa abaixo, esse índice, ficou classificado como um dos mais
baixos do estado.
Figura 16
PIB per capita no Ceará

Salitre

Fonte: IBGE (2019)
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No quesito trabalho e rendimento, em 2017, o salário médio mensal era de 1
salário mínimo e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
9.8%, ocupando as posições 181 de 184 e 49 de 184, no ranking estadual quanto ao
município de maior destaque, respectivamente. Já na comparação com cidades de todo o
país, a posição ocupada era 5563 de 5570 e 3485 de 5570, para o salário médio mensal e
proporção de pessoas ocupadas, nessa ordem (IBGE, 2010). Salitre ocupou quase a última
posição no país no quesito salário médio mensal para trabalhadores formais,
acompanhando a mesma tendência no estado, e o pior resultado na sua microrregião.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo
por pessoa, tinha 56.5% da população nessas condições, o que colocava Salitre na posição
41 de 184 dentre as cidades do estado e na posição 261 de 5570 dentre as cidades do
Brasil. Com uma população ocupada de apenas 9,8%, equivalente a 1602 pessoas, o
percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário
mínimo chega a ser mais de metade da população (IBGE, 2010).
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 67,30% em
2000 para 59,39% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o
percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 2,91%
em 2000 para 1,81% em 2010 (IBGE, 2010).
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do
município, 60,23% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 8,64%
na indústria de transformação, 2,78% no setor de construção, 0,80% nos setores de
utilidade pública, 4,09% no comércio e 22,43% no setor de serviços (ATLAS, 2019).
6.12 Abastecimento e esgotamento sanitário
De acordo com dados do IBGE (2010), no último censo os indicadores de
habitação do município fico caracterizado da seguinte forma: abastecimento por água
encanada, atendendo 13,46% dos domicílios, fornecimento de energia elétrica, 94,95%, e
coleta de lixo 79,14 %, conforme se observa na tabela 9.
Tabela 9
Indicadores Salitre

Indicadores de Habitação - Município - Salitre - CE
1991

2000

2010

9,67

2,98

13,46

% da população em domicílios com energia elétrica 17,15

36,31

94,95

% da população em domicílios com coleta de lixo

21,46

79,14

% da população em domicílios com água encanada

6,37

Fonte: IBGE (2010)
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Atualmente, o município de Salitre possui diversas formas de abastecimento de
água, compreendendo soluções coletivas e individuais. Na Sede do município o sistema
público de abastecimento de água é operado pela CAGECE. Este sistema é composto por
captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, reservação e rede de
distribuição.
O abastecimento de água do município ainda não alcançou a universalização, dado
os índices de cobertura de abastecimento de água urbano (83,25%) e rural (42,88%),
conforme descrito na tabela abaixo.
Tabela 10
Cobertura e atendimento do abastecimento de água de Salitre

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Número de Domicílios
Totais (Unidades)
Município/ Distrito/
Localidade

Situação e
localização da área

Salitre – CE

Sede

Caldeirão

Lagoa Dos Crioulos

Número de Domicílios

Índices

Total

Coberto

Ativo Cobertura (%) Atendimento (%)

Urbana

2.500

2.081

1.286

83,25

51,44

Rural

3.485

1.494

1.474

42,88

42,3

Total

5.984

3.575

2.760

59,74

46,12

Urbana

2.264

1.873

1.078

82,74

47,62

Rural

1.356

708

708

52,23

52,23

Total

3.619

2.581

1.786

71,31

49,35

Urbana

97

81

81

83,11

83,11

Rural

803

375

375

46,67

46,67

Total

901

456

456

50,61

50,61

Urbana

139

127

127

91,63

91,63

Rural

1.325

411

391

31,01

29,5

Total

1.464

538

518

36,75

35,38

Fonte: PMSB (2019)

Segundo a CAGECE, em setembro/2018 o índice de cobertura de esgoto para a
Sede Municipal era de 22,42%, com uma população atendida estimada de 1.660 habitantes,
correspondendo a 332 ligações no total, das quais 272 encontravam-se ativas. No entanto O
esgotamento sanitário do município ainda não alcançou a universalização, dado os índices
de cobertura de esgoto urbano (18,92%) e rural de (4,28%) (PMSB, 2019).
Nos distritos e zonas rurais a situação do município é crítica uma vez que não
identifica existência de rede de esgotamento sanitário e não há solução coletiva de
esgotamento sanitário.
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Tabela 11
Cobertura e atendimento do esgotamento sanitário de Salitre

ESGOTAMENTO SANITÁRIO- Número de Domicílios
Totais (Unidades)
Município/ Distrito/
Localidade

Situação e
localização da área

Salitre – CE

Sede

Caldeirão

Lagoa Dos Crioulos

Número de Domicílios

Índices

Total

Coberto

Ativo Cobertura (%) Atendimento (%)

Urbana

2500

473

234

18,92

9,36

Rural

3485

149

149

4,28

4,28

Total

5984

622

383

10,39

6,4

Urbana

2264

472

233

20,85

10,29

Rural

1356

25

25

1,84

1,84

Total

3619

497

258

13,73

7,13

Urbana

97

0

0

0

0

Rural

803

99

99

12,32

12,32

Total

901

99

99

10,99

10,99

Urbana

139

1

1

0,72

0,72

Rural

1325

25

25

1,89

1,89

Total

1464

26

26

1,78

1,78

Fonte: PMSB (2019)

6.13 Coleta de Resíduos Sólidos
Com relação a coleta de resíduos sólidos no município, a prefeitura é a única
responsável pela execução do manejo de resíduos sólidos. Os resíduos domiciliares são
coletados por empresa contratada através de procedimento licitatório, que utiliza caminhões
caçamba e compactadores. Os resíduos do serviço de saúde, também é realizado por
empresa terceirizada.
Os resíduos de construção civil são coletados pela mesma empresa responsável
pela limpeza urbana, sendo estes utilizados para aterramentos de vias ou doados a
particulares. Informações pormenorizadas sobre esse tópico são abordadas nos capítulos 9
e 13 desse plano.
6.14 Projeção do Crescimento Populacional
A tabela 12 apresenta a estimativa de crescimento populacional do município de
Salitre com base no último censo realizado. O método para estimar a taxa de crescimento
foi adotado com base em métodos matemáticos, especificamente o geométrico. Este
método considera para iguais períodos de tempo a mesma porcentagem de aumento da
população (TSUTIYA, 2006).
Para as estimativas de resíduos, considerou-se a mesma produção diária atual
no município, tendo em vista que, de acordo com as metas e aços previstas nesse plano,
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essa produção deverá ser reduzida nos próximos anos, por meio de política de
conscientização da população.
Tabela 12
Estimativa de crescimento populacional e geração de resíduos para o período de projeto

Ano

População
Total (hab.)

População
Urbana (hab.)

Geração per capita
de resíduos sólidos
(kg/hab./dia)

Geração diária Geração anual de
de resíduos
resíduos sólidos
sólidos (ton./dia)
(ton./ano)

2019

16.971

8.452

0,5

8,49

3.097,21

2020

17.149

8.738

0,5

8,57

3.129,69

2021

17.328

9.034

0,5

8,66

3.162,36

2022

17.510

9.340

0,5

8,76

3.195,58

2023

17.693

9.656

0,5

8,85

3.228,97

2024

17.878

9.983

0,5

8,94

3.262,74

2025

18.065

10.321

0,5

9,03

3.296,86

2026

18.254

10.671

0,5

9,13

3.331,36

2027

18.445

11.032

0,5

9,22

3.366,21

2028

18.638

11.406

0,5

9,32

3.401,44

2029

18.833

11.792

0,5

9,42

3.437,02

2030

19.030

12.191

0,5

9,52

3.472,98

2031

19.230

12.604

0,5

9,62

3.509,48

2032

19.431

13.031

0,5

9,72

3.546,16

2033

19.634

13.472

0,5

9,82

3.583,21

2034

19.840

13.928

0,5

9,92

3.620,80

2035

20.047

14.400

0,5

10,02

3.658,58

2036

20.257

14.888

0,5

10,13

3.696,90

2037

20.469

15.392

0,5

10,23

3.735,59

2038

20.683

15.913

0,5

10,34

3.774,65

2039

20.900

16.452

0,5

10,45

3.814,25

Fonte: Autor
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7 ALCANCE DO PLANO
O horizonte de planejamento é definido como um período de tempo ao qual o
plano está relacionado. Neste Plano ele é definido desde o momento da sua elaboração até
um prazo limite no qual se identifique mudanças significativas nos cenários futuros. A
análise de alguns fatores é necessária pois eles podem ser variáveis em espaços de tempo
curto e longo. Alguns fatores são:
● Vida útil de equipamentos existentes;
● Crescimento populacional;
● Recursos disponíveis;
● Variação no poder aquisitivo da população residente e;
● Geração de resíduos sólidos que podem variar em espaços de tempos curtos,
longos ou indeterminados e que também podem se manter constantes por
longos períodos, são de fundamental importância para a elaboração de projetos
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Desse modo, foi traçado um plano para um horizonte de 20 (Vinte) anos, com ter
uma periodicidade de revisão de 4 (Quatro) em 4 (Quatro) anos, sendo um total de 5 (Cinco)
revisões ao longo do tempo de vigência do plano. A vigência do plano é baseada nas
práticas adotadas para a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano
Estadual de Resíduos Sólidos.
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8 CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 Modelo de Prestação do Serviço de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos
Sólidos
De acordo com Decreto Federal 7.217/2010 que regulamenta a Lei Federal n°
11.445/2010, no seu o art. 38, que trata da titularidade de prestação dos serviços de
saneamento básico, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos podem ser prestados
da seguinte forma:
● Execução direta dos serviços pela própria prefeitura;
● Concessão dos serviços para o setor privado;
● Participação do município em consórcio intermunicipal com o objetivo de
atendimento integral ou parcial do processo;
● A terceirização dos serviços, mediante a contratação de empresa privada para
execução total ou parcial dos serviços.
No caso do Município de Salitre a prestação de serviços coleta e transporte dos
resíduos sólidos urbanos (resíduos domiciliares, comerciais, limpeza urbana, etc.) e serviços
coleta, transporte e tratamento dos resíduos de saúde são realizados inteiramente por
empresa terceirizada.
8.2 Fiscalização Da Prestação De Serviço
Atualmente, os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são
fiscalizados pela Secretaria de Obras.
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9 DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL DA LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESÍDUOS
A seguir será descrito resumidamente, a situação atual dos serviços de limpeza
e manejo dos resíduos sólidos do município de Salitre. As informações descritas abaixo
foram repassadas pela Administração Pública do Município.
9.1 Coleta de Resíduos Domiciliares
A coleta domiciliar do município é totalmente terceirizada. A abrangência da
coleta domiciliar inclui os 2 Distritos (Caldeirão e Lagoa dos Crioulos) e o núcleo principal do
Município (Sede). Vale salientar que as localidades rurais do Município não possuem
serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
A distribuição da coleta é estruturada em três setores, e é executada no sistema
“porta a porta” com frequência diária para a Sede do Município abrangendo os períodos
manhã e tarde e uma vez por semana para os Distritos. A figura 13 mostra a distribuição dos
setores de coleta.
Tabela 13
Distribuição dos setores de coleta

Setor

Frequência

Sede

Todos os dias de Segunda-feira a Sexta-feira

Caldeirão

Uma vez por semana, na Quarta-feira

Lagoa dos Crioulos

Uma vez por semana, na Sexta-feira

Fonte: Administração Municipal de Salitre-CE (2019)

Na Sede a coleta é realizada duas vezes ao dia de segunda-feira a sexta-feira. A
coleta no distrito Caldeirão é realizada na quarta-feira e do distrito da Lagoa dos Crioulos é
realizado na sexta-feira.
A coleta é realizada por quatro caminhões, um caminhão caçamba com
capacidade de carga de 8 m³, dois caminhões com capacidade de carga de 6m³ cada e um
caminhão compactador com capacidade de 12 m³. O caminhão compactador realiza a coleta
apenas na Sede do Município, nos distritos a coleta é realizada pelo caminhão carroceria.
O número de funcionários alocados para a coleta e limpeza urbana é
apresentado na tabela 14.
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Tabela 14
Número de funcionários

Categoria

Quantidade

Varredor

18

Coletor

15

Motorista

5

Fiscal

1

Podador

2

Fonte: Prefeitura de Salitre (2019)

A empresa de Construção de Edifícios, com atividade secundária voltada para
coleta de Resíduos Sólidos - TR Construções e Empreendimentos Ltda., com CNPJ sob o
número 10.697.917/0001-40, sediada na Av. Simplício Alencar, 31-A, Centro, CEP 63170000, Araripe-CE, foi contratada mediante licitação pública pelo município para todos os
serviços referentes à limpeza urbana municipal. Segundo a empresa a coleta dos resíduos
domiciliares atinge 100% do Município, pois compreende a coleta nos dois distritos e na
Sede Municipal.
Os resíduos comerciais são coletados juntamente com os resíduos domiciliares,
não há diferenciação na coleta destes.
9.2 Limpeza de Feiras Livres
O município de Salitre conta com uma feira livre que acontece semanalmente
aos sábados. A realização da limpeza dessa envolve três atividades básicas: varrição
manual, coleta e transporte para a destinação final.

