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1. APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Agência Executiva Metropolitana 
(AGEM) por meio do Contrato nº 004/2018, em conformidade com a Tomada de Preços 
001/2017 CSL/AGEM para elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS) da Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL). 

O PGIRS é um instrumento previsto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 
Federal nº 12.305/2010 que visa a proteção da saúde pública, a preservação ambiental e o 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. São objetivos específicos do PGIRS da 
RMGSL: 

 a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

 a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, 
bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços;  

 a gestão integrada de resíduos sólidos;  

 a integração de catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

A elaboração do PGIRS da RMGSL seguiu a estrutura prevista no Termo de Referência 
publicado pela AGEM, com dezessete Produtos distribuídos em cinco Etapas, detalhados no 
Quadro 1.1 e Figura 1.1. 

Quadro 1.1 – Etapas e produtos previstos para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PGIRS) da Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL). 

Etapa Produto (P) 

1 - Plano de Ação e 
Diagnóstico 

P1 - Plano de Ação com a programação das atividades a serem desenvolvidas, 
indicando a metodologia, plano de mobilização social, formação dos grupos de 
trabalho locais, cronograma e fluxograma de atividades, definição da equipe técnica 
e respectivas atribuições e responsabilidades, contendo ainda o relato de visita 
técnica de reconhecimento preliminar da área de abrangência do PGIRS e validação 
do Plano de Ação com as entidades locais, estaduais e federais envolvidas. 
P2 - Seminário para lançamento do PGIRS. 
P3 - Oficinas de capacitação social com vistas à participação no processo de 
construção do PGIRS. 
P4 - Relatório do Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos contendo a 
caracterização dos municípios e da RMGSL, caracterização quantitativa e qualitativa 
dos resíduos sólidos, descrição e análise do sistema de gestão dos resíduos sólidos 
existentes com análise do atual modelo de gerenciamento de serviços e do seu 
desempenho, com análise conclusiva da situação atual. 
P5 - Seminário para apresentação do Diagnóstico. 

2 - Prognóstico e estudo de 
alternativas 

P6 - Prognóstico com relatório da projeção futura, abrangendo crescimento 
populacional, vetores de expansão urbana e a distribuição geográfica da população, 
evolução das atividades econômicas e da infraestrutura associadas e evolução da 
geração de resíduos da RMGSL. 
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Quadro 1.1 – Etapas e produtos previstos para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PGIRS) da Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL). 

Etapa Produto (P) 
P7 - Estudo de alternativas com relatórios contendo a formulação e a avaliação das 
alternativas locacionais, modelos de gestão associada e alternativas tecnológicas 
identificadas1. 
 
O produto 7 está segmentado em três subprodutos:  
 - Produto 7.1 – Identificação das áreas para tratamento/disposição final e 
de áreas contaminadas (lixões) com respectivas medidas saneadoras, bem 
como a implementação de ações para mitigar o efeito das emissões de 
gases de efeito estufa;  
 - Produto 7.2 – Estudo das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas/cooperadas para a RMGSL, sobretudo em tratamento e 
disposição final, e elaboração de minutas de projeto de lei, decretos, 
convênios, contratos e estatutos; 
- Produto 7.3 – Diretrizes operacionais e especificações mínimas da limpeza 
urbana e de manejo diferenciado dos resíduos sólidos, traduzidas em 
sugestões de alternativas tecnológicas a adotar, bem como indicadores de 
desempenho operacional e ambiental. 
 
P8 - Seminário para apresentação do relatório da etapa. 

3 - Estudo de viabilidade da 
implementação da alternativa 
selecionada e diretrizes para 

educação ambiental da 
comunidade 

P9 - Estudo de viabilidade da implementação da alternativa selecionada para o Plano 
e da sua sustentabilidade econômico-financeira, cálculo e recuperação dos custos, 
análises tarifárias, formas de cobrança e criação de negócios ligados aos serviços 
de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e materiais recicláveis. 
P10 - Diretrizes para a educação ambiental visando a melhoria dos aspectos estético-
sanitários, a valorização dos resíduos e a redução dos rejeitos. 
P11 - Seminário para apresentação do relatório da etapa. 

4 - Estratégias de 
implementação, capacitação, 

difusão e promoção 
do Plano (PGIRS) 

P12 – Diretrizes para capacitação técnica (governo e comunidade), e controle e 
fiscalização da implementação dos planos de gerenciamento/sistemas de logística 
reversa de resíduos sólidos e geradores, definindo formas e limites da participação 
do poder público na coleta seletiva e na logística reversa, frente à responsabilidade 
compartilhada. 
13 – Modelos de parcerias entre entes interessados na reciclagem e de mecanismos 
para negócios, emprego e renda ante a valorização dos resíduos sólidos. 
14 - Definição das responsabilidades de implementação, operacionalização e 
periodicidade da revisão do PGIRS, inclusive ações preventivas e corretivas, e 
programa de monitoramento. 
15 - Seminário para apresentação do relatório da etapa. 

5 - Conclusão do Plano de 
Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos e 
preparação dos produtos em 

sua forma definitiva 

16 - Relatórios contendo a versão final consolidada do Plano, Resumo Executivo e 
Apêndices (estudos de localização, possibilidades de consorciamento, alternativas 
tecnológicas e viabilidade socioeconômica) escolhida dentre as alternativas 
estudadas, com as informações dos relatórios anteriores, acatando as sugestões 
colhidas das audiências públicas convocadas nas etapas anteriores 
17 - Seminário para apresentação e apreciação do PGIRS concluído, em reunião 
pública com ampla divulgação e mobilização, com a participação de representantes 
das Prefeituras e Câmaras Municipais, Governo Estadual, Ministério Público, 
comunidades beneficiárias, entidades técnicas, acadêmicas, beneficentes, 
religiosas, sindicais e de classes. 

Fonte: AGEM (2017). 
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Figura 1.1 – Etapas e produtos previstos na elaboração do PGIRS da RMGSL. 
Fonte: AGEM (2017). 

O presente produto (Produto 16) compreende a versão consolidada do PGIRS. Para a 
confecção da consolidação do Plano, os dezessete produtos e seus anexos foram distribuídos 
em quatro volumes, descritos a seguir: 

O Volume I reúne os produtos que visaram a participação da sociedade no processo de 
elaboração do PGIRS e subsidiaram o planejamento, sendo o Plano de Ação e Mobilização 
Social e o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos nos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís.  

O Volume II engloba todos os aspectos relacionados ao planejamento da gestão integrada de 
resíduos sólidos na RMGSL, desde o prognóstico socioeconômico e da geração de resíduos 
sólidos, as soluções propostas para o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos 
considerando sua distribuição nos municípios (cenários ou arranjos) e o estudo de viabilidade 
econômico-financeira da sua aplicação, as possibilidades de soluções consorciadas na região, 
as especificações técnicas e procedimentos operacionais para a limpeza urbana, as diretrizes 
para a educação ambiental e capacitação dos técnicos e da população e os aspectos 
relacionados à implementação do Plano. 

O Volume III é o Caderno de Anexos que reúne os anexos dos dezessete produtos que 
integraram o PGIRS em apenas um volume. Este caderno poderá ser utilizado em consultas 
que facilitarão o acompanhamento da leitura do conteúdo dos Volumes I e II que apresentam 
o conteúdo técnico do PGIRS da RMGSL. 

O Volume IV é o Caderno de Registro de Eventos Públicos realizados durante o PGIRS. Este 
caderno também servirá como apoio à leitura dos Volumes I e II. 

O presente documento compreende o Volume I que consolida os produtos da Etapa 1, ou 
seja, o Plano de Ação e Mobilização e o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos na 
RMGSL. 

A divisão do Plano consolidado, em quatro volumes, se justifica na medida em que o PGIRS 
tem cerca de 1.500 páginas que, se dispostas em apenas um caderno impresso, dificultaria a 
sua manipulação e a busca por conteúdo específico. Além disso, a opção por diferenciar o 
conteúdo técnico principal (Vol. I e II) dos anexos (Vol. III) evita a necessidade da busca por 
informações em páginas distantes de um mesmo caderno, ou seja, dinamiza a leitura. Já o 
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caderno com o registro dos eventos públicos (Vol. IV) foi separado dos demais pela sua 
natureza predominante ilustrativa (não técnica), refletindo numa melhor distribuição do 
conteúdo. 

Por fim, cabe esclarecer que cada produto do PGIRS foi consolidado em um capítulo 
específico dentro dos quatro volumes. Assim, como optou-se por separar conteúdo técnico de 
anexo e registro dos eventos em cadernos distintos, não será possível ao leitor um 
acompanhamento sequencial dos produtos observando apenas um volume. Por isso, buscou-
se na consolidação do Plano desvincular a ideia de produto numerado, priorizando a lógica de 
capítulos sequenciais.  

Por exemplo, o Produto 1 que se refere ao Plano de Mobilização Social foi distribuído 
integralmente dentro do Capítulo 2 do presente caderno (Volume I). Já os Produtos 2 e 3 que 
se tratam dos eventos de lançamento do PGIRS e oficinas de capacitação, respectivamente, 
integram os capítulos 2 e 3 do Caderno de Registro dos Eventos (Volume IV). O 
sequenciamento de produtos de natureza distinta (técnicos, anexos e eventos) resultaria em 
cadernos com mais de 500 páginas e causaria certa confusão no leitor ao procurar uma 
informação de natureza específica.   

1.1. Região Metropolitana da Grande São Luís 

A RMGSL, em sua configuração atual é composta pelos municípios de Alcântara, Axixá, 
Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, 
Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. 

A RMGSL foi institucionalizada na década de 1990, pela Lei Complementar Estadual n° 
38/1998, que considerava apenas os quatro municípios da Ilha do Maranhão, a saber: São 
Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Posteriormente, três leis 
complementares incluíram outros municípios até a configuração atual com treze municípios, 
sendo elas: 

 Lei Complementar n° 63/2003, que acrescentou o município de Alcântara; 

 Lei Complementar n° 153/2013, que incluiu os municípios de Bacabeira, Rosário e 
Santa Rita; 

 Lei Complementar n° 174/2015, que acrescentou os municípios de Axixá, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros e Presidente Juscelino.  

De acordo com a AGEM, em junho de 2017 foi desenvolvido um trabalho pelo Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), juntamente com o IBGE, 
que resultou na redefinição dos limites territoriais entre os quatro municípios da Ilha de 
Maranhão, formada pelos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 
Raposa, resolvendo conflitos históricos que prejudicavam os cidadãos na hora de reivindicar 
melhorias para a comunidade, bem como as prefeituras de cobrarem os tributos municipais 
devidos, como o Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) e Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

As alterações dos limites dos municípios de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar 
e São Luís foram oficializadas pelas leis estaduais, n° 10.648, n° 10.649 e n° 10.650, todas 
de 2017, já sendo consideradas no mapa da Figura 1.2. 
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No âmbito da RMGSL, em 2017, por meio da Lei Estadual n° 10.567/2017 foi criada a Agência 
Executiva Metropolitana (AGEM) que tem a missão de gerir o processo de metropolização da 
RMGSL e implantar as funções públicas de interesse comum, dentre elas a gestão dos 
resíduos sólidos. 

A criação da AGEM representa um avanço em termos de gestão para a RMGSL, uma vez que 
regiões metropolitanas possuem uma dinâmica conjunta e características particulares que 
necessitam de planejamento e gestão que priorizem a integração de todos os municípios que 
integram determinada região, em detrimento da gestão individualizada por município.  

No que tange à gestão de resíduos sólidos, em 2018, a AGEM assinou o contrato e a ordem 
de serviço para a elaboração deste PGIRS, que tem o objetivo de nortear o planejamento da 
gestão integrada dos resíduos sólidos na RMGSL, com base nas peculiaridades regionais e 
na transversalidade com os demais instrumentos de planejamento vigentes. Além disso, o 
governo do estado do Maranhão tem ampliado o envolvimento e apoio à gestão de resíduos 
sólidos nos municípios da região metropolitana, por entender que sem esse suporte os 
gestores dos municípios enfrentariam grandes dificuldades para assegurar a efetiva melhoria 
dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos. 

Nota-se na Figura 2.1 uma divisão da RMGSL em três sub-regiões prevista no Edital da 
AGEM. Esta segmentação se justifica pela distinção das características dos treze municípios 
da RMGSL em função do porte, localização em relação à capital, complexidade da estrutura 
administrativa, predominância de população urbana ou rural, disponibilidade de serviços, 
desenvolvimento industrial e comercial, que influenciam na gestão de resíduos sólidos. 
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Figura 1.2 – Mapa dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018) 
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1.2. Planos de Resíduos Sólidos 

A adequação das práticas de gestão de resíduos tem sido discutida há algumas décadas no 
Brasil, apesar dos poucos avanços efetivos na gestão municipal. Após quase 20 anos de 
tramitação no Congresso Nacional, foi publicada a Lei nº 12.305/2010 que dispõe sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
7.404/2010.  

Dentre os instrumentos previstos na PNRS, destacam-se os Planos de Resíduos Sólidos, que 
foram estabelecidos no sentido de orientar o processo de planejamento para a melhoria da 
gestão dos resíduos sólidos.  

De acordo com a PNRS são considerados Planos de Resíduos Sólidos:  

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (aplicados aos geradores privados).     

Os planos estaduais de resíduos sólidos e os aplicados às regiões metropolitanas têm 
horizonte de duração de 20 (vinte) anos e devem ser revisados a cada 4 (quatro) anos. Por 
se tratar de um Plano de Região Metropolitana, este PGIRS dispensa a necessidade de 
elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos nos treze 
municípios da RMGSL. 
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2. PLANO DE AÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

2.1. Apresentação 

O controle social traduzido para participação popular nas políticas públicas, planos e 
projetos de governo é um mecanismo atual que permite maior transparência e 
entendimento dos processos de gestão, sendo considerado um dos aspectos fundamentais 
da Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Dessa forma, os Planos de Resíduos devem se iniciar pela elaboração de um Plano de 
Ação e Mobilização Social que irá assegurar o controle social e elencar todas as atividades 
a serem realizadas durante o planejamento. Para este PGIRS, o Plano de Ação e 
Mobilização Social contemplou os seguintes aspectos: 

 Metodologia de elaboração do PGIRS;  

 Cronograma e fluxograma de atividades; 

 Processo de mobilização social; 

 Formação dos grupos de trabalho locais;  

 Definição da equipe técnica e respectivas atribuições e responsabilidades;  

 Validação do Plano de Ação e Mobilização Social com as entidades locais, estaduais 
e federais envolvidas. 

Além disso, foi elaborado um relato da visita técnica de reconhecimento preliminar da área 
de abrangência do Plano, prevista no Edital da AGEM.  

2.2. Metodologia e Plano de Trabalho 

2.2.1. Fundamentos para a elaboração do PGIRS 

A elaboração do PGIRS deverá cumprir com os requisitos da Lei nº 12.305/2010, em 
especial seu artigo 17, que aborda o conteúdo mínimo a ser apresentado nos Planos 
Estaduais de Resíduos Sólidos ou similares. De acordo com o parágrafo primeiro do 
referido artigo 17, tem-se:  

“Art. 17, § 1º Além do plano estadual de resíduos sólidos, os estados poderão 
elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos 
direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. 

O planejamento deverá ser estruturado de forma a contemplar soluções consorciadas e/ou 
compartilhadas para a gestão adequada dos resíduos sólidos. Dada a importância da 
RMGSL na dinâmica socioeconômica do Estado de Maranhão, a concepção do PGIRS 
deverá estar alicerçada nas discussões e interações político- institucionais da governança 
regional, de forma a garantir a missão da AGEM de implantar Funções Públicas de 
Interesse Comum. 

A estrutura do PGIRS está segmentada em três componentes: Mobilização Social e 
Participação Pública; Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos; Planejamento e 
Acompanhamento das Ações (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Eixos estruturadores do PGIRS. 
Fonte: FLORAM (2018). 

2.2.2. Mobilização Social  

A mobilização social é transversal a todo o processo de elaboração do Plano. Seu objetivo 
é garantir a participação qualificada da população na elaboração do PGIRS, bem como 
orientar as formas de divulgação dos eventos públicos do Plano e seus respectivos 
produtos. As principais ações e instâncias relacionadas ao processo de mobilização social 
no PGIRS são apresentadas na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Alicerces aos processos de mobilização social no âmbito do PGIRS. 
Fonte: FLORAM (2018). 

2.2.3. Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos 

No diagnóstico será realizado o levantamento das informações visando identificar a 
situação da gestão dos resíduos sólidos nos municípios da RMGSL. Serão abordados os 
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aspectos relacionados à gestão, tais como custos, receitas, pessoal, infraestrutura, 
cobertura e qualidade dos serviços, coleta, segregação, tratamento, destinação, disposição 
final, educação sanitária e ambiental, entre outros. 

As informações para a confecção do diagnóstico serão fundamentadas no levantamento de 
dados primários obtidos por meio de visitas técnicas e questionários aplicados aos atores 
de interesse, a saber: gestores da limpeza pública, catadores, sucateiros e atravessadores, 
empresas que promovem o gerenciamento de resíduos sólidos, entre outros;  

Também serão utilizados dados secundários, de domínio público, disponibilizados por 
instituições diversas devidamente referenciados. Destacam-se as seguintes fontes de 
informações e dados:  

 Agência Executiva Metropolitana (AGEM); 

 Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP); 

 Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE); 

 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); 

 Fundação Nacional da Saúde (FUNASA); 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Instituições de Ensino superior (IES); 

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 

 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC); 
Ministério das Cidades (MCid); 

 Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

 Organizações Não Governamentais (ONGs); 

 Plano Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos do Maranhão (PEGRS/MA); 

 Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); 

 Prefeituras e Secretarias municipais; 

 Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID); 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA); 

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Como resultado espera-se compor um retrato da gestão e manejo dos resíduos sólidos na 
RMGSL, subsidiando, desta forma, o planejamento das ações para adequação e melhoria 
contínua da gestão.  
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2.2.4. Planejamento e acompanhamento das ações 

Esta etapa envolve o planejamento propriamente dito, que é o objetivo principal do PGIRS. 
Para tanto, deverá levar em conta a definição de cenários futuros de desenvolvimento, 
sobre o qual estará ancorado o planejamento.  

Serão definidas as possibilidades de gestão de resíduos nos municípios da RMGSL, 
considerando inclusive a gestão consorciada prevista na PNRS, como forma de otimizar os 
custos da gestão e viabilizar soluções para municípios de pequeno porte. 

As alternativas serão definidas considerando as soluções tecnológicas das chamadas 
Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) bem como a definição da quantidade 
destas para cada município da RMGSL. As UGR consideradas neste PGIRS são: Aterros 
Sanitários (AS), Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP), Estações de Transbordo de 
RSU (ET), Unidades de Compostagem (UC), Unidades de Triagem (UT) ou segregação de 
resíduos recicláveis, Pontos de Entrega Voluntária (PEV ou Ecopontos), Aterros de 
Resíduos da Construção Civil (ARCC) e Áreas de Transbordo e Triagem de RCC (ATT). 
Outras tecnologias específicas como incineradores, autoclaves, aterros de resíduos 
perigosos (Classe I) poderão ser indicada caso haja necessidade observada no diagnóstico. 

As metas serão definidas considerando todas as etapas do manejo de resíduos sólidos (, 
geração, acondicionamento, coleta e transporte, tratamento, destinação) e os aspetos de 
gestão e financeiros-econômicos (custos, receita, pessoal, nível de educação sanitária e 
ambiental). O alcance dessas metas será orientado pela execução de programas, planos e 
ações. 

Como parte do processo de planejamento serão previstos indicadores de desempenho 
operacionais, financeiros-econômicos e ambientais que irão apontar se o planejamento 
previsto está sendo executado adequadamente durante a implementação do PGIRS.  

O diagrama simplificado do processo de planejamento é apresentado na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 – Diagrama simplificado da etapa de planejamento e acompanhamento das ações. 
Fonte: FLORAM (2018). 

•Definir os 
programas, planos e 

ações para se 
alcançar as metas 
estabelecidas no 

plano

•Realizar o 
monitormaento dos 

resultados decorrentes 
da execução do plano

•Definir as metas de 
gestão para cada 

tipologia de resíduo

•Prospecção e escolha 
do cenário

•Alternativas 
tecnológicas e 
operacionais

Cenário de 
referência e 
estudo de 

alternativas

Metas de 
Gestão

Programas, 
Planos e 

Ações

Acompanha-
mento das 

ações



   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    37 

2.3. Concepção Metodológica  

A elaboração do PGIRS se baseará nas metodologias consagradas na concepção destes 
Planos, tendo três principais referências que orientarão o desenvolvimento do trabalho: 

a) A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010), em especial 
seu artigo 17. 

b) O escopo apresentado no Projeto Básico vinculado ao Edital nº 001/2007 publicado 
pela AGEM, ou seja, o documento-guia específico para a elaboração deste Plano; e  

c) O “Guia para Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos”, publicação 
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 
Ambiente, do ano de 2011. 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente buscará incorporar elevado grau de consistência 
técnica na elaboração dos Produtos, fruto do conhecimento e experiência acumulados na 
elaboração de planos de resíduos e projetos de engenharia em outros estados nordestinos 
como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 

As principais diretrizes metodológicas a serem consideradas na elaboração do plano são: 

 Trabalhar em sintonia com a AGEM, Comitê Diretor e Grupo de Sustentação, de 
maneira a formar uma equipe de alto desempenho e coordenar o desenvolvimento 
das atividades; 

 Buscar dados secundários atualizados de suporte ao desenvolvimento do PGIRS 
junto aos órgãos e entidades, tais como AGEM, ABRELPE, ABLP, MCid, MMA, 
FUNASA e SEMA, entre outros; 

 Treinamento e capacitação da equipe envolvida; 

 Elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em consonância com as 
normas técnicas e legislação vigente. 

2.4. Descrição das atividades 

A elaboração do PGIRS seguiu a estrutura prevista no Projeto Básico publicado pela 
AGEM, com dezessete Produtos distribuídos em cinco Etapas, mostrados na Apresentação 
desta versão consolidada do Plano (Capítulo 1). 

A segmentação do PGIRS em etapas permite uma melhor divisão e sequenciamento dos 
trabalhos, facilitando a análise crítica em cada etapa e, consequentemente, a adequação 
da metodologia de execução com o avançar das atividades, caso necessário. 

Adiante, são descritas as atividades previstas para cada uma das etapas do PGIRS, 
conforme escopo previsto no Projeto da AGEM. 

2.4.1. Etapa 1: Plano de Ação e diagnóstico 

A primeira etapa do PGIRS abrange o conjunto de atividades preparatórias que subsidiam 
o início da elaboração do Plano, capacitação e qualificação dos atores envolvidos e a 
elaboração do diagnóstico da gestão de resíduos.  
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Componente I – Atividades preparatórias e Seminário de lançamento do PGIRS  

Abrange as atividades preparatórias à elaboração PGIRS. São partes integrantes a 
elaboração deste Plano de Ação e Mobilização social, o relato da visita técnica para 
reconhecimento preliminar da área de abrangência do Plano e a organização e realização 
do Seminário de lançamento do PGIRS.   

O Plano de Ação (que integra o presente documento) visa apresentar o planejamento das 
atividades realizadas na elaboração do PGIRS ou ainda nortear o processo de elaboração 
do PGIRS. Contudo, este Produto não pode ser compreendido como um documento 
estanque, tendo em vista que a dinâmica envolvida durante o processo de levantamento e 
análise de dados poderá levar a redimensionamentos nas propostas metodológicas. O 
Plano de Ação será apresentado à fiscalização do contrato, a qual irá validar seu conteúdo 
e autorizar a realização do Seminário de lançamento do PGIRS. 

A vistoria preliminar de campo foi realizada em parte dos municípios integrantes da RMGSL 
e teve como objetivo identificar as particularidades locais que possam influenciar no 
processo de planejamento.   

O Seminário de lançamento do PGIRS será realizado em data e local previamente 
aprovados pela fiscalização. Nele será apresentada à população (público-alvo) a 
metodologia geral a ser empregada na elaboração do PGIRS. Espera-se também coletar, 
junto aos participantes, informações e/ou sugestões que possam contribuir para o processo 
de elaboração do PGIRS, em conformidade com as diretrizes das Políticas Públicas para 
Resíduos Sólidos. A metodologia para divulgação e execução do Seminário de lançamento 
do PGIRS será abordada no Plano de Mobilização Social e Divulgação, adiante 
apresentado. 

Componente II – Capacitação e qualificação dos atores envolvidos e formação dos Grupos 
de Trabalho 

Neste componente serão realizadas as atividades para efetivar a participação qualificada 
da população no processo de elaboração do PGIRS. A mesma se dará por meio das 
Oficinas de Capacitação previstas no Edital da AGEM.  

Nestes eventos serão realizadas apresentações de conceitos e aspectos práticos 
relacionados à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, buscando nivelar o 
conhecimento dos participantes e possibilitando contribuições mais adequadas ao longo do 
processo. Também serão apresentadas, de forma didática e objetiva, as diretrizes que 
norteiam a elaboração do PGIRS, esclarecendo ao público presente o objetivo deste Plano. 
A metodologia para divulgação e execução das oficinas será abordada no Plano de Ação e 
Mobilização Social. 

Os grupos de trabalho a serem formados têm como objetivo acompanhar o processo de 
elaboração do PGIRS, além de dar suporte operacional nas atividades de mobilização 
social e disponibilização de informações em seus respectivos municípios. Para tanto, serão 
criados dois grupos de trabalho: o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação. 

O Comitê Diretor (CD) é entendido como uma instância de coordenação técnica, tendo 
como principal atribuição acompanhar o rigor técnico no processo de elaboração do PGIRS, 
em especial quanto ao atendimento das diretrizes previstas nas políticas públicas para 
resíduos sólidos e o cumprimento do escopo do Edital. Este grupo desempenhará papel 



   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    39 

executivo no apoio à organização e viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, 
locais apropriados, cópias de documentos etc.) e relações institucionais e de mediação com 
os diferentes atores envolvidos no processo de elaboração do Plano. É recomendado que 
o CD seja formado por representantes do governo estadual, incluindo a AGEM e a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), órgão atuante no estado com ações 
relacionadas a resíduos sólidos. Também poderá ser formado por representações de 
órgãos federais com atuação na área de saneamento, como a Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA). 

O Grupo de Sustentação (GS) será formado por representantes do setor público e da 
sociedade organizada dos municípios da RMGSL que atuem direta ou indiretamente com 
a temática dos resíduos sólidos. Sua principal atribuição será a de apoiar na mobilização e 
manutenção do debate e engajamento dos segmentos envolvidos no processo participativo 
para elaboração do PGIRS.  

A indicação dos membros do CD e do GS será de responsabilidade da AGEM, enquanto 
caberá a FLORAM a mobilização dos atores indicados. 

Componente III – Diagnóstico dos resíduos sólidos 

O diagnóstico da situação da gestão de resíduos sólidos será realizado nos treze 
municípios da RMGSL, por meio do levantamento e análise de dados primários e 
secundários. 

Os dados primários serão obtidos durante as visitas técnicas e a partir de questionários e 
entrevistas junto aos atores de interesse, tais como: gestores de serviços públicos de 
limpeza urbana, catadores, sucateiros e atravessadores, empresas que realizam o 
gerenciamento de resíduos sólidos, dentre outros atores.  

O modelo de questionário será embasado naquele já utilizado no Sistema Nacional de 
Informações Sobre Saneamento (SNIS) com as devidas adequações e sua aplicação será 
realizada apenas após validação pela fiscalização da AGEM. Os questionários serão 
enviados previamente aos atores, por e-mail, de forma que estes tenham mais tempo para 
seu preenchimento.  

Todos os municípios serão visitados pela equipe técnica, que será formada por um 
Engenheiro Ambiental com experiência em estudos de planejamento em saneamento e um 
auxiliar técnico, preferencialmente estudante de áreas afins aos resíduos sólidos. A equipe, 
além de aplicar, revisar e coletar os questionários preenchidos pelos gestores locais, irá 
visitar as instalações e pontos de interesse para elaboração do diagnóstico dos resíduos 
sólidos.  

Após sua consolidação e aprovação pela fiscalização e/ou pelo Comitê Diretor, o 
diagnóstico será apresentado à população, por meio de um seminário.   

2.4.2. Etapa 2 - Prognóstico e estudo de alternativas 

A etapa de prognóstico e estudo de alternativas se dará por meio do desenvolvimento de 
três cenários ou arranjos projetados considerando um horizonte de 20 anos previsto na Lei 
nº 12.305/2010 e a necessidade de verificar posteriormente aquele que imputará menor 
custo associado para sua manutenção. 
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A partir da avaliação destes cenários será eleito o “Cenário Preferencial” para o qual serão 
dimensionadas as diretrizes estratégicas, proposições de metas, programas e ações para 
a gestão de resíduos sólidos. 

As alternativas serão propostas considerando o possível arranjo e concepção tecnológica 
das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) que poderão ser compartilhadas entre 
os municípios, preferencialmente, bem como na composição dos consórcios públicos 
municipais. Neste último caso, será priorizado o agrupamento já previsto no Projeto Básico, 
ou seja, a divisão em três sub-regiões conforme já apresentado.  

Após consolidação e validação dos produtos que compõem esta etapa, por parte da 
fiscalização e/ou pelo Comitê Diretor, será realizado um seminário para apresentação dos 
resultados à população. 

2.4.3. Etapa 3 - Estudo de viabilidade da implementação da alternativa selecionada e 
diretrizes para educação ambiental da comunidade 

Nesta etapa, será feito um estudo de viabilidade econômico-financeira das soluções 
definidas na etapa anterior, o qual abrangerá, por meio de metodologia específica, a análise 
da sustentabilidade econômico-financeira das proposições, cálculo e recuperação dos 
custos, análises tarifárias, formas de cobrança e criação de negócios ligados aos serviços 
de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e materiais recicláveis. Neste estudo serão 
abordadas as estimativas dos custos de implantação e de operação das unidades de 
gerenciamento de resíduos propostas. 

O outro componente desta etapa diz respeito ao estabelecimento das diretrizes de 
educação ambiental para o saneamento básico. Elas serão estabelecidas em conformidade 
ao contexto socioambiental identificado na RMGSL, sendo sua concepção norteada pelo 
documento intitulado Caderno metodológico para ações de educação ambiental e 
mobilização social em saneamento (Ministério das Cidades, 2009) e as medidas de 
educação ambiental previstas no PEGRS/MA que se aplicam na RMGSL. 

Após consolidação e validação dos produtos que compõem esta etapa, por parte da 
fiscalização, será realizado um seminário para apresentação dos resultados à população. 

2.4.4. Etapa 4 - Estratégias de implementação, capacitação, difusão e promoção do 
PGIRS 

Na etapa 4, serão descritas as estratégias para que as medidas de planejamento e gestão 
previstas no PGIRS sejam implementadas em 20 anos. Para tanto, devem ser identificados 
os responsáveis pela execução, instituições de apoio, fontes de fomento e fiscalização das 
medidas propostas. 

No que tange à capacitação, serão implementadas ações específicas, de acordo com o 
objetivo e o público–alvo, os quais serão definidos nos programas e projetos relacionados 
à capacitação técnica.  

Para a difusão das medidas previstas no PGIRS serão analisadas e apresentadas 
oportunidades de negócio envolvendo a gestão dos resíduos, em especial na cadeia de 
reciclagem, abrangendo, por exemplo, parcerias público-privadas, inserção/remuneração 
de catadores nos serviços públicos de coleta de recicláveis, cooperativismo, associação 
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com incubadoras de negócio,  entre outras medidas a serem amadurecidas de acordo com 
a identificação da realidade local ao longo do processo de elaboração do PGIRS. 

Serão elencadas formas para a promoção do plano, levando em conta as estratégias de 
mobilização, controle social e divulgação de resultados. Será proposto um Plano de Ação 
por meio de uma agenda de continuidade na qual serão apresentados fluxogramas e 
diagramas que possam orientar o processo de acompanhamento do PGIRS, inclusive com 
a proposição de indicadores que mensurem a eficiência e eficácia na execução do plano.  

Após consolidação e validação dos produtos que compõem esta etapa por parte da 
fiscalização será realizado um seminário para apresentação dos resultados à população. 

2.4.5. Etapa 5 - Conclusão do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos e 
preparação dos produtos em sua forma definitiva 

Nesta etapa será realizada a consolidação do PGIRS, abrangendo ainda a elaboração do 
Resumo Executivo do Plano, que será uma versão síntese do mesmo, para fins de 
divulgação e distribuição.  

A versão final do PGIRS será composta pela consolidação de todos os produtos gerados 
ao longo do processo de elaboração do Plano, abrangendo ainda a avaliação das 
proposições da população, realizadas durante os seminários, com as eventuais 
justificativas sobre o que foi acatado ou não no PGIRS. 

Por fim, será realizado o Seminário de Divulgação da Versão Final do PGIRS, cujo processo 
de mobilização e divulgação irá obedecer a metodologia proposta no PMSD. 

2.5. Equipe Técnica 

A elaboração do PGIRS demanda a presença de uma equipe multidisciplinar e com 
experiência na análise e planejamento das diversas facetas relacionadas ao processo de 
gestão e manejo dos resíduos sólidos. Portanto, será alocada uma equipe técnica formada 
por profissionais com experiência em estudos voltados para o planejamento da gestão de 
resíduos sólidos, mobilização social, educação ambiental, economia e gestão ambiental. A 
equipe de trabalho será composta por um coordenador geral, equipe chave e equipe 
complementar. 

O Quadro 2.1 apresenta a relação dos profissionais que irão integrar a equipe de trabalho, 
bem como suas atribuições e responsabilidades durante a elaboração do PGIRS.   
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Quadro 2.1 – Relação dos profissionais da equipe técnica com função, formação e atribuição 
Profissional Função2 Formação Atribuições 

Cícero 
Catapreta Coordenador Geral 

Eng. Civil, Doutor em 
Recursos Hídricos, 
Saneamento e Meio 
Ambiente 

Coordenar, delegar e executar as atividades 
pertinentes ao processo de elaboração do 
PGIRS 

Pedro Alves 
Duarte 

Engenheiro Ambiental 
Equipe Chave 

(responsável técnico) 

Eng. Ambiental. 
Especialista em 

Resíduos Sólidos  
 

Análise de dados, proposição de alternativas e 
arranjos, consórcios públicos, metas, 
elaboração de programas, especificações de 
limpeza urbana, projetos e ações, participação 
em seminários e oficinas 

Augusto Luciani 
Carvalho Braga 

Profissional de Nível 
Superior – Biólogo 

Equipe Chave 

Biólogo, Mestre em 
Ecologia Aplicada  

Identificação de áreas para tratamento e 
disposição final, proposição para remediação 
de áreas contaminadas, viabilidade técnica, 
econômica e financeira  

Aldemir Inácio 
Sociólogo 

Equipe Complementar 

Ciências Sociais e 
Doutor em 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Organização e orientação do processo de 
mobilização social e divulgação, definição de 
metodologia para as oficinas e seminários e 
divulgação dos resultados nas diferentes 
etapas do plano; apoio no levantamento e 
análise de dados socioeconômicos para a 
proposição dos cenários de desenvolvimento, 
proposição de medidas de planejamento 
relacionadas ao controle social, elaboração de 
programas, projeto e ações na temática 
socioeconômica  

José Murilo 
Economista 

Equipe Complementar 

Economista, Mestre 
em Economia e 
Doutor em 
Administração 

Análise econômico financeira, custos de 
implantação e operacionais, cálculo de 
recuperação dos custos, análise tarifárias, 
forma de cobrança, proposição de negócios 
ligados ao manejo de resíduos 

Alessandra 
Bento 

Educadora 
Equipe Complementar 

Pedagoga 
Organização e metodologia das oficinas, apoio 
à organização dos seminários, proposições de 
diretrizes de educação ambiental  

Tatiane Viana 
Advogada 

Equipe Complementar 

Advogada, 
Especialista em 
Direito Público 
Municipal e 
Controladoria Interna 

Levantamento e análise da legislação vigente, 
proposição de legislação para adequação das 
políticas de gestão dos resíduos sólidos nos 
municípios que integram a RMGSL 

Fonte: FLORAM (2018). 

Além da equipe apresentada no Quadro 2.1, outros profissionais serão recrutados conforme 
a demanda das atividades do contrato.  

2.6. Cronograma físico 

O cronograma adiante (Figura 2.4) apresenta a previsão de execução das etapas e 
produtos previstos para elaboração do PGIRS da RMGSL, considerando o horizonte de 210 
dias estabelecidos no Projeto Básico do Edital 001/2017 publicado pela AGEM.  

Durante a elaboração do Plano foi necessário aditivar o prazo previsto inicialmente em 
contrato devido ao longo atraso na etapa de diagnóstico pela dificuldade em obter 
informações junto a algumas prefeituras municipais, o que impactou na impossibilidade de 
cumprir o cronograma inicial. O referido aditivo foi devidamente justificado pelos motivos 

                                            
2 Conforme especificação editalícia contida no item 6.3.3 “Capacidade da Equipe Técnica” e alínea C.3 do 
item 5.1.4 do Edital da Tomada de Preços 001/2017 – AGEM. 
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expostos no parágrafo anterior, dentre outros, e seguiu o rito da Lei de Licitações e 
Contratos. 

 
Figura 2.4 – Cronograma de execução para elaboração do PGIRS da RMGSL. 
Fonte: FLORAM (2018). 

2.7. Contextualização do processo de mobilização social e divulgação 

A elaboração do Plano de Mobilização Social e Divulgação (PMSD) se configura como 
ferramenta de grande importância para subsidiar a participação popular na elaboração do 
PGIRS.  

O controle social corresponde a uma moderna compreensão da relação entre Estado e 
sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele. 
Sendo assim, este controle é realizado por meio da participação popular e fornece 
legitimidade ao processo de planejamento ambiental e territorial das políticas públicas, 
constituindo-se, portanto, numa condição básica para elaborar o plano em questão. O 
controle social sobre as ações do PGIRS contribuirá para a universalização dos serviços 
(ou atendimento) nos municípios que integram a RMGSL, sendo necessária a participação 
ativa da coletividade nos diversos fóruns e instâncias em que as decisões são tomadas. 

A concepção de mobilização que se utiliza aqui é bastante ampla, e envolve todas as fases 
e as dimensões de complexidade que a questão dos resíduos sólidos exige. São propostos 
canais de diálogos que não se restringem a receber informações e conhecer as propostas, 
mas que se ampliam para a validação e principalmente para construção coletiva das ideias. 
Aliada aos encaminhamentos técnicos, a participação popular tem um papel indispensável 
uma vez que contribui no sentido de evidenciar o contexto da realidade local acerca do 
tema em questão. 
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Por sua vez, as atividades de divulgação devem ser entendidas como as ações a serem 
tomadas para que a sociedade seja devidamente informada e possa participar de forma 
efetiva do controle social nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas à gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos.   

A Lei Federal nº 10.257/2001, denominada Estatuto das Cidades, regulamentou os Artigos 
182 e 183 da Constituição Brasileira e estabeleceu as condições para uma reforma urbana 
nas cidades. Essa lei possui como diretriz, em seu art. 2º inciso II, que a “gestão 
democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano”, ou seja, a participação popular é um 
importante requisito para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. 

A participação social é também um instrumento de avaliação da eficácia da gestão e da 
melhoria contínua das políticas e serviços públicos. Embora entendida como fundamental 
para o desenvolvimento do PGIRS, a participação social está longe de ser espontânea, por 
isso a necessidade de construção de instrumentos que fomentem esta prática junto à 
população. 

Nesse sentido, será formatado um modelo de planejamento participativo e de caráter 
contínuo, que possibilite que na elaboração do plano haja envolvimento da sociedade civil 
ao longo de todo o processo, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Por conseguinte, o PMSD aqui apresentado possui caráter contínuo e será 
executado ao longo de todas as etapas do PGIRS da RMGSL. 

As ações previstas no PMSD abrangem as seguintes atividades: 

 Identificação de atores sociais envolvidos no processo de elaboração do PGIRS; 

 Divulgação da elaboração do PGIRS junto à comunidade, tanto rural como urbana; 

 Definição da estratégia de divulgação, disponibilização dos conteúdos e demais 
informações pertinentes e respectivos meios de comunicação local; 

 Capacitação dos atores interessados; 

 Realização dos eventos e sua organização (logísticas para execução e apoio aos 
eventos); 

 Definição da metodologia das plenárias, utilizando dinâmicas e instrumentos 
didáticos, com linguagem apropriada ao público-alvo; 

 Verificação de interesses convergentes com a gestão de resíduos sólidos, tais como: 
Planos Diretores, Planos Plurianuais (PPA), Planos de Recursos Hídricos, Planos 
Municipais de Resíduos Sólidos, Agenda 21 local, Coletivos de Educadores 
Ambientais, Conselho Estadual e Municipal de Meio Ambiente, Conselhos 
Comunitários e Câmaras Técnicas de Comitês de Bacia Hidrográfica. 

2.8. Objetivos 

2.8.1. Objetivo geral 

Promover o caráter participativo e o envolvimento da população na elaboração do PGIRS.  
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2.8.2. Objetivos específicos 

 Desenvolver o caráter democrático e participativo da política de gestão dos resíduos 
sólidos, considerando sua função social;  

 Divulgar amplamente o processo de construção do PGIRS; 

 Disponibilizar informações, publicações e materiais técnicos das ações que serão 
desenvolvidas;  

 Estimular debates e a participação da população no processo de planejamento, 
fiscalização e acompanhamento das ações; 

 Criar mecanismo de tecnologia de informação, para compartilhamento de 
informações e interação entre todos os setores e atores envolvidos;  

 Incentivar o comprometimento da população com todas as etapas do PGIRS e com 
as etapas futuras de implantação, operação e manutenção dos sistemas a serem 
definidos para cada município, 

 Sensibilizar a população quanto a sua participação no custeio dos serviços de gestão 
e manejo dos resíduos sólidos, conforme estabelecido na Lei nº 11.445/2007 que 
definiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 
saneamento básico. 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade 
nas fases decisórias do Plano, divulgando todas as fases e conteúdo a serem 
debatidos e validados; 

 Estimular a criação de grupos representativos da sociedade civil organizada, 
sensibilizados e com conhecimentos mínimos de saneamento ambiental para 
acompanhar e fiscalizar a execução do PGIRS; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, 
acompanhamento e fiscalização das ações previstas com propostas gerais para o 
debate, porém valorizando temáticas específicas de cada setor; 

 Identificar as percepções sociais, conhecimentos e anseios a respeito dos resíduos 
sólidos. 

2.9. Mobilização social e divulgação 

A etapa de Mobilização Social é o momento da convocação da sociedade, estimulando o 
seu envolvimento e participação nas ações propostas para um determinado projeto, 
conforme abordado na Figura 2.5. 

O envolvimento da população em todas as fases do PGIRS é um fator preponderante para 
legitimar toda a construção, pautando no diálogo, e buscando as soluções para os 
problemas associados aos resíduos sólidos. Tal processo apoia-se em estratégias didático-
pedagógicas necessárias para atingir as etapas de sensibilização, mobilização e 
participação dos sujeitos sociais e da sociedade civil organizada. 

A divulgação no processo de mobilização deve focar no compartilhamento da informação 
(não simplesmente na sua circulação) e o resultado desejado é que as pessoas formem 
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opiniões próprias, se disponham a agir e ajam (Toro e Wernec, 1996). A relação entre 
mobilização e divulgação é mostrada na Figura 2.6 

 
Figura 2.5– Modelo esquemático da Mobilização Popular. 
Fonte: Adaptado de TORO E WERNEC (1996). 

 
Figura 2.6 – Inter-relação entre Mobilização e Divulgação. 
Fonte: Adaptado de TORO E WERNEC (1996). 

Dentre as modalidades de mobilização e participação comunitária, as mais promissoras 
para o presente caso, sem desconsiderar outras opções existentes, são os grupos de 
trabalho, as consultas direcionadas, os seminários e as reuniões para apresentação dos 
resultados das etapas do PGIRS, pois estas ferramentas possibilitam a expressão e o 
debate de opiniões individuais ou coletivas. 

DIVULGAÇÃO

MOBILIZAÇÃO
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Para o desenvolvimento do PGIRS, será necessário manter em voga o interesse dos 
participantes, e garantir a estrutura física e equipes necessárias para bem atender às 
necessidades de todo o processo de mobilização e participação social. 

O trabalho de mobilização social proposto para a construção do PGIRS pretende orientar e 
estimular o diálogo entre a sociedade civil, os representantes do poder público e dos demais 
setores envolvidos. Espera-se com isso fomentar discussões a respeito das questões 
socioambientais, diagnosticar os problemas, e com isso elaborar propostas e definir 
prioridades no contexto da gestão integrada dos resíduos sólidos na RMGSL.  

2.10. Etapas do processo de mobilização social 

2.10.1. Criação dos Grupos de Trabalho Locais 

Os grupos de trabalho serão instâncias de participação que irão desempenhar papel de 
acompanhamento, suporte e validação das etapas do PGIRS. Serão criados dois grupos: 
o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação. 

2.10.1.1. Comitê Diretor  

O Comitê Diretor (CD) terá caráter executivo, sendo responsável pela aprovação da 
metodologia, dos produtos e das etapas que irão compor o PGIRS. Conforme previsto no 
Plano de Ação já apresentado, a recomendação é que seja composto pela AGEM, SEMA 
e FUNASA. 

2.10.1.2. Grupo de Sustentação (GS) 

Este grupo será formado por representantes de instituições do poder público e sociedade 
civil organizada. Terá como função dar o apoio à execução do PGIRS por meio de 
sugestões ao conteúdo do plano, suporte nas atividades de campo, indicação de atores de 
interesse, mobilização da população e divulgação dos eventos públicos previstos ao longo 
do PGIRS. O grupo será organizado de forma a ter representações dos seguintes 
segmentos:  

 Poder Público Municipal; 

 Sociedade Civil Organizada (sindicatos, associações, ONGs e OSCIPs); 

 Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis; 

 Empresários da reciclagem (indústrias) e/ou de materiais recicláveis (sucateiros); 

 Instituições de Ensino; 

 Ministério Público Estadual.  