Segundo relatos

dos feirantes

grande parte dos resíduos orgânicos gerados na feira livre são coletados por criadores de
animais os quais fazem uso desses resíduos para a alimentação destes animais.
Mesmo grande parte dos resíduos sendo destinados para alimentação
animal, uma pequena parcela ainda acaba sem receber nenhuma destinação adequada. Os
resíduos orgânicos, por possuírem um alto potencial de reaproveitamento, necessitam de
um estudo mais detalhado, com o intuito de identificar a viabilidade técnica e econômica
para o tratamento da fração orgânica, a exemplo dos sistemas de compostagem. Nesse
sentido, essa prática, evitaria que os resíduos restantes da feira fossem encaminhados “in
natura” para o lixão municipal.
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9.3 Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
De acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005 os Resíduos de Serviços de
Saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de atendimento à
saúde humana ou animal, entre outros similares, que, por suas características, necessitam
de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua
disposição final.
De acordo com dados fornecidos pela administração pública de Salitre, são
atendidos no Município 19 (Dezenove) equipamentos públicos de saúde, sendo eles 08
(Oito) Unidades Básicas de Saúde, 01 (Um) Hospital Municipal (14 leitos), 01 (Um)
laboratório de prótese, 02 (Duas) Academias de saúde, 01 (Um) Centro de Saúde, 01 (Um)
Núcleo de Apoio de a Saúde da Família, 06 (Seis) Postos de Apoio e 01 (Um) Centro de
Especialidades Odontológicas. É realizada a coleta, transporte e destinação final dos RSS
gerados em estabelecimentos públicos conforme informações fornecidas pela prefeitura
municipal de Salitre. Todo o serviço é realizado de forma terceirizada pela empresa CTI
AMBIENTAL - Coleta, Transporte e Incineração LTDA-ME.
9.4 Varrição de Vias e Logradouros
Os serviços de varrição manual de vias públicas e logradouros públicos
consistem na operação manual de varrição na superfície dos passeios pavimentados,
sarjetas até 1 (Um) metro da guia no leito carroçável e canteiros centrais não ajardinados. O
objetivo é minimizar riscos à saúde pública, manter a cidade limpa e prevenir enchentes.
Os serviços de varrição são executados nos dois lados da via pública, cabe
ainda à empresa contratada promover o esvaziamento durante o trajeto das equipes de
limpeza dos cestos coletores distribuídos na cidade, estes cestos fazem parte de um projeto
intitulado Cada Vez Mais Limpo desenvolvido pela Autarquia Municipal de Salitre.
Nas principais vias e na área central do município, a varrição é
realizada diariamente, nos distritos de Caldeirão e Lagoa dos Crioulos é realizado o serviço
de varrição uma vez por semana segundo informações repassadas pela Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Urbanos.
A equipe de varrição e coleta é composta por 29 funcionários, ela é realizada
manualmente e utiliza como ferramentas de trabalho carrinhos, sacos plásticos, vassouras,
vassourões e pás.
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9.5 Pontos de Acúmulos – Destinação Inadequada
Durante a realização dos trabalhos em campo não foi observado a presença de
muitos pontos de descarte irregular de resíduos sólidos. Estes pontos são comumente
utilizados pela população para o destino de pequenas e médias quantidades de resíduos
inservíveis, entulhos, equipamentos eletrônicos, poda entre outros.
Figura 17
Ponto de descarte irregular

Fonte: Autor

Porém, houve a identificação de um ponto de acúmulo com um tamanho
considerável que tinha a presença de restos de poda, resíduos inservíveis, resíduos
domésticos e entulhos. A área possui características comuns como terreno baldio e fica
localizado em rua não urbanizada. Maiores detalhes sobre esse local, podem ser obtidos
nos apêndices, nas pranchas do mapeamento do depósito de podas e RCD (Resíduos da
Construção e Demolição).
Figura 18
Depósito de podas e RCD

Fonte: Autor
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9.6 Roçada, Poda de Árvores e Limpeza de Praças
Os serviços de poda de árvores são realizados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agrário e é efetuado sempre que existe a necessidade ou é solicitado,
tanto na sede quanto nos distritos. Os resíduos verdes, assim denominados como resíduos
de poda, são coletados e destinados a um ponto de acúmulo identificado no município bem
como ao lixão municipal. Informações detalhadas sobre essa área estão contidas no
apêndice.
9.7 Coleta dos Resíduos da Construção Civil
A construção civil é um dos principais setores da indústria do país. As obras da
construção civil consomem muitos produtos cuja disposição pode causa impactos diretos no
meio ambiente. Conforme consta na Resolução n° 307 do CONAMA, uma definição para
Resíduos de Construção Civil é a seguinte:
Os Resíduos da Construção Civil são definidos como os provenientes de
construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e
os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (CONAMA,
2002).

Os Resíduos de Construção Civil, gerados no Município de Salitre são coletados
pela empresa que realiza a limpeza urbana, sendo encaminhados principalmente para o uso
de aterramento de vias públicas ou encaminhados para serem doados a particulares.
A coleta é realizada duas vezes na semana, em um caminhão caçamba com
capacidade de carga de 6m³, com o apoio de uma retroescavadeira, um motorista e dois
garis coletores. Dessa forma, considerando uma massa específica de 1200 kg/m³
(PIOVEZAN JUNIOR, 2007), e realizando uma coleta média de oito carradas/mês, a geração
média mensal desse tipo de resíduo ficou estimada em 57,6 toneladas mensais.
9.8 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis (Situação dos Catadores)
Segundo informações repassadas pela Autarquia Municipal de Meio Ambiente
de Salitre, o município vem buscando implantar a coleta seletiva na sede através de
campanhas educativas com a população. O intuito dessa ação consiste em realizar a
segregação adequada dos resíduos, dispor lixeiras em locais estratégicos nas ruas da sede
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do município, e articulação a criação de uma associação de catadores de materiais
recicláveis. Dentre essas tarefas, a formação da associação ainda não pôde ser efetivada
por falta de interesse dos catadores na formação dessa.
As associações de catadores são de fundamental importância dentro do
município para a efetivação da coleta seletiva. A formalização do trabalho do catador além
de propiciar formas mais seguras para realização dessa atividade, contribui para diminuir a
situação de vulnerabilidade social dessa classe de trabalhadores.
No entanto durante o período de visitas realizadas ao local de disposição final
dos resíduos sólidos urbanos, vazadouro do município, pôde-se constatar a presença de
catadores no lixão, os quais selecionam e retiram os materiais para serem comercializados
com atravessadores. Através da venda dos materiais, os catadores conseguem arrecadar
um valor algumas vezes superior a um salário mínimo, sendo este um dos motivos que
acarreta a resistência dos mesmos em abandonar a catação dentro do lixão, gerando um
problema social, político e econômico. Os principais materiais recicláveis recolhidos pelos
catadores são: plástico, alumínio e ferro, que posteriormente são vendidos para os
atravessadores de municípios vizinhos, que vão até o lixão para levarem os materiais
separados.
Pôde-se constatar ainda que os catadores não fazem uso de uso de
equipamentos de proteção individual (EPI), nem mesmo os mais básicos como luvas,
máscaras e botas.
Figura 19
Presença de catador de materiais recicláveis no lixão

Fonte: Autor

Desse modo, a formalização de uma associação no município seria de suma
importância, pois transformaria o trabalho da categoria em um trabalho mais seguro e digno,
que, ao contar com proteção legal e proteção à saúde, retira os catadores de materiais
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reutilizáveis e recicláveis da situação de vulnerabilidade, risco e precariedade à qual estão
submetidos fora de uma organização coletiva (SOUZA, et.al 2018).
9.9 Áreas de disposição final dos resíduos
O município não dispõe de instalações para o tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos urbanos de maneira ambientalmente correta. O descarte dos resíduos
sólidos, proveniente do uso doméstico e comercial, é realizado em um vazadouro, que
receber diversos tipos de materiais sem prévia triagem ou realização de seleção. Inerente
aos resíduos provenientes da construção e demolição (RCD), bem como as podas do
município, são destinadas para um terreno próximo ao centro urbano.
O Lixão fica localizado a aproximadamente 2,7 quilômetros de distância da Sede
Municipal, como se observa no mapa da figura 17. Possuindo uma área de
aproximadamente 12.347,70 m², o acesso se dar uma parte por estrada carroçável e outra
parte pela estrada calçada, é uma área pública que vem recebendo os resíduos sólidos do
município há mais de 15 anos.
A área do lixão está cercada parcialmente com estacas de madeira e arame, não
possui identificação e nem controle de entrada de resíduos, pessoas ou animais. Nas
proximidades não ocorrem nenhum tipo de monitoramento de aguas superficiais ou
subterrâneas.
Para caracterizar as áreas de disposição final dos resíduos urbanos, domésticos,
comerciais, construção, demolição e podas, realizou-se na área mapeamentos com uso de
VANT (Veículo Aéreo não Tripulado), para construção de modelos fotogramétricos e
mensuração de volumes, áreas e posicionamento geográfico. Esse produto, pode ser visto
no projeto contido no apêndice.
Apesar de não dispor de uma destinação ambientalmente correta dos seus
Resíduos Sólidos Urbanos, o município vem buscando incessantemente alternativas e
planejamentos para se adequar à PNRS quanto à forma de destinação dos resíduos
gerados no município.
9.10 Cenário Financeiro
O setor de contabilidade forneceu os dados referentes aos gastos do município
com a limpeza pública, os quais estão dispostos a seguir na tabela 15.
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Tabela 15
Despesas com Resíduos Sólidos Urbanos

Movimentação
de pagamento

Descrição

Fundo

Valor mensal
(R$)

30/01/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.916,82

28/02/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.800,00

29/03/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.916,82

30/04/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.916,82

30/05/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.671,07

28/06/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.915,27

31/07/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

FPM

61.890,65

30/08/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

PMS/ICMS

61.656,96

26/09/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

PMS

61.656,96

30/10/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

PMS

61.638,33

27/11/2019

Coleta e Transporte ao Destino Final

PMS

61.688,33

Total Geral de Pagamentos

679.668,03

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de Salitre (2019)

Os valores pagos durante onze meses (janeiro a novembro) do ano de 2019 à
empresa responsável pela limpeza pública, TR Construções e Empreendimentos LTDA.,
coleta e transporte de resíduos domiciliares, são de R$ 679.668,03.
Os valores pagos a empresa CTI Ambiental para os serviços de Coleta,
Transporte e Incineração LTDA em 2019 referentes ao serviço de coleta, transporte e
destinação de destinação final dos resíduos do serviço de saúde, repassados pelo setor de
contabilidade da prefeitura de Salitre são descritos na tabela a seguir:
Tabela 16
Despesas com Resíduos de Saúde

Movimentação
de pagamento
02/10/2019

Descrição

Fundo

Coleta, Transporte, Tratamento e

FNS/BLOCO DE

Destinação Final dos Resíduos

CUSTEIO SERV P

Valor mensal
(R$)
4.000,00

do Serviço de Saúde
Coleta, Transporte, Tratamento e
12/11/2019

Destinação Final dos Resíduos

1.000,00
FUS

do Serviço de Saúde
Total Geral de Pagamentos

5.000,00

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de Salitre (2019)

9.11 Caracterização Física dos Resíduos Sólidos do Município
As características dos Resíduos Sólidos Urbanos são influenciadas por vários
fatores entre eles: o número de habitantes, poder aquisitivo, nível educacional, hábitos e
costumes da população e as condições climáticas e sazonais. Mudanças na política
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econômica de um país também são causas que influenciam na composição dos resíduos
sólidos de uma comunidade (JARDIM et al.1995).
Nesse sentido a caracterização dos resíduos constitui um importante instrumento
de gestão, devendo ser, em cada caso, adaptada e ajustada aos objetivos gerais e/ou
específicos a que pretende dar resposta (LIPOR, 2000). No âmbito municipal, é necessário
ainda que as prefeituras municipais tenham conhecimento do tipo de resíduo produzido pela
população, conheçam as características desses resíduos e avaliem os diferentes tipos de
materiais que a população descarta diariamente (BERRÍOS, 1997).
Dessa forma, o conhecimento da composição gravimétrica dos RSU é uma
ferramenta essencial para a definição das providências a serem tomadas com os resíduos,
desde sua coleta, até seu destino final, de uma forma ambientalmente correta e
economicamente viável, considerando que cada localidade gera resíduos diversos.
A caracterização física (composição qualitativa ou gravimétrica) dos resíduos
sólidos apresenta as porcentagens (geralmente em peso) das várias frações dos materiais
constituintes dos RSU. Essas frações normalmente distribuem-se em matéria orgânica,
papel, papelão, plástico rígido, plástico filme, metais ferrosos, metais não ferrosos, vidro,
borracha, madeira e outros (couros, bitucas de cigarro, cerâmicas, ossos, madeiras etc)
(PEREIRA NETO, 2007).
Conforme Monteiro et al. (2001) e Pereira Neto (2007), a composição
gravimétrica dos resíduos sólidos, ou composição física, expressa o percentual de cada
componente presente nesses resíduos em relação ao peso total da amostra estudada.
Desta forma, entende-se que para o gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade, é
primordial o dimensionamento da produção de resíduos sólidos domiciliares em Salitre,
através da caracterização física desses resíduos.
a)

Gravimetria do Município de Salitre
Para conhecer as características qualitativas dos resíduos sólidos urbanos

gerados no município, realizou-se um estudo de composição gravimétrica, que abrangeu os
resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional. Os resultados dos ensaios para
determinação da gravimetria são apresentados nas tabelas 17 e 18.
O estudo de gravimetria que fez parte desse trabalho, foi realizado a partir de
amostras coletadas no vazadouro após o descarregamento dos resíduos transportados
pelos veículos de coleta. Realizado o quarteamento da pilha e recolhida as amostras, estas
foram separadas e realizada a pesagem por meio de balança digital e analógica.

Prefeitura Municipal de Salitre – Praça São Francisco, s/n – Centro, Salitre-Ce
CEP: 187616-734 - Fone: (88) 3537-1220

p. 54

Prefeitura Municipal de Salitre
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólios - PMGIRS
Figura 20
Realização de gravimetria

Fonte: Autor

Tabela 17
Composição gravimétrica do município de Salitre

Estudo Gravimétrico

Peso (Kg)

Peso (%)

Orgânicos

12,9

13,0

Recicláveis secos

69,0

69,0

Papelão/Papel

19,0

19,0

Vidros

21,0

21,0

Plástico

19,0

19,0

Metal

10,0

10,0

Demais Recicláveis

2,0

2,0

Borracha

1,5

1,5

RCC

0,5

0,5

Rejeitos

13,7

13,7

Tecidos/sapatos

4,4

4,4

Demais rejeitos (Papel higiênico/fraldas/absorventes, bituca de cigarro, etc)

9,3

9,3

Serviço de Saúde

1,3

1,3

Outros

1,0

1,0

Eletrônico

1,0

1,0

99,9

100

Total
Fonte: Autor
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Tabela 18
Resumo da composição gravimétrica do município de Salitre

Material (Resumo)

Peso (Kg)

Peso (%)

Orgânicos

12,9

13,0

Recicláveis secos

69,0

69,0

Demais Recicláveis

2,0

2,0

Rejeitos

13,7

13,7

Serviço de Saúde

1,3

1,3

Outros

1,0

1,0

99,9

100

Total
Fonte: Autor

A composição gravimétrica dos RSU, obtida pela análise das amostras mediante
triagem e separação dos materiais em classes, indica que 13% da massa de resíduos
gerada é de matéria orgânica, ficando muito abaixo da média nacional, que indicam um
valor percentual de 51,4%, conforme Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Já os resíduos
recicláveis representam um percentual de 69,0 % que se apresenta acima da média
nacional que é de 31,9%. Este valor elevado, tornando-se um indicador que o município tem
um grande potencial para a implantação de programas de reciclagem e reaproveitamento,
visando estimular o desenvolvimento de uma maior consciência ambiental e dos princípios
de cidadania por parte da população, bem como geração de renda para os catadores de
materiais recicláveis. Dentre os resíduos recicláveis o vidro detém o maior valor de produção
de recicláveis com 21%.
Para os demais resíduos considerados recicláveis o percentual foi de 2,0%,
constituído por borracha e RCC, sobre os quais é preciso avaliar a melhor forma de
destinação final, bem como a implantação de programas de reaproveitamento dos RCC.
A proporção de rejeitos e outros representam 14,7% do total de resíduos, o que
mostra ser uma parcela representativa da composição física. Para os resíduos considerados
como outros (eletrônicos), a solução para estes tipos de resíduo deverá ser feita através da
gestão adequada da logística reversa, conforme é definido esse termo no capítulo 04.
Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) encontrados no estudo gravimétrico
corresponde a um percentual de 1,3 %, fato esse, justificado que apenas os
estabelecimentos de saúde do setor público realizam a terceirização dos serviços de coleta
e destinação final deste resíduo. No entanto a minimização deste tipo de ocorrência pode
ser feita através de uma fiscalização adequada nos estabelecimentos privados.
A composição gravimétrica dos resíduos sólidos do Município pode ser
visualizada nas figuras a seguir:
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Figura 21
Composição gravimétrica do município de Salitre

Eletrônico
1%

Rejeito Borracha
9%
2%

RCC Resíduos
0% Perigosos
1%

Matéria Orgânica
13%
Papelão/Papel
19%

Plástico
19%

Têxtil
5%
Metal
10%
Vidro
21%

Fonte: Autor

Para uma melhor visualização foi elaborado um gráfico com a composição
gravimétrica simplificada dos resíduos sólidos do município.
Figura 21
Composição gravimétrica simplificada do município de Salitre

Serviços de Outros; 1,00%
Saúde; 1,30%
Orgânicos; 13,00%

Rejeitos; 13,70%

Resíduos
Recicláveis Secos
; 69,00%
Fonte: Autor
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b) Peso Específico Aparente dos Resíduos
O Peso específico aparente é o peso do lixo solto em função do volume ocupado
livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m³. Sua determinação é
fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalações (MONTEIRO, 2001).
Nesse sentido, O peso especifico aparente foi realizado com base em uma
amostra de 1 m³ de resíduos domiciliares, antes da realização da segregação para
determinar a composição gravimétrica, O valor apurado nos ensaios foi de 220,9 Kg/m³.
c)

Teor de Umidade
O teor de umidade representa a quantidade de água presente no lixo, medida

em percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função das estações do ano e da
incidência de chuvas, podendo-se estimar um teor de umidade variando em torno de 40 a
60% (MONTEIRO, 2001).
Entretanto o ensaio do teor de umidade não foi realizado por questões
operacionais.
d) Geração Per Capita
A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada
diariamente e o número de habitantes de determinada região. Muitos técnicos consideram
de 0,5 a 0,8kg/hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil (MONTEIRO, 2001).
Nesse sentido a geração per capita estimada para o ano de 2019 ficou na faixa
de 0,5 Kg/hab./dia, o que conforme o Manual de Gerenciamento Integrado dos Resíduos
Sólidos (MONTEIRO, 2001) é característico de localidades de pequeno porte ou com
população inferior a 30 mil habitantes.
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10 REGRAS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Em atendimento a legislação ambiental específica de âmbito federal, estadual e
municipal, quando existente, bem como as normas brasileiras que estabelecem requisitos
técnicos destinados a assegurar a proteção da vida humana, saúde e do meio ambiente, o
transporte dos resíduos deve ser realizado através de veículos e/ou equipamentos
adequados, obedecendo às regulamentações pertinentes.
Conforme NBR 13.221:2002 o estado de conservação do equipamento de
transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento
do resíduo, devendo ainda, durante o transporte, está protegido de intempéries, assim como
deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via
férrea.
Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos,
medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com
embalagens destinadas a estes fins (NBR, 13.221:2002). Além disso, o transporte de
resíduos deve ser acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão
competente, devendo informar o tipo de acondicionamento (NBR, 13.221:2002).
Para a coleta de resíduos sólidos domiciliares o veículo coletor deverá possuir
equipamentos

compactadores

de

carregamento

traseiro

ou

lateral,

não

permitir

derramamento do lixo ou do chorume na via pública, além da sinalização de segurança
adequada. Segundo a NBR 13.221:2002, a descontaminação dos equipamentos de
transporte deve ser de responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) e
sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental competente.
Quanto ao transporte de resíduos perigosos por meio terrestre deve obedecer
ao Decreto nº 96.044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR
7501, NBR 7503 e NBR 9735.
No caso dos resíduos de saúde as normas brasileiras que devem ser atendidas
são:
● ABNT NBR 13.221:2010 – Transporte terrestre de resíduos;
● ABNT NBR 12.807: 2013 – Resíduos de serviços de saúde (terminologia);
● ABNT NBR 12.808: 1993 – Resíduos de serviços de saúde (classificação);
● ABNT NBR 12.809:1993 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde
(procedimento);
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● ABNT NBR 12.810:1993 – Coleta de resíduos de serviço de saúde
(procedimento).
Segundo o Decreto Federal 96.044/1988 no seu art. 2º durante as operações de
carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e descontaminação os veículos e
equipamentos utilizados no transporte de produto perigoso deverão portar rótulos de risco e
painéis de segurança específicos, de acordo com as NBR 7500 e NBR 8286.
Cabe mencionar que a Resolução ANTT n° 420/2004 aprova as instruções
complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, e
apresenta as prescrições às operações de transportes, gerais e particulares, para cada
classe de risco, bem como outros aspectos referentes aos produtos perigosos.
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11 MODELO TECNOLÓGICO PARA MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
De acordo com as diretrizes, conceitos e princípios fundamentados na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida na Lei n°12.305/10, no presente plano são
estabelecidas metas específicas para o atendimento ao disposto na referida política. A
elaboração desse instrumento busca atender os dispositivos legais, sendo regido por
embasamento científico, adoção de métodos, técnicas e processos que atendam às
características locais e regionais.
Nesse cenário, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) incentiva a implantação de
um modelo tecnológico que privilegia o manejo diferenciado e a gestão integrada dos
resíduos sólidos, prevendo a erradicação de lixões e “bota foras”, bem como o
gerenciamento na ordem de prioridades definidas na PNRS. Dentre essas, cita-se a: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, preferencialmente,
em aterros regionais para obtenção de melhor escala operacional.
Com tudo o Município vem estudando alternativas de soluções, em consórcio,
para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O consórcio ao qual o município
está inserido juntamente com mais seis municípios do Cariri Oeste, visa promover a Coleta
Seletiva Múltipla e a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos nos municípios consorciados.
De acordo com o diagnóstico realizado no município e no surgimento das
tecnologias desenvolvidas no Brasil, optou-se por selecionar no presente Plano, o modelo
recomendado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que se baseia em uma série de
diretrizes, das quais podemos destacar:
●

O Gerenciamento baseado na ordem de prioridade disposto na PNRS: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final,
preferencialmente, em aterros regionais para obtenção de melhor escala
operacional;

●

Viabilidade técnica, social, econômica e ambiental das soluções;

●

Inclusão social e formalização do papel dos catadores de materiais recicláveis;

●

Integração das ações com a área de saúde, educação, meio ambiente, e
desenvolvimento econômico, entre outras.