Os membros do Grupo de Sustentação deverão auxiliar, sempre que requisitados, nos 
trabalhos de levantamento de informações para a realização do diagnóstico, em especial 
no apoio às atividades de campo, tais como localização dos lixões e demais áreas órfãs 
com disposição inadequada de resíduos sólidos, obtenção de informações junto à 
administração pública municipal, apoio na indicação de locais para realização dos 
seminários, assistência nos trabalhos e ações de mobilização social e divulgação como 
agentes multiplicadores das informações.  
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2.10.2. Identificação de atores sociais envolvidos no processo de elaboração do PGIRS  

Numa comunidade sempre existem diferentes grupos de interesse e é importante garantir 
a representação dos mesmos nas ações de mobilização, respeitando suas influências em 
áreas específicas e em temas a serem tratados.  

Neste sentido, será formada uma lista de atores e mantida sua atualização constante ao 
longo do período de elaboração do PGIRS. A identificação destes atores será realizada por 
meio de indicação da AGEM, bom como por contato junto às prefeituras e membros do 
Grupo de Sustentação.  

Serão identificadas ações de mobilização já existentes nos municípios e que possam 
amplificar as demandas relacionadas ao PGIRS. 

Após a identificação dos atores, será realizado o cadastramento por meio de um banco de 
dados. Nesse cadastro deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: nome da 
entidade e do seu representante legal (quando cabível), nome do contato, dados de 
endereço e de comunicação (telefone, endereço eletrônico etc.), área de atuação da 
instituição/liderança, interesses ou áreas de potenciais de participação.  

A identificação de atores visará atender dois objetivos: (i) identificar multiplicadores; (ii) 
identificar público geral para ser convidado a participar dos eventos. Como parte destas 
atividades foi levantada junto à AGEM a lista dos participantes da I Conferência 
Metropolitana da Grande São Luís. O público que se inscreveu e efetivamente participou 
desta Conferência será convidado a participar dos eventos de participação pública previstos 
no PGIRS. 

2.10.3. Plano de comunicação e divulgação  

Cada vez mais a participação social tem se configurado e se consolidado como um caminho 
para validação de políticas públicas. Para tanto, a sociedade deve estar devidamente 
informada, o que garante que sua participação seja qualificada. Neste sentido, o PMDS 
deve prever as estratégias de divulgação dos momentos de participação pública, bem como 
do andamento do PGIRS como um todo. As ações de divulgação do PGIRS, com prazos e 
responsáveis são aprestadas no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Ações previstas no âmbito do processo de divulgação do PGIRS. 

Ação Responsável Prazo 

Encaminhar ofícios às respectivas prefeituras e/ou 
secretarias, comunicando do início do PGIRS e a 
contratação da empresa Floram Engenharia e Meio 
Ambiente 

AGEM Até 30 dias após a 
assinatura do contrato 

Realizar contato permanente com os Grupo de 
Sustentação para replicação das informações de 
andamento do PGIRS  

Floram Contínuo 

Mobilizar e divulgar, por meio de mídias digitais. As ações 
envolvem o desenvolvimento de um Blog do PGIRS e 
perfil no Facebook, onde será mantida e atualizada a 
agenda de eventos e o andamento do PGIRS. Manter 
informações sobre o andamento do PGIRS no website da 
AGEM 

Floram/AGEM Contínuo 

Organizar fóruns de discussão e acompanhamento do 
PGIRS por meio de grupos do aplicativo Whats App e 
fóruns de discussão no Blog e Facebook 

Floram Contínuo 

Divulgar o andamento do PGIRS e a realização dos 
seminários por meio de mídia espontânea em veículos de 
comunicação local, como jornais impressos, websites e 
blogs, televisão e rádio 

AGEM/Floram Contínuo 

Promover concursos que envolvam o engajamento e a 
sensibilização da comunidade, tais como concurso de 
fotografia e redação sobre a temática dos resíduos 
sólidos  

Floram/AGEM Temporário 

Promover anúncios em rádios e carros de som com os 
locais e horários dos seminários e oficinas previstas ao 
longo do PGIRS 

AGEM Cíclico 

Confeccionar Banners para dispor nos locais onde forem 
realizados os seminários e oficinas AGEM Cíclico 

Enviar convites em formato digital para lista de atores de 
interesse registrada no banco de dados Floram Cíclico 

Enviar ofício para instituições de interesse, convidando 
seus representantes a participar dos eventos do PGIRS AGEM Cíclico 

Fonte: FLORAM (2018). 

A AGEM deverá considerar a viabilidade da confecção de cartilhas contendo material de 
divulgação/informativo sobre o PGIRS. Optando-se pela utilização desta ferramenta é 
recomendável que sua distribuição ocorra nos seminários em número não inferior a 50 
exemplares por evento. 

Como parte do processo de comunicação, deverá ser estimulada a atuação de 
multiplicadores locais, os quais em decorrência de seu potencial enquanto articuladores 
locais podem amplificar a mensagem quanto a participação popular na elaboração do 
PGIRS. No Quadro 2.3 é apresentada uma relação de potenciais instituições que podem 
funcionar com replicadores da mensagem do PGIRS. 
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Quadro 2.3 – Potenciais replicadores locais para apoio na divulgação das informações 
do PGIRS 

Replicador Local Importância Forma de 
Contato 

Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente 

Podem auxiliar na mobilização de outros 
órgãos estaduais para participação nos 
seminários 

Ofício e telefone 

Secretaria Estadual do 
Trabalho e Economia 
Solidária 

Podem auxiliar na mobilização das 
associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis para participação nos 
seminários  

Ofício e telefone 

Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente 

Podem auxiliar na mobilização nos 
municípios, com interface com outros 
órgãos municipais para participação popular 
nos seminários  

Ofício e telefone 

Secretarias Municipais de 
Educação 

Podem auxiliar na mobilização da 
comunidade escolar (Diretores, professores 
e alunos) da rede pública municipal para 
participação nos seminários 

Ofício e telefone 

Secretaria Estadual de 
Educação - Unidades 
Regionais de Educação – 
UREs 

Podem mobilizar a comunidade escolar 
(Diretores, professores e alunos) da rede 
pública estadual da RMGSL para 
participação nos seminários 

Ofício e telefone 

Coordenadores dos 
Centros de Referência em 
Assistência Social e de 
Referência Especializada 
de Assistência Social – 
CRAS/CREAS 

Têm conhecimento das lideranças 
comunitárias nos bairros atendidos pelos 
serviços do CRAS e do CREAS, além dos 
próprios usuários 

Ofício e telefone 

Instituições religiosas 

Por meio de suas lideranças religiosas 
podem ajudar a divulgar os seminários. Em 
decorrência do número de instituições serão 
priorizados contatos com dioceses da Igreja 
Católica e com as Sedes das Igrejas 
Evangélicas de maior relevância nos 
municípios que sediarão os seminários 

Ofício e telefone  

Sindicatos 
Têm influência e podem mobilizar seus 
associados para participação nos 
seminários 

Ofício e telefone 

Associações 
Têm influência e podem mobilizar seus 
associados para participação nos 
seminários 

Ofício e telefone 

ONGs e OSCIPs 

Têm influência nas localidades onde 
desenvolvem seus projetos. São 
importantes na medida em que já atuam na 
temática resíduos sólidos e meio ambiente 
na região metropolitana 

Ofício e telefone 

Instituições de ensino 
Têm influência na comunidade acadêmica, 
incluindo os alunos, e nas localidades onde 
as instituições elaboram projetos 

Ofício e telefone 

    Fonte: FLORAM (2018). 

2.10.4. Promoção de ações de mobilização 

Como parte das atividades de mobilização deverão ser promovidas ações para manutenção 
do interesse da população acerca do PGIRS. Deve-se estimular o debate e manter a pauta 
sobre os resíduos sólidos em ascensão junto aos atores de interesse e a comunidade. 
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Assim, conforme dinâmica de desenvolvimento do plano serão estimulados o 
desenvolvimento de ações especificas, tais como: 

 Concurso fotográfico com a temática dos resíduos sólidos; 

 Concurso de redação na comunidade escolar; 

 Organização de seminários acadêmicos sobre a temática dos resíduos sólidos; 

 Divulgação de iniciativas existentes no website da AGEM, no Blog do PGIRS e nas 
demais redes sociais. 

2.11. Organização e realização dos seminários  

Para elaboração do PGIRS estão previstos seis seminários públicos, sendo um para o 
lançamento do PGIRS e os outros cinco para apresentação dos resultados de cada etapa 
do estudo, como mostra o Quadro 2.4. 

         Quadro 2.4 – Seminários para apresentação do PGIRS da RMGSL. 

Ordem Objetivo 

1º Lançamento do PGIRS – Etapa 01 

2º Apresentação da Etapa 01 

3º Apresentação da Etapa 02 

4º Apresentação da Etapa 03 

5º Apresentação da Etapa 04 

6º Apresentação da Versão Final do PGIRS – 
Etapa 05 

    Fonte: AGEM (2017). 

Durante os seminários serão apresentados os resultados de cada etapa associada (Etapas 
01, 02, 03, 04 e 05). Os eventos serão compostos por momentos de abordagem expositiva, 
discussão em grupo e plenária final. Todos os eventos serão públicos e abertos à ampla 
participação da população. 

Uma vez que o PGIRS abrange treze (13) municípios, buscar-se-á agendar os eventos de 
maneira itinerante, ou seja, contemplando o maior número possível de municípios. Na 
escolha dos municípios será levada em conta a disponibilidade de local com a infraestrutura 
adequada para realização dos eventos. 

Os dias e horários de realização dos seminários serão agendados com antecedência 
mínima de 30 dias, garantindo-se a ampla divulgação do mesmo. É recomendado, para fins 
de facilitar a participação da população, que os eventos sejam realizados nos dias úteis, 
preferencialmente. Contudo, trata-se de uma recomendação, podendo os eventos ocorrer 
em conformidade com o melhor entendimento da AGEM.  

De fato, para o Seminário de Lançamento do PGIRS (1º Seminário) e para o Seminário de 
apresentação da Versão Final do PGIRS (6º Seminário) é recomendado que sua realização 
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seja em um dia útil e no período matutino, tendo em vista a conotação mais política destes 
eventos.   

Considerando o formato previsto para os seminários é possível elencar as principais ações 
envolvidas na organização e realização dos eventos, tão logo sejam definidas as datas, 
horários e o município que receberá o evento (  Quadro 2.5). 

Com base no formato esperado para os seminários, os eventos devem ter duração de 
aproximadamente 3 horas e 30 minutos, abrangendo a exposição do conteúdo, participação 
popular e o registro dos encaminhamentos 

De maneira geral, os seminários seguirão a dinâmica temporal, contada a partir do horário 
oficial de início, apresentada no Quadro 2.6. 

  Quadro 2.5 – Ações relacionadas a organização e realização dos seminários do PGIRS. 

Ação Pré-Evento Evento Pó-Evento 

Divulgação e convites para público-alvo e/ou 
população em geral 

   

Preparo e impressão de materiais 
informativos, se necessário 

   

Organização das listas de presença    

Exposição de conteúdo do PGIRS    

Abertura para participação popular    

Registro dos encaminhamentos    

Registros fotográficos    

Coffee Break    

Elaboração de Ata     

Relatório de Análise Crítica    

   Fonte: FLORAM (2018). 
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Quadro 2.6 – Dinâmica temporal para programação das atividades nos 
seminários 
Intervalo de Tempo  

(minutos) 
Atividades 

15 Tolerância - tempo de espera 

16 – 25 Abertura do evento e convite para formação da 
mesa 

26 – 36 Tempo cedido aos membros da mesa para uso 
da palavra 

37 – 40 Destituição da mesa 

41 – 101 Exposição dos resultados da etapa 

102 - 120 Pausa para lanche 

121 – 181 Abertura para participação 

182 – 202 Plenária final e registro de encaminhamentos 

203 – 220 Encerramento 

      Fonte: FLORAM (2018). 

2.12. Oficinas de Capacitação 

As oficinas de capacitação social têm como objetivo capacitar o público-alvo sobre os 
conceitos básicos referentes a gestão de resíduos e ao processo de elaboração dos planos 
de resíduos, buscando qualificar a participação popular no controle social necessário à 
elaboração do PGIRS da RMGSL. 

No Projeto Básico publicado pela AGEM foi prevista uma oficina em Alcântara, por integrar 
isoladamente a Sub-Região I. Entretanto, por sugestão da referida agência, a fim de 
complementar o conteúdo abordado nas oficinas e possibilitar uma visão prática dos 
participantes, integrou-se às oficinas a realização de visitas técnicas em um aterro sanitário 
e uma estação de transbordo. Assim, a opção da capacitação isolada dos membros de 
Alcântara foi substituída pela capacitação integrada a outros municípios, no contexto 
metropolitano, possibilitando facilitar a logística da visita técnica e integrar os membros de 
Alcântara nos debates no evento de São Luís, que são mais complexos e possibilitam maior 
compreensão da temática de resíduos sólidos.  

Desta forma são previstas duas oficinas, na primeira etapa do PGIRS. Os eventos ocorrerão 
nos municípios de Rosário e São Luís (Quadro 2.7). 

Quadro 2.7 – Locais de realização das oficinas e municípios de abrangência nas sub-regiões da RMGSL. 

Município Sede Grupo de Abrangência / Subregião 

São Luís São Luís, Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa e 
São José de Ribamar 

Rosário 
Rosário, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, 

Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Santa 
Rita. 

         Fonte: FLORAM (2018). 
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Os municípios propostos para sediar as oficinas são aqueles que apresentam maior 
potencial para se alcançar o público-alvo do referido evento.  

Em São Luís, está concentrada a maior parcela da população da RMGSL, ou seja, é o 
principal centro gerador de resíduos sólidos. Neste município também é esperado que 
residam as pessoas que se configuram no público-alvo da oficina, tais como, 
representantes de ONGs, comunidade acadêmica, líderes de associação de catadores, 
prestadores de serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos e administração pública 
federal e estadual. 

Já no município de Rosário, por sediar o Aterro Sanitário de Titara, é esperado que a 
população esteja mais sensível à temática da gestão dos resíduos sólidos, e, 
consequentemente mais disposta a participar voluntariamente e contribuir com os debates 
acerca do PGIRS.  

2.12.1. Organização das oficinas e visitas  

O processo de organização e realização das oficinas seguirá as etapas elencadas no 
Quadro 2.8. O tempo estimado para as oficinas será de aproximadamente 3,5 horas, 
contemplando dinâmicas para apresentação dos envolvidos, conteúdo programático, 
atividades em grupo e avaliação do aprendizado.  

Quadro 2.8 – Detalhamento das etapas a serem seguidas para a realização 
das oficinas. 

Etapa Atividades 

Antes da realização 
da oficina 

Definição de público-alvo e mobilização dos participantes 

Definição do local para realização da oficina 

Definição da metodologia de capacitação 

Preparo de materiais e equipamentos necessários a 
realização da oficina 

Durante a oficina 

Apresentação dos facilitadores e do instrutor 

Apresentação dos participantes 

Apresentar a programação e os objetivos 

Apresentar o conteúdo  

Realizar atividades com a participação do público 

Após a realização da 
oficina 

Avaliar resultados alcançados 

Encerramento das atividades 

Elaborar relatório de execução das oficinas 

Fonte: FLORAM (2018). 
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2.12.2. Conteúdo programático 

Levando em conta o objetivo das oficinas, a capacitação abrangerá o seguinte conteúdo 
programático: 

- Conceito de resíduos sólidos e rejeitos; 

- Classificação dos resíduos sólidos segundo origem e periculosidade; 

- Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; 

- Não geração, redução, reuso, reciclagem, tratamento e destinação de resíduos; 

- Coleta seletiva e reciclagem; 

- Soluções tecnológicas: aterros sanitários regionais, aterros sanitários de pequeno porte, 
unidades de triagem (simples e compartilhada), unidades de compostagem (simples e 
compartilhada), estações de transbordo compartilhada, pontos de entrega voluntária (ou 
ecopontos), dente outras; 

- Planos de resíduos sólidos; 

- Ferramentas para gestão integrada dos resíduos sólidos; 

- Consórcios Públicos.  

2.12.3. Metodologia da oficina  

A metodologia da oficina será composta por momentos expositivos intercalados por 
atividades em grupo, para internalização dos conteúdos apresentados.  

Para estas atividades serão utilizados recursos audiovisuais, tais como apresentações no 
Power Point, vídeos, estudos de casos, dinâmicas de grupo. 

Todo o material didático de formato digital será disponibilizado no Blog do PGIRS.  

A equipe técnica será formada por um facilitador, responsável pelo processo de mobilização 
e provocação/estímulo para a participação do público e um instrutor, que será responsável 
pela exposição do conteúdo programático. 

2.13. Relato da visita de reconhecimento preliminar 

A visita técnica de reconhecimento preliminar teve como objetivo estabelecer um contato 
inicial dos representantes da equipe da Floram com a realidade dos municípios que 
integram a RMGSL.  

Por parte da FLORAM, estiveram presentes o Eng. Ambiental e Responsável Técnico pelo 
PGIRS, Pedro Duarte e o Biólogo e Coordenador Adjunto do PGIRS, Augusto Braga. 
Representando a AGEM, acompanharam a visita o Eng. Civil Pedro Aurélio e a estudante 
de Engenharia Ambiental, Brenda Regina Serra dos Santos, estagiária do órgão estadual. 

Foram visitados os municípios das três sub-regiões (grupos) estabelecidas no Projeto 
Básico da AGEM, conforme Quadro 2.9, possibilitando observar a variação das 
características dos municípios da RMGSL. 
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Quadro 2.9 – Municípios e Sub-regiões estabelecidas no Projeto Básico publicado pela AGEM. 
Grupo Municípios 

I Alcântara 

II 

Paço do Lumiar 

Raposa 

São José de Ribamar 

São Luís 

III 

Axixá 

Bacabeira 

Cachoeira Grande 

Icatu 

Morros 

Presidente Juscelino 

Rosário 

Santa Rita 

     Fonte: AGEM (2017). 

Foi realizada visita técnica de reconhecimento preliminar da área de abrangência do 
PGIRS, a partir do roteiro de visitas previamente definido pela Agência Executiva 
Metropolitana (AGEM) e apresentado aos representantes da FLORAM. Desta forma, foram 
definidos os locais de interesse bem como os objetivos em visitá-los. 

Durante as visitas, o Sr. Pedro Aurélio explicou peculiaridades da RMGSL, em especial a 
divisão territorial dos municípios, formas de ocupação do solo em cada município e 
aspectos relacionados as populações e dinâmicas demográficas dos municípios. 

Foram percorridos locais considerados relevantes e representativos da realidade regional 
no que tange ao planejamento da gestão dos resíduos sólidos. Sempre que possível foi 
realizado o registro fotográfico e coletadas as coordenadas de referência dos pontos 
visitados, conforme apresentado no Quadro 2.10. 
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Quadro 2.10 – Identificação dos locais visitados e coordenadas UTM associadas.  

Grupo Municípios Local 
Coordenadas 

UTM 
Leste Norte 

I  Alcântara Lixão de Alcântara 546552 9738338 

II  
 

Paço do 
Lumiar, 

Raposa, São 
José do 

Ribamar e São 
Luís 

Lixão encerrado Cavu – Raposa  597699 9730145 

Lixão encerrado Juçara – Raposa  600361 9730291 

Lixão do Iguaíba - Paço do Lumiar 598569 9725297 

Área Potencial para implantação de aterro 
sanitário - São José do Ribamar  593176 9706450 

Estação Transbordo Parque Vitória – São José 
do Ribamar 589936 9721740 

Lixão encerrado Canavieira – São José do 
Ribamar 603386 9720790 

Área Potencial para implantação de aterro 
sanitário - São Luís 574419 9706960 

Estação Transbordo / Remediação Lixão 
Ribeira – São Luís 584704 9707249 

III 
 

Axixá, 
Bacabeira, 
Cachoeira 

Grande, Icatu, 
Morros, 

Presidente 
Juscelino, 
Rosário e 
Santa Rita 

Aterro sanitário de Bacabeira (não operou) 575788 9677173 

Lixão de Bacabeira 575942 9677748 

Lixão de Icatu 606043 9694744 

Aterro Sanitário Titara – Rosário 580033 9677566 

Lixão de Santa Rita 572765 9650462 

Fonte: FLORAM (2018). 

A seguir são descritas, de forma sucinta, as principais informações levantadas pela equipe 
da Floram na visita técnica de reconhecimento preliminar. 

 Sub Região I (Alcântara) 

No município de Alcântara foi realizada reunião na Secretaria de Meio Ambiente a fim de 
esclarecer o objetivo do PGIRS bem como levantar junto aos representantes do município 
os principais problemas e desafios relacionados à gestão de resíduos (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Reunião preliminar de apresentação do PGIRS em Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Foi realizada visita juntamente com técnicos do município no lixão de Alcântara, que está 
distante aproximadamente de 19,5 km da sede municipal e 22 km do centro geométrico da 
pista do aeroporto de Alcântara, em linha reta. 

O local do lixão atual foi uma das áreas indicadas para implantação de um aterro sanitário 
num estudo contratado pela INFRAERO em 2000, que considerou o raio da área de 
segurança aeroportuária (ASA) de 20 km a partir do centro geométrico da pista, conforme 
legislação vigente na época. 

A disposição de resíduos sólidos ocorre as margens da MA-106, rodovia pavimentada e 
nas proximidades do povoado do Pavão, porém em lado oposto em relação à rodovia. 
Incialmente, a disposição ocorreu nas adjacências da rodovia gerando problemas de ordem 
estética. A fim de evitar esta situação, recentemente, criou-se uma plataforma (aterro) para 
impedir o acesso dos veículos coletores e forçar os motoristas a realizar a descarga dos 
resíduos em área mais afastada da rodovia. 

O lixão recebe, predominantemente, os resíduos sólidos urbanos gerados na sede 
municipal de Alcântara e em alguns povoados bem como os resíduos gerados nas 
habitações e instalações do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). 

Nota-se na Figura 2.8 que a disposição ocorreu em frentes distintas e há espalhamento dos 
resíduos a céu aberto, já que não há compactação e cobertura dos resíduos. Observou-se 
a atividade de cinco (05) catadores no local.  



   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    59 

     
Figura 2.8 – Disposição de resíduos a céu aberto no lixão de Alcântara.  
Fonte: FLORAM (2018). 

Na porção sudoeste do terreno, ocorreu disposição numa encosta (declive), conforme 
observa-se na Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 – Disposição de resíduos em área de declive acentuado no lixão de Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Sub Região 2 (Paço do Lumiar, Raposa, São José do Ribamar e São Luís) 
 

Paço do Lumiar 

No município de Paço do Lumiar, as atividades realizadas foram: a participação em uma 
reunião referente a um projeto que está andamento e envolve uma parceria entre catadores 
de recicláveis e uma empresa de reciclagem de um município de Natal-RN; percorrer a 
sede urbana e o bairro do Maiobão, em Paço do Lumiar; visita técnica no lixão do Iguaíba. 

 Reunião técnica e sede urbana de Paço do Lumiar 

A equipe da Floram participou de uma reunião (Figura 2.10 a) na sede da prefeitura de 
Paço do Lumiar, que teve como pauta a negociação de uma parceria entre uma empresa 

b a 
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do setor de reciclagem, sediada no Rio Grande do Norte, e a cooperativa de catadores de 
Paço do Lumiar. 

O foco da discussão foi esclarecer o conteúdo da proposta da empresa privada, haja vista 
que não foi apresentado nenhum documento formalizando a proposta. Ao que foi discutido 
na reunião seria necessária analisar se a proposta iria alterar a atual concepção dos 
serviços de limpeza urbana, tendo em vista a existência de contrato em vigência com 
empresa de privada para a prestação destes serviços, o qual não poderá ter alterações na 
forma de prestação dos serviços, sem os devidos aditivos.  

A primeira impressão extraída da reunião é que a discussão no município ainda se encontra 
numa fase inicial, inclusive com proposições de ações de educação ambiental vagas, tais 
como distribuição de cartilhas orientando sobre as formas de separação dos resíduos. 

Após a reunião, a caravana percorreu roteiro na área urbana de Paço do Lumiar, no 
bairro/distrito do Maiobão (Figura 2.10b). A visita possibilitou identificar as peculiaridades 
do município, no qual a sede tem o perfil de ocupação espacial típico de cidades 
interioranas, ao passo que o Maiobão apresenta característica que remetem aos bairros da 
capital. De fato, a população deste bairro/distrito é superior àquela da sede do município.  

Outra característica observada é que boa parte do trajeto percorrido delimita a fronteira 
entre os municípios, sendo de um lado da via principal, Paço do Lumiar e do outro, São 
José de Ribamar.    

   
Figura 2.10 – Visita em Paço do Lumiar – a) reunião na prefeitura sobre projeto de coleta seletiva; b) Sucateiro 
no bairro/distrito do Maiobão. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Lixão do Iguaíba 

O lixão do Iguaíba (Figura 2.11) está localizado na zona rural do município de Paço do 
Lumiar e dista cerca de 10 km do principal centro gerador, que é o bairro do Maiobão. Trata-
se de uma área rural, sendo que a cerca de 350 metros de sua face norte, encontra-se 
vegetação de manguezal; a leste, oeste e sul existem núcleos habitacionais, sendo que a 
residência mais próxima do lixão se encontra em um raio de aproximadamente 600 metros. 

A disposição dos resíduos ocorre por meio de descarga direta, sem nenhum tipo de 
processamento que envolva compactação ou cobertura. Foi possível constatar um elevado 
número de urubus no lixão. 

a b 
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Foram observados cerca de 30 catadores trabalhando no local. Aparentemente, plásticos 
eram os principais resíduos coletados.   

   
Figura 2.11 – Lixão do Iguaiba, Paço do Lumiar – a) visão geral da massa de resíduos depositada a céu 
aberto, sem evidencias de compactação ou cobertura; b) chorume gerado a partir de água das chuvas e 
decomposição de matéria orgânica, com vegetação de manguezal ao fundo. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Raposa 

Em Raposa, visitou-se os dois lixões encerrados do município, do Cavu e de Jussara. 

 Lixão do Cavu 

O primeiro ponto de vistoria foi o local conhecido como Lixão desativado do CAVU, situado 
às margens da MA-203, no município de Raposa. Foi possível constatar que se tratava de 
uma área de lixão, que apesar de encerrada, ainda permanece com resíduos expostos a 
céu aberto e indícios de lançamentos recorrentes, ao que parece, por particulares, 
principalmente de entulhos (Resíduos de Construção Civil - RCC e podas).  

Cabe notar que parte do terreno se encontra nivelado por meio de aterramento, com o uso 
de RCC, enquanto que em outra face está instalado um processo erosivo. A área encontra-
se devidamente cercada, porém sem sinalização alertando sobre a proibição do lançamento 
de resíduos no local. Ao se comparar com imagens de domínio público (ferramenta Street 
View, do software Google Maps) é possível constatar que o cercamento e nivelamento do 
terreno são recentes (Figura 2.12), já que a imagem disponível mostra a área aberta e com 
a descarga de entulhos (Figura 2.13). 

a b 
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Figura 2.12 – a) Visão da cerca do lixão do Cavu e da MA-203 e b) nivelamento do solo no interior da área do 
lixão do Cavu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 
Figura 2.13 – Visão panorâmica do lixão do Cavu extraído do Street View com imagem capturada em maio 
de 20173 
Fonte: Street View Google Maps, consultado em 22 de janeiro de 2018. 

 Lixão de Jussara  

Visitou-se também o Lixão desativado de Jussara, ainda no município de Raposa. Trata-se 
de uma área que recebia a descarga de resíduos sólidos da limpeza urbana de Raposa 
(Figura 2.14). 

O local encontra-se na região periférica de Raposa, próximo a núcleos habitacionais 
periurbanos. O terreno tem sua face oeste nivelada, enquanto a face leste é ocupada por 
um talude voltado para uma área de vale, que está há aproximadamente 200 metros da 
vegetação de mangue. Não há qualquer tipo de sinalização ou cerca que impeça o acesso 
à área.  

Segundo relatos de moradores locais, a prefeitura não realiza mais o lançamento de 
resíduos no lixão. Contudo, é comum que particulares utilizem a área para a descarga 
irregular de resíduos, sendo que a prefeitura recolhe diariamente os resíduos lançados e 

                                            
3 Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-2.4416015,-

44.1212026,3a,83y,332.62h,88.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUmBEug2BjOodyfvLPlAODQ!2e0!7i13312!8i6656 

a b 
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encaminha para a disposição final adequada no Aterro Sanitário de Titara, no município de 
Rosário. 

   
Figura 2.14 – Visão parcial do lixão desativado de Jussara, em Raposa - a) visão da face oeste com terreno 
nivelado e um núcleo habitacional ao fundo; b) visão da face leste, com talude formado por aterramento em 
área de vale a montante de vegetação de manguezal. 
Fonte: FLORAM (2018). 

São José do Ribamar 

Em São José do Ribamar, visitou-se o núcleo urbano da cidade, o lixão de Canavieiras e a 
estação de transbordo localizada no Parque Vitória. Também foi visitada uma área potencial 
para implantação de aterro sanitário. 

 Núcleo urbano e lixão de Canavieira 

Percorreu-se um breve roteiro na sede urbana do município de São José de Ribamar, tendo 
como objetivo reconhecer o perfil espacial e demográfico da cidade sob a ótica da gestão 
dos resíduos sólidos. Observou-se, inicialmente, que a sede possui bom nível de 
organização no que tange a qualidade do serviço de limpeza pública.  

O Lixão de Canavieira (Figura 2.15) foi visitado antes do encerramento da disposição final 
de resíduos, que já ocorreu ainda que não tenha nenhuma ação de remediação da área. 

Trata-se de um lixão inativo atualmente, que no momento da visita recebia toda a descarga 
dos resíduos derivados dos serviços públicos de limpeza urbana do município. O terreno 
do lixão encontra-se em uma área plana, na região rural do município. O lixão está rodeado 
por núcleos habitacionais, sendo a residência mais próxima localizada a aproximadamente 
100 metros da área do lixão.  

Durante a visita foi possível constatar que a atividade de catação era frequente, sendo 
direcionada principalmente para a separação de plásticos. Segundo relato do operador local 
do lixão, entre 60 e 70 catadores trabalhavam na área.  A equipe constatou a presença de 
crianças na área do lixão, contudo, não foi possível identificar se elas estavam trabalhando 
ou apenas acompanhado seus pais. 

De acordo com os catadores presentes no local, informalmente entrevistados, o material 
coletado era vendido para sucateiros dos municípios de Paço do Lumiar (MA) e São Luís 
(MA). 

b a 
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Foi identificada ainda a formação de poças de chorume decorrentes da compactação dos 
resíduos aliada ao volume de água infiltrada no período chuvoso. Por fim, cabe mencionar 
a presença de diversos exemplares de urubus na área do lixão. 

A prefeitura de São José de Ribamar mantinha um responsável e um operador de trator de 
esteira no lixão. Segundo relato do responsável, o espalhamento e a compactação da 
massa de resíduos eram realizados diariamente, além da manutenção dos acessos internos 
para manobra dos veículos que fazem a descarga dos resíduos. Entretanto, observou-se 
muito resíduo exposto, sem cobertura, evidenciando deficiência na prestação do serviço. 

   
Figura 2.15 – Lixão de Canavieira, São José de Ribamar – a) Face nordeste e massa de resíduos compactada; 
b) trabalhadores realizando a catação em descarga recente de resíduos, rodeados por urubus. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Estação de Transbordo Parque Vitória 

Foram realizadas duas visitas técnicas nas instalações da Estação de Transbordo Parque 
Vitória, uma pouco antes da unidade entrar em operação e a segunda, após o início do 
funcionamento. 

Trata-se de uma facilidade de propriedade da empresa LIMPEL e que foi construída para 
receber os resíduos de Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar e seu posterior 
transbordo para o aterro sanitário de Titara, em Rosário. Atualmente, a estação recebe 
apenas os resíduos coletados em São Jose do Ribamar. 

A estação de transbordo é composta por balança, fosso de descarregamento por gravidade, 
prédio administrativo, oficina mecânica e tanque de abastecimento. A unidade foi projetada 
para operar com descargas simultâneas de até dois caminhões coletores em um caminhão 
caçamba com capacidade entre 50 e 60 m³, que será suficiente para atender a demanda 
da unidade que é de 220 t/dia. 

a b 
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Figura 2.16 – Estação de Transbordo Parque Vitória, São José de Ribamar – a) vista externa (lateral) do fosso 
de descarga de resíduos e carregamento do caminhão caçamba; b) visão interna do fosso de 
descarregamento dos resíduos para o caminhão caçamba. 
Fonte: FLORAM (2018). 

   

Figura 2.17 – Estação de Transbordo Parque Vitória, São José de Ribamar – a) vista externa (lateral) do fosso 
de descarga de resíduos e carregamento do caminhão caçamba; b) visão interna do fosso de 
descarregamento dos resíduos para o caminhão caçamba. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Área potencial para implantação de Aterro em São José de Ribamar 

Foi realizada uma breve visita à macrorregião no município de São José de Ribamar, na 
qual existe potencialidade para locação de áreas para implantação de aterro sanitário 
(Figura 2.18). O local está na região da Ponta do Guarapiranga, distante a 6km desta, na 
porção sudoeste do município. O acesso se dá por estrada com pavimento asfáltico e conta 
com rede elétrica. O trajeto atravessa alguns bairros de São Luís e a zona rural de São 
José de Ribamar. A região apresenta fragmentos de vegetação nativa com matrizes de 
áreas degradadas, em sua maior parte por núcleos habitacionais. A macrorregião encontra-
se fora dos limites de áreas de segurança aeroportuárias. 

 

a 
b 

a 
b 
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Figura 2.18 – Macrorregião com áreas potenciais para locação de aterro sanitário em São José de Ribamar 
– a) estrada de acesso com pavimento e rede elétrica; b) perfil de áreas desmatadas na macrorregião.  
Fonte: FLORAM (2018). 

São Luís 

Em São Luís, visitou-se a remediação do aterro da Ribeira e a Estação de Transbordo da 
Ribeira. Também foi visitada uma área potencial para implantação de aterro sanitário 

 Remediação do Aterro da Ribeira e Estação de Transbordo da Ribeira 

Visitou-se o aterro da Ribeira, no município de São Luís. Ao longo do trajeto até o local, o 
Sr. Pedro Aurélio fez observações a respeito da dinâmica local dos bairros metropolitanos 
sob a ótica da gestão dos resíduos sólidos, em especial sobre a logística para os serviços 
de limpeza pública.  

O aterro da Ribeira está localizado na área rural do município de São Luís, nas imediações 
do Distrito Industrial. A unidade, enquanto local de disposição final de resíduos de São Luís, 
operou entre os anos de 1995 e 2015. Durante a operação, a unidade deixou de operar na 
concepção de aterro sanitário, convertendo-se ao enquadramento de lixão. A partir do 
momento em que a disposição inadequada dos resíduos prejudicou a conexão entre 
sistemas de drenagem de gases e chorumes a situação operacional tornou-se pior.  

Atualmente, a área do lixão está em fase final de remediação (Figura 2.19). Segundo 
representantes da empresa que opera o aterro, o custo de remediação já superou os R$ 6 
milhões de reais e está estimado em R$ 10 milhões. Em termos de execução física, 
encontra-se pendente a conformação de uma face do talude com resíduo inerte, sendo este 
o RCC de menor granulometria coletado em São Luís. A remediação do aterro da Ribeira 
é parte das condicionantes ambientais estabelecidas pela licença de implantação do aterro 
Sanitário de Titara, em Rosário. 

Na área do aterro da Ribeira funciona a Estação de Transbordo da Ribeira. A unidade opera 
24 horas por dia e recebe entre 900 e 1.000 t/dia de resíduos sólidos provindos 
exclusivamente de São Luís. O sistema de transbordo permite a descarga de até quatro 
caminhões compactadores em caminhões caçamba de 55 m³. Após descarregados e 
prensados no caminhão caçamba, este material é coberto com lona e segue viagem para 
o aterro de Titara.  
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Figura 2.19 – Remediação do aterro da Ribeira, São Luís – a) e b) Visão do talude na face leste da remediação 
do aterro da Ribeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Durante a visita, foi possível observar a presença de urubus junto aos serviços de 
transbordamento de resíduos. Havia animais forrageando a massa de resíduos no 
momento da compactação, após o carregamento e antes do enlonamento dos caminhões 
caçamba. Possivelmente, os animais presentes são indivíduos remanescentes que foram 
atraídos para o local quando ainda havia o lixão. O principal fator associado à presença 
deles é que o aterro da Ribeira tem sua localização dentro do raio da área de segurança 
aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Luís. 

 Área potencial para implantação de Aterro em São Luís 

A equipe realizou uma visita à macrorregião (Figura 2.20) com potencial para alocação de 
área visando a futura implantação de um aterro sanitário para atender os municípios da 
RMGSL. A visita não teve o objetivo de definir glebas para implantação, mas de reconhecer 
o potencial da região, caso venha a ser proposto, como parte do PGIRS, a implantação de 
um aterro sanitário para atender a demanda dos municípios da RMGSL. 

A área visitada dispõe de acesso pavimentado e rede elétrica, percorrendo trechos de 
bairros da periferia urbana e zona rural de São Luís. Na macrorregião há uma 
predominância do uso do solo voltado para a mineração de areia. Neste sentido, a área já 
se encontra relativamente degradada.  

A macrorregião visitada encontra-se fora do raio de 10 km da Área de Segurança 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Luís, na qual é proibido o desenvolvimento 
de atividades com potencial atrativo aos elementos da avifauna, uma vez que estes animais 
podem colidir com as aeronaves, causando acidentes. 
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Figura 2.20 – Macrorregião cotada para proposição de área de aterro sanitário em São Luís – a) visão de 
terreno em encosta e planícies arenosas; b) sede de empresa de mineração com vista da pavimentação 
asfáltica e rede de energia elétrica. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Sub Região III (Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
Juscelino, Rosário e Santa Rita) 

Na Sub Região III, visitou-se a sede urbana dos municípios a fim de conhecer o padrão de 
ocupação do solo e características dos municípios, para fins de reconhecimento preliminar 
da área.  

Em relação aos sistemas de tratamento e disposição de resíduos, visitou-se os sistemas e 
soluções existentes nos municípios de Bacabeira, Icatu, Rosário e Santa Rita. No 
diagnóstico (Produto 4) todas as áreas de todos os municípios serão visitadas.  

Bacabeira 

No município de Bacabeira visitou-se a sede urbana, o aterro sanitário de pequeno porte 
(ASPP) implantado que nem chegou a ser operado e o lixão atual do município. 

 Sede urbana, Aterro Sanitário (não funcionando) e Lixão  

Percorreu-se um breve roteiro na sede municipal de Bacabeira, tendo como objetivo 
reconhecer o padrão espacial das cidades no contexto da gestão dos resíduos sólidos. 
Observou-se o padrão de desenvolvimento da cidade com localidades ao longo da BR 135. 

Visitou-se um aterro sanitário de pequeno porte implantado no final de 2016 com recurso 
da FUNASA, que não teve operação, estando com as estruturas já danificadas, 
evidenciando o desperdício de recursos públicos (Figura 2.21). Parte do cercamento da 
área foi retirada, bem como o telhado da guarita e a geomembrana de PEAD, da trincheira. 
Os taludes internos e externos da trincheira estão erodidos e o sistema de drenagem 
periférico da trincheira também está danificado. A parte interna da trincheira e a lagoa de 
tratamento de chorume estão com água da chuva.  

Notou-se também erros básicos de concepção de projeto como a ausência de tubulação de 
saída da lagoa de tratamento para descarte ou de lançamento de chorume tratado em corpo 
receptor.  

a b 
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Figura 2.21 – Aterro sanitário de pequeno porte (ASPP) abandonado em Bacabeira. a) Trincheira de resíduos 
sólidos preenchida com água da chuva.  b) lagoa de tratamento de chorume preenchida com água da chuva. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Bem próximo ao referido ASPP, encontra-se o atual lixão de Bacabeira (Figura 2.22). No 
dia da visita o acesso ao lixão estava prejudicado devido ao acúmulo de água pluvial, o que 
dificultou a caracterização detalhada do lixão. Mas, no intuito do reconhecimento preliminar, 
possibilitou verificar que a disposição ocorre sem cobertura dos resíduos, a céu aberto, e 
há espalhamento das frentes de disposição. Este lixão será caracterizado no diagnóstico 
(Produto 04). 

  
Figura 2.22 – Lixão no município de Bacabeira. a) Disposição de resíduos de poda e presença de urubus. B) 
disposição espalhada dos resíduos. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Icatu 

 Sede urbana e Lixão  

Percorreu-se um breve roteiro na sede municipal de Icatu, tendo como objetivo reconhecer 
o padrão espacial da cidade e ocupação do solo. Realizou-se reunião com o Secretário de 
Infraestrutura a fim de compreender aspectos básicos da limpeza pública. 

Na visita ao lixão, observou-se a disposição de resíduos sólidos urbanos, 
predominantemente, mas com presença significativa de resíduos de construção civil, de 
poda e capina. 

a b 

a b 
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Observou-se a atuação de três (03) catadores de resíduos recicláveis. Notou-se que houve 
trabalho recente de trator para organizar a disposição dos resíduos sólidos previamente 
espalhados, visando otimizar a disposição e possibilitando descarte do fundo para o acesso 
ao lixão. 

   
Figura 2.23 – lixão do município de Icatú. a) Presença de catador de resíduo reciclável e disposição de RSU 
e RCC. b) disposição de resíduos de poda e RSU a céu aberto. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Rosário 

No município de Rosário visitou-se a sede urbana, o aterro sanitário da Titara e o lixão 
encerrado de Rosarinho. 

 Sede urbana, Aterro Sanitário de Titara e Lixão encerrado de Rosarinho 

Percorreu-se um breve roteiro na sede municipal de Rosário, tendo como objetivo 
reconhecer o padrão espacial das cidades no contexto da gestão dos resíduos sólidos. 

A etapa seguinte do roteiro foi a visita técnica à sede do Aterro Sanitário de Titara, no 
município de Rosário. A caravana foi recebida por representantes da empresa gestora do 
aterro. A visita abrangeu as seguintes estruturas: sede administrativa, entorno do aterro de 
resíduos Classe II (Figura 2.24), Estação de Tratamento de Chorume (Figura 2.25 a), Aterro 
de Resíduos Classe I (Figura 2.25 b). 

O empreendimento é operado pela Titara e emprega diretamente 70 funcionários. A área 
licenciada do aterro é de 160 hectares, estando localizado há aproximadamente 60 km de 
São Luís.  

Por volta de 80% dos resíduos Classe II recebidos no aterro são provenientes de São Luís. 
Segundo a Titara, atualmente, o aterro está recebendo aproximadamente 1.000 t/dia de 
resíduos, sendo que a capacidade instalada é de até 2.200 t/dia. Com base na capacidade 
operativa atual, a vida útil do aterro está estimada em 65 anos. 

De acordo com o relato dos representantes da Titara, o preço médio da disposição final 
para resíduos Classe II está entre R$50,00 e R$60,00 por tonelada. Já para os de Classe 
I, o valor médio é de R$650,00 por tonelada.  
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Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    71 

  
Figura 2.24 – Aterro Sanitário de Titara, Rosário – a) detalhe da célula de resíduos com cobertura em 
andamento, próximo ao dreno de gás na face sul do aterro de resíduos Classe II; b) funcionários instalando 
cobertura temporária em talude não encerrado na face oeste do aterro de resíduos Classe II. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 2.25 – Aterro Sanitário de Titara, em Rosário – a) amostras de chorume antes, durante e após 
tratamento na ETE; b) Aterro de Resíduos Classe I. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A visita propiciou ainda a visualização da área remediada do antigo lixão de Rosário. O 
local encontra-se no entorno da portaria do Aterro de Titara e sua remediação e 
encerramento foi parte das condicionantes da licença ambiental do aterro (Figura 2.26). 

  
Figura 2.26 – Remediação e encerramento do lixão de Rosário – a) e b) visão do talude devidamente 
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remediado na face oeste do antigo lixão. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Santa Rita 

No município de Santa Rita, visitou-se o lixão em atividade e a sede urbana do município. 

 Lixão de Santa Rita 

No dia da visita o acesso ao lixão estava prejudicado devido ao acúmulo de água pluvial, o 
que dificultou a caracterização detalhada do lixão. Na estrada de acesso ao lixão observou-
se a presença de resíduos sólidos descartados, conforme apresentado na Figura 2.27.   

 
Figura 2.27 – Resíduos sólidos descartados na estrada de acesso ao lixão de Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No intuito do reconhecimento preliminar, possibilitou verificar que a disposição ocorre sem 
cobertura dos resíduos, a céu aberto e há espalhamento das frentes de disposição. Este 
lixão será caracterizado no diagnóstico (Produto 04). 

  
Figura 2.28 – Lixão do município de Santa Rita. a) Acesso com acúmulo de água pluvial. b) Disposição 
conjunta de RSU e resíduos de poda a céu aberto. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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2.13.1. Conclusões decorrentes da visita técnica 

A visita técnica permitiu que parte da equipe envolvida na elaboração do PGIRS 
identificasse as características urbanísticas e demográficas dos municípios da RMGSL, 
além dos equipamentos e unidades disponíveis para gerenciamento dos resíduos sólidos 
em conformidade com a dinâmica local.  

Desta forma, é possível elencar alguns “pressupostos” a serem considerados nas diferentes 
etapas de elaboração do PGIRS da RMGSL. 

 O Aterro Sanitário de Titara apresenta capacidade instalada, estrutura e condições 
operacionais de atender plenamente a geração de Resíduos Sólidos Urbanos de 
todos os municípios que integram a RMGSL; 

 A distância superior a 60 km entre o aterro Titara e São Luís, cidade caracterizada 
como principal centro gerador de resíduos sólidos, acarreta em um custo significativo 
no componente transporte; 

 A implantação de aterro sanitário na Ilha de Maranhão poderá ser avaliada como 
alternativa técnica, tendo em vista os elevados custos com transporte dos resíduos 
sólidos de São Luís até o aterro da Titara, em Rosário. É importante ressaltar que, 
caso considerada, esta alternativa deverá ser pautada com rigor em relação aos 
níveis de proteção ambiental (impermeabilização do aterro e restrições ambientais) 
em função do porte do empreendimento e contexto ambiental da Ilha de Maranhão; 

 A Estação de Transbordo da Ribeira, juntamente com a do Parque Vitória têm 
capacidade para atender a demanda de transferência de resíduos dos municípios da 
Ilha de Maranhão;  

 O padrão de ocupação espacial dos municípios da Ilha de Maranhão favorece o 
gerenciamento consorciado ou compartilhado dos resíduos sólidos, tendo em vista 
que os limites municipais se encontram dentro de núcleos urbanos; 

 A situação geográfica e territorial do município de Alcântara poderá favorecer 
solução individualizada, no que tange à disposição final de rejeitos e Resíduos 
Sólidos Urbanos; 

 Existem associações e cooperativas de catadores em Paço do Lumiar, São José do 
Ribamar e São Luís, não havendo organização dos catadores atuantes nos 
municípios dos grupos I e III; 

 As atividades de catação dos resíduos recicláveis em Paço do Lumiar são 
significativas e se concentram no local de disposição final inadequada, necessitando 
de organização em galpões devidamente equipados para a segregação e 
comercialização de resíduos; 

 O plástico aparenta ser o principal material reciclável coletado pelos catadores nos 
lixões, uma vez que na estação chuvosa, há um prejuízo da catação de papel e 
papelão, que por estarem molhados e misturados com outros resíduos e solo, 
inviabiliza sua reciclagem. 