●

Minimização dos rejeitos na destinação final adequada;

●

Minimização da geração e o manejo diferenciado dos resíduos sólidos;

●

Compromisso e fidelização dos munícipes com a separação dos resíduos na
fonte geradora.
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As principais medidas recomendadas para recuperação dos resíduos,
minimização e disposição final ambientalmente correta dos rejeitos, são:
●

Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta;

●

Ampliação da separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de
geração atendendo todo o município;

●

Compostagem dos resíduos verdes e, uso do composto nas áreas verdes
públicas;

●

Incentivos a compostagem dos resíduos orgânicos dos médios/grandes
geradores;

●

Segregação dos resíduos da construção e demolição com reutilização e/ou
reciclagem dos resíduos;

●

Segregação dos resíduos volumosos (móveis, inservíveis e outros) para
reutilização ou reciclagem;

●

Segregação na origem dos resíduos de serviços de saúde e destinação final
adequada;

●

Implantação do sistema de logística reversa com o retorno à indústria dos
materiais pós-consumo;

●

Implantação do cadastro de geradores de médio e grande porte no município.
Para o manejo diferenciado e integrado dos resíduos sólidos, o modelo proposto

pelo MMA, recomenda a utilização de um conjunto de instalações normatizadas, sendo que
algumas podem ser compartilhadas com outros Municípios. As principais instalações
recomendadas são:
●

PEVs – Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) para acumulação temporária
de resíduos da construção e demolição, de resíduos volumosos, da coleta
seletiva e resíduos com logística reversa (NBR 15.112);

●

LEVs – Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – contêineres,
sacos ou outros dispositivos instalados em espaços públicos ou privados
monitorados, para recebimento de recicláveis;

●

Galpões de triagem de recicláveis secos, com normas operacionais definidas em
regulamento.

●

Unidades de compostagem de orgânico;

●

Áreas de triagem e transbordo de resíduos da construção e demolição, resíduos
volumosos e resíduos com logística reversa (NBR 15.112);

●

Áreas de Reciclagem de Resíduos da Construção (NBR 15.114);

●

Aterros Sanitários (NBR 13.896);
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●

Aterros sanitários de pequeno porte com licenciamento simplificado pela
Resolução CONAMA nº 404 e projeto orientado pela nova NBR 15.849.
Para atender as diretrizes do modelo proposto pelo MMA, o presente Plano

buscou através da previsão de destinação adequada dos resíduos/rejeitos gerados em
instalações próprias (a serem implantadas) ou de terceiros (privadas). Os seguintes pontos
podem ser destacados:
●

Para o aproveitamento dos resíduos verdes foi prevista a utilização de uma
unidade de compostagem, por ser uma das tecnologias mais baratas, no entanto
essa alternativa não inviabiliza a utilização de outras tecnologias, desde que
viáveis técnica e economicamente;

●

O modelo proposto não se limita apenas às tecnologias proposta no referido
Plano, não impede que se façam estudos futuros, visando à utilização de novas
tecnologias disponíveis;

●

O presente estudo não contemplou o aproveitamento do Biogás, oriundo da
decomposição dos resíduos sólidos, uma vez que a implantação de sistemas
necessita de um estudo detalhado e demanda um estudo de viabilidade técnica
e econômico.
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12 PROGNÓSTICO DOS RESIDUOS SÓLIDOS – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LIMPEZA
URBANA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SALITRE
A produção de resíduos sólidos atrelado ao crescimento das cidades, e às
facilidades do mundo moderno são um dos principais problemas ambientais dos últimos
anos. Diante disto surge uma estratégia intensificada através da regulamentação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos –PNRS – Lei n° 12.305/10, regulamentada pelo Decreto n°
7.404/10, que reúne “princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas, ações que serão
adotadas pelos estados e municípios visando à gestão integrada e o gerenciamento
ambientalmente adequado aos resíduos sólidos”.
Essa temática, une-se ainda as políticas públicas referentes ao saneamento dos
municípios. A Lei Federal nº 11.445/2007, marco regulatório do setor de saneamento básico,
estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico, definindo saneamento básico
como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem
e manejo das águas pluviais urbanas.
Nesse contexto, o município de Salitre vem buscando incessantemente medidas
e mecanismo para melhorar a gestão dos resíduos sólidos gerados no município, desde a
redução, a reciclagem, o tratamento dos resíduos desde a coleta até seu desfecho final
adequado.
Atualmente, um dos problemas mais sérios enfrentados pelo município é a área
de disposição final dos resíduos sólidos, operando em sua capacidade máxima de
recebimento de resíduos, no entanto o Município busca alternativas para realizar o
encerramento das atividades no Lixão o que significará um avanço fundamental no trato dos
resíduos sólidos.
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13

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS – POR TIPO DE

RESÍDUO
13.1 Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)
Para orientar o prognóstico, adotou-se o horizonte de tempo de 20 anos (2019 a
2039), bem como as faixas de crescimento populacional estimado para o referido período.
Conforme a tabela 12 descrita no tópico 6.14, são demonstradas as estimativas
de geração de resíduos sólidos domésticos, tomando como referência os anos de 2019 e
2039. Por meio dessa estimativa de resíduos, pode-se chegar a uma geração de 3097,21
ton./ano em 2019 e 3814,25 ton./ano em 2039 de resíduos gerados. Para esse período, a
geração per capita de RSD se mantém constante ao longo do tempo, enquadrando-se na
média nacional de geração, para municípios de pequeno porte.
Associada ao crescimento populacional e as mudanças culturais, a produção de
bens de consumo vem se intensificando, agravando a problemática da geração e descarte
de resíduos sólidos urbanos (RSU). Nesse sentido o crescimento demográfico concorre
como mais um fator determinante no sentido de produção de resíduos domésticos, inerente
ao consumo e desperdício de produtos.
Com os resultados projetados apontam a relação intrínseca entre o crescimento
populacional e a produção de resíduos. Diante das projeções, estima-se que para o cenário
futuro um dos grandes desafios para o município é concretizar a gestão e o gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos e a disposição final desses resíduos. Essa problemática, a
exemplo do município de Salitre, necessita ainda de um amplo planejamento, visto que
muitas localidades carecem de legislações específicas para o assunto.
Nesse aspecto é verdade que muitos municípios ainda não dispõem de sistemas
de destinação e disposição ambientalmente corretos, não possui um controle de fiscalização
quanto aos grandes geradores, não possui controle e fiscalização da área de disposição
final e não possui programas de educação ambiental.

Assim, a criação de legislações

específicas e ações planejadas para equacionar e gerir as massas diárias dos resíduos
gerados, tornam-se necessárias.
Diante do cenário apresentado, a implantação dos dispositivos presentes na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial quanto à responsabilidade pelos
resíduos, torna-se uma das condições imprescindíveis para reduzir os impactos sobre a
prestação dos serviços de limpeza urbana e o manejo dos resíduos.
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Vale ressaltar que a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos é
de responsabilidade do poder público, dos consumidores e dos geradores, que se tornam
responsáveis pelos seus atos perante a geração de resíduos na sociedade, como instituído
na Legislação Federal é de inteira responsabilidade dos produtores, distribuidores e
comerciantes o gerenciamento dos seus resíduos gerados, não cabendo aos serviços
públicos municipais o gerenciamento destes resíduos.
É importante destacar ainda a importância de se trabalhar a educação ambiental,
que estabelece à gestão integrada de resíduos, a promoção de programas e ações
ambientais. Essa prática que deve ser realizada juntamente com a população, geradores e
escolas, objetiva promover a não geração, a reutilização e a reciclagem dos resíduos, bem
como processos informativos e de orientações, visando alterar costumes e atender as
responsabilidades definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Contudo, é importante apresentar o cenário mais próximo à realidade, para que
o Município possa se programar para o atendimento desta demanda, realizar planejamento
para cenário atual e futuro, desenvolver ações que minimizem seus impactos, incrementar
meios, assumir atitudes que acarretem sensibilização por parte da população a fim de
extinguir esta problemática.
13.2 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
Os RSS compõem parte importante do total dos Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU) não pela quantidade gerada, mas pelo potencial risco que afeta à saúde ambiental e
coletiva. Os RSS representam uma fonte de risco à saúde e ao meio ambiente
principalmente pela falta de adoção de procedimentos técnicos adequados no manejo dos
diferentes resíduos (Schneider, 2004).
O manejo inadequado dos RSS pode causar risco ambiental, que ultrapassam
limites do estabelecimento, podendo gerar doenças e ainda perda da qualidade de vida da
população que, direta ou indiretamente, venha ter contato com o material descartado, no
momento do seu transporte para fora do estabelecimento e seu tratamento e destinação
(BRASIL, 2001a).
Considerando as projeções de crescimento populacional para o município, há
previsão de crescimento da geração deste tipo de resíduo, uma vez que com o aumento da
população acarretará um aumento nas unidades de atendimento.
Cabe destacar que o município vem buscando atender a legislação, quanto ao
atendimento a Resolução nº 283, de 12 de julho de 2001 - que dispõe sobre o tratamento e
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a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, e a implantação de programas de
capacitação dos agentes públicos envolvidos com a gestão desses resíduos.
Entretanto, é constatado que, na prática, ainda há um não cumprimento das
normas vigentes, em se tratando do setor privado (clínicas, laboratórios, farmácias etc.), e
que ainda há desafios a superar e muito que fazer, cabendo ao município cobrar e fiscalizar
o atendimento aos geradores privados.
Assim, fica clara a necessidade de melhoria do controle do fluxo dos resíduos
dos serviços de saúde que merecem atenção especial em suas fases de separação,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem
como cobrar dos geradores privados a elaboração do PGRSS que impõe responsabilidade
aos estabelecimentos de saúde em operação e àqueles a serem implantados, para
implementarem o PGRSS.
13.3 Resíduos da Construção Civil (RCC)
Reconhecidamente, o setor da construção civil tem papel fundamental no
desenvolvimento do país, e desta forma se torna peça chave para o atendimento dos
objetivos globais do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a indústria da construção
é uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais (MENDES,2015).
Segundo a Resolução do CONAMA nº 307/2002 em seu art. 2º, Inciso I, os
resíduos da construção civil são: Os provenientes de construções, reformas,
reparos e de demolição de obras de construção civil, e os resultantes da
preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obra, caliça, ou metralha.

Diante dos impactos causados por os Resíduos da Construção Civil (RCC) é
necessário programar as diretrizes que reduzam os impactos ambientais gerados pelos
resíduos oriundos da construção civil. O gerenciamento e a administração desses resíduos
é o que possibilita uma política ambiental e social mais ampla e mais eficaz. É com esse
intuito que as políticas de gerenciamento de resíduos e de gestão integrada têm como
objetivo alcançar, estabelecer e organizar a geração, a redução, a reutilização, a reciclagem
e o destino final dos resíduos, permitindo o tratamento adequado dos mesmos.
No, entanto o município de Salitre não possui legislação específica sobre este
tema - resíduos da construção civil -, no entanto busca orientar os geradores que a
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responsabilidade de coleta e destinação final dos resíduos gerados é de responsabilidade
dos geradores, conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O município não dispõe de dados específicos referentes à geração de resíduos
da construção civil, pois parte dos resíduos gerados é reutilizada em obras de pavimentação
e parte é destinada/reutilizada pelo próprio gerador. O município coleta e destina de forma
adequada cerca de aproximadamente 57,6 toneladas de resíduos por mês, conforme
repassado pela empresa de coleta.
Nesse cenário a estimativa da quantificação da geração dos resíduos da
construção civil gerados no município foi baseada em metodologias existentes na literatura e
ainda o estudo realizado por Leite (2001), bem como dados repassados pela empresa de
coleta. Assim, com base nesses dados foi determinada uma média de 41,75 kg/hab.ano. O
quadro a seguir apresenta a estimativa de geração dos RCC.
Tabela 19
Projeção de geração dos RCC do município de Salitre

Projeção
Populacional

Projeção de geração
de RCC (ton./ano)

2019

16.971

619,27

2020

17.149

625,77

2021

17.328

632,30

2022

17.510

638,94

2023

17.693

738,68

2024

17.878

746,41

2025

18.065

754,21

2026

18.254

762,10

2027

18.445

770,08

2028

18.638

778,14

2029

18.833

786,28

2030

19.030

794,50

2031

19.230

802,85

2032

19.431

811,24

2033

19.634

819,72

2034

19.840

828,32

2035

20.047

836,96

2036

20.257

845,73

2037

20.469

854,58

2038

20.683

863,52

2039

20.900

872,58

Ano

Fonte: Autor

Vale ressaltar que a estimativa apresentada foi determinada conforme projeção
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estabelecidos na literatura, e também, das atividades de limpeza realizada pela empresa
terceirizada.
13.4 Resíduos Sólidos Industriais
As atividades industriais, consideradas como um dos grandes propulsores no
desenvolvimento econômico impulsiona o mercado gerando renda e emprego e o
desenvolvimento das regiões as quais estão inseridas. No entanto, com o desenvolvimento
das atividades industriais, são produzidos os resíduos sólidos industriais que são materiais
gerados durante processos produtivos de indústrias de qualquer segmento.
Esses resíduos, quando descartados de forma inadequada, podem oferecer
sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana, contaminando as águas e o solo. Por
essa razão, é essencial que seja executada a destinação de resíduos sólidos industriais de
maneira correta.
Nesse sentido o município de Salitre conforme dados do Anuário Estatístico do
Ceará (2017) possui 16 empresas de transformação ativa, onde 3 são de metalúrgicas, 1 de
mobiliário, e 7 de Produtos alimentares. Na área de comércio o segmento de maior
destaque no município é o ramo atacadista com 187 estabelecimentos e apenas 1 varejista.
A principal atividade industrial encontrada no município são as casas de
beneficiamento e produção de farinha, onde ainda não existem dados precisos sobre a
quantidade de resíduos gerados por elas. O processamento industrial da mandioca causa
sérios problemas ambientais na disposição de resíduos, como poluição de rios, do solo e
lençol freático.
A partir da criação da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Salitre as
Casas de Farinha passaram a ser notificadas para regularizarem suas atividades e iniciarem
seus processos de licenciamento, mais de cem foram notificadas e até o ano de 2019 vinte
sete (27) encontram-se licenciadas.
13.5 Outros tipos de Resíduos Sólidos
Pode ser ressaltada a existência de problemas relacionados aos resíduos de
difícil controle e administração, mas que são atualmente obrigados ao gerenciamento, como
é o caso de lâmpadas, pilhas, baterias, eletroeletrônicos e outros.
As lâmpadas, pilhas e baterias possuem materiais em suas composições que
são altamente impactantes para o meio ambiente e para a saúde, quando descartados
incorretamente geram grandes impactos ao meio ambiente.
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14 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E METAS
Com o intuito de se promover a melhoria da gestão dos resíduos sólidos no
município de Salitre é apresentado neste capítulo estratégias de ação, metas, prazos e
resultados esperados, traçadas para cada tipo de resíduo, provenientes dos usos
domésticos e públicos, construção civil, volumosos, serviços de saúde, medicamentos com
prazo de validade vencidos, resíduos úmidos e verdes e de logística reversa. Essas
estratégias de ação e metas, são baseadas em aplicações exitosas em outros municípios e
adaptadas a realidade do município de Salitre.
A implantação e gerenciamento das estratégias de ação, metas e prazos
descritas para os serviços públicos de limpeza urbana e geradores públicos são de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salitre, enquanto para os geradores privados
são de responsabilidade da iniciativa privada.
É importante enfatizar que para o atendimento da PNRS que os grandes
geradores de resíduos sólidos, além dos geradores privados de resíduos de serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCC) devem elaborar o Plano de
Gerenciamento Específico para seus estabelecimentos.
Vale salientar ainda que todos que utilizam os serviços públicos de limpeza
urbana como forma de destinação de resíduos sólidos, precisam colaborar juntamente com
Município para adoção e cumprimento das estratégias e metas traçadas pelo presente
plano.
O Município prevê, como forma de recebimento e destinação de pequenos
volumes de resíduos a instalação de Locais de Entrega Voluntária – LEV’s e Pontos de
Entrega Voluntária – PEV’s, para o manejo diferenciado e integrado de resíduos.
Os Locais de Entrega Voluntária – LEV’s são caracterizados por uma
modalidade de coleta seletiva que utiliza estruturas específicas para o acondicionamento de
resíduos

recicláveis,

colocados

em

pontos

fixos

na

cidade,

onde

o

cidadão,

espontaneamente, deposita os recicláveis. Os Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s
consistem em locais situados estrategicamente próximos de um conjunto de residências ou
instituições para entrega dos resíduos segregados e posterior coleta pelo poder público.
A figura 23, ilustra uma LEV e uma PEV instaladas nas cidades de Belo
Horizonte e Fortaleza, respectivamente.
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Figura 23
Exemplos de LEV e PEV

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2019) e Prefeitura Municipal de Fortaleza (2019)

14.1 Diretrizes e metas para os resíduos domiciliares e de limpeza urbana
Objetivando adequar o sistema atual de gestão dos resíduos sólidos domiciliares
gerados no município de Salitre à Política Nacional de Resíduos Sólidos, sugere-se por
meio desse plano, as atividades descritas a seguir, que funcionará inicialmente com a
participação dos órgãos públicos competentes, população e associação de catadores de
materiais recicláveis, a qual deverá ser estruturada.
Os geradores privados serão orientados a realizar a destinação dos resíduos
secos a partir de parcerias firmadas com a associação de catadores de materiais recicláveis
fixada no Município de Salitre.
Assim, a gestão dos resíduos domiciliares é proposta conforme descrito
abaixo:
a)

Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares– Secos:



Coleta porta a porta realizada por associação dos catadores de materiais
recicláveis;



Recebimento dos materiais recicláveis nos pontos de entrega voluntária e nos
locais de entrega voluntária;



Coleta nos geradores públicos e geradores privados, a partir de parcerias com
os serviços das associações.
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b) Transporte, segregação e armazenamento:
O transporte, segregação e armazenamento dos resíduos já separados são de
responsabilidade da associação de catadores em parceria com a administração pública
municipal.
c)

Acúmulo de Grandes volumes:
Com a finalidade de agregar valor ao material reciclável segregado pretende-se

criar um centro de Comercialização de Recicláveis, que ficará responsável, por:


Acumular maiores volumes, eliminando atravessadores e melhorando os valores
pagos por unidade de produto a associação;

d) Aproveitamento dos Resíduos Sólidos Recicláveis:
Para atendimento a esta premissa, serão estabelecidas metas para o
aproveitamento dos resíduos potencialmente recicláveis. O município deverá adotar
mecanismos de conscientização da fonte geradora visando melhorar a separação dos
resíduos sólidos recicláveis.
e)

Encerramento do lixão existente
O encerramento das atividades operacionais de disposição de resíduos em um

lixão constitui o marco inicial dos trabalhos para recuperação ambiental da área utilizada.
Nesse sentido, o município trabalha para a elaboração de um Plano de Encerramento do
Lixão e, portanto, ainda em fase de planejamento.
As metas, ações e prazos aqui estabelecidos para os resíduos sólidos
domiciliares secos poderão ser discutidas e eventualmente revistas. A tabela 20 descreve as
estratégias de ação, metas traçadas, prazos e resultados esperados para os resíduos
sólidos domiciliares – secos.
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Tabela 20
Estratégias de ação, metas traçadas, prazos e resultados esperados para os resíduos sólidos domiciliares – secos.

Ação

Meta
Aumentar

Resíduos Sólidos Municipais

resíduos secos gerados;

2025

Reduzir a quantidade de catadores que

2020 a

Aumento na produtividade e nos ganhos econômicos da associação;

trabalham informalmente no Município;

2022

Colaboração com o processo de educação ambiental no Município.

catadores de recicláveis; inclusão e valorização
dos catadores no processo

percentual

coleta

procedimentos

de

Estabelecer procedimentos para apresentação

Estabelecer

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos com

elaboração dos Planos de Gerenciamento

normas específicas para RSD Secos;

Integrado de Resíduos;

Ampliar e capacitar equipe gerencial específica;

os

de

2020 a

Resultado Esperado
Redução da massa de resíduos sólidos a serem encaminhados para instalações de

Criar Políticas Públicas para a Gestão do

Apoiar a formalização de uma associação de

o

Prazo

para

Estruturação da equipe antes da publicação
do PMGIRS de Salitre

2021

2021

disposição final;
Colaboração com o processo de educação ambiental no Município.

Melhoria no planejamento, gerenciamento e fiscalização dos resíduos gerados no
Município.

Disponibilizar informações com clareza, confiabilidade e exatidão.
Redução da massa de resíduos sólidos a serem encaminhados para instalações de

Valorizar a Educação Ambiental como ação

Elaboração e implantação do Programa de

prioritária;

Educação Ambiental do Município de Salitre

2020

disposição final;
Ampliação da massa de resíduos encaminhada para a reciclagem e aproveitamento;
Introdução da população no processo de gestão de resíduos sólidos do município.

Implantar o Programa de Coletas Seletivas
Solidárias em instalações públicas municipais
Implantar Locais de Entrega Voluntária – LEV

Incentivar o uso de embalagens retornáveis;

Atender 100% as instalações públicas

Atender 100% do Município
Aumentar o uso de embalagens retornáveis
no Município;
Implantação de pelo menos de 1 Ponto de

Implantar Pontos de Entrega Voluntária

Entrega Voluntária;

Reduzir o volume de RSD Secos encaminhados

Redução progressiva do volume de RSD

ao Lixão.

Secos.

Ampliação da massa de resíduos encaminhada para reciclagem e reaproveitamento.
2021
2020 a

Ampliação da massa de resíduos encaminhada para as alternativas de

2023

reaproveitamento e os processos de reciclagem.