 

 



   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    74 

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Neste capítulo será apresentado o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos na 
RMGSL”. Este Capítulo encontra-se dividido em seis subcapítulos, sendo o primeiro deles 
esta Apresentação. 

No Subcapítulo 3.2 apresenta-se uma breve introdução acerca dos resíduos sólidos na 
RMGSL.  

No Subcapítulo 3.3 é descrita a metodologia adotada para a coleta de dados e confecção 
do relatório. 

No Subcapítulo 3.4 é feita à caracterização ambiental da RMGSL, considerando os 
aspectos climáticos, de cobertura vegetal, pedológicos, geológicos, hidrológicos e de áreas 
restritas para implantação de unidades de gerenciamento de resíduos sólidos. Ainda neste 
capítulo estão as informações referentes à caracterização socioeconômica dos municípios 
da RMGSL com dados populacionais, densidade demográfica, Produto Interno Bruto, renda 
per capita e Índice de Desenvolvimento Humano. 

No Subcapítulo 3.5 são contidas as informações relativas ao diagnóstico da gestão dos 
resíduos sólidos em cada município da RMGSL, tais como: geração de resíduos, coleta e 
transporte, tratamento, destinação final, inclusão social de catadores, iniciativas de 
educação ambiental, além de passivos ambientais relacionados ao gerenciamento 
inadequado dos resíduos sólidos. 

No Subcapítulo 3.6 são apresentadas as considerações finais sobre as principais 
informações levantadas neste diagnóstico da RMGSL.  

3.1. Introdução 

O desenvolvimento econômico aliado ao crescimento populacional, à urbanização e ao 
avanço de novas tecnologias são fatores que têm promovido mudanças no estilo de vida e 
na forma de consumo da sociedade. Acompanhando essas alterações, tem ocorrido um 
aumento progressivo da geração de resíduos sólidos ao longo dos anos além de variações 
na sua composição, especialmente em cidades e regiões com alto grau de urbanização, 
como ocorre na RMGSL. 

A RMGSL, composta pelos municípios de Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São 
José de Ribamar e São Luís, registrou no último censo demográfico de 2010, uma 
população de 1.492.370 habitantes, representando um acréscimo de 535.248 habitantes à 
população contabilizada no censo realizado em 1991, que foi de 957.122 habitantes (IBGE, 
1991 e 2010). 

Este acréscimo de mais de meio milhão de habitantes na RMGSL em 19 anos, associado 
a uma característica predominantemente urbana, com 78,18% da população residindo em 
áreas urbanas, acarretou um incremento expressivo na geração de resíduos sólidos e, 
consequentemente, da necessidade de recursos humanos e financeiros para promover a 
gestão adequada destes resíduos. 
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Contudo, o cenário atual da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) na RMGSL ainda 
é precário, como será visto neste diagnóstico, realidade que pode ser mudada a partir da 
elaboração e implementação deste PGIRS.  

Dentre os instrumentos previstos na PNRS, destaca-se a elaboração dos planos estaduais, 
de regiões metropolitanas, intermunicipais e municipais de gestão integrada de resíduos 
sólidos, sendo condição para os municípios terem acesso aos recursos financeiros da 
União, ou por ela controlado, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 
limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Os planos também são condições para 
os municípios serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais 
de crédito ou fomento para tal finalidade. 

Vale ressaltar que a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (GIRS) prevista neste Plano, 
busca integrar as várias dimensões relacionadas aos resíduos sólidos que são gerados 
diariamente nos municípios. Portanto, a GIRS prevê a interligação ou integração entre as 
ações normativas, operacionais, financeiras, os aspectos ambientais, sociais e culturais da 
RMGSL.  

De acordo com o Termo de Referência para elaboração deste PGIRS, poucas ações foram 
realizadas no estado do Maranhão para o cumprimento das obrigações estabelecidas na 
PNRS. Portanto, o presente Plano deverá subsidiar as seguintes ações, visando a melhoria 
da gestão dos resíduos na RMGSL (AGEM, 2017): 

 Elaborar os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Prover a reestruturação dos órgãos e departamento de limpeza pública dentro das 
prefeituras municipais, articulando ainda a participação dos demais entes federados 
interessados; 

 Melhorar a qualidade e aumentar a cobertura e a diversificação dos serviços à 
população; 

 Dotar as cidades de aterros sanitários (ou alternativas adequadas) e erradicar os 
lixões, promovendo a remediação das áreas degradadas. 

Ainda que pouco tenha sido feito desde 2010, ano da publicação da PNRS, o governo 
estadual do Maranhão implementou algumas ações de planejamento da gestão de resíduos 
sólidos anteriores a este PGIRS, bem como de estruturação da RMGSL, que serão 
apresentadas, a seguir. 
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Figura 3.1 – Mapa dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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3.2. Metodologia 

Para a construção do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos na RMGSL foram levantadas 
informações a partir de dados primários e secundários.  

3.2.1. Dados primários 

Os dados primários compreendem as informações que foram geradas pela equipe técnica 
da Floram Engenharia e Meio Ambiente para atender especificamente aos objetivos do 
PGIRS. O levantamento de dados primários teve dois focos principais, descritos a seguir. 

3.2.1.1. Questionários 

A fim de obter as informações sobre a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos 
municípios da RMGSL, foram aplicados questionários aos gestores municipais ou técnicos 
indicados por estes, com o prévio envio por e-mail para as Prefeituras.  

Para a elaboração dos questionários foram pesquisados modelos existentes em manuais 
de elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos publicados por órgãos e entidades 
de referência em saneamento ambiental, como o Ministério das Cidades, o Ministério do 
Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 

Visando facilitar o entendimento das perguntas, os questionários são autoexplicativos, com 
observações sempre que necessário, orientações quanto ao preenchimento das respostas 
e conceituação dos termos técnicos.  

Dentre as informações definidas para compor os questionários, encontram-se: geração de 
resíduos sólidos, estrutura dos serviços de limpeza pública incluindo a coleta, locais de 
tratamento e disposição final dos resíduos, fiscalização dos serviços e da disposição 
inadequada de resíduos, custos da gestão, iniciativas de educação socioambientais 
voltadas para a temática de resíduos e legislação municipal existente.  

Também foram incluídas perguntas acerca de outras tipologias de resíduos de 
responsabilidade do poder municipal, além dos resíduos da limpeza urbana, tais como: 
resíduos gerados em unidades de saúde públicas e nas estações de tratamento de água e 
esgotos geridos pelo poder público municipal ou por sociedades de economia mista. 

Considerando que há uma distinção das características dos municípios da RMGSL em 
função do porte, localização em relação à capital, complexidade da estrutura administrativa, 
predominância de população urbana ou rural, disponibilidade de serviços e 
desenvolvimento comercial e industrial, optou-se pela utilização de dois questionários com 
nível de informações distintas. 

Para os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís, aplicou-se um 
questionário com maior detalhamento. Além das justificativas listadas no parágrafo anterior, 
partiu-se do pressuposto que há maior probabilidade de informações previstas nos 
questionários já estarem organizadas nos órgãos públicos destes três municípios ou, pelo 
menos, que haveria maior facilidade e celeridade no levantamento destas informações 
pelos gestores ou técnicos. 

Já para os demais municípios da RMGSL, aplicou-se um questionário com menor nível de 
detalhamento. É importante ressaltar que as principais informações para cada tipologia de 
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resíduos foram mantidas neste questionário, possibilitando o levantamento pelos 
responsáveis nos municípios. Além disso, a complementação das informações previstas 
neste questionário ocorreu no momento da visita a estes municípios pela equipe de campo 
da Floram, que apoiou os gestores e técnicos nos levantamentos. Desta forma, não houve 
prejuízo no levantamento de dados primários em nenhum município da RMGSL. 

3.2.1.2. Visita técnica nos municípios 

Durante os meses de abril e maio de 2018, a equipe técnica da Floram Engenharia e Meio 
Ambiente visitou os 13 municípios da RMGSL a fim de caracterizar a gestão e o 
gerenciamento dos resíduos sólidos nestas cidades. 

O trabalho de campo teve como objetivo a caracterização de todas as tipologias de resíduos 
previstas na PNRS, a saber: resíduos sólidos urbanos, de construção civil, de comércio e 
prestadores de serviços, de serviços de saúde, industriais, de mineração, de logística 
reversa, de transporte, agrossilvipastoris e resíduos dos serviços públicos de saneamento. 

A caracterização da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos se deu a partir do registro 
fotográfico, entrevistas com os responsáveis pelos locais visitados e apoio aos gestores e 
técnicos dos municípios para o preenchimento do questionário enviado por e-mail.  

Para facilitar as visitas foi estabelecido contato prévio com os responsáveis pelos 
empreendimentos geradores dos resíduos supracitados bem como com as cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis e empresas que promovem a coleta e transporte, 
tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos. No caso de alguns geradores e/ou 
empreendimentos com impactos ambientais mais significativos, a visita foi precedida e 
complementada por informações solicitadas por meio de ofícios, visando formalizar o pleito. 

Para os RSU, promoveu-se o registro fotográfico dos serviços municipais de limpeza 
urbana, equipamentos e veículos utilizados na coleta. Além disso, os gestores municipais 
foram entrevistados acerca das etapas do gerenciamento de RSU e dos aspectos 
financeiros da gestão de resíduos.  

Foram realizadas visitas técnicas em todos os lixões municipais em operação nos 
municípios da RMGSL, observando a forma de disposição de resíduos, utilização de 
equipamentos e mão de obra, existência de cobertura sanitária dos resíduos e presença de 
catadores promovendo a segregação e comercialização de resíduos recicláveis. 

Quanto à caracterização do grau de desenvolvimento da cadeia de reciclagem nos 
municípios da RMGSL, foram realizadas visitas em associações e cooperativas de 
catadores, sucateiros e atravessadores, bem como às indústrias que processam resíduos 
recicláveis. 

Em relação aos Resíduos da Construção Civil (RCC), mapeou-se a forma de coleta dos 
resíduos empregada pelas prefeituras, bem como as formas de aproveitamento e os locais 
de disposição dos resíduos. Além disso, foram visitadas as principais empresas que 
realizam o aluguel de caçambas estacionárias, coleta e transporte de RCC de forma a 
verificar a quantidade de resíduos coletada, equipamentos utilizados, custos dos serviços 
e locais de disposição final dos resíduos. Ademais, foram feitos registros fotográficos e de 
coordenadas geográficas das áreas de bota-fora dos RCC, encontradas nos municípios.  
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A caracterização em campo do gerenciamento dos resíduos comerciais e de prestadores 
de serviços se deu pelo registro fotográfico dos veículos coletores, o que complementou as 
informações levantadas no questionário aplicado aos gestores municipais, bem como por 
visitas a alguns dos grandes geradores de resíduos. A comercialização dos resíduos de 
estabelecimentos comerciais também foi checada em associações e cooperativas de 
catadores e com os sucateiros e atravessadores. 

Sobre os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), além das informações contidas no 
questionário de resíduos, foram realizadas visitas técnicas nas empresas que realizam a 
coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS, com o objetivo de levantar 
informações complementares sobre a gestão destes resíduos, como a capacidade 
instalada de tratamento de RSS e a identificação dos estabelecimentos de saúde, cujos 
resíduos são enviados para tratamento nestas empresas. Também foram visitados os 
estabelecimentos de atendimento à saúde como hospitais, maternidades e clínicas, sempre 
que possível e autorizado. 

Para os Resíduos Sólidos Industriais e de Mineração levantou-se o perfil das indústrias da 
RMGSL buscando caracterizar aquelas de maior impacto na geração de resíduos sólidos. 
Além disso, foram realizadas visitas técnicas nas empresas que realizam a coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos industriais, com o objetivo de obter 
informações complementares sobre a gestão destes resíduos, como a capacidade 
instalada de tratamento e disposição final na RMGSL. Conforme já abordado, realizaram-
se visitas nas indústrias de reciclagem existentes na região metropolitana. 

Em relação aos Resíduos de Logística Reversa, buscou-se identificar e visitar as empresas, 
associações e cooperativas de catadores, sucateiros e atravessadores que realizam ou 
promovem alguma forma de gerenciamento diferenciado de pneus, pilhas e baterias, 
lâmpadas fluorescentes e de vapor de mercúrio, embalagens de agrotóxicos e de óleos 
lubrificantes, além dos resíduos eletroeletrônicos. 

Para caracterizar o gerenciamento dos Resíduos de Transportes foram realizadas visitas 
nas rodoviárias dos municípios da RMGSL, quando existentes, observando a estrutura 
oferecida (lixeiras, caçambas e equipamentos disponíveis para o gerenciamento dos 
resíduos). Também foram consideradas as iniciativas de reciclagem, tratamento e formas 
de disposição final dos Resíduos de Transportes. As informações do aeroporto Marechal 
Hugo da Cunha Machado e do Porto do Itaqui, localizados em São Luís, foram levantadas 
a partir dos respectivos planos de gerenciamento de resíduos. 

Sobre os Resíduos Agrossilvipastoris, foram obtidas informações em órgãos ambientais 
quanto ao licenciamento de matadouros e curtumes existentes, bem como as informações 
repassadas aos órgãos no que se refere à geração e destinação dos resíduos gerados por 
estes empreendimentos. Adicionalmente, houve tentativas de se visitar alguns matadouros 
existentes nos municípios da RMGSL para verificar o gerenciamento dos resíduos, desde 
a geração até a disposição final, porém as visitas não foram permitidas. 

Para os resíduos de serviços de saneamento foram visitadas as estações de tratamento de 
água (ETAs) e esgoto (ETEs) existentes nos municípios o que possibilitou caracterizar o 
gerenciamento dos lodos, os tratamentos implementados, as formas de disposição final e 
os custos envolvidos nos processos. 
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Durante as visitas, os técnicos da Floram recolheram os questionários, enviados 
anteriormente por e-mail. Neste momento as respostas de cada questionário foram 
revisadas pelos técnicos das equipes de campo. Quando encontrada qualquer informação 
inconsistente e/ou dificuldade no entendimento de alguma pergunta, o gestor foi auxiliado 
pelo técnico para o preenchimento correto da resposta. As informações coletadas foram 
analisadas detalhadamente quanto à coerência e consistência, de forma a identificar e 
preencher, sempre que possível, as lacunas de informações para a construção do 
Diagnóstico.  

Porém, mesmo com essas intervenções, algumas informações não foram respondidas 
pelos gestores municipais, especialmente no que diz respeito à quantidade de resíduos 
coletada, dentre outras, o que demonstra um quadro precário da gestão de resíduos na 
RMGSL, marcado pela falta de interesse, organização e competência gerencial dos 
municípios. Notou-se também a ausência de sistema de informações sobre os resíduos, 
portanto, não há acompanhamento, monitoramento, fiscalização adequada e registro 
sistemático e permanente das informações sobre gerenciamento de resíduos sólidos na 
RMGSL. 

3.2.2. Dados secundários 

Considerando o objetivo do PGIRS, foram realizadas pesquisas em bancos de dados 
oficiais do governo federal e bem como do governo do Maranhão, além do levantamento 
de informações em instituições que atuam de forma direta ou indireta com a questão dos 
resíduos.  

Grande parte das buscas ocorreram por meio da Internet, a partir da visita aos sites de 
diferentes instituições, entre elas: AGEM, SEMA-MA, Prefeituras Municipais, Companhia 
de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Serviços Autônomos de Água e Esgoto 
Municipais, Ministério Público do Estado do Maranhão, Ministério Público Federal, 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério das Cidades (Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento), Ministério da Integração Nacional, Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Universidades 
Públicas e Privadas. 

Além disso, foram consultados trabalhos acadêmicos voltados para a temática dos resíduos 
sólidos, abrangendo a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil e nos 
municípios da RMGSL. 

3.3. Caracterização Ambiental e Socioeconômica da Região Metropolitana da 
Grande São Luís 

3.3.1. Localização 

Os municípios que integram a RMGSL localizam-se na porção norte do território do 
Maranhão conforme apresentado no mapa da Figura 3.2. Como mencionado anteriormente, 
os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa são 
conjuntamente denominados sub-região ilha de Maranhão, o município de Alcântara 
compõe a sub-região de Alcântara e os demais municípios (Axixá, Bacabeira, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita) são conhecidos como 
sub-região municípios do continente.  
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As principais rodovias federais para o acesso aos municípios da RMGSL são: 1) a BR-135, 
que interliga a ilha de Maranhão aos municípios do continente e se estende no sentido sul 
até o estado de Minas Gerais; 2) a BR-402, que possibilita o tráfego entre Bacabeira, 
Rosário, Axixá, Morros e Icatu, se estendendo no sentido leste até as proximidades de 
Barreirinhas, que não integra a região; 3) a BR-308 que interliga Alcântara e municípios que 
não são da região metropolitana, como Bequimão, e se estende em direção ao estado do 
Pará. Destacam-se ainda algumas rodovias estaduais que possibilitam o tráfego entre os 
municípios da RMGSL, como a MA-020, MA-106, MA-110, MA-201 e MA-204, 
apresentadas na Figura 3.2.  

O acesso aeroviário à RMGSL ocorre, principalmente, a partir do aeroporto Marechal Cunha 
Machado, localizado em São Luís, onde há grande movimentação de cargas e pessoas, 
sendo que em 2016 foram registrados 1.520.847 passageiros (INFRAERO, 2017). A 
RMGSL possui ainda outros três aeroportos, um localizado em Alcântara para uso exclusivo 
do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e dois aeroportos privados, o Coronel 
Alexandre Raposo, em Paço do Lumiar e o Clube de Aviação de Ultraleve (CAVU), 
localizado em Raposa. 

Na RMGSL, há ainda o modal ferroviário que permite a movimentação de pessoas e cargas. 
Destaca-se a Estrada de Ferro Carajás (EFC-315), operada pela mineradora Vale S.A., que 
possui 972 km de extensão, interligando o Porto da Ponta da Madeira, em São Luís ao 
município de Parauapebas, no estado do Pará, que transporta mais de 120 milhões de 
toneladas de minério de ferro e 350 mil passageiros por ano (VALE, 2018). A EFC está 
ainda interligada com outras duas ferrovias: a Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN) e 
a Ferrovia Norte-Sul. A primeira atravessa, principalmente, sete estados da região Nordeste 
e a segunda corta os estados de Goiás, Tocantins e Maranhão, facilitando a exportação de 
grãos produzidos no sul do estado, bem como do norte de Tocantins pelo portos do Itaqui 
e da Ponta da Madeira, no Maranhão.  

Destaca-se ainda, para o município de Alcântara, que apresenta isolamento geográfico 
terrestre em relação aos demais municípios da RMGSL, o acesso fluvial, além do rodoviário 
e aeroviário, já citados. Este acesso possibilita o transporte diário de pessoas e cargas 
entre Alcântara e São Luís, através da Baía de São Marcos, que aumenta no período 
turístico já que o município possui destaque no turismo do Maranhão em função do caráter 
histórico arquitetônico, tal como São Luís. 
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Figura 3.2 – Localização dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís, com as sub-regiões e 
principais vias de acesso (terrestres e aéreas). 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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3.3.2. Aspectos fisiográficos  

Os aspectos fisiográficos são aqueles que descrevem as características físicas de uma 
região considerando o clima, cobertura vegetal, geologia, pedologia, hidrogeologia, dentre 
outras.  

3.3.2.1. Clima 

O clima da RMGSL é tropical, quente e úmido com distribuição das chuvas no verão-outono 
e o inverno é bastante seco, portanto, o período chuvoso ocorre de janeiro a junho, 
enquanto o período seco tem início em julho, prolongando-se até dezembro.  

A RMGSL apresenta características de transição climática entre o semiárido nordestino e 
o tropical úmido da Amazônia. Este tipo de clima apresenta temperaturas que variam de 
17,9°C a 34,4°C e que sofrem influências da massa equatorial atlântica. De acordo com o 
site Climatempo, a precipitação pluviométrica média anual da ilha de Maranhão é de 2.290 
mm. Esses dados foram obtidos considerando as médias pluviométricas mensais no 
período de 30 anos, entre 1983 e 2013 e estão representados no gráfico da Figura 3.3, que 
também apresenta as temperaturas médias para a RMGSL. 

 
Figura 3.3 – Média histórica (período entre 1983 e 2013) de temperatura e precipitação da Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: CLIMATEMPO (2017). 

3.3.2.2. Cobertura Vegetal 

A RMGSL está inserida em dois diferentes biomas, o Amazônico e o Cerrado. De acordo 
com o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão (MACROZEE-MA, 
2013), a cobertura vegetal da região é composta por floresta ombrófila, floresta de 
vegetação secundária, formações pioneiras aluviais, mangue, savana parque e savana 
arbóreo-aberta (Figura 3.4). 

 Formações Pioneiras Aluviais: Estas áreas são cobertas por uma vegetação de 
primeira ocupação de caráter edáfico, formada por plantas adaptadas às condições 
ecológicas locais. Encontradas ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e 
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mesmo ao redor das depressões aluviais (pântanos, lagunas e lagoas), ocupa 
terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areias marinhas nas praias e 
restingas, aluviões fluviomarinhas nas embocaduras dos rios e solos ribeirinhos 
aluviais e lacustres. A composição florística contempla algumas espécies como 
Orquídea-da-restinga (Melocactus bahiensis), Cipó-de-leite (Oxypetatum sp.) e 
Carrapicho-da-praia (Acicarpha spathulata) encontradas em todos os municípios da 
RMGSL. 

 Vegetação Secundária: inclui os diversos estágios da sucessão natural em áreas 
onde houve intervenção humana para o uso da terra, seja com finalidade 
mineradora, agrícola ou pecuária, descaracterizando a vegetação primária. Ocorre 
em todos os municípios da RMGSL e contempla espécies como a Azeitona-do-mato 
(Vismia brasiliensis) e Ingá-açu (Inga cinnamomea) segundo ROCHA (2009). 

 Savana Arborizada: é um subgrupo de formação natural ou antropizado, que se 
caracteriza por apresentar uma fisionomia nanofanerofítica rala e outra 
hemicriptofítica graminoide contínua, sujeita ao fogo anual. Predomínio de 
vegetação herbácea, ou seja, plantas de caule macio ou maleável, normalmente 
rasteiro, principalmente gramíneas e pequenas árvores e arbustos bastante 
espaçados entre si. A composição florística contempla algumas espécies 
dominantes que caracterizam os ambientes de acordo com o espaço geográfico 
ocupado, no caso do Maranhão, a Faveira (Parkia platycephala). Ocorre nos 
municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Morros, Presidente Juscelino, 
Rosário e Santa Rita (MMA, 2006). 

 Savana Parque: é o subgrupo de formação constituído essencialmente por um 
estrato graminóide, integrado por hemicriptófitos e geófitos de florística natural ou 
antropizada, entremeado por nanofanerófitos isolados, com conotação típica de um 
“parque inglês” (Parkland). A Savana Parque de natureza antrópica é encontrada em 
todo o País, enquanto a natural ocorre algumas vezes com feição de campos 
litossólicos e/ou rupestres. É caracterizada por ser uma fisionomia estritamente 
campestre, formada pelo estrato graminoide entremeado de vegetais arbóreos 
raquíticos esparsos. Por vezes, observa-se a existência de tufos de vegetação 
arbórea, com destaque para as espécies: Lixeira (Curatella americana), Ipê-caraíba 
(Tabebuia caraiba) e Sucupira-preta (Bowdichia virgilioides). Ocorre nos municípios 
de Santa Rita, Bacabeira, Rosário, Axixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande 
e Morros (MMA, 2006). 

 Floresta Ombrófila Densa: a característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila 
Densa está associada a fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas 
(médias de 25°C) e de alta precipitação, bem distribuída durante o ano. Este tipo de 
fitofisionomia é observado nos municípios de Alcântara, Paço do Lumiar, São Luís e 
São José de Ribamar. Presença de espécies de palmeiras, como Babaçu (Orbignya 
spp.), Bacaba (Oenocarpus spp.) e Copaíba (Copaifera reticulata) (MMA, 2006). 

 Mangues: são ecossistemas costeiros de transição entre os biomas terrestre e 
marinho. Podem estar onde há encontro de águas de rios com a do mar, ou 
diretamente expostos à linha da costa, sujeitas ao regime das marés e dominadas 
por espécies vegetais típicas. Observa a presença de mangues na maioria dos 
municípios da RMGSL, exceto em Cachoeira Grande, Morros e Presidente Juscelino 
e Santa Rita. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%B3tono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
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Figura 3.4 – Mapa de vegetação dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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3.3.2.3. Solo 

De acordo com o MACROZEE-MA (2013) e a EMBRAPA (2006), a área de estudo 
(RMGSL) possui solos dos tipos: latossolo, argissolo, plintossolo, gleissolo e areias 
quartzosas (neossolos) (Figura 3.5). 

Os solos do tipo latossolo são constituídos por material mineral com processo de 
laterização, resultante de intemperismo com baixa saturação e alto teor de acidez. Os 
argilossolos têm presença de horizonte B com grande concentração de argila, são 
moderadamente ácidos, possuindo profundidade variável. Os solos supracitados são 
encontrados nos municípios de Morros, Axixá, Alcântara e nos municípios da Ilha do 
Maranhão. 

Predominantes no município de Rosário, os plintossolos são solos formados por meio das 
condições de restrição à percolação da água, com a presença de horizonte concrecionário 
e alto teor de acidez e são sujeitos ao efeito temporário pelo excesso de umidade. Em 
Bacabeira, além de latossolos e areais quartzosas, que recobrem toda a franja costeira da 
Região do Baixo Munim, são encontrados os gleissolos que são solos hidromórficos, que 
ficam grande período saturados de água e são formados por sedimentos recentes com 
materiais residuais em áreas de depressão (EMBRAPA, 2006). 
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Figura 3.5 – Características pedológicas dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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3.3.2.4. Geologia 

Conforme dados do CPRM (1986), a RMGSL apresenta característica geológica constituída 
pela formação Barreiras, Formação Itapecuru, depósitos flúvio-marinhos e eólicos, aluviões 
holocênicos e Complexo Maracaçumé (Figura 3.6). 

A Formação Itapecuru é constituída por arenitos finos, avermelhados e róseos, e arenitos 
cinza, argilosos, geralmente com estratificação horizontal e ocasionalmente cruzada, com 
abundante silificação na parte superior (IMESC, 2012). Já os sedimentos que 
compreendem a série Barreiras, são Pliocênicos, apresentando ainda leitos de 
conglomerados com a presença de arenitos cauliníticos com seixos de quartzo e folhelhos. 

Os depósitos flúvio-marinhos e eólicos têm sua litologia constituída de material transportado 
pelos mares e rios acumulando-se em áreas litorâneas como areia quartzosa 
esbranquiçada, silte, argila e várzea. Os aluviões holocênicos são sedimentos clásticos 
carregados e depositados pelos rios, que se acumulam em bancos de sedimentos, 
constituindo os depósitos aluvionares (IMESC, 2012).  

Segundo a EMBRAPA (2006), as planícies flúvio-marinhas, terraços fluviais, colinas 
dissecadas e planícies litorâneas constituem a geomorfologia da região. As planícies flúvio-
marinhas são formadas por rios e mangues, contendo terrenos periodicamente inundáveis 
com lagos e barragem fluvial, os terraços fluviais são depósitos inconsolidados podendo 
estar sedimentados. 

As colinas dissecadas formam superfícies pediplanadas por drenagens numerosas e pouco 
profundas (IMESC, 2012), enquanto que as planícies litorâneas são compostas por 
depósitos arenosos de origem marinha. 

Quanto ao Complexo Maracaçumé, segundo a CPRM (1986), é composto por rochas 
metamórficas como gnaisses e migmatitos com formação concordante. 
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Figura 3.6 – Mapa geológico dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 



   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.    90 

3.3.2.5. Hidrologia 

Os municípios que compõem a RMGSL fazem parte de quatro bacias hidrográficas e dois 
sistemas hidrográficos, conforme apresentado na Figura 3.7.  

 
Figura 3.7 – Mapa de bacias hidrográficas dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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A seguir serão descritas as características específicas relativas a cada uma das bacias e 
sistemas hidrográficos. 

 Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru 

A bacia hidrográfica do rio Itapecuru possui área de 53.216,84 km², o que equivale a 16,03% 
da área do estado do Maranhão. O rio Itapecuru nasce no sul do estado no sistema formado 
pelas Serras da Croeira, Itapecuru e Alpercatas, em altitude de aproximadamente 530 m, 
percorre aproximadamente 852,71 km, desaguando na baía do Arraial, a Sudeste da Ilha 
do Maranhão. Integram esta bacia 57 municípios, dos quais cinco pertencem à RMGSL, 
sendo eles Axixá, Bacabeira, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita (UEMA, 2016). 

Os recursos hídricos desta bacia têm múltiplos usos, dos quais se pode destacar o 
abastecimento de São Luís e das cidades inseridas na bacia, transporte, recreação, 
dessedentação de animais, irrigação, agricultura, dentre outros (SANTOS & LEAL, 2013).   

O rio Itapecuru não possui comitê instituído para a gestão da bacia hidrográfica. Entretanto, 
no dia 26 de maio de 2018, a SEMA promoveu no município de Caxias, a segunda audiência 
pública para a criação do Pré-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, (SEMA, 
2018).  

 Bacia Hidrográfica do Rio Munim 

A bacia hidrográfica do rio Munim localiza-se na porção extremo-leste do Maranhão com 
área de 15.918,04 km², equivalente a 4,79% do estado. O rio Munim deságua na baía de 
São José, entre os municípios de Axixá e Icatu. Composta por 27 municípios, dos quais 
seis fazem parte da RMGSL: Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino 
e Santa Rita (UEMA, 2016). Para SANTOS & LEAL (2010), a atividade siderúrgica tem 
contribuído para o desmatamento em decorrência da produção de carvão vegetal no médio 
e alto Munim.  

 Bacia Hidrográfica do Rio Mearim 

A bacia hidrográfica do rio Mearim é a maior do estado, com 99.058,68 km², o que equivale 
a 29,84% da área total do território maranhense.  

O rio Mearim nasce na serra da Menina, entre os municípios de Formosa da Serra Negra, 
Fortaleza dos Nogueiras e São Pedro dos Crentes, e desemboca na baía de São Marcos, 
entre a capital São Luís e Alcântara. Durante o percurso de 832,18 km de extensão, recebe 
vários afluentes, destacando-se como principais os rios Grajaú e Pindaré, cuja contribuição 
se dá a 20 km da foz (UEMA, 2016). 

Esta bacia abarca 83 municípios, com 50 deles totalmente inseridos em seu território. A 
população residente na bacia, de 1.681.307 habitantes, equivale a (25,6%) do estado. Os 
municípios de Bacabeira e Santa Rita, que integram a RMGSL, estão inseridos na bacia 
hidrográfica do rio Mearim. 

 Bacia Hidrográfica do Rio Periá 

A bacia hidrográfica do rio Periá possui 5.395,37 km², o que equivale a 1,61% do território 
maranhense, limitando-se com o Oceano Atlântico e com as bacias hidrográficas dos rios 
Munim e Preguiças, ao longo dos 98,17 km de extensão do rio Periá. A bacia abrange os 
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territórios de seis municípios maranhenses, dentre eles o município de Morros, que faz 
parte da RMGSL (UEMA, 2016). 

 Sistema Hidrográfico das Ilhas Maranhenses 

O sistema hidrográfico das Ilhas Maranhenses é constituído por 219 ilhas espalhadas por 
todo o litoral maranhense, possui uma área de 3.604,62 km², correspondendo a 1,09% da 
área do estado. A maior parte de suas ilhas faz parte do Delta do Parnaíba. Esse sistema 
hidrográfico abrange áreas de 22 municípios, porém apenas quatro estão totalmente 
inseridos nele, sendo os únicos que possuem sedes dentre dessa área, a saber: São Luís, 
Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, os quais integram a RMGSL (UEMA, 
2016). 

 Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental 

O sistema hidrográfico do Litoral Ocidental possui área de 10.226,22 km², correspondente 
a 3,08% da área total do Estado. A drenagem deste sistema se dá por meio dos rios 
Pericumã, Aurá, e Uru e por um conjunto de rios perenes de menor porte. Esses rios de 
características amazônicas, largos próximos à foz e sempre orlados por exuberante 
vegetação de mangue, deságuam em uma costa que sofre constante influência das marés, 
cujo cenário, dita o ritmo de vida da população (UEMA, 2016). Dentre os municípios que 
fazem parte desse sistema, está Alcântara. 

É importante destacar que a gestão de recursos hídricos no estado do Maranhão ainda 
carece de muitas melhorias, não havendo Planos de Gestão propostos e/ou em execução 
para as bacias hidrográficas inseridas na RMGSL. Neste contexto, cabe notar que o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos está sendo elaborado pela empresa IBI Engenharia 
Consultiva S/S, contratada pela SEMA, por meio de licitação pública.  

Dentre as bacias hidrográficas descritas acima, cujos territórios abrangem a RMGSL, 
somente as dos rios Munim e Mearim possuem Comitês de Gestão, sendo que a cerimônia 
de posse ocorreu conjuntamente em dezembro de 2017, visando a gestão das bacias no 
biênio 2017-2019.  

3.3.3. Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais com características naturais 
relevantes e limites definidos, instituídas pelo poder público para garantir a proteção e 
conservação de suas características.   

A criação de UC pelo poder público, enquanto espaço especialmente protegido, é objeto da 
Lei n° 9.985 de 18/07/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). O SNUC é composto pelo conjunto de Unidades de Conservação federais, 
estaduais, municipais e particulares, as quais são distribuídas em dois grupos de acordo 
com as suas características específicas, formas de proteção e usos permitidos: Unidades 
de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.  

As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo conciliar a exploração dos recursos 
naturais e a conservação ambiental, garantindo assim a perenidade dos recursos 
renováveis e dos processos ecológicos. Se enquadram nesta categoria as seguintes 
unidades: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 
Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
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Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As Unidades de Proteção Integral apresentam usos restritos por sua fragilidade e 
particularidades ambientais ao passo que os recursos naturais das Unidades de Uso 
Sustentável podem ser utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo serem 
conservados. Se enquadram nesta categoria as seguintes unidades: Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque (Nacional, Estadual ou Municipal), Monumento Natural e 
Refúgio de Vida Silvestre.  

De acordo com a SEMA-MA, a RMGSL abriga oito UC sendo seis de uso sustentável e 
duas de proteção integral (Quadro 3.1 e Figura 3.8). A Figura 3.9 apresenta apenas as UC 
presentes em São Luís, que na Figura 3.8 estão pouco evidentes, em função da escala.  

Quadro 3.1 – Unidades de Conservação presentes na Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Nome Categoria de 
Manejo Jurisdição Municípios da 

RMGSL 
Data de 
Criação 

Órgão 
Gestor Área (ha) Bioma 

Área de Proteção 
Ambiental das 
Reentrâncias 
Maranhenses 

Uso 
Sustentável Estadual Alcântara 11/06/1981 SEMA 2.680.910 Marinho 

Área de Proteção 
Ambiental da 

Baixada 
Maranhense/Sítio 

Ramsar 

Uso 
Sustentável Estadual 

São Luís, 
 Santa Rita, 
Bacabeira e 

Alcântara 

11/06/1981 SEMA 1.775.040 Amazônia 
e Cerrado 

Área de Proteção 
Ambiental do 

Maracanã 

Uso 
Sustentável Estadual São Luís 01/10/1991 SEMA 1.831 Amazônia 

Área de Proteção 
Ambiental de 

Itapiracó 

Uso 
Sustentável Estadual 

São José de 
Ribamar e 
São Luís 

23/06/1997 SEMA 322 Amazônia 

Área de Proteção 
Ambiental de Upaon-

Açu/Miritiba/Alto 
Preguiça 

Uso 
Sustentável Estadual 

São Luís, 
 São José de 

Ribamar, 
Santa Rita, 

Rosário, 
Raposa, 

Presidente 
Juscelino, 
Paço do 
Lumiar, 

Morros, Icatu, 
Cachoeira 
Grande, 

Bacabeira e  
Axixá 

05/06/1992 SEMA 1.535.310 Amazônia 
e Cerrado 

Estação Ecológica 
do Sítio Rangedor1 

 

Proteção 
Integral Estadual São Luís 15/12/2005 SEMA 121 Amazônia 

Área de Proteção 
Ambiental Lagoa da 

Jansen 
 

Uso 
Sustentável Estadual São Luís 23/06/1988 SEMA 196 Amazônia 

Parque Estadual do 
Bacanga 

Proteção 
Integral Estadual São Luís 07/03/1980 SEMA 2.634 Amazônia 

Fonte: SEMA (2018). 1 – Ainda que a Lei de criação da UC considere Estação Ecológica do Sítio do Rangedor alguns instrumentos da 
SEMA identifica como Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 
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Figura 3.8 – Mapa de unidades de conservação da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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Figura 3.9 – Mapa de Unidades de Conservação de São Luís-MA. 
Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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3.3.4. Aspectos demográficos e socioeconômicos  

Neste item serão apresentadas as características demográficas e os indicadores 
socioeconômicos que servirão de base para orientar o planejamento da gestão integrada 
de resíduos sólidos na RMGSL. 

As informações utilizadas foram extraídas de fontes e publicações oficiais, especialmente 
o IBGE, o IMESC e o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil elaborado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP). 

Na maioria das análises, utilizaram-se os dados do censo de 2010, já que se trata da última 
contabilização da população brasileira. Porém, quando foi necessário realizar uma 
evolução temporal dos dados, recorreu-se aos censos de 1991 e 2000 e, a projeção 
populacional do IBGE para o ano de 2017.  

Para análise dos aspectos demográficos e socioeconômicos, quando a informação 
disponível permitia a análise detalhada para cada município da RMGSL, foram utilizados 
dados oficiais do IBGE mais recentes que os do último censo, tais como os dados de 2015 
a 2018. 

3.3.4.1. Evolução da população 

O Quadro 3.2 apresenta a evolução populacional dos municípios da RMGSL de acordo com 
as informações dos três últimos censos do IBGE, realizados em 1991, 2000 e 2010, 
respectivamente e com as projeções das populações para o ano de 2017, feitas pelo IBGE.  

Para o município de São José de Ribamar a população projetada para 2017 pelo IBGE não 
pôde ser utilizada, pois a estimativa oficial não considera o acréscimo populacional 
decorrente da implantação do Programa Minha Casa Minha Vida nos anos posteriores ao 
último censo. Portanto, foram considerados os dados populacionais corrigidos pela 
Prefeitura, referentes ao ano de 2018. 
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Quadro 3.2 – Evolução populacional dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município 

População Total Crescimento 
populacional 
absoluto no 

período 1991-2010 
(n° de habitantes) 

Crescimento 
populacional 
absoluto no 

período 1991-2017 
(n° de habitantes) 

Taxa de crescimento por período (%) 

1991 2000 2010 2017 1991 – 
2000 

2000 – 
2010 

2010-
2017 

1991-
2017 

Alcântara 19.587 21.291 21.851 21.673 2.264 2.086 0,93 0,26 -0,12 0,39 

Axixá 9.358 10.142 11.407 11.975 2.049 2.617 0,90 1,18 0,70 0,95 

Bacabeira1 - 10.516 14.925 17.053 4.409 6.537 - 3,56 1,92 - 

Cachoeira Grande1 - 7.383 8.446 8.930 1.063 1.547 - 1,35 0,80 - 

Icatu 20.679 21.489 25.145 26.835 4.466 6.156 0,43 1,58 0,93 1,01 

Morros 18.730 14.594 17.783 19.282 -947 552 -2,73 2,00 1,16 0,11 

Paço do Lumiar 53.195 76.188 105.121 156.216  51.926 103.021  4,07 3,27 5,82 4,23 

Presidente Juscelino 6.435 10.693 11.541 12.656 5.106 6.221 5,80 0,77 1,33 2,64 

Raposa1 - 17.088 26.327 30.863 9.239 13.775 - 4,42 2,30 - 

Rosário 40.916 33.665 39.576 42.314 -1.340 1.398 -2,14 1,63 0,96 0,13 

Santa Rita 21.280 24.922 32.366 37.090 11.086 15.810 1,77 2,65 1,97 2,16 
São José de 
Ribamar2 70.571 107.384 163.045 203.650 92.474 133.079 4,77 4,26 3,23 4,16 

São Luís 696.371 870.028 1.014.837 1.091.868 318.466 395.497 2,50 1,55 1,05 1,74 
Total da RMGSL 957.122 1.225.383 1.492.370 1.680.405 535.248 723.283 2,78 1,99 1,71 2,19 
Fonte: IBGE (1991,2000, 2010 e 2017).  
 
1 - Os municípios de Bacabeira, Cachoeira Grande e Raposa só foram criados em 1994, portanto, os dados populacionais apresentados para os mesmos, bem como os cálculos 
das taxas de crescimento populacional se referem ao período dos censos do IBGE de 2000 e 2010 e para a projeção de 2017.  

2 - Os dados populacionais apresentados para São José de Ribamar foram disponibilizados pela Prefeitura deste município, e são referentes a 2018. 
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Em 1991, a população total dos municípios da RMGSL era de 957.122 habitantes, enquanto 
que em 2010, a população foi de 1.492.370 habitantes. Portanto, observa-se um acréscimo 
de 535.248 habitantes em 19 anos. Este aumento de mais de meio milhão de habitantes 
em praticamente duas décadas pode ser associado a um forte processo de urbanização de 
São Luís e expressa a característica de metrópole da capital maranhense e a sua influência 
nos municípios adjacentes. Para o período de 26 anos, entre 1991 e 2017, o crescimento 
absoluto da população da RMGSL foi de 723.283 habitantes, com taxa média anual de 
crescimento de 2,19%. 

O município de São Luís é o mais populoso da RMGSL, com 1.091.868 habitantes em 2017. 
Nota-se que o crescimento populacional da capital foi mais intenso entre 1991 e 2000 que 
nas duas décadas seguintes, com taxas de crescimento médio anual, respectivamente, de 
2,5% (1991-2000), 1,55% (2000-2010) e 1,05% (2010-2017). A taxa de crescimento 
populacional da capital entre 1991 e 2017 foi de 1,74%.  

Destaca-se também o crescimento populacional acentuado no município de São José de 
Ribamar, que registrou taxa positiva de 4,16% ao ano, entre os anos de 1991 e 2017, 
acompanhando o crescimento da capital, em função da proximidade (Quadro 3.2). 

Os municípios de Bacabeira, Cachoeira Grande e Raposa foram criados em 1994, 
desmembrados, respectivamente, de Rosário, Morros e Paço do Lumiar. 
Consequentemente, as populações de Morros e Rosário decresceram entre 1991 e 2000, 
com posterior crescimento entre 2000 e 2017, apresentando uma tendência atual de 
crescimento, ainda que mais branda nos últimos sete anos em relação ao período de 2000 
a 2010. 

Já a população de Paço do Lumiar aumentou de 53.195 para 105.121 habitantes entre 
1991 e 2010, ou seja, quase dobrou em 19 anos, apesar da emancipação de Raposa. O 
município de Paço do Lumiar caracteriza-se por ser uma cidade dormitório, já que a maioria 
dos seus habitantes trabalha em São Luís. Observa-se que a população cresceu 
aceleradamente, acompanhando o desenvolvimento da capital. Com o novo recorte 
territorial, em 2017, a população de Paço do Lumiar era de 156.216 habitantes. 

Desta forma, percebe-se pela análise do Quadro 3.2, que os municípios da Ilha de 
Maranhão (Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa) possuem as maiores 
populações e taxas de crescimento anuais, influenciados pela maior proximidade de São 
Luís, enquanto os municípios do continente possuem populações menores, com 
crescimento mais brando ao longo dos anos. 

Dentre os municípios da RMGSL localizados no continente, destacam-se, com maiores 
populações, Rosário, Santa Rita e Icatu, respectivamente com 42.314, 37.090 e 26.835 
habitantes, em 2017.  

É importante observar que, excetuando-se Paço de Lumiar que absorveu a população de 
São José de Ribamar na reconfiguração territorial da ilha, os outros doze municípios da 
RMGSL, tiveram redução do crescimento médio anual nos últimos sete anos (2010 a 2017) 
em relação ao período compreendido entre 2000 e 2010. Considerando a população total 
da RMGSL, esta cresceu 1,99% e 1,71% a.a. nos referidos períodos. 

Considerando que todos os municípios do interior são classificados pelo IBGE como 
“municípios de pequeno porte”, já que possuem populações inferiores a 50.000 habitantes, 
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na etapa de planejamento deverá ser considerada a alternativa de compartilhamento de 
serviços e unidades de gerenciamento de resíduos sólidos entre eles, observando, além do 
porte, a distância rodoviária intermunicipal, dentre outros aspectos. 

Este processo de urbanização acelerada da cidade de São Luís, acompanhada nas últimas 
décadas por Paço do Lumiar e São José de Ribamar, em contraposição ao lento 
crescimento dos municípios do continente, se deu justamente pelo expressivo contingente 
de migrantes vindos destes municípios e atraídos pelas oportunidades de emprego surgidas 
com o desenvolvimento do setor secundário da economia de São Luís. Decorre deste 
processo, a ocupação desordenada do solo nos municípios da ilha de Maranhão, 
caracterizada por invasões e formação de conjuntos habitacionais em propriedades 
desocupadas.  

3.3.4.2. Dinâmica demográfica urbana e rural 

Outra característica que demonstra o processo de metropolização da região é a variação 
das taxas de urbanização e ruralização ao longo dos anos. Enquanto em 1991 a população 
rural correspondia a 67,2% da população total da RMGSL, em 2000, apenas nove anos 
depois, houve uma inversão, com a população urbana representando 76,3% (Figura 3.10). 
Cabe citar que o predomínio de população urbana ocorre nos municípios da Ilha enquanto 
nos municípios do continente ainda predominam as populações rurais, caracterizando uma 
região metropolitana distinta das demais existentes no país. 