2021

2022

2024

Redução da massa de resíduos sólidos a serem encaminhados para instalações de
disposição final.
Ampliação da massa de resíduos

encaminhada para as alternativas de

reaproveitamento e os processos de reciclagem.
Ampliação da massa de resíduos

encaminhada para as alternativas de

reaproveitamento e os processos de reciclagem;

Fonte: Autor
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Vale ressaltar que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salitre a
implantação das estratégias e metas, em todos os empreendimentos administrados ou que
prestem serviços para o Município.
Com relação ao setor privado que compreende os empreendimentos comerciais,
industriais, de prestação de serviços ou que gerem resíduos com mesmas características
dos resíduos tratados no presente item, também estão sujeitos à implantação e
comprimento das estratégias e metas previstas para o setor. O setor privado deverá
adequar os estabelecimentos às novas diretrizes de destinação de resíduos, reduzindo ao
máximo a geração de resíduos, segregando os resíduos gerados e colaborar na
implantação e divulgação de programas de educação ambiental promovidos pela Prefeitura
Municipal de Salitre.
Ainda é tarefa do setor privado, garantir a correta destinação dos RSD Secos
através da responsabilização do responsável técnico do gerador e do responsável pela
destinação. Os RSD Secos gerados deverão se destinados para o processo de reciclagem e
os estabelecimentos deverão realizar Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos de
seus empreendimentos, atendendo assim o disposto na PNRS.
14.2 Diretrizes e metas para o manejo diferenciado de resíduos orgânicos e verdes
São considerados como resíduos sólidos domiciliares úmidos, Resíduos
orgânicos provenientes da coleta domiciliar regular e Resíduos de poda provenientes da
coleta domiciliar regular. A coleta domiciliar, em Salitre, abrange as áreas urbanas, distritos
e a sede, áreas que podem ser transitadas pelos caminhões coletores convencionais.
O percentual de resíduos úmidos (resíduos orgânicos) coletados no município de
Salitre é de 13% do total de resíduos domiciliares. Como não existem informações
quantitativas disponíveis, relativas aos Resíduos de Poda, e, nem parâmetros específicos de
literatura sobre a geração dos mesmos, não será possível a realização da projeção dos
quantitativos de resíduos verdes gerados ao longo do PMGIRS.
As metas, ações e prazos aqui estabelecidos para os resíduos sólidos
domiciliares – Úmidos e Verdes, poderão ser discutidas e eventualmente revistas. A seguir,
na tabela 21, estão descritos a estratégia de ação, metas traçadas, prazo e resultados
esperados para os resíduos sólidos domiciliares – Úmidos.
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Tabela 21
Estratégia de ação, meta, prazo e resultados esperados - RS úmidos

Ação

Meta

Prazo

Implantação de soluções locais
de compostagem comunitária
em comunidades de baixa
renda e com dificuldades de
acesso para coleta;

Disponibilizar as informações
técnicas necessárias para o
desenvolvimento
da
compostagem comunitária;

2020 a
2039

Incentivar
domiciliar;

Disponibilizar as informações
técnicas necessárias para o
desenvolvimento
da
compostagem domiciliar;

Até
2021

Mobilizar as instituições de
ensino do Município a incluir
os temas “tratamento e
produção
de
compostos
orgânicos”

Desenvolvimento
de
pesquisas ligadas ao tema;

Até
2021

Incentivar a implantação do
Programa
Escolas
Sustentáveis nas Unidades
Educacionais do Município.

Implantar a coleta seletiva de
resíduos orgânicos em todas
as instituições de ensino
municipais com incentivo à
compostagem in situ e ao
preparo de hortas;

Disciplinar os procedimentos
de segregação nas feiras e
bairros onde se implante a
coleta diferenciada de RSD
úmidos

Implantar
diferenciada
bairros

a

compostagem

Destinação
dos
resíduos
verdes
em
geral
para
compostagem

Valorizar
Ambiental
prioritária.

a
Educação
como
ação

a
nas

coleta
feiras e

Disponibilizar as informações
técnicas necessárias para o
desenvolvimento
da
compostagem

Elaboração e implantação do
Programa
de
Educação
Ambiental do Município de
Salitre

Até
2021

2021

2020 a
2039

Até
2020

Resultado Esperado
Reduzir a quantidade de RSD –
Úmidos de responsabilidade dos
Serviços Públicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
Reduzir a quantidade de RSD –
Úmidos de responsabilidade dos
Serviços Públicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos.
Desenvolvimento
de
novas
técnicas de tratamento dos RSD
– Úmidos e adaptação de
tecnologias já existentes para o
tratamento
dos
resíduos
orgânicos.
Reduzir a quantidade de RSD –
Úmidos de responsabilidade dos
Serviços Públicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos.
Ampliação
da
massa
de
resíduos encaminhada para as
alternativas de reaproveitamento
e os processos de reciclagem.
Reduzir a quantidade de RSD –
Úmidos de responsabilidade dos
Serviços Públicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
Redução da massa de resíduos
sólidos a serem encaminhados
para instalações de disposição
final;
Ampliação
da
massa
de
resíduos encaminhadas para
reciclagem e reaproveitamento;
Introdução da população no
processo
de
gestão
de
Resíduos Sólidos do Município.

Fonte: Autor

14.3 Diretrizes e Metas para o Manejo dos Resíduos de Construção Civil e Demolição

– RCC
O Município de Salitre não dispõe de um histórico de coleta específica de RCC,
para a projeção da geração de resíduos da construção e demolição ao longo do período do
plano, foi utilizada a taxa média de 41,75 Kg/hab/ano conforme metodologia citada no tópico
13.3, considerando apenas os resíduos coletados pela prefeitura, que representa a
quantidade de cerca de 57,6 toneladas por mês de RCC.
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Assim, é possível obter-se uma projeção discriminada das quantidades de RCD
geradas ao longo do período do plano, em toneladas, conforme mostrado no tópico 11.1.3 Resíduos da Construção Civil (RCC) na tabela 18.
A gestão dos resíduos de construção e demolição – RCC se dará como descrito
abaixo:
a)

Composição dos Resíduos da Construção Civil
Os Resíduos da Construção Civil são classificados segundo a Resolução

CONAMA nº 307/2002 quanto a sua composição. No quadro abaixo discrimina-se as
classes de RCC e suas respectivas destinações.
Tabela 22
Classificação dos resíduos da construção civil segundo a CONAMA

Classe do RCC
Classe A

Classe B

Definição

Destinação

Resíduos que podem ser reutilizados ou

Reutilização, reciclagem e uso como

reciclados como agregados

agregado dos aterros licenciados.

Resíduos recicláveis para outras destinações
Resíduos

Classe C

para

desenvolvidas

os

quais

tecnologias

ou

não

Reciclagem e armazenamento
temporário.

foram

aplicações

economicamente viáveis que permitam a sua

Conforme normas técnicas específicas
(já há soluções para reciclagem).

reciclagem/recuperação
Conforme normas técnicas específicas
Classe D

Resíduos perigosos oriundos do processo de

(predomina a destinação em aterros

construção

específicos para resíduos perigosos,
após caracterização).

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 307

b) Coleta dos Resíduos de Construção Civil e Demolição – RCC:


Recebimento e coleta dos RCC gerados por pequenos geradores;



Coleta dos resíduos volumosos.

c)

Transporte, segregação e Reciclagem dos RCC:
Os RCC’s gerados a partir dos serviços públicos de limpeza urbana e geradores

públicos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salitre. A prefeitura prevê
futuramente a implantação de uma Usina de Reciclagem e Beneficiamento de RCC para o
município, que fornecerá material reciclado e outros materiais da construção civil, para obras
públicas e de manutenção de logradouros, entre outros usos da administração pública em
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parceria com o Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste a
qual o Município está consorciado.
Vale ressaltar que a Prefeitura de Salitre já reutiliza os Resíduos da Construção
Civil no uso de aterramento de vias públicas ou faz doações a particulares.
Para os resíduos volumosos é preciso à segregação e destinação diferenciada
por tipo de resíduo, no entanto, a coleta, transporte e destinação ocorrem conforme a coleta
de resíduos sólidos domiciliares, não havendo diferenciação na coleta. As metas e prazos
relativos à destinação dos mesmos deverão estar alinhados às metas estabelecidas para os
RCC.
As metas, ações e prazos aqui estabelecidos para os RCC poderão ser
discutidas e eventualmente revistas. Abaixo estão descritos a estratégia de ação, metas
traçadas, prazo e resultados esperados para os resíduos da construção civil e demolição.
Tabela 23
Estratégia de ação, meta, prazo e resultados esperados dos resíduos da construção civil e demolição

Ação

Meta

Criação de Ecopontos para
recebimento dos resíduos da
construção e demolição gerados
em pequenas obras

Reduzir ao máximo a
geração a geração dos
resíduos e destiná-los para
reciclagem;

Prazo

Resultado Esperado

2020 a
2024

Redução da massa de
resíduos sólidos a serem
encaminhados
para
instalações de disposição
final;
Redução de custos para o
setor público com gestão
dos RCC

Instituir,
a
nível
local
a
responsabilidade
compartilhada
com
os
fabricantes
e
comerciantes de insumos para a
construção;

Definir a responsabilidade
de cada setor envolvido na
gestão dos resíduos;

Até
2021

Eliminação
irregulares;

Monitorar possíveis áreas
irregulares, com descarte
inadequado de RCC, no
Município;

Até
2021

Reaproveitar o material
proveniente da reciclagem
dos RCC;

2021 a
2039

Elaboração e implantação
do Programa de Educação
Ambiental do Município de
Salitre

2021

das

disposições

Implantar o uso preferencial de
agregados reciclados em obras e
serviços públicos.

Estruturar ações de Educação
Ambiental voltada para Resíduos
da Construção Civil

Redução de custos para o
setor
público com gestão dos
RCC
Redução da massa de
resíduos sólidos a serem
encaminhados
para
instalações de disposição
final;
Ampliação da massa de
resíduos encaminhada para
tratamento
Redução da massa de
resíduos sólidos a serem
encaminhados
para
instalações de disposição
final
Ampliação da massa de
resíduos encaminhada para
tratamento.

Fonte: Autor
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14.4 Diretrizes e metas para o manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde
De acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005 é de obrigatoriedade do seu
respectivo gerador o gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, de forma
que o mesmo deva ter elaborado seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde, respeitando todas as premissas descritas pela referida resolução.
Atualmente são atendidos no Município 21 (Vinte e Um) equipamentos públicos
de saúde, sendo eles 08 (Oito) Unidades Básicas de Saúde, 01 Hospital Municipal (14
leitos), 01 (Um) laboratório de prótese, 02 (Duas) Academias de saúde, 01 (Um) Centro de
Saúde, 01 (Um) Núcleo de Apoio de a Saúde da Família, 06 (Seis) Postos de Apoio e 01
(Um) Centro de Especialidades Odontológicas.
Os estabelecimentos de serviços de saúde, públicos ou privados, de pequeno ou
grande porte, em relação às responsabilidades legais, são os responsáveis pelo correto
gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados. Vale ressaltar que cabe ao poder
público fiscalizar e cobrar aos geradores privados o Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde, bem como a destinação ambientalmente correta de seus resíduos.
As metas, ações e prazos aqui estabelecidos para os RSS poderão ser
discutidas e eventualmente revistas. Abaixo estão descritos a estratégia de ação, metas
traçadas, prazo e resultados esperados para os Resíduos de Serviços de Saúde.
Tabela 24
Estratégia de Ação, Meta, Prazo e Resultados Esperados Resíduos dos Serviços de Saúde

Ação

Meta

Capacitar
tecnicamente
os
profissionais da área no tema
resíduos.

Dar tratamento e destinação final
adequada a todos os RSS,
conforme as tipologias de
resíduos.

Orientar os grandes
geradores do setor quanto à
correta destinação de RSS
Orientar os gerados para
apresentação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde
Disponibilizar as informações
técnicas necessárias para o
desenvolvimento
da
compostagem

Reduzir a geração de todos os
tipos de resíduos.

Reduzir ao máximo todos os
tipos de resíduos;

2021 a
2039

Capacitar
tecnicamente
os
profissionais da área no tema
resíduos, para adequação e
implantação dos Planos de
Gerenciamento.

Adequação e implantação dos
Planos de Gerenciamento de
Resíduos;

2021 a
2024

Adequação dos planos de
gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde.

Prazo

Resultado Esperado

2021 a
2024

Redução da destinação
inadequada e descarte
irregular dos RSS.

2021 a
2039

2020 a
2039

Atendimento às diretrizes
da Legislação Federal
Redução da destinação
inadequada e descarte
irregular dos RSS.
Reduzir
custos
operacionais no processo
de tratamento e destinação
final.
Reduzir
custos
operacionais no processo
de tratamento e destinação
final;
Redução da massa de
resíduos sólidos a serem
encaminhados
para
instalações de disposição
final.

Fonte: Autor
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A coleta, transporte e destinação final dos RSS gerados em estabelecimentos
públicos conforme informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Salitre é realizado de
forma terceirizada pela empresa CTI AMBIENTAL - Coleta, Transporte e Incineração LTDAME e começou a ser realizado no ano de 2019.
14.5 Diretrizes e Metas para o Manejo dos Resíduos de Medicamentos vencidos
Devido aos grandes riscos à saúde humana e ao meio ambiente, o descarte de
medicamentos deve ser feito em pontos de coleta específicos, para serem posteriormente
encaminhados à destinação final ambientalmente correta. A coleta e destinação final
adequada dos medicamentos vencidos são de responsabilidade do gerador, como instituído
na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que estabelece como obrigatoriedade o
descarte correto de medicamentos, bem como à redução e reciclagem, respeitando os
limites técnicos e de segurança a Saúde Pública.
14.6 Diretrizes e Metas para o Manejo dos Resíduos de Logística Reversa
A PNRS define a logística reversa da seguinte forma:
Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e
a

restituição

dos

resíduos

sólidos

ao

setor

empresarial,

para

reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.

Determina ainda que cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, a estruturação e implantação dos sistemas de logística reversa, propiciando o
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
A partir da PNRS, o sistema de logística reversa se tornou obrigatório para as
seguintes categorias:
 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
 Pilhas e baterias;
 Pneus;
 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;


Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;



Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;



Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro.
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Nos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como
também nos estabelecimentos públicos do Município de Salitre, são gerados resíduos que
estão sujeitos a logística reversa. Para o armazenamento e posterior destinação, a
Prefeitura deverá buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes dos mesmos após firmarem seus acordos setoriais, que tem obrigação de
recebimento dos produtos após o uso pelo consumidor.
Para o presente plano, estabeleceu-se como responsabilidade do Município a
logística reversa dos resíduos gerados em seus prédios públicos.
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15 PROGRAMAS E PROJETOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
Visando a melhoria da gestão dos resíduos sólidos no Município de Salitre,
propõem-se, a seguir, uma série de programas e projetos a serem implantadas no Município
de forma que os mesmos fomentarão o desenvolvimento do tema e permitam o alcance dos
objetivos e metas estabelecidos no horizonte do PMGIRS, os quais são:
Tabela 25
Programas Propostos

Identificação

Programa

Programa 1

Estruturação de áreas de captação de resíduos sólidos

Programa 2

Aproveitamento dos Resíduos Sólidos

Programa 3

Compostagem e Aproveitamento dos Resíduos Verdes (Poda)

Programa 4

Disposição final ambientalmente adequada

Programa 5

Gestão dos Resíduos de Serviço de Saúde

Programa 6

Gestão e Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil

Programa 7

Implantação da Logística Reversa

Programa 8

Programa Permanente Educação Ambiental

Programa 9

Participação de grupos interessados ( Cooperativas e associações)

Programa 10

Capacitação dos Recursos Humanos na Prefeitura

Fonte: Autor

Programa 1 - Estruturação de áreas de captação de resíduos sólidos
O objetivo deste programa é propor ao Município a instalação da estrutura de um
ecoponto para o recebimento e logística para captação dos resíduos domiciliares secos,
resíduos domiciliares úmidos e resíduos da construção civil, visto que são os resíduos de
maior presença significativa. Esta se constituirá em endereço(s) para o qual os resíduos
serão conduzidos, evitando-se assim, as disposições irregulares em pontos viciados. A área
para captação permitirá o recebimento:
 Resíduos da construção civil gerados em pequenas quantidades;
 Resíduos volumosos;
 Resíduos domiciliares secos de entrega voluntária ou captados por meio de

pequenos veículos;
 Resíduos com logística reversa.

Programa 2 -. Aproveitamento dos resíduos domiciliares recicláveis secos.
O objetivo deste programa é propor ao Município diretrizes que visem promover
o aproveitamento dos resíduos domiciliares secos, tendo como base as seguintes
premissas:
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 Redução da taxa de resíduos sólidos encaminhados para o lixão;
 Utilização da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos como instrumento

para atendimento aos objetivos e metas;
 Implantação e consolidação da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos

secos em todo o município;
 Implantar uma Central de Triagem para a segregação dos resíduos reutilizáveis

e recicláveis, originários do fluxo de coleta e destinação;
 Elaborar manual e folhetos explicativos, que orientam quanto ao processamento

dos resíduos recicláveis, para serem entregues em todas as residências;
 Sensibilizar a população quanto à importância da coleta seletiva;
 Promover a educação ambiental no Município;
 Organizar encontros, mesas redondas e palestras a respeito dos objetivos do

programa;
 Incentivar a realização de ações de coleta seletiva nas instituições privadas;
 Estruturar ações do tipo A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública) no

Município;
 Implementar o manejo de resíduos secos nos programas municipais.

Programa 3 – Aproveitamento dos resíduos verde (Poda)
O objetivo deste programa é propor ao Município diretrizes para o
aproveitamento dos resíduos verdes provenientes da poda de árvores em geral. São
premissas deste programa:
 Implantar uma unidade de compostagem dos resíduos verdes;
 Elaborar um “Plano de Manutenção e Poda” regular para parques, jardins e

arborização urbana, atendendo aos períodos adequados para cada espécie;
 Destinar os resíduos verdes trituráveis e os originados de capina para

compostagem em consonância com o programa.
Programa 4 - Disposição final ambientalmente adequada
Esse programa visa a implantação de sistemas de disposição final
ambientalmente correta para o município, uma vez que o mesmo não disponibiliza de
mecanismos de disposição final ambientalmente correta, bem como analisar o contexto da
disposição final e a conveniência de adotar tecnologias alternativas, em conjunto ou não
com outros Municípios.
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Programa 5 – Gestão dos resíduos de serviços de saúde

É premissa deste programa a cobrança e obrigatoriedade da elaboração e
implantação do PGRSS dos estabelecimentos privados prestadores dos serviços de saúde
no Município, conforme as características dos resíduos gerados e na classificação
especificada na Resolução CONAMA 306. As atividades de fiscalização deverão ser feitas
pela Prefeitura Municipal.
 Criação de cadastro municipal de estabelecimentos de serviços de saúde até

final de 2020;
 Fiscalizar a efetiva implantação dos PGRSS de todas as instituições de saúde

públicas e privadas existentes no Município;
 Capacitação técnica e operacional
 Elaboração de uma cartilha sobre gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de

Saúde para ser distribuída aos geradores;
 Elabora de uma cartilha sobre gerenciamento do Resíduos dos Serviços de

Saúde para ser utilizada pelos órgãos municipais;
 Realização de atividades para capacitação e treinamentos de colaboradores

junto à administração pública;
 Realizar encontros de sensibilização junto aos geradores privados.

Programa 6 – Gestão e reciclagem dos resíduos da construção civil
O programa prevê a implantação de uma usina de reciclagem para o
atendimento a todos os resíduos da construção civil gerados no município, o projeto deverá
ser desenvolvido de curto a médio prazo e prevê ainda ações de articulação, capacitação,
oficinas com os colaboradores e sensibilização com empresas de construção do município.
 Elaborar plano de fiscalização de disposição clandestina de RCC;
 Eliminar as áreas de disposição irregular, eventualmente existentes e evitar

novas ocorrências;
 Operacionalizar o recebimento dos resíduos dos caçambeiros mediante

cobrança;
 Capacitação dos funcionários da prefeitura;
 Edição de uma cartilha para uso em oficinas da prefeitura;
 Vincular a liberação de licença de construção de grandes empreendimentos à

entrega de plano de gerenciamento de RCC;

Prefeitura Municipal de Salitre – Praça São Francisco, s/n – Centro, Salitre-Ce
CEP: 187616-734 - Fone: (88) 3537-1220

p. 83

Prefeitura Municipal de Salitre
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólios - PMGIRS

 Implantar ações de conscientização da população quanto à redução na geração

e encaminhamento adequado dos RCC’s;


Desenvolver atividades de educação ambiental relativas ao descarte adequado
dos produtos de uso doméstico (pilhas, baterias, óleo de cozinha, lâmpadas,
etc.);

 Desenvolver campanhas de esclarecimento à população relativa ao tema.

Programa 7 – Implantação de logística reversa
Esse programa, pretende compatibilizar as ações do programa com a coleta
seletiva, promovendo a viabilização da coleta e restituição dos resíduos ao setor
empresarial, para reaproveitamento e/ou outra destinação. Sempre serão buscadas
soluções autossustentáveis na qual o Município atuará como promotora e fiscalizadora.
A implementação do projeto de logística reversa não é um processo unilateral e
imediato, é um processo com vários atores sociais interagindo e produzindo cotidianamente
realidades variadas.
Nesse contexto a educação ambiental é um fator fundamental na implantação de
programas de logística reversa desenvolvendo-se durante as práticas cotidianas.
 Destinar adequadamente os resíduos gerados nos órgãos municipais;
 Criar pontos de coleta a medida das necessidades impostas pelas metas;
 Participar da implantação e da gestão compartilhada da logística reversa destes

resíduos no município;
 Elaboração de cartilha para sensibilização dos empreendedores e população do

município;
 Elaborar cartilha para orientação dos gestores municipais;

Programa 8 - Programa Permanente de Educação Ambiental
A Prefeitura de Salitre promove ações de educação ambiental no quesito
resíduos sólidos através de programas e projetos sazonais e cuja periodicidade varia em
relação à demanda populacional e ações da Autarquia de Municipal de Meio Ambiente de
Salitre.
Levando-se em conta as considerações da PNRS com relação à educação
ambiental voltada aos resíduos sólidos e as particularidades locais pode-se estabelecer
algumas diretrizes a serem seguidas e ações a serem tomadas para a realização de um
Programa Permanente de Educação Ambiental Municipal, devendo este ser desenvolvido a
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curto e médio prazo, com o intuito de viabilizar ações de articulação, sensibilização e
capacitação das comunidades envolvidas. São requisitos para essa atividade:
 Estabelecimento e implantação de rotinas para aprovação de novos projetos de

educação ambiental, voltados a temática de resíduos sólidos;
 O estabelecimento dos programas de educação ambiental não deverá ficar

restrito apenas ao ambiente escola, mas atingir toda a população e/ou
comunidades diretamente envolvidas com os projetos de coleta seletiva, apoio
às cooperativas de catadores e/ou outros pertinentes ao tema;
 Viabilização financeira para a implantação do programa;
 Realizar ações de educação ambiental voltadas à temática da coleta seletiva e

da atuação dos catadores junto à população, visando o fortalecimento da
imagem do catador e a valorização de seu trabalho na comunidade;
 Capacitação de educadores ambientais; capacitação do corpo técnico da

prefeitura;
 Elaboração e aplicação de material de didático voltado a educação ambiental;
 Seguir a política dos 4 R’s como um dos eixos orientadores da educação

ambiental aplicada aos resíduos sólidos, que conforme a PNRS determina a
necessidade de (1) não geração, (2) redução, (3) reutilização e (4) reciclagem
como metas dos programas e ações educativas, diminuindo a quantidade de
resíduos dispostos e viabilizando soluções ambientais, econômicas e sociais
adequadas;
 Incentivar através da educação ambiental mudanças de hábitos da população