Observa-se ainda, pela análise da Figura 3.10, que a população urbana da RMGSL em 
2010, foi de 1.166.781 habitantes (78,2%), enquanto a população rural correspondeu a 
325.589 habitantes (21,8%), ou seja, ainda houve expansão da urbanização em relação ao 
ano de 2000.  

Este cenário de mudança da população rural para os grandes centros urbanos associado 
à formação de regiões metropolitanas ocorreu em todo o país e decorre das migrações da 
população dos municípios menores e interioranos para as capitais estaduais, onde há maior 
oferta de serviços e empregos. 

Contudo, o processo de crescimento acelerado das capitais gerou problemas de 
complexidade elevada, tais como: urbanização desordenada e deficiências nos serviços 
públicos de saúde, educação e saneamento, dentre outros. Portanto, ações de 
planejamento, como o PGIRS, mesmo que tardias, têm como propósito mitigar os 
problemas existentes e melhorar a gestão de resíduos e a qualidade de vida da população 
na RMGSL. 
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Figura 3.10 – Dinâmica populacional urbana e rural da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: IBGE (2010). 
O Quadro 3.3 apresenta as taxas de urbanização e ruralização dos municípios que integram 
a RMGSL, com base nas informações do censo de 2010. As maiores taxas de urbanização 
ocorreram em São Luís e Paço do Lumiar, com 94,45% e 74,97% das populações residindo 
nas zonas urbanas dos municípios, respectivamente.  

Em Paço do Lumiar, 74,97% da população residia em área urbana, em 2010. Entretanto, 
há uma situação demográfica atípica, configurada pela sede municipal com característica 
interiorana e população reduzida, contrastando com localidades maiores e mais 
desenvolvidas, como o Conjunto Habitacional Maiobão, localizado em um bairro do 
município e que possui comércio independente da sede, neste local encontram-se os 
principais órgãos que prestam serviços públicos (secretarias municipais, promotoria de 
justiça, fórum, cartórios e bancos). 

Os municípios do continente, ao contrário da capital e das cidades do entorno imediato, 
possuem populações predominantemente rurais, destacando-se as elevadas taxas de 
ruralização de Bacabeira (77,73%), Alcântara (70,72%) e Icatu (68,92%), apresentadas no 
Quadro 3.3. Porém, é importante destacar que às vezes, certas regiões e localidades 
classificadas como rurais pelo IBGE possuem algumas características urbanas como 
asfaltamento, iluminação pública, serviços de saneamento e comércio estabelecido. 

Apesar de nove dos 13 municípios da RMGSL possuírem predominância de populações 
rurais, o município de São Luís, que representa 68% da população total da RMGSL, possui 
94,45% da população residindo em áreas urbanas, o que faz com que o percentual urbano 
da RMGSL seja elevado. 
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Quadro 3.3 – Dinâmica demográfica urbana e rural da população dos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís, em 2010. 

Município 
População Urbana 

em 2010 
(habitantes) 

População Rural 
em 2010 

(habitantes) 
Taxa de 

Urbanização (%) 
Taxa de 

Ruralização (%) 

Alcântara 6.399 15.452 29,28 70,72 

Axixá 4.703 6.704 41,23 58,77 

Bacabeira 3.324 11.601 22,27 77,73 

Cachoeira Grande 3.792 4.654 44,90 55,10 

Icatu 7.816 17.329 31,08 68,92 

Morros 6.720 11.063 37,79 62,21 

Paço do Lumiar 78.811 26.310 74,97 25,03 

Presidente Juscelino 4.120 7.421 35,70 64,30 

Raposa 16.675 9.652 63,34 36,66 

Rosário 23.252 16.324 58,75 41,25 

Santa Rita 14.915 17.451 46,08 53,92 

São José de Ribamar 37.709 125.336 23,13 76,87 

São Luís 958.545 56.292 94,45 5,55 
Total da RMGSL 1.166.781 325.589 78,18 21,82 

Fonte: IBGE (2010). 

De acordo com o IBGE, em 2010, 76,87% da população de São José de Ribamar residia 
em área rural. Porém, reitera-se o comentário já feito sobre as regiões e localidades 
classificadas como rurais pelo IBGE que possuem características de urbanização. 

Assim, o planejamento da ampliação dos serviços de limpeza pública nos municípios da 
RMGSL, no horizonte de vinte anos do Plano, deverá compatibilizar a classificação oficial 
do IBGE com a característica real das localidades. 

3.3.4.3. População residente em aglomerados subnormais 

Em 2010, o IBGE divulgou informações sobre os recortes territoriais classificados como 
aglomerados subnormais, nomenclatura que engloba os diversos tipos de assentamentos 
irregulares existentes no país, tais como: favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, 
vilas, ressacas, mocambos e palafitas, dentre outros. 

Segundo o IBGE (2010), foram identificados 79 aglomerados subnormais na RMGSL, os 
quais estavam distribuídos entre os municípios de Paço do Lumiar, Raposa, São José de 
Ribamar e São Luís, e que abrigavam uma população de 325.139 habitantes (Quadro 3.4). 

Destaca-se o município de São Luís com 39 aglomerados subnormais cuja população 
residente somava 232.912 habitantes. A seguir temos São José de Ribamar, com 27 
aglomerados e população residente de 72.987 habitantes, o que equivale a 44,76% da 
população do município.  

Esta população que reside nos aglomerados subnormais dos municípios da Ilha de 
Maranhão é responsável pela geração de uma parte expressiva dos resíduos sólidos 



  

   

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Plano de Ação e Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos.     102 

produzidos na RMGSL e, portanto, deve ser considerada no PGIRS, para sejam 
implementadas melhorias dos serviços oferecidos e da gestão.  

Quadro 3.4 – Número de domicílios e população residente em aglomerados subnormais na Região 
Metropolitana da Grande São Luís, em 2010. 

Município 
N° de 

aglomerados 
subnormais 

N° de domicílios 
particulares em 

aglomerados 
subnormais 

(un) 

População 
residente em 

domicílios 
particulares nos 

aglomerados 
subnormais 
(habitantes) 

População total 
do município 
(habitantes) 

% da População 
que reside em 
aglomerados 
subnormais 

Alcântara ̶̶ ̶̶ ̶̶ 21.851 ̶̶ 
Axixá ̶ ̶ ̶ 11.407 ̶ 
Bacabeira ̶ ̶ ̶ 14.925 ̶ 
Cachoeira Grande ̶ ̶ ̶ 8.446 ̶ 
Icatu ̶ ̶ ̶ 25.145 ̶ 
Morros ̶ ̶ ̶ 17.783 ̶ 
Paço do Lumiar 7 3.468 12.829 105.121 12,20 % 
Presidente Juscelino ̶ ̶ ̶ 11.541 ̶ 
Raposa 6 1.618 6.411 26.327 24,35 % 
Rosário ̶ ̶ ̶ 39.576 ̶ 
Santa Rita ̶ ̶ ̶ 32.366 ̶ 
São José de 
Ribamar 27 18.866 72.987 163.045 44,76 % 

São Luís 39 61.845 232.912 1.014.837 22,95 % 
Total da RMGSL 79 85.797 325.139 1.492.370 - 
Fonte: IBGE (2010). 

3.3.4.4. Densidade demográfica 

O Quadro 3.5 apresenta a densidade demográfica dos municípios da RMGSL em 2017. 
Para realização desta análise, optou-se por utilizar os dados do IMESC para o referido ano 
em detrimento dos dados do censo de 2010 do IBGE, pelos seguintes motivos:  

 Em 2017, houve alteração da divisa territorial dos municípios que compõem a Ilha 
de Maranhão, consequentemente modificaram-se as áreas dos territórios de Paço 
do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís; 

 Os dados oficiais do IBGE que estão disponíveis se referem à projeção da população 
municipal para o ano de 2017, possibilitando o cálculo da densidade demográfica 
para o referido ano. 

 Para fins de cálculo da densidade demográfica, o estudo realizado pelo IMESC em 
2017, considera apenas as terras emersas da área territorial dos municípios da 
RMGSL, ignorando em alguns casos a delimitação política, que integra também 
superfícies marítimas e fluviais de grandes dimensões. Tendo, por exemplo, a capital 
São Luís, que abrange em sua área territorial uma faixa considerável da Baía de São 
Marcos. 
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Portanto, o Quadro 3.5, considera os novos recortes territoriais e a estimativa populacional 
do IBGE para 2017, mais condizentes com a situação atual dos municípios da RMGSL. 

Quadro 3.5 – Densidade demográfica dos municípios que compõem a Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

Municípios População 2017 
(habitantes) 

Área 2017 
 (km²) 

Densidade Demográfica 
(Hab./km²) 

Alcântara 21.673 1.457,92 14,87 

Axixá 11.975 203,15 58,95 

Bacabeira 17.053 522,07 32,66 

Cachoeira Grande 8.930 705,30 12,66 

Icatu 26.835 1.040,92 25,78 

Morros 19.282 1.714,60 11,25 

Paço do Lumiar 156.216  123,78 1.262,05 

Presidente Juscelino 12.656 354,50 35,70 

Raposa 30.863 63,27 487,80 

Rosário 42.314 606,27 69,79 

Santa Rita 37.090 751,09 49,38 

São José de Ribamar¹ 203.650 175,55 1.160,07 

São Luís 1.091.868 553,63 1.972,20 

RMGSL 1.680.405 8.272,05 203,14 
Fonte: IBGE (2017); IMESC (2018).   

1 -  Os dados populacionais para São José de Ribamar, referentes a 2018, foram disponibilizados pela 
Prefeitura. 

Assim como ocorre com a população, os municípios com as maiores densidades 
demográficas estão localizados na Ilha do Maranhão, com destaque para São Luís, seguido 
por Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.  

Os municípios de Alcântara, Cachoeira Grande, Icatu e Morros apresentaram as menores 
densidades demográficas, todos abaixo de 30 hab./km², uma vez que possuem territórios 
com grandes extensões não ocupadas (Quadro 3.5). 

3.3.4.5. Produto Interno Bruto (PIB) 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador econômico que representa a soma monetária 
de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um 
determinado período. Nesta análise foram considerados os dados disponíveis para o ano 
de 2015, a partir da publicação do IMESC. 

Em 2015, o PIB da RMGSL foi de R$ 30.771.746.000,00 o que correspondeu a 39,21% do 
PIB do Maranhão. O PIB per capita médio dos municípios da RMGSL foi de R$ 8.441,00 
(Quadro 3.6).  

O município que mais se destaca na RMGSL é a capital São Luís, que ocupa o 1° lugar no 
ranking regional, seguido pelos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, que 
ocupam, respectivamente, o 2° e 3° lugar no ranking da RMGSL.  
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Quadro 3.6 – Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís.  

Municípios 

 
PIB a preços 

correntes  
 

(em R$1.000) 

Ranking do PIB 
em relação à 

RMGSL 

Percentual 
do PIB 

municipal 
em relação 
ao PIB total 
da RMGSL 

(%) 

PIB per capita  
(R$) 

 
Ranking do 

PIB per capita 
em relação à 

RMGSL 

Alcântara R$108.069,00 9° 0,35 R$ 4.990,00 12° 
Axixá R$61.791,00 12° 0,20 R$ 5.214,00 10° 
Bacabeira R$281.761,00 4° 0,92 R$ 17.022,00 2° 
Cachoeira Grande R$50.440,00 13° 0,16 R$ 5.718,00 9° 
Icatu R$118.600,00 8° 0,39 R$ 4.484,00 13° 
Morros R$94.555,00 10° 0,31 R$ 4.993,00 11° 
Paço do Lumiar R$716.925,00 3° 2,33 R$ 6.082,00 8° 
Presidente Juscelino R$81.800,00 11° 0,27 R$ 6.598,00 6° 
Raposa R$191.809,00 7° 0,62 R$ 6.446,00 7° 
Rosário R$277.393,00 5° 0,90 R$ 6.653,00 5° 
Santa Rita R$241.208,00 6° 0,78 R$ 6.704,00 4° 
São José de Ribamar R$1.714.914,00 2° 5,57 R$ 9.841,00 3° 
São Luís R$26.832.481,00 1° 87,20 R$ 24.986,00 1° 
Total do PIB da Região 
RMGSL R$30.771.746,00 - - R$ 8.441,00  

(valor médio) - 

PIB do Maranhão R$78.475.166,00 - -  - 

Fonte: IMESC (2015); IBGE (2015). 

Em relação ao PIB per capita, observa-se que São Luís, Bacabeira e São José de Ribamar 
se destacam com maiores valores, configurando a capital como principal gerador de riqueza 
na região, decorrente do desenvolvimento dos setores de serviços e industrial. Já o 
município de Bacabeira se destaca pelo desenvolvimento industrial enquanto São José de 
Ribamar, pelo setor de serviços.  

Apesar do município de Paço do Lumiar apresentar o 3° maior PIB da região, representa o 
8° maior PIB per capita, uma vez que se caracteriza por ser cidade dormitório, onde a 
maioria dos seus habitantes trabalha em São Luís. Portanto, uma parcela de sua população 
contribui para a geração de riquezas para a capital do estado, deixando de contribuir no 
próprio município. 

Em relação ao PIB a preços correntes por setor, observa-se que o setor de serviços teve 
uma participação de 59,75% no PIB total da RMGSL, seguido pelo setor industrial, com 
uma contribuição de 21,79% e pela arrecadação de impostos, com 17,72% (Figura 3.11).   
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Figura 3.11 – Composição do Produto Interno Bruto a preços correntes por setor na Região Metropolitana da 
Grande São Luís em 2015. 
Fonte: IMESC (2015). 

O Quadro 3.7 apresenta os valores do PIB por setor para cada município da RMGSL, sendo 
considerados os seguintes setores: agropecuária, indústria, serviços e arrecadação de 
impostos. 
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Quadro 3.7– Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes por setor observado para o ano de 2015 para a Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município 
PIB por setor Percentual de Participação na composição do PIB 

(%) 
Agropecuária – A 

(R$1000,00) 
Indústria – B 
(R$1000,00) 

Serviços – C 
(R$1000,00) 

Impostos – D 
(R$1000,00) 

PIB = A + B + C + D 
(R$1000,00) Agropecuária Indústria Serviços Impostos 

Alcântara 15.412 9.054 80.205 3.398 108.069 14,26 8,38 74,22 3,14 
Axixá 12.743 2.695 44.543 1.810 61.791 20,62 4,36 72,09 2,93 
Bacabeira 19.131 138.519 103.316 20.796 281.762 6,79 49,16 36,67 7,38 
Cachoeira Grande 12.597 2.509 34.547 788 50.441 24,97 4,97 68,49 1,56 
Icatu 21.509 5.104 89.081 2.906 118.600 18,14 4,30 75,11 2,45 
Morros 9.191 5.327 76.100 3.936 94.554 9,72 5,63 80,48 4,16 
Paço do Lumiar 17.210 103.971 553.002 42.741 716.924 2,40 14,50 77,14 5,96 
Presidente Juscelino 25.491 5.598 49.604 1.107 81.800 31,16 6,84 60,64 1,35 
Raposa 19.160 30.128 131.809 10.710 191.807 9,99 15,71 68,72 5,58 
Rosário 14.662 27.419 214.762 20.550 277.393 5,29 9,88 77,42 7,41 
Santa Rita 18.366 22.451 179.894 20.497 241.208 7,61 9,31 74,58 8,50 
São José de Ribamar 20.428 251.662 1.282.934 159.890 1.714.914 1,19 14,67 74,81 9,32 
São Luís 24.313 6.100.943 15.544.939 5.162.286 26.832.481 0,09 22,74 57,93 19,24 
RMGSL 230.213 6.705.380 18.384.736 5.451.415 30.771.744 0,75 21,79 59,75 17,72 
Estado do Maranhão 7.241.499 13.709.571 48.903.631 8.620.464 78.475.165 9,23 17,47 62,32 10,98 
Fonte: IMESC (2015). 
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De uma forma geral, observa-se que o setor que mais contribui no PIB municipal é o de 
serviços, que foi superior a 70% para os municípios de Alcântara, Axixá, Icatu, Morros, Paço 
do Lumiar, Rosário, Santa Rita e São José de Ribamar. 

Apenas em Bacabeira, o setor de serviços contribuiu com menos de 50% do PIB, este 
município apresentou a maior contribuição do setor industrial, de 49,16%. Observa-se ainda, 
maior desenvolvimento industrial nos municípios da Ilha de Maranhão que nos municípios do 
continente, excetuando-se Bacabeira. A participação do setor industrial no PIB de São Luís foi 
de 22,74% enquanto que em Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar foi de 
aproximadamente 15%. 

A participação do setor agropecuário na composição do PIB municipal tem destaque nos 
municípios de Alcântara, Axixá, Cachoeira Grande, Icatu e Presidente Juscelino, 
configurando-se como o setor com a segunda maior participação no PIB de cada município 
(Quadro 3.7). 

Em relação aos impostos, observa-se contribuição significativa de 19,24% no PIB de São Luís, 
com percentuais menos expressivos (abaixo de 10%) nos demais municípios. Em São José 
de Ribamar, Santa Rita e Rosário a contribuição dos impostos no PIB foi de 9,32%, 8,50% e 
7,41%, respectivamente. 

3.3.4.6. Renda per capita 

A renda per capita é um indicador direto do grau de desenvolvimento de uma região. A 
metodologia para o cálculo deste indicador considera a razão entre o total dos rendimentos 
domiciliares e o total dos moradores em domicílios particulares permanentes, inclusive os 
pensionistas (ATLAS BRASIL, 2013).  

Além da apresentação da renda per capita dos munícipes da RMGSL, esta análise será 
complementada pela utilização do Índice de Gini, frequentemente empregado em análises 
econômicas. Este índice serve para medir o grau de concentração de renda, apontando a 
desigualdade existente entre indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 
Numericamente, 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 (ATLAS BRASIL, 2013). 

De acordo com o IBGE, em 2016 o Maranhão apresentou a menor renda per capita média 
estadual do Brasil, de R$ 575,00. Entretanto, como não há divulgação dos dados municipais 
para o ano de 2016, a análise da renda per capita da população residente na RMGSL, bem 
como do Índice de Gini será feita considerando os dados dos censos de 2000 e 2010, 
apresentados no Quadro 3.8.  

Observa-se que a renda per capita média para os 13 municípios da RMGSL foi de R$ 287,09 
em 2010. O município de São Luís apresentou a maior renda (R$ 805,36) enquanto Cachoeira 
Grande obteve a menor renda por habitante (R$ 110,65). 

Entre os anos de 1991 a 2010 houve um aumento na desigualdade de renda da população da 
região, uma vez que o Índice de Gini passou de 0,48 em 1991 para 0,55 em 2010 (Quadro 
3.8). 
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Quadro 3.8 – Renda per capita e Índice de Gini dos municípios que compõem a Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

Município 
Renda per capita (R$/hab. Mês) Índice de Gini 

2000 2010 2000 2010 
Alcântara 118,37 209,27 0,62 0,59 
Axixá 118,31 223,51 0,56 0,54 
Bacabeira 119,08 257,40 0,51 0,54 
Cachoeira Grande 76,32 110,65 0,48 0,57 
Icatu 96,68 154,09 0,60 0,59 
Morros 88,79 164,07 0,63 0,58 
Paço do Lumiar 291,12 444,50 0,53 0,49 
Presidente Juscelino 79,44 133,03 0,60 0,61 
Raposa 150,97 274,00 0,48 0,48 
Rosário 139,25 271,65 0,60 0,51 
Santa Rita 130,14 249,26 0,64 0,53 
São José de Ribamar 273,81 435,40 0,59 0,51 
São Luís 502,14 805,36 0,65 0,61 
Média RMGSL 168,03 287,09 0,58 0,55 

Fonte: IBGE (2010). 

Dois outros aspectos econômicos que podem ser analisados ao longo dos anos é a “Proporção 
de extremamente pobres” e a “Proporção de pobres” sendo definidas, respectivamente, pela 
proporção dos indivíduos que vivem em domicílios particulares com renda domiciliar per capita 
igual ou inferior a R$ 70,00 (extremamente pobres) e 140,00 mensais (pobres). Estes valores 
em reais são referentes ao mês de agosto de 2010. 

No Quadro 3.9 é apresentada a porcentagem de pessoas pobres e extremamente pobres nos 
municípios da RMGSL entre os anos de 2000 e 2010. Observa-se que entre os anos de 2000 
e 2010 houve uma redução na proporção de pessoas extremamente pobres na RMGSL, de 
43,94% para 27,91%. Da mesma forma, houve redução da percentagem de pobres no mesmo 
período, de 68,82% para 44,95%. 
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Quadro 3.9 – Porcentagem de pobres e extremamente pobres na Região Metropolitana da 
Grande São Luís. 

Municípios % de extremamente pobres % de pobres 
2000 2010 2000 2010 

Alcântara 50,59 37,99 75,79 54,48 
Axixá 46,50 27,13 73,78 49,20 
Bacabeira 41,70 21,44 76,54 41,72 
Cachoeira Grande 65,42 55,86 86,32 73,88 
Icatu 57,88 43,21 82,31 63,72 
Morros 64,17 42,93 81,05 62,65 
Paço do Lumiar 18,22 7,77 40,56 19,04 
Presidente Juscelino 67,44 51,89 83,89 68,31 
Raposa 30,48 15,47 66,61 33,44 
Rosário 44,85 20,14 71,53 39,70 
Santa Rita 49,76 27,00 72,87 44,19 
São José de Ribamar 21,24 7,41 48,53 20,24 
São Luís 13,02 4,53 34,90 13,81 
Média RMGSL 43,94 27,91 68,82 44,95 

 Fonte: Atlas Brasil (2013). 

3.3.4.7. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O IDH é o conjunto de indicadores socioeconômicos de renda, longevidade e nível 
educacional da população de um determinado local. Para refletir as condições de 
desenvolvimento em nível municipal, mais coerente com a realidade brasileira, criou-se o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS BRASIL, 2013), o IDHM não 
abrange todos os aspectos de desenvolvimento humano e não é uma representação da 
"felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver", mas sintetiza 
três das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano, a saber: longevidade, 
educação e renda. 

Portanto, para o cálculo do IDHM, utiliza-se a média geométrica dos IDHs municipais de 
Longevidade, Educação e Renda. O IDHM-Longevidade determina a expectativa de vida de 
um indivíduo ao nascer enquanto o IDHM-Educação reflete o grau de escolaridade da 
população adulta e o fluxo escolar da população jovem. Já o IDHM-Renda expressa a renda 
per capita mensal. 

O valor do IDHM varia de 0 a 1, expressando maior desenvolvimento humano quanto mais 
próximo estiver de 1. Portanto, foram criadas cinco faixas para expressar o grau de 
desenvolvimento humano dos municípios: 

 Muito Baixo:  IDHM entre 0,000 e 0,499; 

 Baixo: IDHM entre 0,500 e 0,599; 

 Médio: IDHM entre 0,600 e 0,699; 

 Alto: IDHM entre 0,700 e 0,799; 
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 Muito Alto: IDHM acima de 0,800. 

O Quadro 3.10 apresenta o IDHM, para os anos de 2000 e 2010, de acordo com o Atlas de 
Desenvolvimento Humano dos municípios da RMGSL.  

Observa-se que, entre 2000 e 2010, todos os municípios da RMGSL se desenvolveram, com 
percentual médio de evolução do IDHM de 34,24%. Portanto, nota-se a tendência de 
desenvolvimento dos municípios da região ao longo dos anos. 

Os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís estão classificados com 
alto IDHM, com destaque para São Luís que apresentou o IDHM mais elevado dentre os 
municípios que compõem a RMGSL, de 0,768, e para São José de Ribamar, que em uma 
década saiu de baixo desenvolvimento para alto. 

Os municípios de Alcântara, Cachoeira Grande, Icatu, Morros e Presidente Juscelino foram 
classificados como municípios de baixo IDHM, enquanto os municípios de Axixá, Bacabeira, 
Raposa, Rosário e Santa Rita foram enquadrados como de IDHM médio (Quadro 3.10). 

Quadro 3.10 – Evolução dos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos 
municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município  
IDHM Evolução do IDHM no 

período 2000-2010 (%) 
Classificação do 

IDHM em 2010 2000 2010 
Alcântara 0,405 0,573 41,48 Baixo 
Axixá 0,464 0,641 38,15 Médio 
Bacabeira 0,433 0,629 45,27 Médio 
Cachoeira Grande 0,344 0,537 56,10 Baixo 
Icatu 0,348 0,546 56,90 Baixo 
Morros 0,400 0,548 37,00 Baixo 
Paço do Lumiar 0,617 0,724 17,34 Alto 
Presidente Juscelino 0,371 0,563 51,75 Baixo 
Raposa 0,440 0,626 42,27 Médio 
Rosário 0,484 0,632 30,58 Médio 
Santa Rita 0,446 0,609 36,55 Médio 
São José de Ribamar 0,572 0,708 23,78 Alto 
São Luís 0,658 0,768 16,72 Alto 

 Fonte: Atlas Brasil (2013). 

3.4. Situação atual dos resíduos sólidos na Região Metropolitana da Grande São Luís 

Este item abordará o levantamento da situação dos resíduos sólidos nos municípios da 
RMGSL para todas as tipologias previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
instituída pela Lei n° 12.305/2010, que classifica os resíduos sólidos quanto à origem, da 
seguinte forma: 

     a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

     b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
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     c) resíduos sólidos urbanos: são os resíduos domiciliares e de limpeza pública; 

     d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 
atividades, excetuados os resíduos de limpeza pública, de saneamento básico, de serviços de 
saúde, da construção civil e de transportes;  

     e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 
excetuados os resíduos sólidos urbanos;  

     f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

     g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;  

     h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação 
de terrenos para obras civis; 

     i) resíduos agrossilvipastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

     j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

     k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

A PNRS ainda considera os resíduos eletroeletrônicos e de logística reversa, que são gerados 
nas cidades, independente da origem. Estes resíduos serão conceituados e abordados em 
itens específicos.  

Em relação à periculosidade, a Lei n° 12.305/2010 classifica os resíduos da seguinte forma: 

     - Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

    - Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados como resíduos perigosos. 

O diagnóstico dos resíduos sólidos gerados nos municípios da RMGSL é fundamental para o 
planejamento da gestão integrada dos resíduos na região. Portanto, o objetivo principal deste 
estudo foi obter informações sobre o gerenciamento existente e, a partir de então, traçar e 
propor estratégias para a implementação de ações de manejo adequadas visando a melhoria 
da gestão. Tais ações devem incluir a redução, a reciclagem, o reaproveitamento, a coleta, o 
transporte, o tratamento e a destinação adequada dos resíduos sólidos. 
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3.4.1. Legislação aplicável à questão de resíduos sólidos 

A legislação brasileira relacionada a resíduos sólidos é extensa, abrangendo várias tipologias 
de resíduos e aspectos do gerenciamento, desde coleta e transporte de resíduos perigosos e 
não perigosos até o tratamento e disposição final de resíduos. 

Dentre os avanços ocorridos nas últimas décadas, além de leis estaduais sobre resíduos, 
destacam-se as leis federais bem como as resoluções e normas técnicas, que disciplinaram 
ou sistematizaram novas condutas relacionadas à gestão de resíduos.  

Neste sentido, a PNRS, apresenta-se como principal avanço legal no tema, sendo a primeira 
lei que contemplou várias tipologias de resíduos sólidos e previu instrumentos para a efetiva 
gestão destes resíduos, como a elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos 
na esfera pública e planos de gerenciamento de resíduos para os geradores públicos e 
privados. 

Após pesquisa e análise acerca da legislação brasileira sobre resíduos sólidos e das Normas 
Técnicas Brasileiras, são apresentados os principais instrumentos pertinentes ao tema. 

3.4.1.1. Legislação Federal 

No Quadro 3.11 estão listadas as Leis e Decretos Federais referentes ao gerenciamento de 
resíduos sólidos no Brasil. 

Quadro 3.11 – Legislação federal que aborda o tema resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 

Lei n° 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. 

Lei n° 7.802/1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins 
e dá outras providências. 

Decreto n° 98.973/1990 Aprova o Regulamento para o Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos. 

Lei n° 8.666/1993 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, compras, alienações e locações, devendo ser observada por todos os entes 
federativos. Cabe destacar que a Lei 10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação 
denominada pregão, complementando a mencionada lei. 

Lei n° 8.987/1995 
Dispõe as normas gerais sobre concessão e permissão de serviços públicos, tratando das 
condições de caducidade, fiscalização e extinção dos contratos, obrigação de manter o serviço, 
os direitos do usuário e a política tarifária. 

Lei n° 9.605/1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei 9.795/1999 

Regulamentada pelo Decreto n° 4.281/2002, estabelece a Política Nacional de Educação 
Ambiental, tendo por objeto principal os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Lei n° 9.972/2000 Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico. 

Lei n° 10.257/2001 
Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, sendo mais conhecida 
como Estatuto da Cidade. Tal norma dispõe acerca das diretrizes gerais de política urbana, se 
relacionando, logicamente, com a questão dos resíduos sólidos. 

Decreto n° 4.074/2002 
Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         113 

 

Quadro 3.11 – Legislação federal que aborda o tema resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.  

Lei n° 10.650/2003 

Dispõe que os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela já citada Lei n° 
6.938/1981, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e 
processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações 
ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. 

Lei n° 11.107/2005 
Introduziu a figura dos consórcios públicos, em atenção ao disposto no art. 241 da Constituição 
Federal, com redação dada pela EC 19/1998, que autoriza a gestão associada de serviços 
públicos. 

Decreto n° 5.940/2006 
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Lei n° 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecendo no artigo 2° que os 
serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em princípios 
fundamentais, entre eles, a universalização do acesso, manejo adequado, busca de soluções 
visando às peculiaridades locais e regionais, transparência das ações e controle social. 

Lei n° 12.187/2009 
Institui a Política Nacional de Mudanças do Clima (PNMC), estabelecendo como um de seus 
objetivos a redução das emissões de GEE oriundas das atividades humanas, nas suas 
diferentes fontes, inclusive naquelas referentes aos resíduos. 

Lei n° 12.305/2010 Instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi regulamentada pelo Decreto n° 7.404 
de 23 de dezembro de 2010.  

Decreto n° 7.405/2010 
Institui o Programa Pró-Catador e o Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica 
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, dispõe sobre sua organização e 
funcionamento. 

Decreto n° 7.619/2011 

Estabelece nos Artigos 5° e 6° que os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de 
dezembro de 2014, a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 
aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na 
fabricação de seus produtos. 

O Quadro 3.12 apresenta as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
que tratam dos resíduos sólidos.  

Quadro 3.12 – Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) acerca do tema resíduos 
sólidos. 

Resolução Objetivo 

CONAMA n° 006/1991 Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, 
portos e aeroportos. 

CONAMA n° 005/1993 
alterada pela n° 358, de 
2005 

Estabelece diretrizes sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e estabelecimentos Prestadores de serviços de 
saúde. 

CONAMA n° 228/1997 Dispõe sobre a importação, em caráter excepcional, de desperdícios e resíduos de 
acumuladores elétricos de chumbo. 

CONAMA n° 264/1999 Dispõe sobre o Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de 
co-processamento de resíduos. 

CONAMA n° 275/2001 Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

CONAMA n° 307/2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
(RCC). Foi alterada algumas vezes, sendo que a Resolução CONAMA 348 de 16/08/2004 
estabeleceu o amianto como resíduo perigoso e a Resolução CONAMA 431 de 24/05/2011 deu 
nova classificação para o gesso. Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 448, de 18/01/2012 
também alterou a de n° 307, adequando esta última às diretrizes da Lei n° 12.305/2010, 
modificando e adequando as definições anteriormente lançadas. A Resolução CONAMA 
469/2015 altera o artigo 3° da Resolução CONAMA n° 307/2002.  

CONAMA n° 313/2002 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

CONAMA n° 316/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 
térmico de resíduos. O Artigo 18 foi alterado pela Resolução CONAMA n° 386/2006. 
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Quadro 3.12 – Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) acerca do tema resíduos 
sólidos. 

Resolução Objetivo 

CONAMA n° 335/2003 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios.  

CONAMA n° 358/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. 

CONAMA n° 362/2005, 
alterada pela n° 450 de 
2012 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

CONAMA n° 375/2006 Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações 
de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

CONAMA n° 401/2008, 
alterada pela n° 424 de 
2010 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 
ambientalmente adequado.  

CONAMA n° 404/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 
porte de resíduos sólidos urbanos. 

CONAMA n° 416/2009 Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

CONAMA n° 411/2009 

Dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadoras de 
produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa, bem como os respectivos 
padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal 
e resíduos de serraria.  

CONAMA n° 452/2012 
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme as normas 
adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

CONAMA n° 463/2014 Dispõe sobre o controle ambiental de produtos destinados à remediação 

CONAMA n° 465/2014 
Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento 
ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e 
afins, vazias ou contendo resíduos. 

CONAMA n° 481/2017 Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do 
processo de compostagem de resíduos orgânicos, e dá outras providências. 

Fonte: MMA (2017). 

No âmbito do CONAMA, destacam-se as Resoluções n° 307/2002 e n° 258/2005 que 
abordam, respectivamente, resíduos da construção civil (RCC) e resíduos de serviços de 
saúde (RSS), identificando e classificando estes resíduos, quem são seus geradores e 
atribuindo responsabilidades pela elaboração de planos de gerenciamento de resíduos, 
prevendo a segregação e destinação adequada. No caso dos RCC, o plano de gerenciamento 
é obrigatório apenas para os grandes geradores, que devem ser definidos em lei municipal. 

Recentemente, o CONAMA publicou a Resolução n° 481/2017 que estabelece critérios e 
procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem 
de resíduos orgânicos, prevendo que os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, ou instrumento equivalente, poderão prever metas progressivas de aumento da 
reciclagem da fração orgânica dos resíduos sólidos. 

Destaca-se ainda a Resolução n° 404/2008 que estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de Aterro Sanitário de Pequeno Porte de resíduos sólidos urbanos 
(ASPP) para recebimento de até 20 toneladas por dia.   
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O Quadro 3.13 apresenta Portarias, Instruções Normativas e outras Resoluções que tratam 
da temática de resíduos sólidos no Brasil. Destacam-se as Resoluções da ANVISA no que 
tange ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e de transporte. 

Quadro 3.13 – Outras legislações que dispõem sobre resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Portaria do Ministério do 
Interior - MINTER n° 
53/1979 

Dispõe sobre o tratamento e disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza. 

Portaria MINTER n° 
124/1980 alterada pela 
NBR-8849 

Dispõe sobre a localização de indústrias potencialmente poluidoras e construções ou 
estruturas que armazenam substâncias capazes de causar poluição hídrica. 

Portaria Interministerial 
MINTER/MIC/MME/n° 
19/1981 

Proíbe, em todo o Território Nacional, a implantação de processos que tenham como finalidade 
principal a produção de bifenilas policloradas - PCBs, assim como o seu uso e 
comercialização. 

Instrução Normativa 
SEMA/STC/CRS n° 1/1983 

Disciplina as condições a serem observadas no manuseio, armazenamento e transporte de 
bifenilas policloradas – PC’s e/ou resíduos contaminados com PCBs. 

Portaria MIN AGRIC n° 
329/1985 

Proíbe em todo o Território Nacional, a comercialização, o uso e a distribuição dos produtos 
agrotóxicos organoclorados, destinados à agropecuária. 

Instrução Normativa 
IBAMA n° 40/1993 

Dispõe sobre o prazo para apresentação ao IBAMA dados e justificativos técnicas quanto à 
necessidade real da importação de resíduos. 

Portaria IBAMA n°. 45/1995 

Constitui a Rede Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos – REBRAMAR, integrada à 
Rede Pan Americana de Manejo Ambiental de Resíduos - REPAMAR, coordenada em nível 
de América Latina e Caribe pelo Centro Pan Americano de Engenharia Sanitária e Ciências 
Ambientais – CEPIS. 

Instrução Normativa 
MAPA/GM n° 15/2003 

Aprova regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de 
fabricação para estabelecimentos que processam resíduos de animais e dá outras 
providências. 

Resolução ANTT n° 
420/2004 alterada pela 
Resolução ANTT n° 
701/2004 

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos. Estabelece que os resíduos devem ser transportados de acordo com as exigências 
aplicáveis à classe apropriada. 

Resolução RDC 
(Resolução da Diretoria 
Colegiada) n° 306/2004 da 
ANVISA 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

RDC (Resolução da 
Diretoria Colegiada) n° 
56/2008 da ANVISA 

Aborda as boas práticas sanitárias no gerenciamento dos resíduos sólidos nas áreas de 
portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados. 

Diretrizes da VIGIAGRO 
(Sistema de Vigilância 
Agropecuária 
Internacional) n° 36/2006 

Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional (Seção XII). 

Resolução RDC 
(Resolução da Diretoria 
Colegiada) n° 222/2018 da 
ANVISA 

Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá 
outras providências. 

No que diz respeito aos resíduos de serviços de saúde, destaca-se a RDC da ANVISA n° 
222/2018 que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos RSS e que entrou em vigor 
em 25/09/2018, 180 dias após a data da sua publicação, em 29/03/2018. De acordo com o 
artigo 92 da referida resolução, tem-se:  
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Art. 92 - Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada RDC Anvisa 
n° 306, de 7 de dezembro de 2004, a partir da entrada em vigor desta 
Resolução. 

Portanto, a partir de 25/09/2018, a RDC n° 306/2004, listada no quadro acima, será revogada. 
As principais diferenças entre as duas legislações são descritas a seguir. 

A primeira mudança observada se refere ao escopo de abrangência da Resolução, a RDC n° 
222/2018 explicita no Capítulo I, Seção I: Artigo 2°: 

Artigo 2°: “Esta Resolução se aplica aos geradores de resíduos de serviços de saúde 
– RSS cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS; sejam 
eles públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem 
ações de ensino e pesquisa”. 

Esse detalhamento dos serviços de saúde e de ensino, previstos na nova Resolução, não era 
descrito na anterior. A especificação dos entes privados no escopo de abrangência da RDC 
n° 222/2018 é importante, pois exclui qualquer dúvida eventual sobre a responsabilidade dos 
entes privados no gerenciamento dos resíduos. 

Ainda no artigo 2 foram incluídos os serviços de aplicação de piercing, salões de beleza e 
estética como geradores de RSS, tendo em vista o risco à saúde inerente às atividades 
desenvolvidas. Do ponto de vista da gestão municipal de resíduos, a inclusão destas 
atividades eleva a complexidade relacionada à fiscalização dos prestadores desses serviços, 
bem como os custos da gestão. 

A RDC n° 222/2018 apresenta algumas modificações em relação à classificação dos tipos de 
RSS, listadas a seguir: 

 Grupo A (resíduos com a possível presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco de infecção): a abordagem sobre tratamento e acondicionamento 
desses resíduos, especialmente dos subgrupos A1, A2 e A3, está bastante resumida. 

 Grupo B (resíduos químicos): a legislação exclui qualquer menção sobre a geração de 
resíduos das atividades assistenciais domiciliares, item que era pontuado na RDC 
anterior [Capítulo VI – “Manejo de RSS”]. Considera-se este aspecto preocupante para 
os profissionais de saúde que atuam em domicílios, já que não há orientações sobre o 
manejo desses resíduos durante a assistência domiciliar de saúde. 

 Grupo C (rejeitos radioativos): Destaca-se que os rejeitos radioativos deverão seguir 
obrigatoriamente as recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 
CNEN. Além disso, as características dos recipientes para acondicionamento não estão 
descritas na nova resolução. 

 Grupo D (resíduos que podem ser equiparados aos domiciliares, sem risco biológico, 
químico ou radiológico): excluiu-se a simbologia de cores para a segregação dos 
diferentes tipos de resíduos recicláveis, que era contemplada na RDC n° 306/2004. 
Além disso, previu-se o “descarte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, 
desde que não contaminados por matéria biológica, química ou radioativa”, aspecto 
inexistente na resolução anterior.  

 Grupo E (perfurocortantes): assim como ocorreu com os resíduos do Grupo B, também 
excluiu-se a abordagem sobre o manejo de resíduos gerados nas atividades 
assistenciais domiciliares.  
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No que diz respeito a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), a nova resolução apresenta as seguintes condições, em destaque: dispensa 
da obrigatoriedade da elaboração do PGRSS para os serviços de saúde que gerem 
exclusivamente RSS do Grupo D (comum); obriga a estimativa da quantidade de resíduos por 
grupo na elaboração do PGRSS; prevê que o plano deverá considerar ações de proteção à 
saúde do trabalhador, visando evitar acidentes de trabalho no manuseio de RSS.  

A seguir são apresentadas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) (Quadro 3.14). Destacam-se as normas que estabelecem as condições e os requisitos 
mínimos de proteção ambiental a serem observados nos projetos de unidades de disposição 
final de resíduos e rejeitos, como aterros sanitários e aterros industriais.  

Quadro 3.14 – Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de resíduos 
sólidos. 

Norma  Objetivo 

NBR 8.418/1983 Define procedimentos para apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais 
perigosos. 

NBR 8.849/1985 Define procedimentos para apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos 
urbanos. 

NBR 8.746/1985 Sucata de aço. 
NBR 8.747/1985 Sucata de aço. 
NBR 8.748/1985 Sucata de aço. 
NBR 10.157/1987 Define critérios para projeto, construção e operação de aterros de resíduos perigosos. 
NBR 10.664/1989 Águas – Determinação de resíduos (sólidos) – Método gravimétrico – Método de ensaio. 

NBR 11.174/1990 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes – Procedimento (Antiga NB-
1264). 

NBR 11.175/1990 Padrões sobre procedimentos de incineração de resíduos sólidos perigosos (antiga NB 1265). 
NBR 12.235/1992 Define procedimentos para armazenamento de resíduos sólidos perigosos (antiga NB-1183). 
NBR 8419/1992 Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. 

NBR 12.807/1993 Estabelece terminologia de Resíduos de serviço de saúde. 
NBR 12.808/1993 Resíduos de serviço de saúde. 
NBR 12.809/1993 Manuseio de resíduos de serviço de saúde. 
NBR 12.810/1993 Coleta de resíduos de serviço de saúde. 
NBR 12.980/1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – Terminologia. 
NBR 12.988/1993 Líquidos livres – verificação em amostra de resíduos. 
NBR 13.028/1993  Apresentação de projeto de disposição de rejeitos de beneficiamento. 
NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos. 
NBR 13.464/1995 Varrição de vias e logradouros públicos. 
NBR 8.843/1996 Define procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos de aeroportos. 
NBR 13.591/1996 Compostagem – Terminologia. 

NBR 13.853/1997 Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes. Requisitos e métodos 
de ensaio. 

NBR 13.894/1997 Tratamento no solo (landfarming). 

NBR 13.896/1997 
Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos 
não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções hídricas superficiais e 
subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações e populações vizinhas. 

NBR 14.652/2001 Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde. Requisitos de construção e 
inspeção – Resíduos do grupo A. 

NBR 9.192/2002 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. Requisitos e métodos de ensaio. 
NBR 14.879/2002 Coletor-compactador de resíduos sólidos – Definição do volume. 
NBR 13.221/2003 Transporte terrestre de resíduos. 
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Quadro 3.14 – Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de resíduos 
sólidos. 

Norma  Objetivo 
NBR 14.599/2003 Requisitos de segurança para coletores-compactadores de carregamento traseiro e lateral. 

NBR 10.004/2004 Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados. 

NBR 10.005/2004 Define procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 
NBR 10.006/2004 Define procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. 
NBR 10.007/2004 Define procedimentos para amostragem de resíduos sólidos. 

NBR 15.112/2004 Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Área de transbordo e triagem – Diretrizes 
para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.113/2004 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, 
implantação e operação. 

NBR 15.114/2004 Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, 
implantação e operação. 

NBR 15.115/2004 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de 
pavimentação – Procedimentos. 

NBR 15.116/2004 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e 
preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. 

NBR 13.221/2005 Procedimento para transporte terrestre de resíduos. 

NBR 15.849/2010 Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização 
projeto, implantação operação e encerramento. 

NR 25 
Resíduos Industriais. Estabelece as medidas preventivas a serem observadas pelas empresas 
sobre o destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes dos ambientes de trabalho, 
visando à prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. 

Fonte: ABNT. 

No contexto de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos destacam-se as normas 
relacionadas ao acondicionamento, à coleta, ao tratamento e à disposição de resíduos sólidos 
urbanos, devendo se observar a existência de normas específicas para compostagem (NBR 
13591/1996), aterros sanitários (NBR 8419/1992 e NBR 13896/1997) e aterros sanitários de 
pequeno porte (NBR 15849/2010). 

3.4.1.2. Legislação Estadual 

A Constituição Estadual do Maranhão explicita de forma clara, em seu Artigo 245 o apoio 
estadual à formação de consórcios intermunicipais para resolver problemas como a gestão de 
resíduo sólidos:  

“O Estado apoiará a formação de consórcios entre Municípios, para a 
solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em 
particular ao saneamento básico e à preservação dos recursos hídricos”. 

No âmbito da RMGSL, a Lei Complementar n° 174/2015 dispõe sobre a instituição e gestão 
da Região Metropolitana da Grande São Luís, prevendo a necessidade de implantação das 
funções públicas de interesse comum, dentre elas o saneamento básico, incluindo os serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Destaca-se 
ainda a criação da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), por meio da Lei Estadual n° 
10.567/2017, cuja missão é gerir o processo de metropolização da RMGSL. 

O Quadro 3.15 apresenta a legislação estadual que aborda direta e indiretamente a temática 
de resíduos sólidos no Maranhão. 
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Quadro 3.15 – Legislação estadual que dispõe sobre resíduos sólidos. 

Lei / Decreto Objetivo 
Constituição do Estado do 

Maranhão 
As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se descritas em linhas gerais 
na Constituição do Estado do Maranhão. 

Lei n° 5.253/1991 Dispõe sobre a conduta quanto ao lixo hospitalar. 

Lei Estadual n° 5.405/1992 Institui o Código de Proteção de Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos naturais do Estado do Maranhão. 

Decreto n° 13.789/1994 Cria o projeto de reciclagem de papel no âmbito da administração pública estadual direta 
e indireta, regulamenta o seu funcionamento e dá outras providências. 