quanto à redução de consumo, reutilização de materiais e embalagens,
conscientização na hora da compra e higiene pessoal.
Diante desse contexto, em atendimento ao instrumento da PNRS a prática da
Educação Ambiental, deverá ser efetivada por meio de programas e ações de educação
ambiental que promovam a não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos
sólidos, sendo um dos requisitos mínimos a ser incorporados nos planos de gestão
integrado de resíduos sólidos.
É de fundamental importância desenvolver programas e projetos de Educação
Ambiental a fim de sensibilizar e motivar uma maior participação do cidadão no sistema de
limpeza urbana, mostrando-lhes a importância da participação dos mesmos como agentes
atuantes e fiscalizadores. Os impactos ambientais, econômicos e sociais oriundos do mau
gerenciamento dos resíduos sólidos bem como a implantação de ações e hábitos diários
simples, podem mudar o cenário da geração de impactos ambientais.
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Programa 9 - Participação de grupos interessados (Cooperativas e associações)
É objetivo deste programa o fortalecimento do apoio da Prefeitura com as
associações de catadores de materiais recicláveis formados por pessoas de baixa renda,
bem como o incentivo a retirada dos catadores que vivem em situação de risco no local de
disposição final dos resíduos sólidos.
É necessário realizar um cadastramento de todos os catadores que exercem a
função direta (forma de associação) como os que trabalham de forma indireta.
Programa 10 - Capacitação dos Recursos Humanos na Prefeitura
O município deverá manter uma estrutura técnica e institucional que promova a
formação de recursos humanos municipais no sentido de obter operação satisfatória quanto
à gestão dos resíduos sólidos municipais.
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16 ASPECTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
16.1 Áreas de Disposição Final
Com a instituição da PNRS, determinou-se algumas atividades proibidas nas
áreas indicadas para destinação ou disposição final dos resíduos sólidos e rejeitos. Tais
proibições tem como objetivo proteger a integridade das áreas para disposição final,
garantido assim um menor risco de novos impactos ambientais e riscos sobre a saúde
humana.
O artigo 48 da PNRS apresenta quais são as atividades proibidas nas áreas de
disposição final, podendo-se citar a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
catação; criação de animais domésticos; fixação de habitações temporárias ou
permanentes; e outras atividades vedadas pelo poder público.
As proibições de atividades nas áreas de disposição final são uma garantia de
maior dignidade às pessoas, evitando a degradação física e moral, a disseminação de
doenças, o trabalho doloroso e a sua permanência em áreas de risco.
Os lixões são causadores de diversos impactos ambientais, tais como
degradação da paisagem natural, contaminação das águas superficiais e subterrâneas,
contaminação do solo, depreciação da qualidade do solo, por meio de redução do processo
de infiltração e danos à microbiota, além de supressão da vegetação local (VGRESÍDUOS,
2017)
No âmbito social os lixões são considerados como um problema, pois atraem
catadores, que por não possuírem outra renda, encontram nos lixões sua fonte de
subsistência, ficando estes expostos a todos os tipos de risco de saúde.
Nesse sentido o Município de Salitre não dispõe de opções instaladas para o
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sendo todos os resíduos
gerados no município, exceto os resíduos dos serviços de saúde, encaminhados para o
lixão municipal.
16.2 Elaboração/Adequação da Legislação Municipal
O município de Salitre não possui legislação específica que trate sobre a
questão dos resíduos sólidos, não atendendo assim ao disposto na Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
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O município conta com sua Política Municipal de Meio ambiente, Lei n° 304 de
2018 em seu art. 11 especifica que:
"Será órgão executor do sistema, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
competindo-lhe a execução e fiscalização da Política Ambiental municipal.
§1°- Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a secretaria
municipal de meio ambiente deverá interagir com os demais setores afins e
entidades do município e será o órgão de execução das atividades
relacionadas ao meio ambiente, bem como promover o planejamento e a
ordenação de usos, atividades e funções de interesse local, competindo-lhe:
… XXVII - Controlar, fiscalizar o processamento e a destinação de lixo, dos
resíduos urbanos, industriais, hospitalares e laboratoriais de pesquisa, de
análises clínicas ou similares;".

Desta forma fica evidenciada a necessidade de recomendar a administração
municipal que coloque em seu planejamento a criação de uma legislação específica para
gestão dos resíduos sólidos municipais em conformidade com Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei 12.305/2010.
Deve se salientar que são indispensáveis Políticas Públicas e privadas de
incentivo a um cenário de comunicação mais elaborado e eficiente quanto aos problemas
relacionados aos resíduos sólidos e aos padrões de produção e consumo.
16.3 Sistema de Cobrança Por Serviço
A PNRS em seu escopo define parâmetros a serem adotados na fixação de
valores a serem cobrados pela prestação de serviços para coleta e destinação dos resíduos
sólidos, na elaboração dos PMGIRS o sistema de cobrança representa os custos ideias para
o atendimento das metas previstas no Plano Municipal e Plano Nacional de gestão.
Nesse sentido o atual sistema de limpeza urbana característico do Município não
dispõe de um sistema de medição dos resíduos coletados, ficando impossibilitada a
característica de divisão destes.
Dessa forma, para que a aplicação da taxa como forma de cobrança dos
serviços de limpeza urbana seja juridicamente viável, esta necessita ter base de cálculo
própria e seu valor deverá revelar divisibilidade entre os contribuintes em razão dos
respectivos potenciais de uso. Dentre os diversos critérios de divisibilidade de uso, destacase para o Município de Salitre dois tópicos de uso de critérios para o planejamento e modelo
de condução de cobrança dos serviços de limpeza urbana, são eles a localização e a
periodicidade.
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É importante ainda destacar que o estabelecimento de uma cobrança específica
e eficiente pelos serviços de limpeza urbana não apenas garantiria a sustentabilidade
financeira do setor, como também seria um modo de conscientizar a população para a
necessidade de reduzir a geração e destinar de forma correta os resíduos.
Nesse sentido o modelo aqui proposto baseia-se naquele idealizado por outros
Municípios, como segue:
O critério de divisibilidade considerado o de localização, além de conseguir
mensurar o serviço, ajusta o preço com o nível socioeconômico do contribuinte,
diferenciando-se por nível de renda a área a ser atendida. De acordo com dados científicos,
quanto maior o nível de poder aquisitivo da população, maior a geração de resíduos sólidos,
assim, esse critério define-se peso por área, ajustando-se para mais ou para menos a
depender da área a ser atendida.
O outro fator a ser considerado, a periodicidade de disponibilização do serviço.
Este fator demonstra que a criação da taxa considera, para efeito de mensuração, o número
de vezes que o serviço está sendo disponibilizado para o contribuinte.
Diante do exposto, de acordo com as legislações e boas práticas da gestão de
resíduos nos municípios, conclui-se que:
 O sistema de cobrança pela coleta, destinação e disposição final de resíduos

sólidos é constitucionalmente permitida, e legalmente aceita;
 Devendo ser adotada para a proteção da saúde pública e a preservação ao meio

ambiente;
 A taxa de cobrança deve ser criada por lei complementar, respeitando a

anterioridade e a noventena;
 Deve atender o critério da especificidade, divisibilidade e do interesse público;
 Pode ter por base os mesmos critérios do IPTU, desde que haja outros que

permitam a necessária diferenciação das bases de cálculo e correta mensuração
do serviço;
 Para efeito da divisibilidade e de mensuração, entende-se que a melhor fórmula

é a adoção dos seguintes critérios: área construída, localização e frequência do
serviço;
 O sistema de taxação proposto engloba somente os resíduos sólidos urbanos

(domiciliares e comerciais) de médios e pequenos geradores, excluindo, quanto
à origem, os resíduos descritos nas alíneas b, e, f, g, h, i, j, k do inciso I do art.

Prefeitura Municipal de Salitre – Praça São Francisco, s/n – Centro, Salitre-Ce
CEP: 187616-734 - Fone: (88) 3537-1220

p. 89

Prefeitura Municipal de Salitre
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólios - PMGIRS

13 da PNRS. Não abrange também, quanto à periculosidade, os resíduos
elencados nas alíneas a e b do inciso II, do mesmo artigo;
 Em relação aos resíduos não abrangidos pelo sistema de taxação proposto, se

faz necessário à criação de um método próprio e específico para cada tipo de
resíduo e gerador.

16.4 Sistema de Remuneração das Associações
Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham papel
fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com
destaque para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas
atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos
resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia
produtiva da reciclagem (MMA, 2012)
A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja atividade
profissional é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui para o aumento da vida útil dos
aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que
abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras
cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem (MMA,2012)
A PNRS incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e define que sua
participação nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser priorizada.
Nesse sentido o fortalecimento de organizações produtivas dos catadores em
cooperativas e associações com base nos princípios da autogestão, da economia solidária e
do acesso a oportunidades de trabalho decente representa, portanto, um passo fundamental
para ampliar o leque de atuação desta categoria profissional na implementação da PNRS.
Destaca-se através dessa pratica, em especial, a cadeia produtiva da reciclagem,
traduzindo-se em oportunidades de geração de renda e de negócios, dentre os quais, a
comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística reversa e a verticalização da
produção (MMA,2012)
Dessa forma, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
propõe as soluções para a questão da reciclagem no Município, que é a implantação de
Associação de Catadores, permitindo a expansão de Programa de Coleta Seletiva.
Considerando, para fins de agregação de valor e renda à cadeia, o seguinte cenário.
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 Expansão da coleta seletiva para toda a área urbana do município (100% da

área urbana) e nos distritos;
 Crescimento da demanda por coleta seletiva a partir de ações de comunicação

social e educação ambiental;
 Aumento da quantidade coletada de resíduos e surgimento de novas fontes de

negócio e renda a partir da Reciclagem;
 Integração de mais pessoas de baixa renda no programa, para criação de

emprego e renda.
Porém, mais que remunerar as associações, estas necessitam de incentivos,
qualificando seus processos e melhorando os procedimentos da coleta seletiva. O incentivo
ao desenvolvimento tecnológico para a reutilização e reciclagem dos diversos materiais e
posteriormente instituir programas que incentivem a reciclagem no município, resultarão em
um conjunto de ações que propiciará benefícios à associação e novas oportunidade de
negócio.
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17SOCIALIZAÇÃO DO PMGIRS
Como todo projeto e programa a ser desenvolvido e implantado, é de
fundamental importância à participação popular para a adequação, compatibilização e
legitimação do desenvolvimento do projeto.
Após ser validado pela Prefeitura Municipal de Salitre o PMGIRS será exposto,
discutido e debatido com todos os membros das comunidades locais (Distritos), em um
plano de mobilização social referentes à gestão dos resíduos sólidos gerados pelo
Município.
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18 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do
Município de Salitre fornece subsídios para que o Município estabeleça, implemente,
mantenha e aprimore a gestão dos resíduos sólidos, em atendimento a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).
Um dos principais objetivos da gestão de resíduos sólidos é administrar de forma
sustentável o gerenciamento dos mesmos, visando à harmonização entre as bases
ambiental, social e econômica por meio do desenvolvimento de ações corretivas,
preventivas e educativas.
A organização e atuação de comitês dentro dos órgãos públicos municipais é
fundamental para que seja possível o desenvolvimento a fiscalização, execução e
monitoramento de programas e propostas sugeridas no PMGIRS, assim como a
participação de representantes de associações, conselhos e secretarias que desenvolvam
ações relacionadas aos resíduos sólidos.
Durante o processo de elaboração deste documento foi diagnosticada a
necessidade de se promover ações efetivas voltadas à gestão dos resíduos sólidos. Vale
ressaltar que uma das maiores dificuldades enfrentadas pela administração pública é a
forma de destinação e disposição final dos resíduos sólidos, visto que o município não
dispõe de instalações ambientalmente adequadas para tal.
No cenário atual existe a necessidade de estabelecer parâmetros para
solucionar este problema, no entanto, à medida que os RSU forem apresentando avanços
significativos no que tange aos serviços relacionados à melhoria da gestão, as ações e
tecnologias aplicadas tendem a ser aperfeiçoadas cada vez mais, resultando assim a
efetivação dos objetivos.
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