Lei Estadual n° 8.149/2004 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento 
Integrado de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei Estadual n° 8.521/2006 

Dispõe sobre a produção, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
utilização, o destino final dos resíduos e embalagens vazias, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

Decreto Estadual n° 
23.118/2007 

Regulamenta a Lei n° 8.521, de 30 de novembro de 2006, que dispõe sobre a produção, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, o destino final de 
resíduos e embalagens, o controle, a inspeção, a fiscalização de agrotóxicos, de seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 

Lei Estadual n° 8.923/2009 
Institui a Política Estadual de Saneamento Básico - PESB, disciplina o convênio de 
cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços 
públicos de saneamento básico, e dá outras providências. 

Decreto Estadual n° 
29.669/2013 

Dispõe sobre melhorias do processo produtivo das siderúrgicas de ferro gusa do Estado 
do Maranhão. 

Lei Estadual n° 10.567/2017 Altera a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

Fonte: MARANHÃO (2018). 

3.4.1.3. Legislação Municipal 

O Quadro 3.16 apresenta as leis municipais relacionadas direta e indiretamente à gestão dos 
resíduos sólidos nos municípios que integram a RMGSL. 

Quadro 3.16 – Legislação municipal que dispõe sobre resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 
Alcântara 

Lei Orgânica 
Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica. 

Axixá 
Lei Municipal n° 

052/2005 Institui o novo Código Tributário, e dá outras providências. 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica. 

Bacabeira 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica.  
Lei Municipal n° 

205/2007 
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico e estabelece diretrizes e normas para o 
ordenamento físico-territorial e urbano, o uso, a ocupação e o parcelamento do solo. 

Lei Municipal n° 
246/2009 Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
230/2009 

Institui a lei de uso, parcelamento e ocupação do solo e estabelece diretrizes e normas para sua 
implementação, e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
228/2009 

Institui o Código de Posturas, estabelece diretrizes e normas para sua implementação, e dá outras 
providências. 

Lei Municipal n° 
378/2016 

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da política municipal de saneamento 
básico, e dá outras providências. 

Cachoeira Grande 
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Quadro 3.16 – Legislação municipal que dispõe sobre resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica.  
Lei Municipal n° 

19/1997 Institui o Código de Posturas.  
Lei Municipal n° 

109/2009 Institui o Código Tributário. 
Lei Municipal n° 

01/2017 Dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo municipal. 

Icatu 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica. 

Lei Municipal n° 
275/2011 Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal.  

Lei de diretrizes 
orçamentárias 
n° 001/2017 

Prevê orçamentos para os serviços de manutenção de limpeza pública. 

Plano Municipal 
de Gestão 

Integrada de 
Resíduos 
Sólidos 

O plano foi elaborado considerando um horizonte de tempo de 23 anos (2012-2035). No planejamento 
foram estabelecidas metas para cada tipologia de resíduos.  

Lei Municipal n° 
34/1999 Institui o Código de Posturas.  

Lei Municipal n° 
134/2006 Institui o Plano Diretor.  

Lei Municipal n° 
190/2007 Código Municipal de Meio Ambiente. 

Lei Municipal n° 
237/2008 Lei de licenciamento ambiental. 

Morros 
Lei Municipal n° 

020/2012 Dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
022/2014 Considera de utilidade pública municipal a COOPERMORROS - Cooperativa de Reciclagem de Morros. 

Lei Municipal 
n°17/2017 Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana, e dá outras providências. 

Lei Municipal 
n°004/2017 

Institui o Código Municipal de Meio Ambiente, dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SIMMAM para a administração do uso dos recursos ambientais, proteção da qualidade do meio ambiente, 
do controle das atividades potencialmente poluidoras, de forma a garantir o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável e dá outras providências. 

Lei Municipal 
n°005/2017 Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências. 

Lei 
Complementar 

n°007/2017 
Institui o Novo Código Tributário.  

Paço do Lumiar 
Lei 

Complementar 
n° 001/2013 

Dispõe sobre o Código de Posturas e dá outras providências. 

Projeto de Lei 
n° 019/2014 

Dispõe sobre a criação do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social e Produtiva das catadoras e 
catadores de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR – e o sistema de logística reversa e seu Conselho 
Gestor e dá outras providências. 

Presidente Juscelino 
Projeto de Lei 
n° 017/2005 Dispõe sobre o Código de Posturas e dá outras providências. 

Projeto de Lei 
Complementar 
(não aprovado) 

Estabelece o zoneamento e as formas de uso e ocupação do solo, e o sistema viário do município. 

Raposa 
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Quadro 3.16 – Legislação municipal que dispõe sobre resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica.  

Lei Municipal n° 
266/2013 

Ratifica o Protocolo de Intenções para a constituição do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico 
– CISAB. 

Código 
Tributário 
Municipal 

Institui o Código Tributário.  

Lei Municipal n° 
274/2015 

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, compreendendo os serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana, distritos e localidades do município 
e dá outras providências. 

Rosário 
Lei 

Complementar 
n°01/2001 

Institui o Código de Obras e dá outras providências. 

Lei 
Complementar 

n°02/2001 
Institui o Código de Posturas e dá outras providências. 

Lei n° 60/2010 Autoriza a instalação e implantação de uma única unidade de destinação e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos, industriais e de resíduos de saúde no âmbito. 

Lei n° 109/2013 
Autoriza o poder executivo a instituir o plano municipal de saneamento básico destinado a execução dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede do município e toma outras 
providências.  

Decreto n° 
067/2013 

Cria a Comissão Executiva e dispõe sobre a elaboração do respetivo Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos.  

Lei Municipal n° 
126/2013 

Dispõe sobre a proibição do ingresso de resíduos sólidos, tais como: lixo domiciliar, hospitalar, de 
abatedouros e frigoríficos dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Lei Municipal n° 
145/2013 

Dispõe sobre a instituição do programa de coleta seletiva e reciclagem de lixo no município e adota outras 
providências. 

Lei Municipal n° 
166/2014 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Política Municipal de Educação Ambiental no âmbito do município 
e toma outras providências. 

Lei Municipal n° 
227/2016 

Autoriza o poder executivo a criar o programa lixo reciclado nas escolas, da rede pública e privada de 
ensino do município e toma outras providências. 

São José de Ribamar 
Lei 

Complementar 
n°03/2003 

Institui o Código de Posturas e dá outras providências. 

Lei Municipal 
n°573/2005 

Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, a Constituição do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente, a Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Fundo Especial Municipal de Meio 
Ambiente e dá outras providências. 

Lei Municipal 
n°645/2006 Dispõe sobre o Plano Diretor e trata de outras providências.  

Lei 
Complementar 

n°09/2007 
Dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, e dá outras providências. 

Lei Ordinária n° 
835/2009 Institui o Projeto Lixo Consciente, uma ideia reciclável e dá outras providências. 

Lei Ordinária n° 
853/2009 Dispõe sobre utilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais no município. 

Lei 
Complementar 

n° 27/2012 

Altera a redação na lei complementar n° 09, de 08 de novembro de 2007, que dispõe sobre o zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo do município, e dá outras providências. 

Resolução 
n°02/2014 

Regulamenta as condições gerais na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 

Decreto 
Municipal n° 
1.141/2017 

Manutenção de espaços públicos. 

São Luís 
Lei Orgânica 

Municipal As questões referentes à gestão dos resíduos encontram-se previstas de forma indireta na Lei Orgânica.  

http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_835_2009?cdLocal=5&arquivo=%7bBB11BDCA-75BC-AEDC-0B37-BA4E8BD8AE83%7d.pdf
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Quadro 3.16 – Legislação municipal que dispõe sobre resíduos sólidos. 

Lei/Decreto Objetivo 
Lei Municipal n° 

1.790/1968 Código de Posturas.  

Lei Municipal 
Delegada n° 

033/1976 
Código de Obras. 

Lei Municipal n° 
3.959/2001 

Dispõe sobre a política de proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras 
providências. 

Lei Municipal n° 
4.427/2004 Dispõe sobre a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
4.387/2004 

Institui o programa municipal de incentivo à coleta seletiva e à reciclagem de resíduos, disciplina a coleta 
e destinação de resíduos não convencionais e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
4.516/2005 Dispõe sobre a política municipal de saneamento. 

Lei Municipal n° 
4.653/2006 

Cria o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, e o Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
4.669/2006 Dispõe sobre o Plano Diretor e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
4.738/2006 Institui a Política Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 
4.996/2008 Dispõe sobre saneamento e gestão de resíduos sólidos do município, e dá outras providências. 

Decreto 
Municipal n° 
48.836/2017 

Regulamenta o cadastramento dos Grandes Geradores, Transportadores e Receptores dos Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

Decreto 
Municipal n° 
48.838/2017 

Obriga a apresentação de um plano de limpeza do local juntamente com a solicitação de autorização para 
realização de evento junto à Prefeitura Municipal.  

Decreto 
Municipal n° 
48.911/2017 

Regulamenta o funcionamento dos Ecopontos (unidades de recebimento de resíduos sólidos oriundos de 
pequenos geradores), no âmbito do município.  

Lei Municipal n° 
6.321/2018 

Estabelece e organiza o sistema de limpeza urbana e de gestão integrada de resíduos sólidos no 
município e dá outras providências. 

Vale notar que a legislação do município de Santa Rita não foi apresentada devido ao fato de 
as leis não terem sido disponibilizadas à equipe da Floram, durante a visita técnica. 

No que diz respeito à legislação municipal, destacam-se os códigos tributários que preveem 
taxas de limpeza pública e coleta de lixo que, no entanto, não são cobradas; com relação ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ressalta-se que com exceção de São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, os demais municípios da RMGSL ou não cobram 
ou arrecadam valores inexpressivos. Ademais, os municípios da ilha de Maranhão, cobram o 
IPTU, mas não cobram as taxas referidas. Em suma, nenhum município da RMGSL tem 
resquícios de sustentabilidade financeira dos serviços de limpeza pública prestados, por não 
disporem de receitas próprias para custeá-los.  

A Lei Municipal n° 205/2007, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico do 
Município de Bacabeira, dedica uma seção inteira para o tema saneamento básico. Dentre as 
diretrizes previstas, destaca-se a promoção, a implantação e o desenvolvimento de um Plano 
de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos que privilegie a elaboração de roteiros de 
coleta e identificação de local apropriado para o destino e o tratamento de resíduos, com 
parecer técnico de viabilidade. No entanto, é importante esclarecer que durante os trabalhos 
de campo do presente Diagnóstico verificou-se que este Plano de Coleta não foi implementado 
e que os resíduos do município são dispostos de forma inadequada, no lixão municipal. 
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Em Morros, a Lei Municipal n° 020/2012 dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza 
Urbana no Município de Morros, que abrange o manuseio de resíduos, coleta e transporte de 
resíduos, limpeza de logradouros, valorização, recuperação, tratamento e beneficiamento de 
resíduos. Entretanto, o único serviço efetivamente prestado dentro de determinados padrões 
aceitáveis é a coleta de resíduos domiciliares, não havendo iniciativas oficiais de tratamento, 
beneficiamento e reaproveitamento energético dos resíduos. 

O Código de Posturas de Paço do Lumiar, instituído pela Lei Complementar n° 001/2013, 
estabelece que a administração municipal incentivará a implantação de serviços de coleta 
seletiva de lixo, com vistas à sua reciclagem ficando esta a cargo de cooperativas ou empresas 
destinadas a este fim. De acordo com os dados obtidos, ressalta-se que em Paço do Lumiar, 
ocorre apenas a coleta convencional de resíduos não havendo coleta seletiva, 
consequentemente a reciclagem não é realizada dentro de padrões mínimos aceitáveis.  

O município de Rosário possui legislação sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, limpeza 
pública e coleta seletiva. A Lei Municipal n° 145/2013 dispõe sobre a instituição do Programa 
de Coleta Seletiva e Reciclagem de lixo no município de Rosário, prevendo que o Poder 
Executivo fica autorizado a implementar a coleta seletiva com a venda dos resíduos 
segregados às empresas locais, e destinação da renda oriunda da venda às pessoas 
cadastradas pelo Programa. Já a Lei Municipal n° 227/2016 autoriza o poder executivo a criar 
o Programa Lixo Reciclado nas escolas da rede pública e privada de ensino do município. 
Contudo, neste Diagnóstico verificou-se que tanto a coleta seletiva quanto o Programa Lixo 
Reciclado são inexistentes no município. 

Em São José de Ribamar, a Lei Ordinária n° 835/2009, estabeleceu o projeto “Lixo 
Consciente, uma Ideia Reciclável”, que visa a realização de campanhas educativas para 
esclarecer a população, inclusive os alunos da rede pública de ensino, sobre a forma correta 
de armazenar o resíduo orgânico e o resíduo reciclável. Já a Lei Ordinária n° 853/2009, tratou 
do uso de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais, definindo que os mesmos 
deveriam acondicionar produtos e mercadorias em embalagens de plástico oxi-biodegradável. 
Entretanto, nenhuma das duas leis citadas está sendo cumprida no município, que promove 
apenas ações de educação ambiental nas escolas municipais, via Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, com foco no ensino de práticas de gerenciamento adequado dos resíduos.  

Em São Luís, a Lei Municipal n° 4.427/2004, instituiu a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos. 
Ainda em 2004, a Lei n° 4.387 instituiu o programa municipal de incentivo à coleta seletiva e 
à reciclagem de resíduos. Entretanto, como será visto neste Diagnóstico, após quase quinze 
anos desde a sanção destas leis, a taxa de coleta de resíduos não é cobrada e a coleta seletiva 
oficial ainda é incipiente na capital do estado, sendo restrita aos Ecopontos instalados em 
2016.  

Ainda em São Luís, a Lei n° 4.653/2006 criou o sistema de gestão sustentável de resíduos da 
construção civil e resíduos volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil no município. Observa-se que o gerenciamento de RCC na capital é 
deficiente, mais detalhes serão apresentados ao longo do presente Diagnóstico. 

Cita-se também o Decreto n° 48.911, de 21 de março de 2017, que regulamentou na capital 
o funcionamento dos Ecopontos como unidades de recebimento de resíduos sólidos oriundos 
de pequenos geradores. Ficou determinado que podem ser entregues nos Ecopontos os 
resíduos recicláveis da construção civil e os resíduos volumosos. Estas unidades devem ser 
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passíveis de licenciamento ambiental e poderão ocupar áreas públicas ou viabilizadas pela 
administração pública, preferencialmente já degradadas por descarte irregular de resíduos, 
desde que observada a legislação de uso e ocupação do solo. 

Por fim, foi criada a Lei n° 6.321, de 27 de março de 2018, que estabelece e organiza o sistema 
de limpeza urbana e de gestão integrada de resíduos sólidos no município de São Luís, e 
define os grandes geradores de resíduos: 

I – os estabelecimentos públicos e privados, de prestação de serviços 
comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos 
caracterizados como resíduos da Classe 2 A, pela NBR 10004, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com geração diária 
superior a 200 l (duzentos litros) por dia; 

II – condomínios de uso comercial ou misto, geradores de resíduos Classe 
2 A, pela NBR 10004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, com geração diária superior a 200 l (duzentos litros) por dia, e; 

III – os estabelecimentos privados, de prestação de serviços comerciais e 
industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados 
como resíduos da Classe 2 B, pela NBR 10004, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, com geração diária superior a 2 m³ (dois 
metros cúbicos) por dia, conforme estabelecido pela Lei Municipal n° 
4.653, de 21 de agosto de 2006. 

Parágrafo Único. O grande gerador é corresponsável pela coleta, 
transporte, gerenciamento, tratamento, destinação final adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos em aterro sanitário 
regularmente licenciado, bem como por danos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos ou rejeitos produzidos pelas empresas 
prestadoras de serviço.  

A referida Lei foi sancionada em março de 2018, assim, no momento em que os dados que 
subsidiaram este Diagnóstico estavam sendo levantados, esta Lei ainda estava em fase de 
implementação pela Prefeitura. Consequentemente, observou-se que muitos dos grandes 
geradores, tanto públicos quanto privados, ainda destinavam os resíduos volumosos 
juntamente com os resíduos domiciliares, os quais eram recolhidos pelo serviço de coleta 
domiciliar, ou seja, estes grandes geradores não estavam pagando pelo serviço de coleta, 
como o previsto na legislação. 

Em síntese, no que tange ao planejamento e à operação dos serviços de limpeza pública, 
embora existam leis municipais instituídas, com raras exceções, ainda são poucas as ações 
implementadas com sucesso no âmbito da gestão municipal dos resíduos sólidos nos 
municípios da RMGSL.  

3.5. Diagnóstico dos resíduos sólidos 

Este item apresentará o diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos 
municípios da RMGSL para todas as tipologias previstas na PNRS. Abordará ainda os 
aspectos que norteiam a gestão nestes municípios, como os planos de resíduos preexistentes 
e os consórcios públicos instituídos para atuar nos serviços de limpeza pública. 

O levantamento da situação dos resíduos sólidos abrangeu todas as tipologias de resíduos 
listadas na PNRS, entretanto, considerando o escopo do Projeto Básico vinculado ao Edital 
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da AGEM, priorizou-se o detalhamento dos resíduos sólidos urbanos, de construção civil e de 
saúde, uma vez que estes são gerados em maiores quantidades e têm maior impacto na 
dinâmica das cidades da RMGSL. 

É importante ressaltar que o questionário sobre a limpeza pública não foi respondido pelo 
gestor designado do município de Icatu, portanto há carência de informações atualizadas para 
este município. A fim de suprir a lacuna de dados oficiais buscou-se levantar as informações 
com o prestador privado de serviços, obtendo-se a cópia do contrato de prestação de serviços 
de limpeza urbana com a empresa Conserv Construções e Serviços Ltda.  

Há que se destacar também que a visita técnica da equipe da Floram ocorreu em todos os 
municípios da RMGSL, sendo que a ausência de alguns dados oficiais pôde ser suprida a 
partir de verificações em campo. 

3.5.1. Planos de resíduos sólidos  

Com o propósito de balizar o planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) 
na RMGSL, foram feitas pesquisas para certificar se os municípios focos deste estudo já 
contavam com um Plano Municipal de Saneamento Básico, um Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e um Código ou Regulamento de Limpeza Urbana (Quadro 
3.17).  

Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) são previstos na Lei do Saneamento 
Básico (Lei n° 11.445/2007), sendo obrigatórios para todos os municípios brasileiros e 
condição para assegurar o recebimento de recursos federais para projetos de saneamento. O 
PMSB deverá contemplar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o 
gerenciamento de resíduos sólidos e a drenagem pluvial.  

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) aborda a gestão 
integrada, ou seja, aquela que prevê a interligação entre as ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento dos serviços de limpeza urbana considerando as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social. Cabe ressaltar que, se o componente 
resíduos sólidos for abordado em PMSBs já existentes, não há necessidade da elaboração do 
PMGIRS. Além disso, o presente Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da RMGSL 
dispensa a necessidade da elaboração do PMGIRS para os 13 municípios da RMGSL. 

O Código ou Regulamento de Limpeza Urbana é um instrumento legal que define quais são 
os serviços de limpeza urbana executados no município bem como as responsabilidades, 
formas de gerenciamento dos resíduos sólidos e sanções aplicáveis pelo manejo inadequado 
dos mesmos.  
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Quadro 3.17 – Instrumentos relativos à gestão dos resíduos nos municípios da RMGSL. 

Município Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos  

Código ou Regulamento 
de Limpeza Urbana 

Alcântara Em elaboração pela 
UFF1 

Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF Não 

Axixá Em elaboração pela UFF 
Sim (protocolado na SEMA) 
Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF 

Não 

Bacabeira Sim (instituído pela Lei 
n° 378/2016) Não Não 

Cachoeira Grande Em elaboração pela UFF Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF Em Elaboração 

Icatu N.I.2 Sim (protocolado na SEMA) N.I. 

Morros Em elaboração pela UFF Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF Em Elaboração 

Paço do Lumiar Sim Sim (protocolado na SEMA) Não 
Presidente Juscelino Sim Não Não 

Raposa 
Sim (instituído pela Lei 

n° 274/2015)  
Em elaboração pela UFF 

Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF N.I. 

Rosário Em elaboração pela UFF 
Em elaboração, integrando o 
PMSB produzido pela UFF e 
outro sem data para entrega 

N.I. 

Santa Rita Não Não Não 

São José de Ribamar Em elaboração pela 
COBRAPE3 

Sim (protocolado na SEMA) 
Em elaboração integrando o 

PMSB produzido pela COBRAPE 
N.I. 

São Luís Sim Não Sim 
1 - Universidade Federal Fluminense; 2 -  Não Informado; 3 - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. 

Fonte: FLORAM (2018).  

Observa-se no Quadro 3.17 que estão sendo elaborados os PMSBs de Alcântara, Axixá, 
Cachoeira Grande, Morros, Raposa e Rosário, incluindo a vertente resíduos sólidos. Trata-se 
de um Termo de Execução Descentralizada (TED) assinado em 2017 entre a Fundação 
Nacional da Saúde (FUNASA) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) para a elaboração 
de Planos Municipais de Saneamento Básico em 190 municípios com população abaixo de 50 
mil habitantes, nos Estados do Maranhão e Espírito Santo.  

Além disso, notam-se PMSBs e PMGIRS já elaborados ou em elaboração. É importante 
esclarecer que estes Planos, caracterizam o planejamento de soluções individualizadas por 
município, não abordando aspectos intermunicipais da gestão de resíduos, fundamentais em 
Regiões Metropolitanas, e que serão abordados neste PGIRS. Assim, o presente Plano 
poderá propor soluções complementares aos planos municipais, com base na possibilidade 
de consorciamento público e/ou compartilhamento de equipamentos e unidades 
(infraestrutura).  

Quanto ao Código de Limpeza Urbana, apenas o município de São Luís possui este 
instrumento norteador do gerenciamento de resíduos sólidos. 
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3.5.2. Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos 

No Maranhão, destaca-se o Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste 
Maranhense (CONLESTE), do qual 12 municípios da RMGSL são associados, exceto 
Alcântara, conforme divisão territorial apresentada no Quadro 3.18.  

O CONLESTE é um consórcio multifinalitário, incluindo os serviços de saneamento básico, 
entretanto, não promove a gestão regional ou intermunicipal de resíduos sólidos apesar de 
recentes tentativas neste sentido. É importante esclarecer que a maioria dos gestores, 
inclusive de São Luís, informou que seus municípios não integram este consórcio no que tange 
à gestão de resíduos haja visto que, de fato, não existe gestão consorciada de resíduos sólidos 
na RMGSL. 

Quadro 3.18 – Municípios que integram o Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste 
Maranhense (CONLESTE). 

Divisão Territorial do CONLESTE Municípios da RMGSL que 
integram o CONLESTE Finalidade do Consórcio 

Território da Cidadania Lençóis 
Maranhenses Munim 

Axixá 

Multifinalitário (educação, cultura, turismo, 
agricultura, pesca, segurança alimentar, saúde 
e saneamento, desenvolvimento social e das 

comunidades tradicionais). 

Bacabeira 
Cachoeira Grande 

Icatu 
Morros 

Presidente Juscelino 
Rosário 

Território da Cidadania Vale do 
Itapecuru Santa Rita 

Território da Ilha de Maranhão 

Paço do Lumiar 
Raposa 

São José de Ribamar 
São Luís 

Fonte: http://conlestema.lwsite.com.br/ 

Ressalta-se que, na etapa de planejamento, o CONLESTE poderá ser considerado como uma 
das possibilidades para efetivação da gestão consorciada na RMGSL, uma vez que apresenta 
três facilidades, citadas a seguir: 

 O consórcio já está instituído; 

 Abrange praticamente todos os municípios da RMGSL; 

 A finalidade de saneamento básico já está prevista no estatuto social. 

Portanto, o aproveitamento deste consórcio intermunicipal poderá assegurar celeridade, já 
que evitaria a articulação política e a burocracia para a formalização de um novo consórcio 
público voltado à melhoria da gestão de resíduos sólidos na RMGSL. 

3.5.3. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

O diagnóstico dos RSU foi estruturado seguindo o ciclo do gerenciamento dos resíduos 
sólidos, a saber: geração, coleta convencional, tratamento e disposição final. Esta análise é 
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complementada por um recorte que aborda a coleta seletiva e a cadeia da reciclagem na 
RMGSL. Posteriormente, é feita uma breve análise dos aspectos econômicos da gestão de 
RSU. 

Os RSU são compostos pelos resíduos domiciliares gerados nas residências e pelos resíduos 
da limpeza urbana oriundos dos serviços de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, 
poda, capina, limpeza de praias e de feiras.  

Como alguns municípios da RMGSL possuem população rural predominante e existem 
características de urbanização (asfaltamento, iluminação pública, serviços de saneamento 
incluindo a coleta de resíduos e comércio estabelecido) em certas localidades classificadas 
como rurais pelo IBGE, este item abordará os resíduos sólidos domiciliares de áreas rurais, 
aqui denominados Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), além dos RSU. Esta junção também 
se justifica pelo compartilhamento dos equipamentos, quando há prestação de serviços nas 
áreas rurais. 

3.5.3.1. Titularidade dos serviços de limpeza pública 

O Quadro 3.19 apresenta os órgãos municipais responsáveis pela limpeza pública bem como 
os titulares na prestação dos serviços, nos municípios da RMGSL. 

Com exceção de São Luís, onde há o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, observa-se a 
inexistência de secretarias ou órgãos específicos atuantes com limpeza pública e gestão de 
resíduos sólidos nos outros 12 municípios da RMGSL. Portanto, os serviços de limpeza 
municipal são realizados por outras secretarias, como as Secretarias de Obras, Infraestrutura 
e Administração. 

É importante esclarecer que a gestão realizada por órgão não específico, dedicado também a 
outras atividades, prejudica a limpeza pública, uma vez que não há foco na resolução dos 
problemas relacionados aos resíduos sólidos, além da divisão de corpo técnico e recursos 
financeiros para a prestação de serviços de naturezas distintas.  

Em Alcântara, Bacabeira, Morros, Presidente Juscelino e Santa Rita, a prestação dos serviços 
de limpeza pública está sendo realizada pelas próprias secretarias responsáveis pela limpeza. 
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Quadro 3.19 – Órgão municipal responsável pelos serviços de limpeza pública nos municípios da RMGSL. 

Municípios Órgão responsável pela limpeza pública Prestador de Serviço 

Alcântara Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Pública e 
Urbanismo 

Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Pública e 
Urbanismo 

Axixá Secretaria de Administração e Infraestrutura M. P. D. Reis e Cia. 
Bacabeira Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
Cachoeira 
Grande Secretaria de Administração LA Construções e Empreendimentos 

Icatu Secretaria de Administração Conserv Construções e Serviços 

Morros Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, mas existe 
contrato com cooperativa para locação de materiais e 

disponibilização de mão de obras  

Paço do Lumiar Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e 
Transportes 

RO Ambiental (coleta e disposição final) 
BBrasil (limpeza da feira do Maiobão) 

Presidente 
Juscelino Secretaria de Administração 

Secretaria de Administração (varrição e capina) 
 Secretaria de Infraestrutura (coleta, transporte e 

disposição final) 

Raposa Secretaria de Infraestrutura 
 (Departamento de Limpeza) 

W.R. Comércio e Construção (coleta) 
CGA Titara (disposição final) 

Rosário Secretaria de Obras 
CGA Titara (coleta domiciliar, comercial e disposição 

final)  
Prefeitura (varrição, poda e capina) 

Santa Rita Secretaria de Obras e Infraestrutura Secretaria de Obras e Infraestrutura 
São José de 
Ribamar Secretaria de Obras e Serviços Públicos Ciano Soluções Ambientais (coleta e varrição) 

Phoenix (poda, capina e roçagem) 

São Luís Comitê Gestor de Limpeza Urbana 

São Luís Engenharia Ambiental (coleta, varrição e 
capina) 

Instituto Municipal da Paisagem Urbana (poda) 
CGA Titara (disposição final) 

Fonte: FLORAM (2018). Questionário aplicado aos municípios. 

Diante destes dados (Quadro 3.19), é possível notar a participação expressiva do segmento 
privado na prestação dos serviços de limpeza pública, ocorrendo em oito municípios da 
RMGSL, a saber: Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, Paço do Lumiar, Raposa, Rosário, São 
José de Ribamar e São Luís.  

A importância do segmento privado no gerenciamento de resíduos se justifica pela 
necessidade de alocação de recursos financeiros e pessoais, nem sempre disponíveis nas 
prefeituras municipais. Além disso, já é consenso no meio técnico que alguns serviços, como 
a operação de aterros sanitários, dentre outros, resultam em gestão mais eficiente e menos 
problemática quando realizados pelo setor privado. 

No município de Rosário, a coleta de resíduos domiciliares e comerciais é realizada pela 
Central de Gerenciamento Ambiental Titara sem ônus para o município até janeiro de 2020, 
como uma das condicionantes da licença de operação da empresa.  

Em São Luís, a empresa São Luís Engenharia Ambiental S/A (SLEA) venceu a concorrência 
dos serviços de limpeza urbana municipal (exceto poda), em 2011 e, em 01/06/2012 assinou 
o contrato de concessão administrativa (Contrato n° 046/2012) com a Prefeitura de São Luís 
por um período de 20 anos, até 2031. A poda de árvores na capital é realizada pelo Instituto 
Municipal da Paisagem Urbana (IMPUR). 

Nos demais municípios em que a prestação de serviço é privada, os contratos seguem os ritos 
da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei n° 8.666/93), com vigência de 
até de cinco anos. 
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3.5.3.2. Fiscalização municipal 

Como visto acima, excetuando-se São Luís, os municípios da RMGSL não possuem órgãos 
instituídos específicos para a gestão de resíduos sólidos, estando as atividades relativas à 
limpeza pública e ao manejo de resíduos sólidos distribuídas nas Secretarias Municipais de 
Administração, Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente. 

Assim, cabe a estas respectivas secretarias as funções de gerenciar e fiscalizar a execução 
dos serviços por empresas terceirizadas. No caso da prestação direta pelas secretarias, há 
um prejuízo das atividades de fiscalização, quando existentes, que fica a cargo das secretarias 
de meio ambiente ou da própria secretaria que executa o serviço. 

As atividades de fiscalização em relação a limpeza pública municipal, podem ser divididas em 
dois tipos de ações, a saber: 

 Fiscalização do(s) prestador(es) de serviços de limpeza pública; 

 Fiscalização das condutas da população ou usuários do sistema de limpeza pública; 

 Fiscalização dos prestadores de coleta, tratamento e disposição final de resíduos de 
serviços de saúde, da construção civil e de indústrias, dentre outros. 

A fiscalização das atividades do titular da limpeza pública visa verificar se os serviços estão 
de acordo com os instrumentos cabíveis, tais como contratos, códigos ou regulamentos de 
limpeza urbana e planos operacionais. Neste sentido, a fiscalização da regularidade da coleta 
em relação aos itinerários e horários estabelecidos assegura à população a prestação 
adequada do serviço.  

Geralmente, essa fiscalização é realizada pela secretaria responsável pela limpeza pública, 
entretanto, nos municípios onde não há prestação privada, como em Alcântara, Bacabeira, 
Morros, Presidente Juscelino e Santa Rita, não é recomendável que o prestador do serviço 
fiscalize a própria atuação. Cita-se ainda o papel fiscalizador do cidadão pelos serviços 
prestados, independente da titularidade pública ou privada. 

Já a fiscalização das condutas dos munícipes tem caráter educativo, inicialmente, e punitivo, 
caso necessário, objetivando certificar que a população está respeitando os horários da coleta 
de resíduos, bem como se não está havendo lançamento inadequado de resíduos de 
quaisquer tipologias. Este tipo de fiscalização pode ser realizado pelo órgão titular da limpeza 
pública e/ou pela secretaria municipal de meio ambiente.  

Vale ressaltar que nos municípios da RMGSL há problemas relacionados à regularidade dos 
serviços de coleta aliados à disposição inadequada de resíduos sólidos em áreas urbanas dos 
municípios da Ilha de Maranhão e, principalmente, nas áreas rurais dos municípios do 
continente. Portanto, quando não há itinerários, frequência e turnos de coleta definidos, a 
população desconhece ou desobedece aos horários estabelecidos para dispor seus resíduos 
nas áreas externas dos domicílios e, consequentemente há o acúmulo de resíduos nas ruas, 
calçadas, e terrenos baldios. 

Cabe destacar ainda a fiscalização de empresas privadas que atuam com coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos da construção civil, de saúde, industriais, de serviços 
de saneamento, dentre outras. Tal fiscalização deve ser realizada pelos órgãos ambientais 
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municipais e estaduais. 

Durante as visitas técnicas e aplicação de questionários, notou-se que os municípios da 
RMGSL praticamente não possuem estruturas fiscalizatórias e punitivas, especialmente no 
continente e, mesmo nos municípios da Ilha, a fiscalização é precária, exceto em São José de 
Ribamar, como será detalhado a seguir. 

Em Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita os gestores 
não informaram se há atividades de fiscalização da disposição inadequada de resíduos. Na 
Secretaria de Infraestrutura de Santa Rita, foi informado que não há levantamento de pontos 
de descarte inadequado no município, mas que os empregados da coleta são instruídos a 
educar a população caso percebam a recorrência do descarte incorreto de resíduos. 

Em Alcântara, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente elaborou um Plano de Trabalho para 
delimitar as atividades a serem desenvolvidas durante o quadriênio de 2017 a 2020, incluindo 
as ações de educação ambiental e fiscalização. De acordo com este instrumento, a 
fiscalização deverá ocorrer semanalmente, todas as sextas-feiras, seguindo as reclamações 
e denúncias. Contudo, neste Plano, as ações de fiscalização estão concentradas em outros 
temas relacionados ao meio ambiente, em detrimento da gestão de resíduos sólidos e da 
limpeza pública. Em visita à referida secretaria, os técnicos informaram que a fiscalização da 
disposição inadequada de resíduos sólidos é feita, no entanto, não foram apresentados os 
comprovantes de reclamações e denúncias vindas da população nem a sequência de ações 
tomadas pelos municípios. Além disso, a equipe de campo observou áreas com disposição 
inadequada de resíduos neste município.  

De forma similar à fiscalização observada em Alcântara, no município de Axixá, a própria 
Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura promove a fiscalização, porém também 
não mostrou os comprovantes de reclamações e denúncias feitas pela população nem a 
sequência de ações tomadas pelos municípios. 

Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de 
Bacabeira informaram que há uma equipe de fiscais ambientais no município, porém estes 
não atuam na temática resíduos sólidos. Assim, quando a equipe da Prefeitura localiza pontos 
de disposição inadequada de resíduos sólidos o gerente da limpeza pública é contatado para 
que seja feita a remoção destes resíduos e o encaminhamento para o lixão municipal, sem 
quaisquer ações de educação ambiental que possam colaborar com a eliminação da origem 
do problema. Também foi informado que não há canais de denúncia via internet ou telefone, 
ou seja, é necessário que o cidadão se desloque até os órgãos da Prefeitura para formalização 
presencial da queixa/denúncia. 

Em Paço do Lumiar, o fiscal municipal informou que os técnicos realizam o acompanhamento 
e levantamento dos pontos de descarte inadequado de resíduos domiciliares e de construção 
civil; entretanto, não apresentou o modus operandi para lidar com essa situação, recorrente 
nos municípios. Também foi informado pelo fiscal que não há meios para o cidadão fazer 
reclamações ou denúncias remotamente, sendo necessário o comparecimento na sede da 
Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. 

O município de Raposa também não possui estrutura fiscalizatória e punitiva. No 
Departamento de Terras e Habitação da Secretaria de Infraestrutura, a equipe de campo foi 
informada que a administração municipal está aguardando o novo Código de Posturas ser 
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aprovado para estabelecer estrutura adequada para ações de fiscalização da disposição 
inadequada de resíduos sólidos. Segundo o responsável da WR Construções, titular dos 
serviços de limpeza pública, os moradores dirigem-se à sede da empresa para realizar 
reclamações e denúncias. Após ser informada sobre pontos de acúmulo de resíduos na 
cidade, a empresa inclui estes locais na agenda semanal e faz a remoção dos resíduos, 
utilizando uma pá carregadeira e o caminhão basculante.  

Dentre os municípios da RMGSL, destaca-se positivamente o modus operandi na fiscalização 
em São José de Ribamar, ainda que o município sofra dos mesmos problemas, comuns aos 
outros municípios da Ilha de Maranhão, como a disposição inadequada de resíduos em áreas 
urbanas. Percebeu-se certa coordenação de ações entre a fiscalização ambiental e a equipe 
de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Assim, quando há alguma 
reclamação e/ou denúncia relacionadas à disposição ilegal de resíduos, os educadores 
ambientais vão ao local, juntamente com o fiscal ambiental, para confirmar a procedência e, 
ao mesmo tempo, sensibilizar a população acerca da importância do manejo e disposição 
correta dos resíduos sólidos. 

Em São Luís, a fiscalização do gerenciamento de resíduos é precária. De acordo com o 
Comitê Gestor de Limpeza Urbana, o município está organizando o sistema de fiscalização 
conforme a Lei Municipal n° 6.321/2018, que estabeleceu a definição dos grandes geradores 
de resíduos. Além disso, os cidadãos podem realizar quaisquer reclamações e denúncias 
sobre limpeza pública e gerenciamento de resíduos através da Central de Atendimento do 
Comitê Gestor de Limpeza Urbana (o número para contato é o 0800 098 1636). 

Portanto, com exceção de São José de Ribamar, nos demais municípios da RMGSL não há 
estrutura e mecanismos definidos no que se refere à fiscalização dos serviços de limpeza 
urbana e às condutas dos usuários, o que compromete a qualidade dos serviços, bem como 
os aspectos sanitários e estéticos dos municípios.  

3.5.3.3. Geração de RSU 

A mensuração ou estimativa da geração de RSU é importante para nortear o pré-
dimensionamento das unidades de gerenciamento de resíduos sólidos, no âmbito deste 
PGIRS. 

Neste contexto, vale esclarecer que a responsabilidade pelo levantamento das informações 
sobre geração e coleta de resíduos é do titular da limpeza pública. Entretanto, verificou-se 
neste Diagnóstico a inexistência de rotinas de mensuração ou estimativa por parte dos órgãos 
municipais e/ou prestadores de serviços de limpeza pública nos municípios não atendidos por 
aterro sanitário, onde há controle da pesagem dos resíduos coletados. 

Para estimar a quantidade de RSU gerada, normalmente são empregadas taxas de geração 
per capita associadas a faixas de população dos municípios, cujos valores são extraídos de 
documentos oficiais do Governo Federal ou da literatura especializada em resíduos sólidos.  

Entretanto, optou-se pela não utilização de taxas de geração per capita, uma vez que há um 
debate no meio técnico que considera que a adoção destas pode implicar em erros 
significativos nas estimativas de geração de resíduos, especialmente nos municípios de 
pequeno porte, com população rural predominante, onde as taxas reais são bem inferiores às 
definidas na bibliografia nacional. Nesses municípios, o baixo desenvolvimento do comércio 
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reflete em menor consumo de produtos e, consequentemente, em menor geração de resíduos. 
Além disso, é comum no meio rural um maior aproveitamento dos resíduos orgânicos e de 
embalagens, resultando em menor geração de resíduos disponíveis para o sistema de coleta, 
quando existente. 

Portanto, esta opção se justifica pela situação demográfica da RMGSL, composta por maioria 
de municípios com população inferior a 50.000 habitantes e predominantemente rural. Além 
disso, o contexto econômico do estado do Maranhão, especialmente neste momento de crise 
no país, reflete diretamente no consumo de produtos e, por conseguinte, na geração de 
resíduos sólidos.  

Com o objetivo de suprir a lacuna de dados existentes na gestão dos municípios e subsidiar 
o planejamento da gestão dos resíduos na Região, foram empregadas duas metodologias 
para a estimativa de geração de RSU, baseadas na pesagem em aterro sanitário ou na coleta 
de resíduos, descritas a seguir. 

Antes de apresentar as metodologias, vale destacar a importância de estimativas de geração 
mais condizentes com a realidade, na ausência de pesagem dos resíduos, uma vez que os 
contratos de limpeza pública são normalmente baseados na massa de resíduos coletados 
(tonelada ou quilo). Logo, na ausência de estimativas precisas é comum observar custos 
elevados nos contratos estabelecidos entre as prefeituras e empresas privadas, resultantes 
da adoção de taxas de geração imprecisas ou da definição de valores sem o estabelecimento 
de quaisquer critérios.  

 Metodologia com base na pesagem em aterro sanitário 

Para os municípios de Raposa, Rosário, São José de Ribamar e São Luís, que atualmente 
dispõem seus resíduos no aterro sanitário Titara, a taxa per capita de coleta de RSU foi 
estimada com base na associação entre a pesagem na balança do aterro sanitário e a 
população atendida pelo serviço de coleta.  

Desta relação, foi calculada uma taxa de geração per capita da população atendida, que será 
extrapolada para toda a população urbana dos quatro municípios citados. 

 Metodologia com base nos dados da coleta de resíduos sólidos urbanos 

Para os demais municípios (Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, 
Paço do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita) foram calculadas estimativas de geração 
de RSU considerando os dados específicos da coleta de resíduos, além de visitas nos lixões 
municipais para cubar as caçambas dos caminhões coletores, com o uso de trena, levantando-
se as seguintes informações:  

 Bairros, localidades e população atendida; 
 Número de caminhões coletores; 
 Capacidade da caçamba de cada equipamento, incluindo taxas de compactação dos 

caminhões compactadores; 
 Frequência da coleta na semana; 
 Frequência da coleta no dia, para cada caminhão;  
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 Nível de resíduos nas caçambas em cada viagem. 

Com esses dados estimou-se uma taxa per capita para a população atendida, que foi 
extrapolada para toda a população urbana dos nove municípios listados.  

Observa-se que nesta estimativa pode haver erros relacionados às aferições feitas no dia 
específico da visita aos lixões, principalmente com relação ao nível de preenchimento das 
caçambas dos caminhões, que varia ao longo da semana, em função do itinerário e da 
frequência de coleta. Ou seja, ainda que se tenha levantado junto aos motoristas, dados sobre 
a prestação dos serviços realizados em todos os dias da semana, é possível que o 
dimensionamento esteja errado. 

Dessa forma, para uma caracterização detalhada e precisa dos resíduos, considerando 
inclusive os efeitos da sazonalidade, seria necessário um tempo maior para análises, o que 
extrapolaria o prazo deste Diagnóstico. Porém, como já abordado, esta metodologia produzirá 
resultados mais precisos que a adoção de taxas de geração per capita de RSU conforme 
valores previstos na literatura nacional.  

O Quadro 3.20 apresenta as taxas de coleta per capita de RSU estimadas para os municípios 
da RMGSL, as quais foram calculadas a partir das metodologias descritas. É importante 
esclarecer que as taxas se referem ao serviço de coleta, devendo ser realizados ajustes para 
o cálculo das taxas de geração de RSU.  

Quadro 3.20 – Taxas de coleta per capita de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) estimadas para os municípios da 
RMGSL. 

Município Taxa média de coleta per 
capita de RSU (kg/hab./dia) 

Continente  

Alcântara 0,52 

Axixá 0,53 

Bacabeira 0,55 

Cachoeira Grande 0,48 

Icatu 0,41 

Morros 0,60 

Presidente Juscelino 0,47 

Rosário 0,52 

Santa Rita 0,50 

Ilha de Maranhão  

Paço do Lumiar 0,67 

Raposa 0,54 

São José de Ribamar 0,70 

São Luís 0,72 

Fonte: FLORAM (2018). 

Observa-se no Quadro 3.20, que as taxas de coleta per capita de RSU variaram de 0,41 a 
0,60 kg/hab.dia nos municípios do continente e, que estiveram acima de 0,67 kg/hab./dia para 
os três maiores municípios da Ilha de Maranhão.   

Quanto ao município de São Luís, a estimativa atual da taxa de coleta de resíduos 
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domiciliares, de 0,72 kg/hab./dia, praticamente se iguala à taxa calculada para 2015, a partir 
de dados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), que foi de 0,73 
kg/hab./dia, porém é inferior às taxas de 2014 e 2010, conforme mostra o Quadro 3.21. 

Quadro 3.21 – Taxas de coleta per capita de resíduos domiciliares em São 
Luís, entre 2010 e 2018. 

Ano População Coleta diária de RSU 
(t) 

Taxa de coleta diária per 
capita de RSU (kg/hab./dia) 

2010 966.989 815 0,84 

2014 1.064.197 803,05 0,75 

2015 1.073.893 780,97 0,73 

2018 1.091.868 790,00 0,72 

            Fonte: SEMOSP (2015); COMITÊ GESTOR DE LIMPEZA URBANA (2018). 

Observa-se ainda a redução de 25 toneladas por dia na coleta e, possivelmente na geração 
de resíduos, entre 2010 e 2018, apesar do crescimento populacional de 124.879 habitantes 
neste período. Tal redução está associada à desaceleração gradual da economia nacional e 
maranhense desde então, dentre outros motivos (Quadro 3.21). 

Ainda com relação a São Luís, cabe esclarecer que o valor médio da coleta diária atual foi 
obtido junto ao Comitê Gestor de Limpeza Urbana, se tratando, portanto, de dados precisos 
sobre a pesagem de resíduos em aterro sanitário. Além disso, este valor considera a coleta 
domiciliar e dos resíduos gerados nos serviços de varrição, poda e capina, limpeza de feiras, 
mercados e praias, componentes do RSU.  

Portanto, as 790 toneladas coletadas diariamente e a taxa per capita equivalente, de 0,72 
kg/hab./dia, expressam a realidade da coleta de RSU (domiciliar e limpeza pública) em São 
Luís. Estes valores estão significativamente abaixo dos valores associados à coleta de RSU 
nas demais capitais estaduais brasileiras, se justificando pelos seguintes motivos:  

 O contexto econômico maranhense, independente da crise financeira do país, já é um 
fator que influencia na baixa geração de resíduos no estado e na capital; 

 A crise atual se soma à realidade econômica ludovicense, sendo evidenciada na 
redução de coleta (e geração) entre 2010 e 2018, conforme já abordado; 

 Existência de déficit na coleta de RSU em São Luís. 

O déficit na coleta de RSU em São Luís ficou evidente durante a realização deste Diagnóstico, 
a partir da observação de muitos pontos de lançamento inadequados de resíduos sólidos na 
capital, alguns com quantidade elevada de resíduos. Outros trabalhos, como o Diagnóstico 
realizado recentemente pela Omega Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente apontou 
a existência de 490 pontos de lançamento inadequado de resíduos dentro do município.  

Durante o presente Diagnóstico (Floram), observou-se o serviço de raspagem e coleta 
eventual dos resíduos em algumas áreas, vários dias após o lançamento inadequado, o que 
não deixa de configurar um déficit na coleta diária dos resíduos gerados na capital 
maranhense. 
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Este problema do déficit da coleta evidenciado pelo número significativo de pontos de 
lançamento inadequados de resíduos foi observado nos quatro municípios da Ilha de 
Maranhão. É importante esclarecer ainda que a maioria destas áreas compartilha o 
lançamento de RSU e RCC, sendo que em alguns locais, a quantidade de resíduos da 
construção civil e volumosos é expressivamente superior àquela de resíduos sólidos urbanos.  

Sendo assim, para definir as taxas de geração per capita de RSU nos quatro municípios da 
Ilha (Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís), foram acrescidos 
percentuais às taxas de coleta per capita de RSU, visando incluir os resíduos que são gerados 
diariamente, mas não são coletados nesta mesma frequência. 

Vale ressaltar ainda que, no caso de São José de Ribamar, os resíduos de poda e capina não 
estão sendo destinados para o sistema com pesagem (aterro sanitário), o que impossibilitou 
a mensuração das quantidades de resíduos geradas nestes dois serviços.  

Por fim, ressalta-se que para que a limpeza pública ocorra adequadamente, é importante que 
haja coordenação de ações com base em três pilares: prestação do serviço, educação 
ambiental e fiscalização. Portanto, o problema do lançamento inadequado de RSU e RCC em 
áreas urbanas dos municípios da Ilha de Maranhão não pode ser caracterizado apenas como 
uma deficiência da prestação do serviço (coleta), mas também como um fato decorrente da 
fiscalização precária e da falta de educação ambiental e sanitária de uma parcela expressiva 
da população. 

O Quadro 3.22 apresenta as taxas de geração per capita de RSU empregadas para a 
estimativa de geração de resíduos. 

Quadro 3.22 – Taxas de geração per capita de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) estimada para os municípios da RMGSL. 

Município Taxa média de geração per 
capita de RSU (kg/hab./dia) 

Continente  

Alcântara 0,52 

Axixá 0,53 

Bacabeira 0,55 

Cachoeira Grande 0,48 

Icatu 0,41 

Morros 0,60 

Presidente Juscelino 0,47 

Rosário 0,52 

Santa Rita 0,50 

Ilha de Maranhão  

Paço do Lumiar 0,77 

Raposa 0,62 

São José de Ribamar 0,81 

São Luís 0,85 

Fonte: FLORAM (2018). 

Visando estimar a geração de resíduos domiciliares em áreas rurais, considerou-se que a 
população rural tem o potencial de gerar 0,41 kg/habitante/dia de Resíduos Sólidos 
Domiciliares (RSD), com variação da geração em função do tamanho da população rural do 
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município (Quadro 3.23). Nota-se que, coincidentemente, este valor superior adotado para a 
geração em área rural se iguala à menor taxa de geração per capita em área urbana, referente 
ao município de Icatu (Quadro 5.12). 

Quadro 3.23 – Taxa de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares 
(RSD) em áreas rurais por faixas de população. 

Tamanho da população rural 
(habitantes) 

Taxa de geração per capita de resíduos 
sólidos domiciliares rurais (kg/hab./dia)  

Menor que 5 mil 0,33 
Entre 5 e 10 mil 0,37 
Acima de 10.000 0,41 

Fonte: FLORAM (2016).  Modificado de PNSB (2000) apud SEMARH (2010). 
 

Assim, a geração de RSU e RSD (rural) foi estimada a partir das seguintes fórmulas: 

Geração diária de Resíduos Sólidos Urbanos 

𝐺𝑅𝑆𝑈 =
𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑠𝑢  𝑥 𝑃𝑈

1000
 

Onde: GRSU = Geração diária de Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia); 

           TGPCrsu = Taxa de Geração Per Capita de RSU (kg/hab./dia); 

           PU = População Urbana (n° de habitantes);  

           1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

 

Geração diária de Resíduos Sólidos Domiciliares Rural (RSD) 

𝐺𝑅𝑆𝐷𝑟 =
𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑠𝑑  𝑥 𝑃𝑅

1000
 

Onde: GRSDr = Geração diária de Resíduos Sólidos Domiciliares Rural (t/dia); 

           TGPCrsd = Taxa de Geração Per Capita de RSD Rural (kg/hab./dia); 

           PR = População Rural (n° de habitantes);  

           1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

O Quadro 3.24 apresenta a geração diária de resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos 
sólidos domiciliares em áreas rurais (RSD) nos treze municípios da RMGSL, totalizando, 
respectivamente, 1.143,83 e 113,19 toneladas. A soma destes dois componentes totaliza uma 
geração diária de 1.257,02 toneladas. 

Destaca-se como maior gerador o município de São Luís, com 901,44 t/dia, seguido por São 
José de Ribamar e Paço do Lumiar, com 144,04 e 106,72 t/dia, respectivamente. 
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É importante observar também a geração majoritária de resíduos rurais em Alcântara, 
Bacabeira, Icatu, Morros e Presidente Juscelino, enquanto em Axixá a geração urbana e rural 
pode ser considerada igual. Ainda que as taxas de geração per capita na área rural sejam 
menores que as urbanas, o predomínio de população rural reflete na maior geração nestas 
áreas.  
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Quadro 3.24 – Geração diária de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) nos municípios da Região Metropolitana da 
Grande São Luís. 

Municípios População Urbana (habitantes) 
Taxa de geração 

per capita de RSU 
(kg/hab./dia) 

Geração 
diária de 

RSU (t/dia) 

População 
Rural 

(habitantes) 

Taxa de geração 
per capita de RSD 

(kg/hab./dia) 

Geração 
diária de 

RSD (t/dia) 

Geração 
diária de 

RSU+RSD 
 (t/dia) 

Alcântara 6.347 0,52 3,32 15.326 0,41 6,28 9,61 
Axixá 4.937 0,53 2,61 7.038 0,37 2,60 5,21 
Bacabeira 3.798 0.55 2,09 13.255 0,41 5,43 7,52 
Cachoeira Grande 4.009 0,48 1,93 4.921 0,33 1,62 3,55 
Icatu 8.341 0,41 3,38 18.494 0,41 7,58 10,96 
Morros 7.286 0,60 4,37 11.996 0,41 4,92 9,29 
Paço do Lumiar 117.118 0,77 90,69 39.098 0,41 16,03 106,72 
Presidente Juscelino 4.518 0,47 2,14 8.138 0,37 3,01 5,15 
Raposa 19.548 0,62 12,05 11.315 0,41 4,64 16,69 
Rosário 24.861 0,52 12,93 17.453 0,41 7,16 20,08 
Santa Rita 17.092 0,50 8,55 19.998 0,41 8,20 16,75 
São José de Ribamar¹ 152.738 0,81 123,17 50.913 0,41 20,87 144,04 
São Luís 1.031.303 0,85 876,61 60.565 0,41 24,83 901,44 
Total RMGSL 1.401.896 - 1.143,83 278.509 - 113,19 1.257,02 
Fonte: IBGE (2017).  
1: Para São José de Ribamar a distribuição de população urbana e rural conforme taxas de urbanização (23%) e ruralização (77%) do último censo do IBGE implicaria em uma estimativa equivocada 
da geração, uma vez que esta distribuição percentual já não reflete a realidade do município, dado o crescimento expressivo da população urbana desde 2010. Portanto, pela falta de dados e pela 
similaridade com o município de Paço do Lumiar, adotou-se 75% de população residindo em áreas urbanas para fins de estimativa de geração de RSU. 
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3.5.3.4. Caracterização gravimétrica 

A caracterização gravimétrica é um procedimento realizado a partir da pesagem de cada 
componente (ou fração) dos RSUs, a fim de conhecer a proporção destes em relação ao peso 
total de uma amostra definida. 

Os componentes mais comuns são matéria orgânica, metais ferrosos (ferro e aço) e não 
ferrosos (alumínio e cobre), papel e papelão, plásticos variados e vidros. A matéria orgânica 
é composta pelos restos de frutas, verduras e legumes, que são passíveis de decomposição 
através de processos de compostagem. Já os papéis, papelão, plásticos, metais e vidros 
podem ser reaproveitados e reciclados industrialmente. 

Na composição dos RSUs também se encontram rejeitos, materiais sem possibilidade de 
aproveitamento que devem, portanto, ser dispostos em aterros sanitários, tais como: papel 
higiênico, couro, trapo, borracha, osso, cerâmica e agregado fino. 

No Brasil, por exemplo, aproximadamente 51% dos resíduos são constituídos de matéria 
orgânica, com elevado potencial para compostagem, desde que devidamente separados dos 
materiais recicláveis como plástico, papel/papelão, vidro e metais, que juntos representam 
aproximadamente 32% dos resíduos.  

Conforme abordado no seminário de lançamento deste PGIRS, não serão realizadas 
caracterizações gravimétricas dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios da 
RMGSL, pelos seguintes motivos: 

 No Termo de Referência da AGEM não há uma previsão clara solicitando a realização 
do procedimento, ainda que este tema tenha que ser abordado de forma indireta; 

 A caracterização gravimétrica é uma atividade que pode ser realizada pelo titular da 
limpeza pública, por empresários que desejam atuar no segmento de reciclagem e/ou 
compostagem ou em estudos acadêmicos, ou seja, quando há uma necessidade 
definida; 

 Para que os procedimentos de caracterização gravimétrica apresentem resultados 
precisos, é necessário que haja representatividade espacial (vários bairros) e temporal, 
em período que extrapola o prazo do contrato, portanto, caracterizações realizadas no 
âmbito do diagnóstico produziriam resultados não confiáveis. 

 Em cidades onde há certa complexidade na gestão de resíduos, com atuação de 
catadores de resíduos que atuam nas ruas, bairros e comércio, carroceiros, catadores 
organizados em associações que coletam em estabelecimentos comerciais e 
sucateiros, dentre outros, há vários destinos para os resíduos recicláveis, sendo que a 
atuação destes atores se caracteriza como um fator que influencia no resultado de uma 
gravimetria, podendo subestimar a quantidade de recicláveis no destino final, local onde 
normalmente se realiza o procedimento de caracterização gravimétrica. 

Portanto, ficou acordado com a AGEM que para o Diagnóstico seriam levantadas as 
caracterizações existentes nos municípios (dados secundários) e, na etapa de planejamento, 
será apresentada uma metodologia clara para o cálculo da gravimetria como sugestão para 
os titulares da limpeza pública executarem, caso necessário. 

Dentre os municípios da RMGSL, apenas São Luís possui registro de caracterização 
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gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos. Durante o Diagnóstico apurou-se que haveria 
dados de uma gravimetria dos resíduos de Rosário, entretanto, este trabalho não foi 
disponibilizado para a equipe da Floram. 

Em um estudo publicado por SILVA et al. (2018), foram apresentados dados da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas (SEMOSP) referentes à gravimetria dos RSU coletados em 2015, 
em São Luís, conforme ilustra o gráfico da Figura 3.12. 

 
Figura 3.12 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de São Luís, em 2015. 
Fonte: SILVA et al. (2018). 

Do total de RSU gerados, 47,2% correspondem à matéria orgânica e 4,4% aos resíduos de 
poda, totalizando 51,6% de resíduos potencialmente compostáveis, o que justifica a previsão 
de uma Unidade de Compostagem na capital, durante o planejamento da gestão (Figura 3.12).  

Observa-se ainda que a cidade de São Luís possui um volume relevante de materiais 
recicláveis e reaproveitáveis, correspondendo aproximadamente 30,2% dos RSUs coletados, 
excluídos os vidros que, atualmente não possuem mercado viável para reciclagem. Desta 
forma, também deve ser prevista uma Unidade de Triagem de Resíduos em São Luís. 

Cabe salientar que a previsão de unidades para gerenciamento de resíduos sólidos não deve 
ser definida considerando apenas a característica qualitativa dos resíduos, mas também 
devem ser observados os aspectos quantitativos, além do mercado existente para a 
comercialização dos resíduos. 

Por fim, os dados mostram que 10,23% dos resíduos sólidos urbanos da capital são rejeitos, 
que, em tese, deveriam ser os únicos materiais enviados para aterro sanitário (Figura 3.12). 

3.5.3.5. Acondicionamento dos resíduos sólidos 

De acordo com a NBR 12.980 (ABNT, 1993) o acondicionamento é o ato ou efeito de embalar 
os resíduos sólidos para seu transporte. A seguir listam-se os principais aspectos relacionados 
à importância do acondicionamento dos resíduos: 

 Prepara os resíduos para a coleta; 
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 Evita acidentes; 

 Evita proliferação de vetores de doenças; 

 Reduz o impacto visual e olfativo. 

Para que o acondicionamento dos resíduos seja feito de forma adequada é importante 
destacar o papel da administração municipal no estabelecimento de leis ou instrumentos que 
regulem a limpeza pública e definam as responsabilidades, como o Código de Limpeza 
Urbana. Cita-se ainda a necessidade constante de ações de educação e conscientização 
ambiental voltadas aos munícipes, associadas à fiscalização.  

Quando há coleta seletiva municipal, o que não ocorre nos municípios da RMGSL, a legislação 
pode estabelecer cores para os sacos plásticos e recipientes rígidos como contêineres e 
outros, a fim de facilitar a diferenciação dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. 
Entretanto, este tipo de definição só faz sentido quando ocorre coleta seletiva porta a porta no 
município. 

Também é importante que o poder público e/ou o titular da coleta estabeleçam mecanismos 
de divulgação dos horários da prestação do serviço nos bairros e ruas das cidades, além de 
assegurar a regularidade, para que a população disponha seus resíduos em horário adequado 
para a coleta. Durante a visita técnica nos municípios da RMGSL, observaram-se algumas 
situações em que cidadãos disponibilizaram os resíduos pouco após a prestação do serviço, 
fazendo com que estes ficassem acondicionados nas calçadas por 24 horas ou mais, expostos 
às intempéries e ação de cachorros, gatos e urubus, dentre outros animais. 

Em alguns municípios, evidenciou-se o uso de tambores metálicos de 200 litros ou recipientes 
plásticos para o acondicionamento de resíduos em canteiros centrais e nos estabelecimentos 
comerciais, além do uso de cestos suspensos em residências e comércios. 

Entretanto, há locais sem dispositivos para o acondicionamento correto dos resíduos, com a 
disposição das sacolas de lixo nas ruas, calçadas e canteiros. O problema relacionado à esta 
prática é que a ação de animais em busca de alimentos, combinada com o vento e a chuva, 
causam o rompimento dos sacos e o espalhamento dos resíduos nas vias e canteiros das 
cidades, conforme as figuras seguintes. 

  
Figura 3.13 e Figura 3.14 – Animais se alimentando de resíduos orgânicos em Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Este problema não se restringe aos resíduos domiciliares, mas também aos resíduos gerados 
em estabelecimentos comerciais, inclusive em São Luís, como será abordado no item 
referente aos resíduos de comércio e prestadores de serviços. 

Além disso, em São Luís, observou-se o baixo nível de conteneirização para resíduos 
domiciliares e comerciais, quando comparado aos dados de outras capitais estaduais. Sabe-
se que o uso de contêineres retarda a coleta e depende de adaptações nos caminhões 
coletores, entretanto, evita os problemas descritos acima. 

O Anexo I que integra o Volume III desta consolidação do PGIRS apresenta as figuras sobre 
o acondicionamento de resíduos sólidos urbanos nos municípios da RMGSL. 

3.5.3.6. Coleta e transporte dos resíduos sólidos 

O Quadro 3.25 apresenta a caracterização quantitativa da coleta de resíduos sólidos urbanos 
nos municípios da RMGSL bem como o déficit da coleta, calculado pela diferença entre a 
geração total de resíduos e a quantidade coletada. 

Quadro 3.25 – Caracterização quantitativa da coleta de resíduos nos municípios da Região Metropolitana da 
Grande São Luís. 

Município Geração total 
(t/dia) 

Coleta diária 
(t/dia) 

Déficit de 
coleta (t/dia) 

Déficit 
percentual 

Percentual 
Urbano 

Atendido 

Percentual 
Rural 

Atendido 
 Alcântara 9,61 4,75 4,86 51% 100%  N.I. (7%) 

 Axixá 5,21 3,43 1,78 34% 100%  N.I. (50%) 

 Bacabeira 7,52 7,50 0,02 0,31% 100% 100% 

 Cachoeira Grande 3,55 1,93 1,62 46% 100% 0% 

 Icatu 10,96 3,38 7,58 69% N.I. (100%) 0% 

 Morros 9,29 4,37 4,92 53% 70% 0% 

 Paço do Lumiar 106,72 105,18 1,53 1,44% 81% N.I. 

 Presidente Juscelino 5,15 2,14 3,01 58% 90% 0%  

 Raposa 16,69 13,51 3,18 19% N.I. N.I. 

 Rosário 20,08 13,16 6,92 34% 100% 23% 

 Santa Rita  16,75 9,80 6,95 41% 100% 65% 

 São José de Ribamar 144,04 142,80 1,24 0,86% 100% N.I. 

 São Luís 901,44 790,00 111,44 12% 100% 99% 
Total RMGSL 1.257,02 1.101,96 155,06 12% - - 

Fonte: FLORAM (2018).  

Diariamente, são coletadas 1.101,96 toneladas de resíduos nos treze municípios da RMGSL, 
enquanto a geração de RSU é de 1.257,02 toneladas. Portanto, o déficit diário de resíduos 
não coletados na região, é de 155,06 toneladas. Nota-se que o déficit percentual de coleta na 
RMGSL, de 12%, acompanhou o de São Luís, em função do porte do município. 

Observa-se um déficit de coleta acima de 45% nos municípios de Alcântara, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros e Presidente Juscelino, nos quais não há coleta em área rural ou a 
abrangência é pequena, como ocorre em Alcântara, onde a coleta atende somente 7% da 
população rural. 
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Em Axixá, Rosário e Santa Rita, os déficits são elevados (entre 34 e 41%), porém são menores 
que nos municípios citados no parágrafo anterior, uma vez que nestes três, há coleta de 
resíduos em parte da zona rural. 

Nos municípios de Bacabeira, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar observam-se 
déficits de coleta abaixo de 20%, sendo mínimo em Paço do Lumiar e São José de Ribamar. 
Entretanto, como não há pesagem dos resíduos de poda e capina coletados nestes dois 
municípios, há um certo erro no cálculo, já que os pontos de lançamento inadequado de 
resíduos evidenciam prováveis déficits superiores aos calculados. Além disso, a dificuldade 
de caracterizar áreas urbanas e rurais nos municípios de Paço do Lumiar e São José de 
Ribamar impossibilita uma informação precisa dos percentuais de área rural atendidas nos 
dois municípios. 

Em São Luís observa-se um déficit diário de coleta de 111,44 toneladas, equivalente a 12% 
da geração de resíduos. Este déficit elevado comprova o lançamento inadequado de resíduos 
em áreas urbanas, fato este já abordado no início do item (3.5.3.3). Além disso, é importante 
considerar que, apesar do gestor municipal ter informado que a coleta atende 99% da área 
rural, durante o diagnóstico foram visitadas áreas que não são atendidas, o que evidencia uma 
cobertura menor que a informada. 

O Quadro 3.26 apresenta o número de empregados e a quantidade de equipamentos 
utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos nos municípios da RMGSL, totalizando 594 
empregados e 101 caminhões. A seguir, será apresentada a caracterização do serviço de 
coleta de resíduos destes municípios. 

Quadro 3.26 – Número de empregados e equipamentos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos nos 
municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município 
Número de 

empregados na 
coleta 

Quantidade de 
caminhões Tipo de caminhão 

Alcântara 6 2  1 compactador e 1 basculante 
Axixá 4 1  1 basculante 
Bacabeira 8 2  1 compactador e 1 basculante 
Cachoeira Grande 4 1  1 basculante 
Icatu 4 1  1 basculante 
Morros 8 2  1 compactador e 1 basculante 
Paço do Lumiar 26  9 5 compactadores e 4 basculantes 
Presidente Juscelino 4 2  2 basculantes 
Raposa 16  3 1 compactador e 2 basculantes 
Rosário 5 1  1 compactador 
Santa Rita 28 7  7 basculantes 
São José de Ribamar 126 12 8 compactadores e 4 basculantes 
São Luís 355 58 38 compactadores e 19 basculantes 
Total RMGSL 594 101 58 compactadores e 43 basculantes 

Fonte: FLORAM (2018). 
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 Alcântara 

A coleta de RSU no município de Alcântara é realizada pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Limpeza Pública e Urbanismo, que conta com um (01) caminhão compactador 
de 6,0 m³ (que é alugado pela Prefeitura) e um caminhão basculante de 12,0 m³, obtido por 
meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para destinar os resíduos para o 
lixão municipal (Figura 3.15 e Figura 3.16). 

Na prática apenas um dos veículos é utilizado, já que o outro é empregado para outros usos 
dentro do município. Atualmente, a coleta está sendo realizada pelo caminhão basculante do 
PAC, já que o compactador está quebrado. Assim, para a realização mais frequente da coleta, 
três (03) pessoas são empregadas. Se considerarmos o uso eventual de dois (02) caminhões, 
com as respectivas guarnições, são necessárias até seis (06) pessoas na coleta, sendo (02) 
dois motoristas e quatro (04) coletores. 

Na área urbana, a coleta tem alcance de 100%, sendo realizada de segunda a sábado, nos 
períodos da manhã e tarde, atendendo os seguintes bairros: Centro, Caravelas, Cema, Cocó 
da Ema, Mangueiral, Mercês, Praia, Vila Airton e Vila Murici.  

Na zona rural, a coleta tem alcance de 7% da população, sendo realizada uma vez por 
semana, no Povoado Oitiua, que conta com população de 813 habitantes, e numa escola 
municipal localizada no povoado Agrovila Peru. 

Os moradores informaram que a coleta não ocorre regularmente em algumas ruas do 
município. Além disso, como há déficit de atendimento na área rural, a equipe de campo 
observou alguns pontos com lançamento inadequado de resíduos, apresentados no Anexo II 
presente no Volume III da consolidação do PGIRS. 

   
Figura 3.15 e Figura 3.16 – Caminhão compactador e caminhão basculante utilizados na coleta de RSU em 
Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Alcântara, também há coleta dos resíduos gerados no Centro de Lançamento de Alcântara 
(CLA), que ocorre em dias alternados (segunda, quarta e sexta) e feita por caminhão 
carroceria fixa do próprio CLA, conforme Figura 3.17. Da mesma forma, os resíduos comuns 
gerados no Porto do Cujupe, administrado pela Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (EMAP), são coletados por uma camionete e dispostos no lixão municipal de 
Alcântara, juntamente com os resíduos da coleta municipal e os resíduos do CLA.  
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Figura 3.17 – Caminhão com carroceria fixa do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Portanto, no município são coletadas, em média, 4,75 toneladas de resíduos por dia, 
distribuídas da seguinte forma: 

 Coleta Domiciliar: 3,75 toneladas (79%); 

 Coleta do CLA: 0,82 toneladas (17%); 

 Coleta do Porto do Cujupe: 0,18 tonelada (4%). 

Observa-se que a contribuição do CLA é significativa, correspondendo a 17% da coleta. 
Conforme dados oficiais disponibilizados pelo CLA, estimam-se novecentos (900) servidores 
na guarnição de Alcântara, sendo quatrocentos (400) residentes no município e cento e vinte 
(120) residentes na vila Tapireí, todos contribuindo com a geração de resíduos domiciliares.  

 Axixá 

A coleta de RSU no município de Axixá é realizada pela empresa M. P. D. Reis e Cia., que 
utiliza um (01) caminhão basculante de 12,0 m³, com quatro (04) empregados, sendo (03) três 
coletores e o motorista. São coletadas cerca de 3,43 toneladas de resíduos por dia, os quais 
são dispostos no lixão municipal.  

Na área urbana, a coleta tem alcance de 100%, segundo o gestor do município, sendo 
realizada de segunda a sábado, nos períodos da manhã e tarde. 

Na zona rural, a coleta tem alcance de 50,27% da população, sendo realizada três vezes na 
semana no período matutino, atendendo os povoados Monte Alegre, Rui Vaz, Santa Rosa e 
Veneza, que possuem juntos uma população de 3.538 habitantes. 

A população informou que a coleta não ocorre regularmente em algumas ruas. Além disso, 
como o serviço não é realizado em todo o município, a equipe de campo observou um local 
no Povoado Sapucaia com lançamento inadequado de resíduos, apresentado no Anexo II. 

 Bacabeira 

A coleta de RSU no município de Bacabeira é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e 
Urbanismo, que conta com dois (02) caminhões coletores, sendo um (01) compactador de 
10,0 m³ e um (01) basculante de 12,0 m³, obtidos com recursos do PAC. 

Na prática apenas o caminhão compactador é utilizado, já que o do PAC é alocado para outros 
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usos dentro do município, sendo usado esporadicamente para a coleta. Portanto, na coleta 
frequente, são empregadas quatro (04) pessoas. Considerando o uso eventual de dois (02) 
caminhões com as respectivas guarnições, são empregadas até oito (08) pessoas na coleta, 
sendo (02) dois motoristas e seis (06) coletores.  

O caminhão compactador (Figura 3.18 e Figura 3.19) foi adquirido em maio de 2015, através 
de convênio com a FUNASA e coleta, em média, 7,71 toneladas de resíduos por dia, que são 
destinados ao lixão municipal.  

Segundo o gestor 100% da população urbana e rural do município é atendida, esta informação 
foi confirmada pela população nos bairros e localidades visitados na fase de campo deste 
Diagnóstico, sendo a coleta de resíduos distribuída da seguinte forma: 

 Segunda, quarta e sexta: Sede, José Pedro, Perizes de Baixo, Perizes de Cima, Santa 
Quitéria, São Cristovão, São Pedro e Vila Cearese;  

 Terça, quinta e sábado: Parte da zona rural, incluindo o Italuís (CAEMA). 

  
Figura 3.18 e Figura 3.19 – Caminhão compactador utilizado na coleta de RSU em Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Cachoeira Grande 

A coleta de RSU no município de Cachoeira Grande é realizada pela empresa LA Construções 
e Empreendimentos, que utiliza um (01) caminhão basculante de 6,0 m³, com quatro (04) 
empregados, sendo (03) três coletores e o motorista. As Figura 3.20 e Figura 3.21 apresentam 
o caminhão basculante utilizado, que coleta diariamente cerca de 1,93 toneladas de resíduos, 
que são dispostos no lixão municipal. 

O serviço é realizado de segunda a sábado em 100% da área urbana, nos seguintes bairros: 
Centro, Ana Maria, Pedreira, Saudade, Torre de Chumbo, Vila Lindão, Vila Tonhão. De acordo 
com o motorista a coleta ocorre pela manhã, com duas idas ao lixão neste turno. Não há coleta 
na zona rural do município. 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         148 

 

  
Figura 3.20 e Figura 3.21 – Caminhão basculante utilizado na coleta de RSU em Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Icatu 

A coleta de RSU no município de Icatu é realizada pela Conserv Construções e Serviços, que 
utiliza um (01) caminhão basculante de 5,0 m³, que coleta diariamente cerca de 3,38 toneladas 
de resíduos, que são dispostos no lixão municipal. A guarnição é composta por quatro (04) 
empregados, sendo (03) três coletores e o motorista, que realizam a coleta de segunda a 
sábado, apenas na área urbana. Nestes dias, o serviço ocorre pela manhã, com duas idas ao 
lixão neste turno.  

Como o serviço não é realizado na zona rural, a equipe de campo observou alguns pontos de 
lançamento inadequado de resíduos no Povoado Jacareí dos Pretos e na estação rodoviária, 
em área urbana, apresentados no Anexo II. 

A Figura 3.22, mostra o momento da destinação dos resíduos no lixão, no qual a caçamba do 
caminhão está coroada, isto é, com resíduos acima do nível máximo, o que pode causar 
problemas de espalhamento de resíduos nas vias do município durante o transporte. 

  
Figura 3.22 – Caminhão basculante utilizado na coleta de RSU em Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Morros 

A coleta de RSU no município de Morros é realizada pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, embora exista um contrato com uma cooperativa para locação de materiais e 
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disponibilização de mão de obra para a realização do serviço. São utilizados dois (02) 
caminhões coletores, sendo um (01) compactador de 8,0 m³ e um (01) basculante de 10,0 m³, 
apresentados na Figura 3.23 e na Figura 3.24. São empregadas oito (08) pessoas, sendo (02) 
dois motoristas e seis (06) coletores, que coletam cerca de 4,37 toneladas de resíduos por 
dia, os quais são dispostos no lixão do município. 

A coleta é realizada apenas na área urbana, com atendimento de 70% da população. O serviço 
é prestado de segunda a sábado nos períodos da manhã e da tarde, com duas idas ao lixão, 
por cada caminhão, no dia. A coleta atende os seguintes bairros: Centro, Evangelistas, Campo 
de Aviação, Lagoa, Peixinho, Santa Cruz, Una dos Moraes, Una Grande e Vargem. 

   
Figura 3.23 e Figura 3.24 – Caminhão compactador e caminhão basculante utilizados na coleta de RSU em 
Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Paço do Lumiar 

A coleta de RSU no município de Paço do Lumiar é realizada pela empresa RO Ambiental, 
que utiliza sete (07) caminhões coletores, sendo cinco (05) compactadores de 10,0 m³ e dois 
(02) basculantes de 12,0 m³, apresentados nas Figura 3.25 e Figura 3.26. São empregadas 
vinte e seis (26) pessoas na coleta, sendo sete (07) motoristas e dezenove (19) coletores, que 
coletam diariamente cerca de 105,19 toneladas de resíduos, os quais são dispostos no lixão 
do município. 

A coleta é realizada em toda a zona urbana e na maior parte da zona rural, seguindo um 
itinerário estabelecido, mas que não foi apresentado à equipe de campo da Floram. No 
Maiobão, o serviço é realizado diariamente, enquanto nos outros bairros da zona urbana, a 
coleta é feita três vezes por semana. Já nos bairros da zona rural, a coleta é realizada duas 
vezes na semana.  

Os bairros não atendidos pelo serviço são Abdalla, Bob Kenedy, Thiago Aroso e Vila do Povo, 
estando os quatro localizados em áreas predominantemente rurais e com as vias de acesso 
intransitáveis. 

O supervisor da RO Ambiental informou que os caminhões não acessam algumas ruas no 
período chuvoso, porque ficam intransitáveis. Ele afirmou ainda que a empresa tem prejuízos 
constantes com manutenções dos equipamentos, que frequentemente quebram devido às 
péssimas condições das vias no município. 
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Um dado que chama atenção é a pequena quantidade de empregados envolvidos na coleta 
de resíduos domiciliares em Paço do Lumiar, que soma vinte e seis (26) pessoas, e é menor 
que a do município de Santa Rita, onde há vinte e oito (28) funcionários. Quando comparado 
a São José de Ribamar, onde são empregadas cento e vinte e seis (126) pessoas, percebe-
se o déficit de mão de obra em Paço do Lumiar. 

Este déficit é compensado pelo número de viagens que os caminhões coletores fazem ao lixão 
municipal, alguns realizando até três (03) viagens por dia, ou mais. Em uma das visitas ao 
lixão, um motorista informou que tinha acabado de fazer sua última viagem no dia, dentre 
quatro (04) realizadas.  

  
Figura 3.25 e Figura 3.26 – Caminhão compactador e caminhão basculante utilizados na coleta de RSU em Paço 
do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Presidente Juscelino 

A coleta de RSU no município de Presidente Juscelino é realizada pela Secretaria de 
Infraestrutura, que possui dois (02) caminhões basculantes de 5,0 m³. Entretanto, um 
caminhão funciona como titular e o outro como reserva, com uso simultâneo esporádico. São 
empregadas quatro (04) pessoas na coleta, sendo um (01) motorista e três (03) coletores. O 
caminhão basculante (Figura 3.27) faz quatro (04) viagens no dia para o lixão do município, 
coletando e dispondo 2,14 toneladas de resíduos por dia, em média.  
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Figura 3.27 – Caminhão basculante utilizado na coleta de RSU em Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A coleta é realizada apenas na área urbana, atendendo cerca de 90% desta. O serviço é 
prestado diariamente nos períodos da manhã e da tarde, conforme itinerário apresentado na 
Figura 3.28. Além desses locais, o motorista do caminhão informou que a coleta também 
atende os bairros de Tororromba e Vila Brasil. 

 
Figura 3.28 – Itinerário de coleta de resíduos no município de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Raposa 

A coleta de RSU no município de Raposa é realizada pela empresa W.R. Comércio e 
Construção, que utiliza três (03) caminhões coletores, sendo um (01) compactador de 10,0 m³ 
e dois (02) basculantes de 12,0 m³, apresentados na Figura 3.29 e Figura 3.30. São 
empregadas dezesseis (16) pessoas na coleta, sendo três (03) motoristas e treze (13) 
coletores que, coletam diariamente cerca de 13,51 toneladas de resíduos, que são dispostos 
no aterro sanitário Titara, em Rosário.  

É importante informar que os veículos coletores percorrem diariamente cerca de 160 km entre 
a ida e a volta até o aterro, não fazendo uso da Estação de Transbordo (ET) do Parque Vitória 
(localizada em São José de Ribamar), o que aumenta as despesas e os prejuízos relacionados 
à coleta.  
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Figura 3.29 e Figura 3.30 – Caminhão compactador e caminhão basculante utilizados na coleta de RSU em 
Raposa. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A coleta é realizada em toda a zona urbana e em parte da zona rural de acordo com o itinerário 
descrito a seguir, sendo que os roteiros e horários são divulgados à população por meio de 
redes sociais: 
 

 Diariamente: Av. 1 da Piramide, Av. 2 da Piramide, Vila Bom Viver, Av. São Sebastião, 
Av. Cafeteira, Av. Principal, Mercado da Praia, Vila Garrancho, Rua Travessa da Paz, 
Porto do Braga, Rua da Paz, Rua da Gloria, Rua da Lavanderia, Rua do Campo, Rua 
Boa Esperança;  

 Segunda, quarta e sexta: Inhauma, Pantoja, Maresia, Juçara, Banhuca, Jardim das 
Oliveiras, Itapeua e Vila Laci;  

 Terça, Quinta e Sábado: Boa Esperança, Farol, Ruy Palhano, Condomínio Atlantic 1 
& 2, Domingão Da Sorte;  

Apesar dos bairros Cumbique e Itapeua constarem no itinerário disponibilizado aos 
moradores, a população residente nas duas localidades afirma não ser assistida pela coleta. 
As seguintes localidades, povoados e bairros também não são atendidos: Alto da Base, 
Assentamento Oliveira, Loteamento Jardim Tropical, Loteamento Verde Mar, Primirim e todas 
as quatorze (14) ilhas localizadas no município de Raposa. 

Ressalta-se ainda que, durante o diagnóstico, observou-se que o município de Raposa é 
predominantemente rural e que muitas vias ficam intransitáveis no período chuvoso. Desta 
forma, a coleta de resíduos nas áreas onde os caminhões não conseguem acessar é realizada 
por meio de carroças, que os conduzem até os veículos coletores. 

 Rosário  

Conforme já abordado, a coleta de resíduos domiciliares e comerciais em Rosário é realizada 
pela Central de Gerenciamento Ambiental Titara sem ônus para o município até janeiro de 
2020, como uma das condicionantes da licença de operação da empresa. 

Cerca de 13,16 toneladas de resíduos são coletadas diariamente e então destinados para o 
aterro sanitário Titara, que é operado pela própria Central de Gerenciamento Ambiental Titara, 
em Rosário. 

Na prestação do serviço, a equipe da CGA Titara disponibiliza apenas um (01) caminhão 
coletor compactador de 15m³ (Figura 3.31) com a respectiva guarnição, totalizando cinco (05) 
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empregados. A coleta ocorre diariamente na zona urbana e duas vezes por semana nos 
povoados de São Miguel e São Simão, que juntos contam com cerca de 4.000 habitantes, 
equivalendo a 23% da população rural de Rosário, estimada em 17.453 habitantes.  

Este déficit também pode ser observado pela comparação com a prestação do serviço em 
municípios de portes semelhantes, como Raposa e Santa Rita. Enquanto em Rosário utiliza-
se apenas um (01) caminhão compactador, em Raposa são usados (01) compactador e dois 
(02) basculantes e em Santa Rita, sete (07) basculantes estão envolvidos nos serviços de 
coleta. 

A população informou que a coleta não ocorre regularmente em muitas ruas e que o serviço 
não abrange todo o município (zona urbana e rural). Consequentemente, a equipe observou 
vários pontos de lançamento resíduos no município, apresentados no Anexo II. 

  
Figura 3.31 – Caminhão compactador utilizado na coleta de RSU em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Santa Rita 

A coleta de RSU no município de Santa Rita é realizada pela Secretaria de Obras e 
Infraestrutura, que utiliza sete (07) caminhões basculantes com capacidades entre 5,0 e 6,0 
m³. São empregadas vinte e oito (28) pessoas na coleta, sendo sete (07) motoristas e vinte e 
um (21) coletores. Nota-se um elevado número de empregados na coleta, superior aos 
municípios de Raposa e Paço do Lumiar. 

O serviço é realizado em toda a zona urbana e em parte da zona rural, com alcances 
respectivos, de 100% e 67%. Diariamente são coletadas cerca de 9,80 toneladas de resíduos, 
que são destinados para o lixão municipal. 

A seguir apresenta-se o itinerário estabelecido da coleta de resíduos sólidos urbanos:  

Diariamente: Avenida Principal, comércios do centro, hospital, matadouro e mercado público;  

Segunda, quarta e sexta: Zona urbana, incluindo a Sede, Gonçalo e Cinco Estrelas. 

Terça, Quinta e Sábado: Zona rural, contemplando os povoados de Alto de Fátima, Areias, 
Carema, Centrinho, Cai Coco, Fé em Deus e Pedreiras. 
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De acordo com o encarregado da limpeza pública, o serviço ainda não abrange toda a zona 
rural do município devido à dificuldade de acessar algumas localidades. Os povoados não 
atendidos são: Cedro, Marengo, Nova Vida, Olho D’água, Papagaio, Porto Alegre e Santiago. 

Nas comunidades quilombolas Pedreiras e Fé em Deus, os moradores afirmaram que a coleta 
é regular, ocorrendo nas terças e sábados. Observou-se que as duas comunidades são muito 
limpas, e apenas um ponto de descarte inadequado de resíduos foi constatado na comunidade 
Pedreiras. 

Além disso, os moradores dos bairros Alto de Fátima, Bahia e Céu Azul, informaram que é 
comum a utilização de resíduos orgânicos como adubo ou alimentos para os animais. A Figura 
3.32 apresenta um dos sete caminhões basculantes utilizados para a coleta de RSU no 
município. 

  
Figura 3.32 – Caminhão basculante utilizado na coleta de RSU em Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 São José de Ribamar 

A coleta de RSU em São José de Ribamar é realizada pela empresa Ciano Soluções 
Ambientais, que utiliza doze (12) caminhões, sendo quatro (04) basculantes e oito (08) 
compactadores (Figura 3.33 e Figura 3.34), e são empregados cento e vinte e seis (126) 
trabalhadores na coleta. 

A Figura 3.35 apresenta o plano de coleta de resíduos, com realização diária no centro e três 
vezes por semana nos bairros e localidades. A Figura 3.36 mostra a legenda do plano citado, 
possibilitando a identificação na figura anterior dos dias e horários da coleta nos bairros do 
município.  

Em média, são coletadas diariamente em São José de Ribamar cerca de 142,80 toneladas de 
RSU, valor obtido pela pesagem na balança do aterro sanitário Titara, nos meses de fevereiro 
a maio de 2018, distribuídas no Quadro 3.27.  
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Quadro 3.27 – Distribuição da coleta de RSU em São José de Ribamar. 

Origem dos Resíduos Coleta diária (t/dia) Representação 
percentual  

Coleta domiciliar e comercial 109,25 76,5% 
Praias 9,23 6,5% 
Limpeza de vias e logradouros 24,32 17% 
Total 142,80 100% 
Fonte: CIANO (2018).  

Os resíduos coletados são enviados para a Estação de Transbordo (ET) localizada no bairro 
Parque Vitória, de onde são transferidos para carretas que os destinam ao aterro sanitário 
Titara, em Rosário, a 65 km de distância. A referida ET será caracterizada ainda neste item 
de coleta de resíduos. 

  
Figura 3.33 e Figura 3.34 – Caminhão compactador utilizado na coleta de RSU em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.35 – Plano de coleta de resíduos sólidos do município de São José de Ribamar. 
Fonte: CIANO (2018)  
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Figura 3.36 – Legenda do plano de coleta de resíduos sólidos do município de São José de Ribamar. 
Fonte: CIANO (2018). 

 São Luís 

Em São Luís, a coleta de RSU é realizada pela São Luís Engenharia Ambiental (SLEA), porém 
os dados utilizados nesta caracterização foram disponibilizados pelo Comitê Gestor de 
Limpeza Urbana. 

São empregadas trezentas e cinquenta e cinco (355) pessoas na coleta, com o uso de 
cinquenta e sete (57) veículos, sendo trinta e oito (38) caminhões compactadores e dezenove 
(19) basculantes, que promovem a coleta nas praias do município, dentre outros locais (Figura 
3.37 e Figura 3.38). 

Na capital, são coletadas em média diariamente cerca de 790 toneladas de RSU, valor obtido 
pela pesagem na balança do aterro sanitário Titara, nos primeiros meses de 2018, distribuídas 
no Quadro 3.28. 
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Quadro 3.28 – Distribuição da coleta de RSU em São Luís. 

Origem dos Resíduos Coleta diária (t/dia) Representação percentual  

Domiciliares e Comerciais 677,67 86,7% 

Praias 21,33 2,7% 

Feiras e Mercados 20,00 2,5% 

Capina 60  7,6% 

Poda 4,0 0,5% 

Total 790,00 100% 

Fonte: COMIITÊ GESTOR DE LIMPEZA URBANA (2018).  

De acordo com o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a coleta possibilita atendimento total na 
área urbana (100%) e cerca de 99% da área rural, atendendo os seguintes povoados: 
Coqueiro, Coquilho, Estiva, Maracanã, Pedrinhas, Quebra Pote, República, Vila Nova e Vila 
Sarney. Contudo, a equipe de campo verificou que estes povoados não são atendidos 
integralmente pela coleta. 

O serviço ocorre diariamente nos períodos da manhã, tarde e noite. Alguns bairros da capital 
são atendidos na segunda, quarta e sexta-feira, enquanto outros, na terça, quinta e sábado. 
Já o comércio e áreas centrais são atendidos diariamente. 

Como já abordado anteriormente, São Luís apresenta valores de geração, coleta de RSU e 
taxas per capita significativamente abaixo dos valores observados nas demais capitais 
estaduais brasileiras, justificados pela crise econômica brasileira, contexto regional e déficit 
de coleta. 

Os caminhões coletores transportam os resíduos até a estação de transbordo da Ribeira, onde 
funcionou o aterro da Ribeira. Nesta estação, cuja caracterização será apresentada a seguir, 
os resíduos são transferidos para carretas, que os transportam até o aterro sanitário Titara, 
em Rosário, distante 49 km do transbordo. 

  
Figura 3.37 e Figura 3.38 – Caminhão compactador utilizado nos serviços de coleta de RSU no município de São 
Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Transferência dos RSU 

A Estação de Transbordo (ET) é a unidade onde se faz a transferência dos RSU dos veículos 
coletores para caminhões e carretas com maior capacidade volumétrica de carga, os quais 
promovem o transporte dos resíduos até o aterro sanitário. 
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As ETs são previstas nos sistemas de gerenciamento de resíduos quando a distância entre o 
centro “geométrico” da coleta de resíduos e o aterro sanitário é superior a 25 km, 
especialmente em municípios com geração elevada de RSU. Portanto, estas unidades se 
justificam pela redução dos custos associados ao transporte de resíduos, uma vez que 
diminuem o número de viagens e a distância total percorrida no transporte de RSU até a 
disposição final. 

Como o único aterro sanitário em operação na RMGSL é o aterro Titara, localizado em 
Rosário, a utilização de ETs se justifica, pelo fato de reduzir os custos associados à coleta e 
ao transporte dos resíduos de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís, 
municípios com as maiores gerações de resíduos da região metropolitana e cujas distâncias 
ao aterro existente (Titara) são superiores às distâncias dos municípios do continente.  

Portanto, atualmente, os RSU coletados diariamente na capital maranhense (cerca de 790 
toneladas) são transportados para uma ET localizada na área do antigo aterro da Ribeira. 
Após o transbordo, as carretas enviam os resíduos para o aterro sanitário Titara, distante de 
49 km da ET, aproximadamente.  

A operação da ET da Ribeira é contínua, ou seja, funciona por 24 horas, ininterruptamente, 
com o transbordo dos resíduos dos caminhões coletores compactadores para caçambas com 
capacidade volumétrica de 55 m³, transportando quantidade de resíduos equivalentes a quatro 
(04) caminhões compactadores (Figura 3.39 e Figura 3.40). 

  
Figura 3.39 e Figura 3.40 – Transferência de resíduos na Estação de Transbordo da Ribeira, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em São José de Ribamar também há uma estação de transbordo, localizada no Parque 
Vitória. A unidade, que entrou em operação no dia 1° de fevereiro de 2018, foi construída para 
atender os municípios de Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, entretanto, 
atualmente recebe apenas os resíduos coletados em São José de Ribamar. 

A estação de transbordo é composta por balança, fosso de descarregamento por gravidade, 
prédio administrativo, oficina mecânica e tanque de abastecimento. A unidade foi projetada 
para operar com descargas simultâneas de até dois caminhões coletores para um caminhão 
caçamba com capacidade entre 50 e 60 m³, com capacidade diária de 220 toneladas, o que 
é suficiente para atender a demanda dos três municípios.  
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Após a entrada do caminhão coletor na ET, ocorre a pesagem do mesmo em balança 
rodoviária, a fim de registrar a massa de resíduos coletada. Depois, o caminhão sobe a rampa 
de acesso ao patamar superior da unidade, em marcha à ré. A transferência dos resíduos 
ocorre por gravidade, através do fosso de descarregamento, que permite a descarga 
simultânea de até dois caminhões coletores nas caçambas (Figura 3.41 e Figura 3.42). 

  
Figura 3.41 e Figura 3.42 – Transferência de resíduos na Estação de Transbordo Parque Vitória, em São José 
de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.3.7. Limpeza Pública 

 Varrição, poda e capina 

Os serviços de varrição, poda e capina integram as atividades de limpeza urbana nos 
municípios, exigindo geralmente maior demanda por empregados que os serviços de coleta 
de resíduos domiciliares. 

A varrição consiste no ato de varrer os resíduos acumulados nas calçadas, sarjetas e praças, 
evitando o acúmulo excessivo de resíduos, influenciando no aspecto estético das cidades. 

A poda das árvores e arbustos é empregada para algumas funções, por isso é classificada da 
seguinte forma: 

 Poda de formação é empregada para substituir os mecanismos naturais para inibir as 
brotações laterais e para conferir à árvore crescimento ereto e à copa, altura que 
permita o livre trânsito de pedestres de veículos;  

 Poda de limpeza é empregada para evitar que a queda de ramos mortos coloque em 
risco a integridade física das pessoas e do patrimônio público e particular, bem como 
para evitar o emprego de agrotóxicos no meio urbano e que a permanência de ramos 
danificados comprometa o desenvolvimento sadio das árvores; 

 Poda de emergência, a mais traumática para a árvore e para a vida urbana, é 
empregada para remover partes da árvore que colocam em risco a integridade física 
das pessoas e do patrimônio público ou particular; 

 Poda de adequação é empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre 
equipamentos urbanos e a arborização. É motivada pela escolha inadequada da 
espécie, pela não realização da poda de formação e, principalmente, por alterações do 
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uso do solo, do subsolo e do espaço aéreo. 

A capina consiste na remoção de gramíneas, matos e ervas daninhas que crescem nas vias, 
sarjetas, praças e terrenos baldios com o intuito de restabelecer melhores condições de 
drenagem pluvial no terreno e evitar o mau aspecto das vias públicas. 

 Caracterização operacional dos serviços de varrição, poda e capina 

O Quadro 3.29 apresenta a caracterização dos serviços de varrição, poda e capina nos 
municípios da RMGSL, identificando o titular na prestação dos serviços, o número de 
empregados, os locais de destinação dos serviços e a frequência de realização. 

Quadro 3.29 – Caracterização dos serviços de varrição, poda e capina dos municípios da Região Metropolitana 
da Grande São Luís. 

Município Responsabilidade pelos 
serviços 

Número de 
empregados na 

varrição 

Número de 
empregados na 
poda e capina 

Disposição final dos 
resíduos gerados no 
serviço de limpeza 

Alcântara Secretaria de Infraestrutura, 
Limpeza Pública e Urbanismo 23  17 na capina  

Poda esporádica 
Terrenos baldios e 

Lixão Municipal 
Axixá M. P. D. Reis e Cia. 5 N.I. Lixão Municipal 

Bacabeira Secretaria de Infraestrutura e 
Urbanismo 15 Lixão Municipal 

Cachoeira Grande LA Construções e 
Empreendimentos 8 4 na poda  

4 na capina Lixão Municipal 

Icatu Conserv Construções e Serviços N.R. (5) N.R. N.R. 

Morros Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos 10   12 na poda e 

capina Lixão Municipal 

Paço do Lumiar RO Ambiental 17 Lixão Municipal 
Presidente 
Juscelino Secretaria de Administração 12  4 na poda  

15 na capina Lixão Municipal 

Raposa WR Comércio e Construção  12 17 na poda e 
capina Aterro Sanitário 

Rosário Secretaria de Obras 24 Terrenos Baldios 

Santa Rita Secretaria de Obras e 
Infraestrutura 8 

27 na capina e 
roçada 

2 na poda 
Lixão Municipal 

São José de 
Ribamar 

Ciano Soluções Ambientais e 
Phoenix (varrição) 

Phoenix (Poda e capina) 
 

29  
6 na catação  

11 na raspagem 
25 no roço 

Lixão e Áreas de bota-
fora (terrenos baldios) 

São Luís Varrição e capina (SLEA) 
Poda (IMPUR) 101 03 na poda e  

503 na capina Aterro Sanitário  

Total RMGSL - 919 trabalhadores - 

Fonte: FLORAM (2018). Questionário aplicado aos municípios. N.I.: Não Informado; N.R.: Questionário Não Respondido. 

Quanto à coleta de resíduos domiciliares, os dados apresentados no Quadro 3.29 evidenciam 
diferenças em relação à responsabilidade pela execução dos serviços de varrição, poda e 
capina, nos seguintes municípios: 

 Rosário, onde a Central de Gerenciamento Ambiental Titara realiza a coleta de resíduos 
domiciliares, mas a Secretaria de Obras é responsável pela varrição, poda e capina; 

 São José de Ribamar, onde a Ciano Soluções Ambientais promove a coleta e a 
varrição. Entretanto, os serviços de poda, capina e roçagem são realizados pela 
empresa Phoenix; 

 São Luís, onde a São Luís Engenharia Ambiental (SLEA) executa a coleta, varrição e 
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capina, mas a poda de árvores é feita pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana 
(IMPUR). 

Nos demais municípios da RMGSL o prestador do serviço de varrição, poda e capina é o 
mesmo da coleta de resíduos domiciliares. 

De acordo com informações dos gestores, não há aproveitamento dos resíduos de poda e 
capina em sistemas de tratamento de resíduos. Ou seja, os resíduos vegetais gerados nestes 
serviços e os oriundos da varrição são coletados juntamente com os resíduos domiciliares e 
dispostos nos lixões municipais ou no aterro sanitário Titara, dependendo do município. 

 Alcântara 

No município de Alcântara os serviços de limpeza pública são realizados por quarenta (40) 
empregados da Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Pública e Urbanismo, sendo vinte e três 
(23) pessoas na varrição e dezessete (17) na capina. Os serviços de poda são esporádicos 
no município, demandando os mesmos empregados dos demais serviços de limpeza pública. 

A varrição ocorre na sede de segunda a sábado, nos turnos da manhã e da tarde, nos 
seguintes horários: de 7h às 11h e de 13h às 17h. Os empregados promovem a varrição 
manual das ruas utilizando carrinhos, vassouras, pás e sacos para acondicionamento dos 
resíduos, que são coletados juntamente com os resíduos domiciliares e dispostos no lixão 
municipal, localizado a cerca de 25 km da sede do município. 

A capina é realizada de segunda a sábado nas principais ruas da sede, geralmente no período 
matutino. Os resíduos de capina são dispostos em terrenos baldios, localizados na sede de 
Alcântara, próximos ao local onde o serviço está sendo realizado. 

Observou-se que nem todos os empregados da limpeza pública de Alcântara utilizam 
equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a prestação dos serviços, como pode ser 
visto na Figura 3.43.  

   
Figura 3.43 – Equipe de varrição no município de Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Axixá 

Em Axixá, os serviços de limpeza pública são realizados pela empresa M. P. D. Reis e Cia. 
De acordo com o gestor municipal, são empregadas cinco (05) pessoas na varrição, não foi 
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informado o número de trabalhadores envolvidos na capina. O serviço de poda de árvores 
ocorre esporadicamente na sede do município, não demandando equipe específica.  

A varrição ocorre de segunda a sábado, nos turnos da manhã, de 7h às 11h. Os empregados 
promovem a varrição manual das ruas do centro utilizando carrinhos, vassouras, pás e sacos 
para acondicionamento dos resíduos, que são coletados juntamente com os resíduos 
domiciliares e dispostos no lixão municipal. 

A capina é realizada de segunda a sábado nas principais ruas do município, geralmente no 
período matutino. Na zona rural, o serviço ocorre conforme calendário de festejos e ou outros 
eventos. Os resíduos de capina são dispostos em canteiros centrais ou nas esquinas das vias, 
sendo coletados juntamente com os resíduos domiciliares e dispostos no lixão municipal. 

Observou-se que nem todos os empregados da limpeza pública de Axixá utilizam 
equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a prestação dos serviços, como mostra a 
Figura 3.44.  

 
Figura 3.44 – Varrição no município de Axixá. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Bacabeira 

Em Bacabeira os serviços de limpeza pública são realizados por quinze (15) empregados da 
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, havendo compartilhamento da equipe para a 
varrição, poda e capina. Segundo o Secretário de Administração, são entregues fardamento, 
luvas e botas aos trabalhadores, contudo, observou-se durante o diagnóstico que alguns não 
utilizam os EPIs fornecidos (Figura 3.46). 

Os serviços de varrição, poda e capina são feitos manualmente apenas na zona urbana. Os 
resíduos de limpeza urbana não são acondicionados em sacos, ficando dispostos nas ruas 
até a remoção com pá carregadeira e caminhão basculante, que os destina ao lixão municipal. 
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Figura 3.45 e Figura 3.46 – Varrição nas ruas da sede municipal do município de Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Cachoeira Grande 

No município de Cachoeira Grande os serviços de limpeza pública são realizados por 
dezesseis (16) funcionários da empresa LA Construções e Empreendimentos, sendo 
empregadas oito (08) pessoas na varrição, quatro (04) na capina e quatro (04) na poda.  

A varrição é realizada diariamente apenas nas áreas centrais da zona urbana, nos períodos 
matutino e vespertino (Figura 3.47). Já os serviços de capina, roçagem e poda de árvores são 
realizados diariamente nas áreas urbanas e, quando solicitados, na zona rural. Provavelmente 
há equívocos na frequência informada para estes três serviços na zona urbana, porque no 
segundo semestre (estação seca) não há demanda para esses serviços diariamente. Os 
resíduos gerados e coletados pelos serviços de limpeza pública são dispostos no lixão 
municipal. 

  
Figura 3.47 – Serviço de varrição nas ruas de Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Icatu 

Em Icatu os serviços de limpeza pública são realizados por funcionários da empresa Conserv 
Construções e Serviços. Como o gestor do município não respondeu o questionário, não há 
informação acerca do número total de empregados. Entretanto, durante a visita de campo, foi 
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possível identificar que cinco (05) funcionários se dedicavam à varrição das ruas. No entanto, 
não foram registradas pessoas executando serviços de capina e poda, o que impossibilitou a 
quantificação do número total de empregados.  

Segundo técnicos do município, a varrição é realizada no centro da cidade e a capina ocorre 
na zona urbana e rural, porém, não foram informados os horários e a frequência dos serviços. 
Os resíduos de varrição e capina são coletados junto com os resíduos domiciliares e dispostos 
no lixão municipal. 

 Morros 

Em Morros os serviços de limpeza pública são realizados por vinte e dois (22) funcionários da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sendo dez (10) pessoas na varrição e doze (12) nos 
serviços de poda e capina.  

Os serviços de varrição são realizados diariamente apenas nas áreas centrais da zona urbana, 
nos períodos matutino e vespertino. Já os serviços de capina, roçagem e poda de árvores são 
realizados diariamente nas áreas urbanas e, quando solicitados, na zona rural. Os resíduos 
gerados nesses serviços são coletados junto com os resíduos domiciliares e dispostos no lixão 
municipal. 

 Paço do Lumiar 

Em Paço do Lumiar os serviços de limpeza pública são realizados por dezessete (17) 
empregados da RO Ambiental, havendo compartilhamento da equipe para a varrição, poda e 
capina. Observa-se um número pequeno de empregados para realizar os serviços de limpeza 
pública, sendo superior apenas aos municípios de Axixá, Bacabeira e Icatu, o que permite 
pressupor um baixo nível de atendimento. 

Segundo o gestor do município, a varrição ocorre três vezes por semana nas áreas centrais 
da zona urbana, bem como os serviços de capina, roçagem e poda de árvores. Os resíduos 
gerados nos serviços de varrição, poda e capina realizados em Paço do Lumiar são coletados 
juntamente com os resíduos domiciliares e dispostos no lixão municipal do Iguaíba. 

 Presidente Juscelino 

Em Presidente Juscelino os serviços de limpeza pública são realizados por trinta e um (31) 
funcionários da Secretaria de Administração, sendo empregadas doze (12) pessoas na 
varrição, quinze (15) na capina e quatro (04) na poda.  

Os serviços de varrição, capina e poda de árvores são realizados diariamente, e estão restritos 
às áreas centrais da zona urbana do município, nos períodos matutino e vespertino. Os 
resíduos gerados nesses serviços são coletados juntamente com os resíduos domiciliares e 
dispostos no lixão municipal. 

 Raposa 

Em Raposa os serviços de limpeza pública são realizados por vinte e nove (29) empregados 
da WR Comércio e Construção, sendo doze (12) pessoas na varrição, quatorze (14) no serviço 
de capina, três (03) na poda. 
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Na Figura 3.48 e na Figura 3.49 é possível notar os funcionários realizando os serviços de 
capina e acondicionamento de resíduos. Apesar do uso de bota, farda e boné, não se 
observou uso de luvas.  

A coleta dos resíduos gerados nos serviços de varrição, poda e capina é feita conjuntamente 
com a coleta de resíduos domiciliares e a disposição é feita no aterro sanitário Titara, em 
Rosário. 

  
Figura 3.48 e Figura 3.49 – Serviços de capina e varrição na sede municipal de Raposa. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Rosário 

No município de Rosário os serviços de limpeza pública são realizados por vinte e quatro (24) 
empregados da Secretaria de Obras, sendo compartilhados entre as atividades de varrição, 
poda e capina. A Figura 3.50 mostra um funcionário varrendo a rua e recolhendo os resíduos, 
com um carrinho coletor. 

A Secretaria não disponibilizou informações sobre a frequência, horário e atendimento dos 
serviços de limpeza pública, nem o local de disposição dos resíduos gerados nestas 
atividades. Entretanto, durante a visita de campo observou-se que estes resíduos são 
coletados juntamente com os resíduos domiciliares e dispostos no aterro sanitário Titara. 

 

Figura 3.50 – Varrição de rua em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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 Santa Rita 

Em Santa Rita os serviços de limpeza pública são realizados por cerca de trinta e sete (37) 
funcionários da Secretaria de Obras e Infraestrutura, sendo oito (08) na varrição, vinte e sete 
(27) na capina e roçada e dois (02) na poda. Entretanto, o número de trabalhadores varia, 
uma vez que todos são diaristas e trabalham de acordo com a demanda da Prefeitura.  

A Secretaria não disponibilizou dados sobre a frequência, horário e atendimento dos serviços 
de varrição, poda e capina, informando apenas que os resíduos gerados nas atividades de 
limpeza pública são coletados juntamente com os resíduos domiciliares e dispostos no lixão 
municipal. 

A Figura 3.51 mostra funcionários atuando na varrição e a Figura 3.52 mostra um amontoado 
de resíduos gerados pelas atividades de poda e capina.  

  
Figura 3.51 e Figura 3.52 – Serviços de varrição das ruas e resíduos de poda e capina no município de Santa 
Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 São José de Ribamar 

Em São José de Ribamar, a Ciano Soluções Ambientais executa a varrição de ruas e calçadas 
enquanto os serviços de poda, capina e roçagem são realizados pela empresa Phoenix. 

Estas duas empresas empregam setenta e um (71) trabalhadores nos serviços de limpeza 
pública, sendo vinte e nove (29) pessoas na varrição, seis (06) na catação, onze (11) na 
raspagem e vinte e cinco (25) no roço. 

A varrição é realizada diariamente nas vias e logradouros públicos com o uso de vassourão e 
carrinho coletor tipo Lutocar (Figura 3.53 e Figura 3.54). Os resíduos resultantes da varrição 
são dispostos no aterro sanitário Titara, em Rosário. Entretanto, os resíduos de roço, poda e 
capina estão sendo destinados para áreas dentro do município de São José de Ribamar.  

O Quadro 3.30 apresenta as medições dos serviços de limpeza pública entre os meses de 
fevereiro e março de 2018, realizados pela Ciano Soluções Ambientais, no município de São 
José de Ribamar.  
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Quadro 3.30 – Medição dos serviços de limpeza pública realizados pela Ciano Soluções Ambientais em São 
José de Ribamar nos meses de fevereiro e março de 2018. 

Serviço Unidade Previsão 
Anual  

Previsão 
Média Mensal 

Medição 
Fevereiro 

Medição 
Março 

Varrição manual diária em dias  
alternados e logradouros públicos (garis) 

km x 
sarjeta 41.472 3.456 1.590 1.659 

Catação manual diária ou periódica de vias e  
logradouros públicos (garis) km 4.800 400 200 200 

Limpeza de praias e portos em dias alternados 
(catação) e transporte (garis) km 2.880 240 287 267 

Raspagem de vias (sarjetas) e logradouros 
públicos com transporte m² 1.464.000 122.000 27.582 60.071 

Fonte: CIANO (2018). 

O Quadro 3.31 apresenta as medições dos serviços de poda e capina entre os meses de julho 
de 2017 e março de 2018, realizados pela empresa Phoenix, no município de São José de 
Ribamar.  

Quadro 3.31 – Medição dos serviços de capina e poda realizada pela empresa Phoenix em São José de Ribamar 
entre julho de 2017 e março de 2018. 

Serviço Unidade Previsão 
Anual  

Previsão 
Média Mensal 

Medição Média 
Mensal (07/2017 a 

03/2018) 
Capina mecanizada m² 3.120.000 260.000 296.907,66 

Capina manual / Poda de árvores nas vias m² 240.000 20.000 32.272,14 

Capina química / Controle de pragas m² 240.000 20.000 18.415,64 
       Fonte: PHOENIX (2018). 

  
Figura 3.53 e Figura 3.54 – Varrição de rua em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 São Luís  

No município de São Luís, a São Luís Engenharia Ambiental (SLEA) executa a varrição e a 
capina, enquanto o Instituto Municipal da Paisagem Urbana (IMPUR) realiza a poda de 
árvores. 

Os serviços de limpeza pública são realizados por seiscentos e sete (607) funcionários, sendo 
cento e um (101) na varrição, quinhentos e três (503) na capina e três (03) na poda.  
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Segundo dados do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, nas atividades de capina são geradas 
sessenta (60) toneladas de resíduos por dia enquanto que a poda gera quatro (04) toneladas. 
Todos os resíduos gerados na limpeza pública de São Luís são destinados ao aterro sanitário 
Titara.  

As Figura 3.55 e Figura 3.56 ilustram os serviços de capina ao passo que as Figura 3.57 e 
Figura 3.58mostram os serviços de varrição, em São Luís. 

  
Figura 3.55 e Figura 3.56 – Serviços de capina nas ruas da capital São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

   
Figura 3.57 e Figura 3.58 – Serviços de varrição nas ruas da capital São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Resíduos de feiras públicas e mercados públicos municipais 

No Brasil, a feira livre se caracteriza por ser um mercado varejista ao ar livre, de periodicidade 
semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada para a 
distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos. Esse tipo de comércio 
representa uma boa iniciativa do ponto de vista do desenvolvimento local e regional, 
contribuindo com a diversificação e a melhoria na oferta de alimentos e outros produtos (Figura 
3.59). 
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Já os mercados públicos, presentes nos municípios da Região Metropolitana da Grande São 
Luís, também possibilitam a distribuição de produtos alimentícios, funcionando diariamente no 
período da manhã, tendo maior visitação nos finais de semana. 

   
Figura 3.59 e Figura 3.60 – Feira Livre de Maiobão em Paço do Lumiar (esquerda) e Mercado Público Municipal 
de Santa Rita (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Geralmente as feiras livres e os mercados públicos se caracterizam pela geração permanente 
de resíduos sólidos nas barracas e boxes, destacando-se os resíduos orgânicos, tais como: 
restos de frutas, verduras e legumes não consumidos e estragados ou restos da fabricação 
de sucos, resíduos de abate de frango e depenação, corte de bovinos e evisceração de 
pescados, dentre outros. 

Nos municípios da RMGSL existem diversas feiras livres e mercados públicos, entretanto, 
nenhum destes estabelecimentos possui plano de gerenciamento de resíduos, não há 
segregação dos mesmos, nem iniciativas de compostagem de resíduos orgânicos, como pode 
ser observado na Figura 3.61 que retrata o armazenamento temporário dos resíduos dos 
mercados públicos de Rosário e São José de Ribamar.  

   
Figura 3.61 e Figura 3.62 – Armazenamento temporário de resíduos dos mercados de Rosário (esquerda) e São 
José de Ribamar (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

A limpeza de feiras e mercados da RMGSL, bem como a coleta dos resíduos, é realizada 
pelas prefeituras municipais ou pelo titular da limpeza pública, juntamente com a coleta de 
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resíduos domiciliares, sendo que apenas em São Luís há dados sobre a quantidade de 
resíduos gerados nesses estabelecimentos.  

Em Paço do Lumiar, a limpeza da feira do Maiobão é feita diariamente pela empresa BBrasil, 
enquanto a coleta de resíduos é realizada duas vezes ao dia pela empresa RO Ambiental, 
titular da limpeza pública no município, que também coleta os resíduos gerados nas feiras das 
Avenidas 10 e 14, do Maiobão. 

Observa-se pelas fotos da Feira do Maiobão que os resíduos são armazenados 
temporariamente em um local inadequado, nos fundos da feira (Figura 3.63 e Figura 3.64), 
sendo que, de acordo com um funcionário da BBrasil, os comerciantes costumam descartar 
vísceras de animais, frutas, verduras e resíduos domiciliares continuamente na área. No local, 
verificou-se a presença de urubus, ratos e baratas.  

  
Figura 3.63 e Figura 3.64 – Urubus no local de armazenamento temporário dos resíduos da Feira do Maiobão, 
em Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A única feira livre existente em Raposa ocorre aos sábados, sendo que a coleta dos resíduos 
sólidos gerados nesta feira é realizada pela empresa WR Construções, titular da limpeza 
pública no município. 

Em Rosário há dois mercados municipais: o Mercado do Peixe e o Mercado da Carne. A coleta 
de resíduos nestes dois estabelecimentos é realizada diariamente pela Central de 
Gerenciamento Ambiental Titara, ocorrendo às 12 horas, imediatamente após o encerramento 
do funcionamento dos mercados. Os resíduos coletados nos dois mercados são dispostos no 
aterro sanitário Titara, localizado em Rosário. 

Em São Luís, ocorrem semanalmente doze (12) feiras livres, nos bairros de Alemanha, 
Angelim, Cohab, Madre Deus, Maranhão Novo, Monte Castelo, Planalto Anil, Praia Grande, 
Renascença, São Cristóvão, Turu e Vinhais, além de funcionarem vinte e oito (28) mercados 
municipais, que juntos, geram uma quantidade elevada de resíduos. 

As atividades de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres, são realizadas por equipes 
da SLEA. As fotos da Figura 3.65 e da Figura 3.66 mostram a varrição na feira do Vinhais.  

As feiras e mercados da capital, assim como nos demais municípios da RMGSL, também não 
possuem planos de gerenciamento de resíduos sólidos, portanto, não há separação entre os 
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resíduos recicláveis e orgânicos e, consequentemente, não há coleta seletiva. A coleta dos 
resíduos gerados nas feiras e mercados da capital é realizada pela SLEA juntamente com a 
coleta de resíduos domiciliares, os quais são destinados ao aterro sanitário Titara, em Rosário.  

  
Figura 3.65 e Figura 3.66 – Limpeza da Feira do Vinhais em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No Mercado do Peixe, verificou-se grande quantidade de urubus atraídos pelas vísceras dos 
pescados acondicionados em caçamba estacionária destampada na área externa do 
mercado, ao ar livre (Figura 3.67 e Figura 3.68). Além disso, ao lado do mercado há uma 
grande área de lançamento inadequado de Resíduos da Construção Civil (RCC), onde os 
donos de quiosques de água de coco dispõem os resíduos, após consumo da água pelos 
clientes (Figura 3.69). 

   

Figura 3.67 e Figura 3.68 – Mercado do Peixe em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         173 

 

  
Figura 3.69 – Resíduos de coco em local de lançamento inadequado ao lado do Mercado do Peixe, em pleno 
centro de São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Segundo dados do Comitê Gestor de Limpeza Urbana são coletadas diariamente 20 toneladas 
de resíduos nas feiras e mercados de São Luís, tais resíduos são dispostos no aterro sanitário 
Titara, em Rosário. 

Já o diagnóstico realizado pela Omega Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente, a partir 
de entrevistas com órgãos municipais de São Luís, em 2015, eram gerados diariamente cerca 
de cinquenta e uma (51) toneladas de resíduos de feiras e mercados na capital e, 
aproximadamente vinte e uma (21) toneladas de resíduos de limpeza das feiras livres (Quadro 
3.32).  

Nota-se que praticamente não houve alteração na geração de resíduos coletados nas feiras 
e mercados da capital nos últimos três anos uma vez que, em 2015 foram coletadas 21,17 
toneladas e atualmente, cerca de 20 toneladas. 

Quadro 3.32 – Quantidade mensal de resíduos coletados 
nas feiras livres de São Luís em 2015.  

Mês Quantidade mensal de resíduos 
coletados nas feiras livres (t) 

Janeiro 660 

Fevereiro 550 

Março 685 

Abril 630 

Maio  720 

Junho 670 

Outubro 560 

Novembro 590 

Dezembro 650 

Média Mensal 635 

Média Diária 21,17 

Fonte: OMEGA (2016). 
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O Anexo III do Volume III da versão consolidada do PGIRS apresenta a caracterização 
fotográfica do gerenciamento de resíduos sólidos nas feiras livres e mercados municipais da 
RMGSL. 

 Resíduos sólidos em áreas litorâneas 

O Decreto n° 5.300/2004 que regulamenta a Lei n° 7.661/1988 (Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro) estabelece que a zona costeira corresponde ao espaço geográfico 
de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo 
uma faixa marítima e uma faixa terrestre. O conjunto de características continentais e 
marinhas da zona costeira confere às praias grande importância ambiental, social e 
econômica, tornando necessário um planejamento para o seu uso adequado.  

A faixa costeira da RMGSL abrange os municípios de Alcântara, Axixá, Bacabeira, Icatu, 
Rosário e Santa Rita, além dos quatro municípios da Ilha de Maranhão, a saber: Paço do 
Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís. 

Entretanto, as praias mais frequentadas pelos moradores da RMGSL e turistas de outras 
regiões se restringem aos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Raposa (Quadro 
3.33). Vale notar que a praia do Araçagi abrange os municípios de Paço do Lumiar (que possui 
pequena faixa litorânea) e de São José de Ribamar. 

Quadro 3.33 – Praias dos municípios da Ilha de Maranhão. 

Municípios litorâneos Principais praias 

Alcântara Ilha do Livramento, Baronesa (Lagoa), Perus 
eTapireí  

Paço do Lumiar Olho de Porco 

Raposa Carimã 

São José de Ribamar Aracagi, Banho, Do Meio, Panaquatira, Jararaí, Boa 
Viagem, Juçatuba, Caúra e Ponta Verde 

São Luís Calhau, Olho d’Água, Ponta d’Areia e São Marcos 

É importante esclarecer ainda que a maioria das praias da Ilha de Maranhão estão impróprias 
para banho, uma vez que recebem lançamento de esgoto sanitário bruto (não tratado) pelos 
rios, igarapés e canais de drenagem interligados às praias, comprometendo a balneabilidade 
destas. Ainda assim, uma parcela da população usa tais praias para banho.  

Durante o diagnóstico foram observados diversos trechos de praias poluídos. Um exemplo é  
a  praia de Araçagi, em São José de Ribamar, que recebe aporte de esgoto e descarte de 
resíduos sólidos (Figura 3.70 e Figura 3.71). 
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Figura 3.70 e Figura 3.71 – Resíduos dispostos e lançamento de esgoto sem tratamento na Praia de Araçagi, 
em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Desta forma, ainda que os titulares dos serviços realizem a limpeza das praias 
frequentemente, os problemas associados ao lançamento de esgoto e resíduos sólidos são 
recorrentes, uma vez que resultam do baixo nível de consciência ambiental e sanitária de uma 
parcela da população, que lança resíduos sólidos nos sistemas de drenagem pluvial ou 
diretamente na faixa de areia das praias. Não menos importante é a ausência de um sistema 
de coleta e tratamento de esgoto, ou seja, de iniciativas da gestão pública. 
A presença de resíduos nas praias, que muitas vezes é entendida como uma deficiência no 
serviço de limpeza e coleta de resíduos, se configura, principalmente, como um problema de 
educação ambiental, exigindo abordagem permanente com a população (Figura 3.72). 

Um outro problema observado nas praias dos municípios da ilha é a presença significativa de 
resíduos de vegetais, como pedaços de madeiras, galhos e gravetos, trazidos pelas correntes 
marítimas.  Ainda que o acúmulo desses resíduos nas praias não se caracterize como um 
impacto associado ao homem, já que se trata de processo natural, a remoção destes exige 
esforços da equipe de limpeza das praias, que dispõe de uma quantidade razoável de garis 
para rastelar tais resíduos (Figura 3.76).  

   

Figura 3.72 e Figura 3.73 – Resíduos sólidos acumulados na Praia Ponta D’Areia (esquerda) e resíduos vegetais 
rastelados na Praia do Calhau, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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 Caracterização dos resíduos sólidos nas praias 

Os resíduos sólidos gerados nas praias são produzidos pelos usuários (banhistas), 
principalmente, a partir do consumo de produtos obtidos no comércio local. Na faixa de areia, 
predominam os resíduos provenientes de produtos comprados dos vendedores ambulantes, 
enquanto nos calçadões predominam os resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais 
da orla, tais como bares, quiosques e barracas.  

Segundo pesquisas acadêmicas realizadas nas praias da RMGSL, os principais resíduos 
encontrados são plásticos, metais, vidros, resíduos de pesca e de embarcações, materiais de 
construção, poliestireno (um tipo de resina), borracha, corda, têxteis e madeira.  

Em São Luís, a praia do Calhau é uma das praias mais frequentadas por moradores e turistas, 
possuindo 7 km de extensão. Um estudo realizado em 2010 por Santiago et al, sobre a 
amostragem dos resíduos gerados nesta praia, apresentou a seguinte distribuição, em peso: 

 75,8% de plásticos;  

 13,5% de metais;  

 8,1% de papel;  

 1,4% de borracha;  

 0,9% de vidro;   

 0,3% de isopor.  

Dentre os plásticos, o estudo identificou 39 tipos de itens plásticos diferentes, como canudos, 
copos descartáveis, garrafas de água, garrafas de refrigerante, garrafas de energético, 
tampinhas de garrafas PET, tampinhas de garrafas de água, sacos, embalagens de protetor 
solar, embalagens de bronzeador, embalagem de água oxigenada, dentre outros (SANTIAGO 
et al, 2012). 

De acordo com estes autores, a composição dos resíduos nas praias varia ao longo da 
semana. Porém, este estudo na praia do Calhau não considerou os resíduos do coco, que são 
gerados em quantidades elevadas nesta praia e apresentam maior massa que os demais. Por 
exemplo, durante os levantamentos do presente Diagnóstico, numa visita à praia do Calhau 
durante uma manhã de segunda-feira, verificou-se o predomínio destes resíduos na faixa de 
areia, apesar de haver uma quantidade significativa desses resíduos nos coletores (lixeiras) 
dispostos na orla (Figura 3.74 e Figura 3.75).  
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Figura 3.74 e Figura 3.75 – Resíduos de coco na faixa de areia e em lixeiras na orla da praia do Calhau, em São 
Luís.  
Fonte: FLORAM (2018). 

Em áreas portuárias de São Luís e São José de Ribamar, como nos portos do Maruim Cajueiro 
e do Barbosa também se observou o descarte irregular de resíduos, além de despejo de 
esgoto sem tratamento (Figura 3.76 e Figura 3.77)  

  

Figura 3.76 e Figura 3.77 – Resíduos sólidos urbanos dispostos no Porto do Maruim, em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

As figuras a seguir (3.81 a 3.84) mostram coletores (lixeiras), caçambas estacionárias e outras 
estruturas dispostas na orla das praias de São Luís. 
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Figura 3.78 e Figura 3.79 – Caçamba estacionária e lixeiras dispostas na Ponta D’Areia próximo ao Espigão, em 
São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  

Figura 3.80 e Figura 3.81 – Coletores de resíduos dispostos na orla da Praia do Calhau, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em São José de Ribamar, destacam-se como mais visitadas, portanto, com maior geração de 
resíduos, as seguintes praias: 

 Praia de Banho, por ser mais próxima da cidade, situada na Avenida Beira-Mar;  

 Praia de Panaquatira, que recebe influência intensa das marés, tornando-se ideal 
para passeios e caminhadas quando a maré está baixa, além de possuir um mar 
calmo, bom para quem gosta de banho; 

 Praia do Meio e praia do Araçagi que ficam próximas de São Luís, mas pertencem ao 
município de São José de Ribamar. Como as praias da capital são, em sua maioria, 
não balneáveis, estas duas praias são as opções dos turistas e banhistas da capital, 
nos finais de semana. 

No município de São José de Ribamar foram visitadas as praias de Banho, Araçagi e 
Panaquatira. Nas três praias verificou-se a disposição de caçambas e lixeiras para 
acondicionamento dos resíduos (Figura 3.82 e Figura 3.83), contudo, na Praia de Araçagi 
observou-se uma grande quantidade de resíduos depositados na faixa de areia, além do 
descarte de esgoto sem tratamento, conforme descrito anteriormente.  



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         179 

 

  

Figura 3.82 e Figura 3.83 – Caçamba estacionária e lixeiras na Praia de Banho, em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No município de Raposa, destaca-se a praia de Carimã, localizada na Ilha de Curupu, situada 
a uma distância de 21 km da sede do município. Devido à tranquilidade e beleza natural, a 
praia é muito utilizada por banhistas durante a alta temporada, feriados e finais de semana, 
atraindo turistas de outros estados, de cidades da RMGSL e de outros municípios 
maranhenses.  SAMPAIO FILHA (2017) observou que na Praia de Carimã havia alguns 
resíduos deixados pelos frequentadores, misturados com resíduos trazidos pelas correntes 
marítimas (Figura 3.84 e Figura 3.85).  

  
Figura 3.84 e Figura 3.85 – Faixa de areia (esquerda) e acúmulo de resíduos sólidos na Praia de Carimã, em 
Raposa. 
Fonte: SAMPAIO FILHA (2017). 

 Caracterização da prestação de serviço de limpeza das praias 

A limpeza das praias consiste na combinação de serviços manuais e mecanizados para 
varrer, juntar, rastelar, coletar e transportar resíduos de qualquer natureza, inclusive restos 
de vegetais trazidos pelas marés. A caracterização da prestação do serviço de limpeza das 
praias seguiu as informações fornecidas pelos gestores dos quatro municípios da Ilha de 
Maranhão. 
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 Paço do Lumiar 

Os gestores não disponibilizaram informações sobre a limpeza de praias em Paço do Lumiar. 
Como o litoral no município é pouco extenso e visitável, acredita-se que a limpeza de suas 
praias demande menos esforços que nos demais municípios da Ilha. 

 Raposa 

No município de Raposa, a limpeza das praias é realizada nos finais de semana, aos sábados 
e domingos, por dois carroceiros. Segundo os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, o 
órgão não possui estrutura para realizar ações de Educação Ambiental permanentes, sendo 
realizadas, eventualmente, apenas ações informativas relacionadas ao descarte adequado de 
resíduos sólidos.  

 São José de Ribamar 

Em São José de Ribamar, os serviços são realizados de segunda a sábado pela Ciano 
Soluções Ambientais, através da combinação de atividades manual e mecânica, 
apresentadas no Plano de Trabalho disponibilizado pela empresa titular da limpeza pública no 
município. 

A limpeza manual é realizada por operários munidos de rastelos, pás e sacos plásticos, que 
removem todos os detritos existentes sobre a faixa de areia seca e na faixa banhada, 
depositando-os em sacos plásticos, para posterior remoção e transporte por caminhões 
basculantes (Figura 3.86). 

  

Figura 3.86 – Resíduos rastelados na Praia Panaquatira, em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Já a limpeza mecanizada é executada com o auxílio de caçamba basculante e pá 
carregadeira, para revolvimento de resíduos volumosos. Esta técnica é empregada na maior 
parte da orla marítima, desde que seja possível o acesso destes equipamentos. 

De acordo com o Plano de Coleta, a coleta ocorre de 7h às 15h, estando distribuída da 
seguinte forma: 

 Segunda, quarta e sexta:  Praia do Banho e Panaquatira; 

 Terça, quinta e sábado: Praia do Meio e Araçagy. 
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Os resíduos da limpeza das praias de São José de Ribamar são transportados para a estação 
de transbordo Parque Vitória e destinados, posteriormente para o aterro sanitário Titara. O 
Quadro 3.34 apresenta o relatório de medição das atividades da Ciano sobre a limpeza de 
praias nos meses de fevereiro e março de 2018. Observa-se uma média mensal de coleta de 
277 toneladas, equivalente a 9,23 toneladas por dia. 

Quadro 3.34 – Dados da Ciano Soluções Ambiental sobre a limpeza de praias em fevereiro e março 
de 2018. 

Serviço  Fevereiro-2018 Março-2018 Média 
Mensal 

Limpeza de praias e porto em dias alternados (catação) e 
transportes (garis) 120 km 120 km 120 km 

Limpeza mecanizada de praias e portos com caçamba e pá 
carregadeira  
ou outros equipamentos em dias alternados, e transporte 

287 t 267 t 277 t 

          Fonte: CIANO (2018). 

 São Luís 

Em São Luís, os serviços de limpeza das praias são realizados pela SLEA, que coleta 
mensalmente cerca de 640 toneladas de resíduos, equivalente a 21,33 toneladas por dia, 
segundo o Comitê Gestor de Limpeza Urbana. 

A limpeza das praias da capital pode ser dividida em limpeza da orla e limpeza da faixa de 
areia, seguidas pela coleta de resíduos. 

Na faixa de areia, além dos resíduos depositados pelos usuários, há uma grande quantidade 
de resíduos vegetais trazidos pelas marés, que demandam um esforço das equipes de 
limpeza das praias, como já abordado. 

Assim, a remoção dos resíduos na faixa de areia é feita pelos garis, diariamente, com o uso 
de rastelos, que concentram os resíduos em pontos (Figura 3.87). Os garis também 
transportam os resíduos maiores em carrinhos de mão, concentrando maiores quantidades 
destes resíduos, na faixa de areia (Figura 3.88). Posteriormente, a pá carregadeira iça os 
resíduos e os deposita na caçamba de caminhões basculantes, que promovem a coleta ao 
longo da extensão das praias. Esses resíduos são transportados para a estação de transbordo 
da Ribeira e destinados, posteriormente ao aterro sanitário Titara, em Rosário. 

  
Figura 3.87 e Figura 3.88 – Acúmulo de resíduos rastelados na praia do Calhau, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         182 

 

Na orla, os garis promovem a varrição e acondicionamento dos resíduos nas calçadas (Figura 
3.89 e Figura 3.90). Posteriormente, os caminhões coletores promovem a coleta desses 
resíduos, que são transportados para a estação de transbordo da Ribeira e destinados, 
posteriormente ao aterro sanitário Titara. 

  
Figura 3.89 e Figura 3.90 – Acondicionamento dos resíduos nas calçadas das praias em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.3.8. Gerenciamento dos resíduos recicláveis 

O gerenciamento dos resíduos recicláveis na RMGSL é incipiente, caracterizado pela 
ausência de ações oficiais municipais de coleta seletiva, fragilidade nas atividades de 
catadores de materiais recicláveis e carência de indústrias de processamento de resíduos 
recicláveis instaladas na região, dentre outros problemas que serão abordados neste item.  

Como a cadeia da reciclagem possui certa complexidade e seu diagnóstico é extenso, alguns 
dados e informações complementares, como quadros e figuras, serão apresentadas no Anexo 
IV – Caracterização da Cadeia da Reciclagem. 

 Coleta Seletiva 

O Quadro 3.35 apresenta uma compilação acerca da existência dos serviços públicos de 
coleta seletiva de resíduos recicláveis nos municípios da RMGSL, bem como as legislações 
municipais referente ao tema e a existência de associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis.  
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Quadro 3.35 – Informações sobre serviços públicos de coleta seletiva de resíduos de recicláveis nos municípios 
da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Municípios 
Existência de Lei 

municipal Instituindo a 
Política de Reciclagem e 

a Coleta seletiva 

Existência de 
serviços públicos 

oficiais para coleta 
seletiva de recicláveis 

Forma de coleta 
seletiva 

Existência de 
Associações e 

Cooperativas de 
Catadores 

Alcântara Não Não N.A. Não 
Axixá Não Não N.A Não 
Bacabeira Não Não N.A. Não 
Cachoeira Grande Não Não N.A. Não 
Icatu Não Não N.A Não 
Morros Não Não N.A. Não 
Paço do Lumiar  Não Não N.A. Sim 
Presidente Juscelino Não Não N.A Não 
Raposa  Não Não N.A. Não 
Rosário Sim Não N.A. Não 
Santa Rita Não Não N.A Não 
São José de Ribamar  Não Não N.A. Sim 

São Luís Sim Não tem porta a porta 
Tem Ecopontos 

Ecopontos da 
Prefeitura  Sim 

Fonte: FLORAM (2018). N.A.: Não se Aplica. 

Quanto à legislação, apenas Rosário e São Luís possuem leis municipais abordando a coleta 
seletiva e a reciclagem, entretanto, nenhum município da RMGSL possui sistema oficial de 
coleta seletiva porta a porta, apesar dos Ecopontos implantados pela Prefeitura em São Luís. 

A Lei Municipal n° 145/2013, que dispõe sobre a instituição do programa de coleta seletiva e 
reciclagem de lixo em Rosário, prevê que o Poder Executivo fica autorizado a implementar a 
coleta seletiva com a venda dos resíduos segregados às empresas locais, e destinação da 
renda oriunda da venda às pessoas cadastradas pelo programa.  

Em São Luís, a Lei n° 4.387/2004 instituiu o programa municipal de incentivo à coleta seletiva 
e à reciclagem de resíduos. 

Observa-se que apenas em Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís existem 
associações e cooperativas de catadores de resíduos recicláveis, não havendo organização 
de catadores nos demais municípios.  

Entretanto, as associações e cooperativas de Paço do Lumiar e São José de Ribamar sofrem 
pela ausência de estrutura mínima para a realização de suas atividades e sistemas municipais 
de coleta seletiva, que poderiam assegurar a estabilidade financeira dos catadores.  

Em São Luís, com a implantação dos Ecopontos da Prefeitura e a destinação dos resíduos 
recicláveis entregues pela população à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
(ASCAMAR) e à Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL), ambas as 
cooperativas aumentaram significativamente suas atividades e seu rendimento mensal, 
devido ao incremento de cerca de 60 toneladas de resíduos por mês, para cada. Porém, as 
demais associações e cooperativas da capital operam com pequenos volumes e, 
consequentemente, os rendimentos dos catadores são baixos (menos que um salário mínimo, 
cujo valor vigente em 2018 é de R$ 954,00), demonstrando a desvalorização desta importante 
categoria de trabalhadores no país.  
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Ainda neste contexto, é importante notar que não há um galpão de triagem adequado para 
segregação de resíduos recicláveis na RMGSL. Por conseguinte, todas as associações e 
cooperativas operam em locais ou condições inadequadas; com o objetivo de ampliar a coleta 
seletiva, a Prefeitura de São Luís pretende construir dois (02) galpões de triagem de resíduos, 
onde serão instaladas as associações e cooperativas de catadores da cidade, especialmente 
a ASCAMAR e a COOPRESL, que já recebem os resíduos dos Ecopontos. 

Em Paço do Lumiar, estão em andamento as tratativas entre a Prefeitura, responsável pela 
limpeza pública, e o governo estadual a fim de viabilizar um galpão de triagem para que os 
catadores da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paço do Lumiar 
(COOPCARE) possam segregar os resíduos recicláveis em local adequado. É importante 
frisar que a instalação de galpões de triagem deve acompanhar a implantação da coleta 
seletiva no município, de modo a assegurar que chegarão ao galpão resíduos de boa 
qualidade e previamente segregados nos domicílios. 

A ausência de sistemas oficiais de coleta seletiva, excetuando-se os Ecopontos de São Luís, 
é o principal indicador da deficiência no aproveitamento de resíduos recicláveis na região, 
fazendo com que a reciclagem dependa fundamentalmente da atuação de catadores informais 
(autônomos) que desenvolvem suas atividades nas ruas e lixões municipais, além de 
sucateiros e atravessadores, que também atuam, em sua maioria, informalmente. 

A seguir apresenta-se a caracterização da cadeia da reciclagem na RMGSL, abrangendo os 
Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) existentes, as associações e cooperativas de 
catadores, os catadores informais, os sucateiros e atravessadores bem como as indústrias de 
processamento de resíduos instaladas na região metropolitana. 

 Ecopontos ou Ponto de Entrega Voluntária 

De acordo com a NBR 15.112/2014, o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) é uma área de 
transbordo e triagem de pequeno porte, destinada a entrega voluntária de pequenas 
quantidades de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, integrante do sistema 
público de limpeza urbana. No PEV também poderá ocorrer triagem preliminar, estocagem e 
o transbordo de resíduos recicláveis (plásticos, papel, papelão, vidros e metais) entregues 
pelos munícipes. 

Como o próprio nome diz, os Pontos de Entrega Voluntária de resíduos (PEV) ou Ecopontos 
são dispositivos instalados nas cidades para que os munícipes possam entregar os resíduos 
recicláveis e/ou de construção civil por vontade própria, ou seja, de forma voluntária. Para o 
efetivo funcionamento dessas unidades é fundamental o desenvolvimento de um trabalho de 
Educação Ambiental com a população, visando explicar a finalidade e a importância dos PEV, 
bem como a forma de segregação dos resíduos, para que o cidadão compreenda o seu papel 
na cadeia da reciclagem. 

Na RMGSL, existem os Ecopontos da Prefeitura de São Luís e os Ecopontos do projeto 
Ecocemar, geridos pela Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), que estão instalados 
nos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. 
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 Ecopontos da Prefeitura Municipal de São Luís 

O projeto de criação dos Ecopontos foi implementado em 2016 para atender os geradores de 
resíduos recicláveis domiciliares bem como os geradores e transportadores de pequena 
quantidade de resíduos da construção civil, volumosos e de poda, com volumes até 2,0 m³, 
transportados por veículos como pick-up, carrinhos de mão ou carroças.  

Dentre os objetivos do projeto, destacam-se: a contribuição para a proteção da saúde pública 
e da qualidade ambiental, o descarte correto de pequenos volumes e a extinção dos pontos 
de lançamento inadequado de resíduos em área urbana, além do estímulo ao 
reaproveitamento e à reciclagem de materiais descartáveis, propiciando à população um local 
específico para fazer a destinação do resíduo reciclável. 

Os Ecopontos ocupam cerca de 1.100 m², possuindo área administrativa, local para 
recebimento e acondicionamento temporário dos resíduos e pátio para manobras de veículos. 
Para recebimento do material, são dispostas quatro baias cobertas, de alvenaria e sinalizadas 
nas cores especificadas pela Resolução CONAMA n° 275/2001. Os Ecopontos contam ainda 
com caçambas estacionárias para resíduos de poda, capina e da construção civil, vide figuras 
do Anexo IV do Volume III da versão consolidada do PGIRS. 

Segundo a Prefeitura, os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h e 
recebem materiais como: plástico, vidro, papel, metal (até 200 kg/dia por pessoa), gesso, 
resíduos da construção civil, resíduos de madeira e poda, móveis velhos (até 2,0 m³/dia por 
pessoa), pneus (2 unidades/dia por pessoa) e óleo de cozinha (4 litros/dia por pessoa), 
conforme figura do Anexo IV. 

Atualmente, há onze (11) Ecopontos na capital, instalados nos seguintes locais: Angelim, Anil, 
Bequimão, Cidade Operária, Jardim América, Parque Amazonas, Renascença, Residencial 
Esperança, São Francisco, São Raimundo e Turu, sendo este o primeiro Ecoponto solicitado 
pela população. Os endereços são apresentados no Anexo IV. 

  
Figura 3.91 e Figura 3.92 – Entrada do Ecoponto do Angelim (esquerda) e baias cobertas para entrega de 
resíduos recicláveis no Ecoponto Jardim Renascença (direita). 
Fonte: FLORAM (2018).  
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Figura 3.93 e Figura 3.94 – Armazenamento de papelão (esquerda) e armazenamento de garrafas de vidro 
(direita) no Ecoponto do Turu. 
Fonte: FLORAM (2018).  

De acordo com a Prefeitura, os Ecopontos atendem cerca de 350 mil beneficiados e há uma 
previsão de instalação de mais nove (09) Ecopontos e dois (02) galpões de triagem de 
resíduos visando a ampliação da coleta seletiva para outros bairros da capital, além de 
aumentar o sustento das organizações de catadores. 

Segundo informações apresentadas no evento I Fórum Municipal Lixo Zero, realizado em 13 
de junho de 2018 na capital estadual, desde janeiro, haviam sido coletadas cerca de 14 mil 
toneladas de resíduos nos Ecopontos de São Luís. Esta quantidade possibilita uma estimativa 
média diária de 77,78 toneladas, considerando inclusive os resíduos da construção civil.  

Os resíduos recicláveis entregues nos Ecopontos, não incluindo os volumosos, de poda e 
capina e da construção civil, são destinados pela Prefeitura de São Luís nas sedes da 
ASCAMAR e COOPRESL. Estima-se, a partir da entrevista com os presidentes das 
organizações de catadores mencionadas, que 120 toneladas de resíduos recicláveis estão 
sendo destinadas mensalmente para as duas organizações. 

 Projeto Ecocemar 

O Ecocemar é um projeto de responsabilidade social da Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR) desenvolvido desde 2011, que tem o objetivo de organizar a destinação dos 
resíduos à indústria de reciclagem e difundir a cultura da coleta seletiva e ações conscientes 
sobre a preservação do meio ambiente (CEMAR, 2018).  

O projeto inspirado no projeto da Companhia Energética do Ceará (COELCE) e baseado no 
princípio da responsabilidade compartilhada, consiste na troca de resíduos recicláveis 
(plásticos, metais, papel, papelão, óleo de cozinha, embalagens Tetra Pak) por bônus na 
fatura de energia elétrica. Nos locais também podem ser entregues resíduos eletrônicos, 
entretanto, este tipo de resíduo não gera abatimento na conta de luz. 

Na RMGSL, atualmente, o projeto está presente em São Luís, São José de Ribamar e Paço 
do Lumiar. O Anexo IV apresenta os locais e endereços dos Ecopontos instalados nos 
municípios citados. 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         187 

 

Dentre os resíduos recebidos, os metais têm maior valor monetário enquanto os resíduos 
misturados possuem menor valor em termos de potencial de reciclagem e os eletrônicos não 
geram abatimento, conforme valores expressos em R$/kg: bronze R$ 4,00; chumbo R$ 1,50; 
PET R$ 0,30; Papel R$ 0,20; Papelão R$ 0,12; Papel e plástico misturado R$ 0,01. O Anexo 
IV apresenta o quadro com valores de referência para todos os resíduos no mês de abril de 
2018. 

Os resíduos coletados nos Ecopontos do Projeto Ecocemar são vendidos para a empresa 
Ripel Reciclagem, localizada em São Luís. A equipe da Floram fez uma pesquisa para saber 
as quantidades de cada material coletadas nestes Ecopontos, porém estas, dentre outras 
informações, não foram não disponibilizadas pela CEMAR. 

Para que o abatimento na conta de luz seja mensurado (considerando a quantidade de 
material entregue e o valor pago pelo mesmo), é necessária uma estrutura para pesagem dos 
resíduos entregues pela população (Figura 3.95) bem como um sistema de contabilização de 
pontos (Figura 3.96), gerando recibos, que são fornecidos ao cidadão, que pode então conferir 
na fatura de energia elétrica. 

Segundo SOUSA et al. (2015), as pessoas jurídicas não têm direito ao desconto, podendo 
doar o percentual para algum órgão/ONG de seu interesse ou para qualquer unidade 
consumidora residencial. Entretanto, este é o principal desafio do projeto, pois as empresas, 
por não reconhecerem uma vantagem econômica e imediata, optam por não participar da 
iniciativa, não considerando a melhoria no meio ambiente e retratando a falta de consciência 
ambiental. 

  
Figura 3.95 e Figura 3.96 – Estrutura para pesagem de resíduos e contabilização de pontos no Projeto Ecocemar, 
em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018).  

O ponto de coleta em São José de Ribamar possui layout mais moderno que o visitado em 
São Luís (Figura 3.97 e Figura 3.98), com baias separando os diferentes tipos de resíduos. 
Observa-se ainda na Figura 3.99 e Figura 3.100 que a população do município de São José 
de Ribamar está contribuindo, já que que os sacos apresentam resíduos segregados 
corretamente e as baias estão cheias, veja mais exemplos ilustrativos nas figuras do Anexo 
IV. 
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Figura 3.97 e Figura 3.98 – Ponto do Projeto Ecocemar em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.99 e Figura 3.100 – População entregando resíduos no Projeto Ecocemar em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Catadores de materiais recicláveis 

Desde 2002, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) reconheceu a profissão de 
catador de material reciclável. Entretanto, esses profissionais ainda sofrem preconceitos e, 
em muitos municípios, desamparo pelo poder público. Portanto, a inclusão social e econômica 
dos catadores, prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ocorreu em poucas cidades 
brasileiras, em algumas capitais estaduais e no Distrito Federal. 

Ainda assim, nota-se em Regiões Metropolitanas, uma grande quantidade de catadores 
atuando informalmente, ou seja, desvinculados de associações e cooperativas. Sabe-se que 
a tarefa de educar os catadores autônomos (informais) para se organizar não é fácil. CORRÊA 
(2013), explica que em duas reuniões marcadas por funcionários da SEMOSP com quinze 
(15) catadores da Cidade Olímpica, bairro de São Luís, cujo objetivo era nortear a organização 
destes profissionais, apenas dois (02) catadores compareceram na primeira reunião e, na 
segunda, apenas cinco (05). 

Entretanto, à medida que a coleta seletiva é implementada, a exemplo dos Ecopontos de São 
Luís, há uma tendência de direcionamento dos resíduos para os catadores organizados, bem 
como da estruturação de galpões adequados para a realização dos serviços de triagem de 
resíduos nos municípios. Somado a isso, vale ressaltar que quanto mais organizados forem 
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os catadores, maior poder de negociação de valores eles conseguem juntos aos 
atravessadores e sucateiros, pois os catadores autônomos ficam à mercê dos preços 
praticados no mercado. 

Visando modificar a realidade local dos catadores da RMGSL, a Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária (SETRES) tem implementado ações visando o 
cooperativismo e o associativismo bem como o fortalecimento das organizações de catadores 
já existentes, atendendo aos seguintes princípios da economia solidária:  adesão livre, gestão 
democrática, auto-gestão e liderança legítima. 

No âmbito do Projeto Pró-Catador, a SETRES estabeleceu convênio com o Ministério do 
Trabalho, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) objetivando o 
resgate da cidadania dos catadores em suas diversas abrangências: geração de trabalho e 
renda, capacitação, elevação de escolaridade, saúde, habitação e programas assistenciais. 
Este projeto tem como prisma a integração de políticas públicas sociais, com o envolvimento, 
comprometimento e a parceria com a SENAES, em uma ação articulada com as prefeituras 
municipais. 

O Quadro 3.36 apresenta as ações previstas pela SETRES no âmbito do Projeto Pró-Catador, 
além de outras ações desvinculadas do referido projeto, muitas já realizadas. O Anexo IV 
apresenta registros fotográficos de eventos promovidos pela SETRES, em 2018, na RMGSL.  

Quadro 3.36 – Ações previstas pela SETRES para promover o fortalecimento dos catadores de materiais 
recicláveis da RMGSL. 

Ações Previstas no âmbito do Projeto Pró-Catador/MA Municípios Atendidos 
Realização de 3 Seminários Territoriais para fortalecimento da 
categoria dos catadores 15 municípios atendidos na segunda etapa do 

projeto: São Luís, Paço do Lumiar, São José de 
Ribamar, Itapecuru Mirim, Chapadinha, Tutóia, 
Barreirinhas, Santa Inês, Santa Luzia do Tide, 

Bacabal, Balsas, Açailândia, Imperatriz e Codó. 

Realização de Seminário Estadual para fortalecimento da categoria dos 
catadores 
Promover a incubação de 15 grupos produtivos solidários de catadores 
Realizar reuniões de acompanhamento, monitoramento e avaliação das 
ações do projeto 
Ações de Articulação desvinculadas do Projeto Pró-Catador/ MA Municípios / Grupos Atendidos 

Articulação com grupos de catadores da Região Metropolitana da Ilha - 
Reuniões e assessoramento 

São Luís, Paço do Lumiar e São José de 
Ribamar - ASCAMAR, ASCAMARCO, 

COOPRESL, COOPCAMAR e COOPCARE 

Acompanhamento e interlocução dos grupos - Reuniões com 
instituições públicas 
Atingir as 4 cooperativas de catadores do município de São Luís com 
recebimento de materiais recicláveis 
Interlocução junto à SEMA para apoio na elaboração dos Planos 
Municipais de Resíduos Sólidos 
Seminário com Catadores da Região Metropolitana que atuam na Ilha 
do Maranhão  
Fonte: SETRES (2018). 

Destacam-se o Seminário Estadual de Fortalecimento de Catadores de Materiais Recicláveis, 
realizado em São Luís, e um evento ocorrido em Rosário, ambos com o objetivo de fomentar 
a organização dos catadores locais; além de ações realizadas com a ASCAMAR, 
ASCAMARCO, COOPRESL, COOPCAMAR e COOPCARE. 

Cita-se ainda o envolvimento da SETRES nas tratativas relacionadas à solução da situação 
atual dos catadores das cooperativas de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, juntamente 
com os municípios titulares na limpeza pública.  
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É importante ressaltar que, na fase final do Projeto Pró-Catador, após a encubação dos grupos 
e levantamento de demandas relacionadas à carência estrutural e técnica, a Secretaria poderá 
repassar equipamentos e EPIs para os grupos assistidos. 

O Quadro 3.37 apresenta o cadastro de catadores de materiais recicláveis dos municípios de 
Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís realizado pela SETRES em 2015 
e que foi complementado em 2016.  

Quadro 3.37 – Cadastro de catadores de materiais recicláveis realizado pela SETRES nos municípios da Ilha de 
Maranhão, em 2015. 

Municípios N° de catadores Idade média Renda pessoal média (R$) 

Paço do Lumiar1 33 39 368,40 

Raposa 48 34 369,79 

São Luís 156 46 695,15 

São José de Ribamar 117 36 296,03 

Total 364 39 (média) 432,34 (média) 

     Fonte: SETRES (2015). 1 – Para Paço do Lumiar foram cadastrados 31 catadores, entretanto, atualmente só no lixão há 33. 
Assim, foi feito um ajuste considerando a informação atual. 

De acordo com os dados da SETRES, em 2015 havia cerca de 364 catadores cadastrados 
nos municípios da Ilha, contudo, após o encerramento dos lixões de Raposa e São José de 
Ribamar em 2015, o número de catadores provavelmente reduziu nestes dois municípios. 
Observa-se ainda que a idade média dos catadores nos municípios da Ilha foi de 39 anos e a 
remuneração média mensal foi de R$ 432,34 enquanto o salário mínimo no referido ano era 
R$ 788,00. 

A partir deste cadastro e da caracterização feita neste Diagnóstico dos catadores nos lixões 
municipais e organizados, foi possível estimar a distribuição dos catadores na RMGSL, 
conforme o Quadro 3.38. 
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Quadro 3.38 – Quantidade de catadores nos municípios da Região Metropolitana da Grande 
São Luís. 

Município Quantidade de 
catadores nos lixões 

Quantidade de 
catadores nas ruas 

Quantidade de 
catadores 

organizados 
Alcântara 6 N.I. 0 

Axixá 0  N.I. 0 

Bacabeira 1 N.I. 0 

Cachoeira Grande 0 N.I. 0 

Icatu 3 N.I. 0 

Morros 0 N.I. 0 

Paço do Lumiar1 11 (+22) N.I. 22 

Presidente Juscelino 0 N.I. 0 

Raposa N.A. 48 0 

Rosário N.A. N.I. 0 

Santa Rita2 5 N.I. 0 

São José de Ribamar N.A. 92 25 

São Luís N.A. 108 48 

Total 26 (+22) 248 95 

Total de catadores na RMGSL 369 
 

Fonte: SETRES (2016). FLORAM (2018).  N.A – Não se Aplica; N.I. – Não Informado. 
1 – Paço do Lumiar tem 33 catadores no lixão, sendo 22 da COOPCARE e 11 informais. 
2 – Em Santa Rita, tem 3 no lixão e 2 na instalação onde fica a estação rodoviária abandonada, próximo ao lixão. 

Foram estimados para os municípios da RMGSL um total de trezentos e sessenta e nove (369) 
catadores, sendo noventa e cinco (95) organizados e duzentos e setenta e quatro (274) 
informais. É importante esclarecer que a contagem de 95 catadores organizados foi feita neste 
Diagnóstico a partir das visitas em associações e cooperativas que estão funcionando 
atualmente com a coleta específica de recicláveis. Existem outras organizações de catadores 
em São Luís que atuam com resíduos específicos, como madeiras ou resíduos provenientes 
de oficinas mecânicas, que não foram contabilizados. Além disso, sabe-se que as 
organizações possuem certa variação sazonal da quantidade de catadores ao longo do tempo, 
em função das flutuações do mercado da reciclagem. 

 Catadores informais 

Catadores informais ou autônomos são aqueles que realizam a atividade de catação e 
segregação de resíduos desvinculados de associações ou cooperativas, promovendo a venda 
dos resíduos coletados diretamente para sucateiros. 

Na RMGSL, a atuação dos catadores informais ocorre nas ruas, especialmente nos municípios 
da Ilha, e nos lixões, que são predominantes nos municípios do continente. É importante 
registrar que a equipe teve dificuldades em entrevistar os catadores informais na RMGSL o 
que dificultou caracterizar a atuação destes trabalhadores no presente Diagnóstico. 

Ressalta-se que as prefeituras dos municípios da Ilha de Maranhão não possuem registro da 
quantidade de catadores que atuam nas ruas, mas estima-se que há cerca duzentos e 
quarenta e oito (248), a partir do cadastro realizado pela SETRES, aliado às caracterizações 
nos lixões, associações e cooperativas. 
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Nos lixões de Alcântara, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar e Santa 
Rita, há quarenta e oito (48) catadores, sendo vinte e seis (26) informais e vinte e dois (22) 
pertencentes à cooperativa de Paço do Lumiar, COOPCARE (Quadro 3.38). 

Portanto, somando os 26 catadores informais que atuam nos lixões com os 248 catadores que 
atuam nas ruas, há duzentos e setenta e quatro (274) catadores informais na RMGSL. 

Em visita ao lixão de Alcântara, a equipe de campo conversou com três (3) catadores que 
trabalham no local há mais de três anos, diariamente. Segundo informações destes catadores, 
normalmente seis (6) pessoas trabalham na atividade de catação diretamente dentro do lixão, 
vendendo o material coletado para atravessadores que buscam os resíduos no lixão e os 
transportam para São Luís, especialmente os resíduos oriundos do CLA e do Terminal do 
Cujupe, que possuem maior potencial de comercialização.  

Durante a visita foi possível registrar os catadores descarregando os resíduos do caminhão 
de carroceria fixa do CLA e promovendo a segregação dos materiais recicláveis (Figura 3.101 
e Figura 3.102). 

  
Figura 3.101 e Figura 3.102 – Catadores ajudando a descarregar o caminhão e segregando os resíduos do 
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). 
Fonte: FLORAM (2018).  

De acordo com os funcionários da Prefeitura de Bacabeira, não há catadores informais no 
município, entretanto, durante a visita técnica ao lixão a equipe da Floram avistou um catador 
que estava separando garrafas de plástico e fugiu do local ao perceber a chegada da equipe.  

Em Icatu, há três catadores no lixão que não quiseram ser entrevistados (Figura 3.103). No 
lixão de Morros não foram encontrados catadores trabalhando durante a visita, mas foi 
possível observar resíduos segregados no local (Figura 3.104). 
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Figura 3.103 e Figura 3.104 – Catador no lixão do município de Icatu (esquerda) e resíduos plásticos segregados 
por catadores no lixão de Morros (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Paço do Lumiar há trinta e três (33) catadores, sendo vinte e dois (22) da COOPCARE e 
onze (11) catadores informais (Figura 3.105 e Figura 3.106). 

Em Santa Rita, há três (3) catadores atuando no lixão e dois (2) na instalação onde fica a 
estação rodoviária abandonada, próxima ao lixão. Durante as duas visitas no lixão os 
catadores deixaram o local quando perceberam a presença da equipe da Floram e não 
quiseram ser entrevistados. 

  
Figura 3.105 e Figura 3.106 – Estrutura utilizada pelos catadores do lixão de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Associações e Cooperativas de catadores 

O Quadro 3.39 apresenta as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
existentes na RMGSL, com o respectivo endereço da sede física, quando existente. 
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Quadro 3.39 – Associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis na Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Nome da Associação / 
Cooperativa Endereço 

Paço do Lumiar COOPCARE Lixão do Iguaíba 

São José de Ribamar COOPCAMAR Lixão de Canavieira (atualmente estão sem sede, com o 
encerramento da disposição no lixão) 

São Luís 

ASCAMAR Rua São Pantaleão, n° 1094 – Madre Deus 
ASCAMARCO Rua da Vitória, Quadra 128, n° 36 – Cidade Olímpica 

AMREVIMA Estava em fase de mudança de endereço, quando a 
equipe da Floram tentou visitar 

COMTRABB Sem sede 
COOPGERA Estrada da Vitória, 2958, João Paulo 
COOPRESL Campus da UFMA – Atrás da Garagem 
COOPVILA Vila Maranhão 

Fonte: FLORAM (2018).  

Os dados mostram que nos municípios da Ilha de Maranhão os catadores estão organizados 
em nove (09) associações e cooperativas, principalmente em São Luís, que possui sete (07), 
enquanto que Paço do Lumiar e São José de Ribamar contam com uma (01) cooperativa 
cada. 

Em Morros, a Lei n° 22/2014 declarou de utilidade pública a Cooperativa de Reciclagem de 
Morros (COOPERMORROS), que atuava desde dia 28 de junho 2012 no município; 
entretanto, não foi possível comprovar a atuação desta cooperativa. Em São Luís, notou-se 
que algumas associações e cooperativas de catadores que atuavam num passado recente, 
cessaram as atividades; tal fato demonstra a fragilidade da cadeia da reciclagem na RMGSL. 

De uma forma geral, é evidente a fragilidade estrutural e econômica das organizações de 
catadores de materiais recicláveis da RMGSL. Algumas desenvolvem as atividades em 
galpões improvisados em residências, com problemas de acúmulo de resíduos fora dos 
galpões, como a ASCAMAR e COOPRESL, já citadas. Em condição de insalubridade, os 
catadores da COOPCARE atuam a céu aberto no lixão de Paço do Lumiar, sem galpão 
adequado ou mesmo improvisado. 

Além disso, a ausência de políticas e ações concretas para a coleta seletiva na RMGSL 
desestabiliza economicamente estas organizações de catadores que, em sua maioria, possui 
renda per capita abaixo do salário mínimo vigente, de R$ 954,00. 

A seguir será apresentada a caracterização da COOPCARE, COOPCAMAR, ASCAMAR, 
ASCAMARCO e COOPRESL. As demais associações e cooperativas que estão paralisadas 
temporariamente (COMTRABB) ou que desenvolvem suas atividades em nichos específicos 
(AMREVIMA, COOPGERA e COOPVILA) serão caracterizadas no Anexo IV. 

 Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paço do Lumiar 
(COOPCARE) 

A COOPCARE não possui terreno próprio nem galpão de triagem, portanto, os vinte e dois 
(22) catadores atuam no lixão municipal de Paço do Lumiar junto com outros onze (11) 
catadores não cooperados (Figura 3.107 e Figura 3.108). 
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É importante ressaltar que estão em andamento as tratativas dos catadores com a Prefeitura 
de Paço do Lumiar, responsável pela limpeza pública, e o Governo do Estado a fim de 
viabilizar um galpão de triagem para que os cooperados possam segregar os resíduos 
recicláveis em local adequado. 
 

  
Figura 3.107 e Figura 3.108 – Resíduos recicláveis segregados pelos catadores da COOPCARE, no lixão de 
Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Quadro 3.40 apresenta a caracterização da cooperativa composta por vinte e dois (22) 
catadores, sendo treze (13) homens e nove (09) mulheres.  

Os principais resíduos catados no lixão são plásticos (PET, PP, PE e PVC) e metais (alumínio, 
cobre e ferro). O papel e o papelão são coletados apenas na estação seca, pois no período 
chuvoso o excesso de umidade na fibra dos materiais e a mistura com resíduos orgânicos 
inviabilizam a reciclagem destes. Os catadores separam garrafas de vidro até a formação de 
um lote comercial, mas, em geral, não segregam outros tipos de vidros, como quebrados e 
misturados, já que os atravessadores e sucateiros da RMGSL não se interessam na compra 
desse tipo de material.  

A cooperativa vende os resíduos segregados para sucateiros no lixão. No momento da visita 
técnica da Floram, havia um caminhão baú com os resíduos recicláveis coletados pelos 
catadores da COOPCARE, conforme Figura 3.109. Atualmente, a cooperativa comercializa, 
em média, 40 toneladas de resíduos recicláveis por mês, o que assegura um rendimento 
médio mensal per capita de R$ 900,00, valor pouco abaixo do salário mínimo vigente em 2018, 
de R$ 954,00. 
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Quadro 3.40 – Caracterização da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de 
Paço do Lumiar (COOPCARE). 

Indicador COOPCARE 

Existe contrato com a prefeitura Não 

N° total de catadores 22  

N° de homens 13 

N° de mulheres 9 

Ganho médio mensal per capita (R$) 900 

Tipos de resíduos coletados  Plásticos, metais, papel e papelão (exceto em 
período chuvoso) e garrafas de vidro 

Quantidade média mensal coletada (t/mês) 40 

Quem são os compradores  Atravessadores que buscam no lixão (Jorge, 
Péricles, Zenor e Lisboa do Coroadinho) 

Fonte: FLORAM (2018). 

 
Figura 3.109 – Caminhão baú de sucateiro com resíduos coletados pelos catadores da COOPCARE, no lixão de 
Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 COOPCAMAR 

A COOPCAMAR não possui terreno próprio nem galpão de triagem, ou seja, os vinte e cinco 
(25) catadores da cooperativa atuaram no lixão municipal de São José de Ribamar até o dia 
31 de janeiro de 2018, quando a disposição de resíduos no local foi encerrada (Figura 3.110 
e Figura 3.111).  Cabe lembrar que estão em andamento as tratativas dos catadores com a 
Prefeitura de São José de Ribamar e o Governo do Estado de forma que haja um galpão de 
triagem para que os cooperados possam segregar os resíduos recicláveis em local adequado. 

A partir do início de fevereiro de 2018, uma parte dos catadores da cooperativa migrou para 
outras áreas de atuação e o restante se divide entre a catação de resíduos nas ruas e 
comércio da cidade e outras atividades que possam complementar sua renda, já que houve 
uma queda na quantidade de resíduos coletados após o encerramento do lixão. 

Ainda que se entenda que o lixão é um local insalubre e que não deve ter catadores 
trabalhando, do ponto de vista financeiro, ao atuarem nestes ambientes os catadores 
aumentam seus rendimentos mensais quando comparados com os ganhos obtidos nas 
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coletas de ruas e comércios, em função da grande quantidade e disponibilidade de materiais 
nos lixões.  

  
Figura 3.110 e Figura 3.111  – Catadores da COOPCAMAR, quando ainda atuavam no lixão de Canavieira em 
São José de Ribamar, em janeiro de 2018. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A coleta de resíduos no comércio e ruas de São José de Ribamar ocorre três vezes por 
semana, sendo utilizadas seis carroças para o serviço. Além do centro, são atendidos os 
bairros Jota Câmara, Panaquatira e Sítio do Apicum (Quadro 3.41). Os principais resíduos 
coletados são: papel branco, papelão, plásticos, metais (ferro), sola e madeira. Atualmente, 
os associados coletam, em média, duas (02) toneladas de resíduos por mês. Durante a visita, 
a equipe da Floram foi informada que os materiais recicláveis estão sendo armazenados na 
casa da presidente da cooperativa e vendidos para sucateiros da região, possibilitando uma 
renda média mensal de cerca de R$ 185,00 para cada catador, valor significativamente abaixo 
do salário mínimo vigente. 

Quadro 3.41 – Caracterização da Cooperativa de Catadores de São José de Ribamar 
(COOPCAMAR). 

Indicador COOPCAMAR 
Existe contrato com a prefeitura  Não 
N° total de catadores 25 
N° de homens 6 
N° de mulheres 19 
Ganho médio mensal per capita (R$) 185,00  
Frequência da coleta (dias) Segunda, Quarta e Sexta 
Tipos de resíduos coletados  Papel, papelão, plástico, ferro, sola, madeira (MDF) 
Bairros atendidos Centro, Jota Câmara, Panaquatira e Sítio do Apicum 
Coleta em estabelecimentos comercial Feira municipal, Quebra galho, Lutinho e sapatarias 
Quantidade média mensal coletada 
(t/mês) 2 

Quantidade de rejeito semanal e 
mensal (t) 4 

Quem são os compradores  George e Richard 
Número de carrinhos de coleta na rua 6 carroças 

Fonte: FLORAM (2018).  
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 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAMAR) 

A ASCAMAR é uma associação de catadores de materiais recicláveis que atua desde 2004 
em São Luís, funcionando em um imóvel cedido pela Prefeitura, que antes sediou a Fábrica 
de Fiação e Tecelagem da Rua São Pantaleão. O galpão utilizado pela associação não é 
adequado para a segregação de resíduos e há acúmulo de material na área externa deste, o 
que gera incômodos com a vizinhança (Figura 3.112 e Figura 3.113). 

Segundo a presidente da ASCAMAR, a cooperativa possui contrato com a prefeitura de São 
Luís para a coleta seletiva, no entanto, tal informação não foi confirmada pelo Comitê Gestor 
de Limpeza Urbana. Contudo, sabe-se que os resíduos dos Ecopontos de São Luís estão 
sendo direcionados para esta associação e para a COOPRESL. 

  
Figura 3.112 e Figura 3.113 – Galpão de triagem de resíduos recicláveis da ASCAMAR. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A associação é composta por onze (11) catadores, com três (03) atuando na coleta de 
materiais nas ruas e oito (08) no galpão, promovendo a separação de materiais. A coleta é 
realizada de segunda a sexta nas ruas do Centro, Calhau, Cohab, Cohama, Forquilha, São 
Cristóvão e Tibiri, além de órgãos públicos e locais de comércio e de grande movimentação 
de pessoas, como a Rua Grande (Quadro 3.42).  

Para a coleta é utilizado um (01) caminhão próprio, além de um caminhão disponibilizado pela 
Prefeitura para o envio dos resíduos dos Ecopontos para a sede da associação, o que ocorre 
três vezes por semana (terça, quinta e sábado).  

Os resíduos coletados são papel branco e papelão, plásticos, filmes, metais e embalagens 
longa vida, garantindo aos associados rendimento médio mensal per capita de R$ 600,00, 
valor abaixo do salário mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00).  

Atualmente, a associação coleta de 45 a 51 toneladas de resíduos, mensalmente, entretanto, 
a COOPRESL informou que recebe cerca de 60 toneladas só dos Ecopontos da Prefeitura. 
Portanto, imagina-se que a quantidade coletada pela ASCAMAR é maior que a informada. Os 
resíduos segregados são vendidos para a empresa Ripel Reciclagem. 
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Quadro 3.42 – Caracterização da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAMAR). 

Indicador ASCAMAR 
Existe contrato com a prefeitura  Sim 
N° total de catadores 11 
N° de homens 6 
N° de mulheres 5 
N° de catadores que ficam na coleta nas ruas 3 
N° de catadores que ficam no galpão 8  
Ganho médio mensal per capita (R$) 600,00 

Bairros atendidos Centro, Calhau, Cohab, Cohama, Forquilha 
São Cristóvão e Tibiri 

Coleta em órgãos públicos  Ministério da Fazenda, Secretaria do Trabalho, Tribunal 
de Contas e Tribunal Regional do Trabalho  

Coleta em estabelecimento comercial  Cantinho Doce, Le Biscuit e Rua Grande 
Frequência da coleta (dias) De segunda à sexta 

Tipos de resíduos coletados  Papel e papelão, plásticos, metais, filmes, embalagem 
longa vida e eletrônicos (dos Ecopontos)  

Quantidade média mensal coletada (t/mês) 51 
Quantidade de rejeito semanal e mensal (t) 0,5 
Quem são os compradores Ripel Reciclagem  
Terreno  Cessão 
Quantidade de caminhões próprios ou cedidos pela 
prefeitura  

02, sendo 01 próprio para coleta nos grandes geradores 
e 01 da prefeitura que leva os resíduos dos Ecopontos 

Número e capacidade das balanças 1 de 1 tonelada 
Número e capacidade das prensas 500kg - 1 tonelada 
Tipos de resíduos prensados PET, Papelão, plástico, filme 

     Fonte: FLORAM (2018). 

Em maio de 2018, a ASCAMAR conseguiu coletar 51,2 toneladas de resíduos, distribuídos 
conforme o Quadro 3.43. Nota-se que o papelão e o papel branco são os resíduos mais 
rentáveis na comercialização. Com estes quantitativos e preços, o valor gerado neste mês 
pela cooperativa foi de R$ 7.200,00, que após ser dividido para os 11 associados, resultou 
num rendimento per capita de R$ 654,54.  

Quadro 3.43 – Quantidade e preço de venda dos resíduos coletados pela ASCAMAR. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço (R$/kg) Lucro mensal por tipo de 
resíduo (R$) 

Aço e Ferro 4.000 0,15 600,00 
Alumínio (latas) 200 3,00 600,00 
Papel (apara branca) 20.000 0,08 2.000,00 
Papelão 25.000 0,13 3.000,00 
Plásticos (especialmente PET) 2.000 0,50 1.000,00 

Total 51.200 - 7.200,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade Olímpica 

A ASCAMARCO atua na coleta e segregação de resíduos recicláveis desde 2005, 
funcionando na casa da presidente da cooperativa, sem estrutura adequada para tal atividade 
(Quadro 3.44).  
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Quadro 3.44 – Caracterização da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade 
Olímpica (ASCAMARCO). 

Indicador ASCAMARCO 
Existe contrato com a prefeitura  Não 
N° total de catadores 12 
N° de homens 6 
N° de mulheres 6 
N° de catadores que ficam na coleta nas ruas 7 
N° de catadores que ficam no galpão 5 
Ganho médio mensal per capita (R$) 283,29 
Bairros atendidos Cidade Olímpica e Cidade Operária 
Coleta em órgãos públicos   Não  

Coleta em estabelecimento comercial  
Comercial 3M, Baratinho, Fred, Barbudo, Povão, Mundo das 

Operações, Shopping do Real, Mundo do Real, Drogarias 
Globo, CDL   

Frequência da coleta (dias) Segunda a sábado  

Tipos de resíduos coletados  Papel branco e papelão, plásticos, metais, garrafas de vidro e 
Tetra Pak 

Quantidade média mensal coletada (t/mês) 3,89 
Quem são os compradores  Ripel Reciclagem e Sucata Maranhão 
Número de carrinhos de coleta na rua 02 carroças 

Fonte: FLORAM (2018). 

A associação, que possui caráter de trabalho familiar, é composta por doze (12) catadores, 
com seis (06) atuando na coleta de materiais nas ruas e seis (06) na sede, promovendo a 
separação de materiais. A coleta é realizada de segunda a sábado nas ruas e em 
estabelecimentos comerciais da Cidade Olímpica e Cidade Operária, com uso de duas (02) 
carroças. 

Os principais resíduos coletados pelos catadores da associação são papel branco, papelão e 
plásticos (PET, PP, PE, PVC), incluindo baldes e bacias, em menor quantidade, garrafas de 
vidro, embalagem Tetra Pak e metais. 

O Quadro 3.45 apresenta as quantidades e preços de venda dos resíduos coletados pela 
ASCAMARCO. Com estes quantitativos e preços, estima-se uma receita de R$ 3.399,60 que, 
após ser dividida entre os doze associados, dá um rendimento médio per capita de R$ 283,29, 
valor muito abaixo do salário mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00). Os resíduos coletados são 
vendidos para a Ripel Reciclagem e a Sucata Maranhão, duas empresas importantes da 
cadeia da reciclagem na RMGSL. 

Quadro 3.45 – Quantidade e preço de venda dos resíduos coletados pela ASCAMARCO. 

Tipo de resíduos Quantidade 
(kg/mês) Preço (R$/kg) Lucro mensal por tipo 

de resíduo (R$) 
Aço e Ferro 190 0,20 38,00 
Alumínio (latas) 870 3,00 2.610,00 
Papel (apara branca) 710 0,15 106,50 
Papelão 830 0,15 124,50 
Plásticos (especialmente PET) 460 0,50 230,00 
Vidro (unidades de garrafa) 830 0,35 290,50 

Total 3,890 - 3.399,50 

Fonte: FLORAM (2018). 
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 Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL) 

A COOPRESL funciona em um imóvel cedido pela Prefeitura Municipal de São Luís, localizado 
na área interna da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Além da sede, há um ponto 
de coleta de resíduos na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). 

O galpão utilizado pela cooperativa não é adequado para a segregação de resíduos e há 
acúmulo de material na área externa deste, o que gera incômodos à vizinhança (Figura 3.114 
e Figura 3.115). A cooperativa tem buscando junto à Prefeitura e o Governo do Estado um 
local na região do Itaqui Bacanga, com estrutura adequada para a triagem de resíduos 
recicláveis.  

  
Figura 3.114 e Figura 3.115 – Galpão de triagem da COOPRESL, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Atualmente, a COOPRESL é composta por vinte e cinco (25) catadores, ficando vinte (20) no 
galpão de triagem e cinco (05) na coleta de resíduos, nos grandes geradores (Quadro 3.46). 
Segundo a presidente, a cooperativa possui contrato com a Prefeitura de São Luís para a 
coleta seletiva, porém, tal informação não foi confirmada pelo Comitê Gestor de Limpeza 
Urbana, ainda que os resíduos dos Ecopontos de São Luís sejam destinados para esta 
cooperativa e para a ASCAMAR. 
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Quadro 3.46 – Caracterização da Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL). 
Indicador COOPRESL 

Existe contrato com a prefeitura  Sim 
N° total de catadores 25 
N° de homens 10 
N° de mulheres 15 
N° de catadores que ficam na 
coleta nas ruas 5 

N° de catadores que ficam no 
galpão 20 

Ganho médio mensal per capita 
(R$) 1.100,00 

Bairros atendidos Toda a cidade de São Luís e parte de São José de Ribamar 

Coleta em órgãos públicos  Escolas Públicas, Secretarias Municipais, Tribunal Regional Eleitoral, 
Tribunal Regional do Trabalho e Universidades 

Coleta em estabelecimento 
comercial  Shoppings, Farol da Ilha, Península Nay, Hotel Ibis e Hotel Pestana 

Frequência da coleta (dias) Agendamento 

Tipos de resíduos coletados Papel branco, papelão, plásticos e metais e eletrônicos (em órgãos 
públicos e dos ecopontos) 

Quantidade média mensal 
coletada (t/mês) 160 a 190 

Quantidade de rejeito semanal e 
mensal (t) N.I. 

Quem são os compradores  Ripel Reciclagem, Fibra Papéis, Sr. J.A. Costa Sousa e Sucata São João 
Terreno  Cessão 
Quantidade de caminhões próprios 
ou cedidos pela prefeitura  

02, sendo 01 próprio para coleta nos grandes geradores e 01 da 
prefeitura, que leva os resíduos dos Ecopontos 

Número de carrinhos de coleta na 
rua - 

Número e capacidade das 
balanças 300 kg 

Número e capacidade das prensas 180 kg 
Tipos de resíduos prensados Papel, plástico, papelão, latinhas de alumínio 
Pontos de Entrega Voluntária de 
resíduos (PEVs) espalhados na 
cidade  

UFMA e UEMA 

Fonte: FLORAM (2018). 

A COOPRESL atua em todo o município de São Luís e uma parte do território de São José de 
Ribamar, coletando resíduos nos grandes geradores, tais como condomínios, empresas 
comerciais, universidades, shoppings centers, hotéis (Ibis e Pestana), construtoras (MRV e a 
Engenharia Amorim Coutinho) e órgãos públicos, sendo que estes últimos citados geram 
quantidade significativa de resíduos eletroeletrônicos. Para tal serviço, é utilizado um 
caminhão próprio e a Prefeitura ainda disponibiliza um caminhão para o envio dos resíduos 
dos Ecopontos três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) para a sede da cooperativa 
(Quadro 3.46). 

Além disso, a COOPRESL recebe os materiais de algumas empresas parceiras diretamente 
na sede. Portanto, em função do volume elevado de resíduos comercializados, entre 160 e 
200 toneladas por mês, a cooperativa se caracteriza como a principal organização de 
catadores de materiais recicláveis da RMGSL. 

Os resíduos coletados são vendidos para as maiores empresas de reciclagem e 
atravessadores da região, dentre eles a Ripel Reciclagem, J.A. Costa Sousa e a Sucata São 
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João, além da indústria Fibra Papéis, que fabrica papel higiênico. A venda dos resíduos 
assegura aos cooperados um rendimento médio mensal per capita de R$ 1.100,00, valor 
acima do salário mínimo vigente em 2018. Ressalta-se o incremento na renda dos 
trabalhadores a partir do recebimento dos resíduos dos Ecopontos de São Luís (cerca de 60 
toneladas por mês).  

Os principais resíduos comercializados são papel branco e papelão (Figura 3.116), além de 
metais, plásticos e resíduos eletroeletrônicos. A cooperativa só não coleta vidros, uma vez 
que os sucateiros e atravessadores da RMGSL não se interessam na comercialização desses 
resíduos. Apesar de ter uma prensa (Figura 3.117), apenas os materiais sigilosos são 
picotados e posteriormente prensados. 

  
Figura 3.116 e Figura 3.117  – Principais materias coletados (papel e papelão) e equipamentos utilizados pela 
COOPRESL. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Quadro 3.47 apresenta as quantidades e preços de venda dos resíduos coletados pela 
COOPRESL. Estima-se uma venda mensal de R$ 137.874,50. Após serem abatidos os custos 
relacionados ao uso do galpão e aos veículos, o valor restante é dividido para os vinte e cinco 
associados, gerando um rendimento médio per capita de R$ 1.100,00, valor acima do salário 
mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00). 

Cabe notar que a comercialização de alguns resíduos está acima dos preços de mercado, 
uma vez que a COOPRESL consegue vender diretamente para indústrias ou semi-indústrias, 
como o caso do papel, que é vendido para a Fibra Papéis e os metais ferrosos, que são 
vendidos para a Sucata São João. 
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Quadro 3.47 – Quantidade e preço de venda dos resíduos coletados pela COOPRESL. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço (R$/kg) Lucro mensal por tipo 
de resíduo (R$) 

Aço e Ferro 23.000 0,45 10.350,00 
Alumínio (latas) 400 3,20 1.280,00 
Cobre 80 14,00 1.120,00 
Eletroeletrônicos 9.000 7,0 63.000,00 
Papel (apara branca e misto) 65.000 0,45 29.700,00 
Papelão 55.000 0,17 9.350,00 
Plástico filme  5.000 1,00 5.000,00 
PEBD 13.000 0,50 6.500,00 
PET e PEAD 5.000 0,70 3.500,00 
PVC  7.000 0,35 2.450,00 
Cadeiras 5.500 1,00 5.500,00 
Vidro (unidades de garrafa) 830 0,15 124,50 

Total 198.810 - 137.874,50 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucateiros e Atravessadores 

Os sucateiros são atores da cadeia de reciclagem de pequeno e médio porte, que trabalham 
como intermediários entre o catador e o atravessador, ou seja, compram os resíduos dos 
catadores e vendem para atravessadores ou ainda, para sucateiros de maior porte. 

Os atravessadores têm pouco contato com os catadores e conseguem um maior lucro pelo 
volume de material comprado de sucateiros e que é fornecido à indústria de pré-
beneficiamento e/ou diretamente para as indústrias de reciclagem, instaladas, em sua maioria, 
na região Sudeste do país.  

Durante os trabalhos de campo, foi possível evidenciar a atuação direta de sucateiros e 
atravessadores nos municípios de Alcântara, Axixá, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Raposa, 
Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. Por outro lado, não se verificou a 
atuação destes em Bacabeira, Cachoeira Grande e Presidente Juscelino.  

De forma geral, observaram-se dois fluxos dos resíduos recicláveis coletados e segregados 
por catadores na RMGSL, a partir da atuação de sucateiros e atravessadores: 

 Fluxo dos resíduos gerados nos municípios do continente para os municípios da Ilha 
de Maranhão, principalmente São Luís; 

 Fluxo dos resíduos de São Luís para as indústrias, em sua maioria localizadas em 
outros estados, já que o segmento de processamento de resíduos recicláveis no 
Maranhão é pouco expressivo. 

Portanto, os resíduos gerados no continente são direcionados pelos sucateiros e 
atravessadores da capital e, em sua maioria, encaminhados para outros estados brasileiros.  

Outra observação importante é que há um nível elevado de informalidade na atuação de 
sucateiros e atravessadores na RMGSL. Além disso, é comum constatar a venda de resíduos 
por sucateiros de menor porte para empresas de maior porte, sendo que, às vezes um resíduo 
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chega a passar por até quatro estágios de comercialização por pessoas físicas e/ou empresas, 
antes de ser encaminhado para o processamento. 

Desta forma, registra-se a dificuldade de quantificar os resíduos recicláveis em uma cadeia 
com alto nível de informalidade e fluxo complexo dos resíduos, tanto no nível intermunicipal 
quanto interestadual. Enquanto não houver disciplinamento da gestão dos resíduos recicláveis 
e fiscalização das empresas que atuam com transporte, comercialização e processamento 
destes resíduos, não será possível ter um conhecimento efetivo do mercado de reciclagem na 
região. 

Ademais, ressalta-se a dificuldade enfrentada em campo para extrair informações precisas 
sobre quantidades e preços comercializados por uma parcela dos sucateiros e 
atravessadores, que ficaram receosos de disponibilizar os dados, acreditando se tratar de 
fiscalização. Em algumas situações, os sucateiros e atravessadores ameaçaram os técnicos 
da Floram, impossibilitando a caracterização de suas atividades. 

 Sucateiros e atravessadores dos municípios do continente 

Em Alcântara existe um sucateiro que trabalha com resíduos há oito (08) anos, armazenando-
os no terreno onde reside, a céu aberto, já que não possui qualquer estrutura adequada para 
tal finalidade (Figura 3.118). O sucateiro não informou as quantidades comercializadas, mas 
disponibilizou os preços de mercado, por tipo de resíduo coletado: alumínio (R$/kg 4,80), 
baterias de carro (R$/unidade 2,80), garrafa PET (R$/kg 0,50) e garrafa de vidro (R$/unidade 
0,30). 

O sucateiro de Axixá trabalha com resíduos há doze (12) anos, coletando-os nos lixões de 
Axixá, Icatu e Morros e armazenando-os no terreno onde reside, a céu aberto (Figura 3.119).  

Além de plásticos, metais e vidro, esses sucateiros de Alcântara e Axixá comercializam 
eletrodomésticos, resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias de carros, vendendo para a 
Sucata Nordeste, empresa localizada em São Luís.  

  
Figura 3.118 e Figura 3.119 – Sucateiro no município de Alcântara (esquerda) e Axixá (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Rosário, o sucateiro também não possui galpão e dispõe seu material em um terreno 
baldio, em frente à sua residência (Figura 3.120). Ele compra resíduos eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos e volumosos e vende para dois (02) atravessadores não identificados que, 
posteriormente, revendem para empresas localizadas em São Luís. O sucateiro não informou 
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as quantidades comercializadas, mas disponibilizou os preços de mercado, por tipo de resíduo 
coletado: alumínio (R$/kg 2,00), cobre (R$/kg 10,00), ferro (R$/kg 0,20) e plástico (R$/kg 
0,50). 

Em Santa Rita, no local onde funcionava a estação rodoviária, atualmente há um ponto de 
coleta e segregação de papelão, plásticos e pneus (Figura 3.121). Em visita ao local, dois 
catadores informaram que coletam os resíduos e vendem para um atravessador que os 
revende para uma empresa de São Luís. Porém, o atravessador não permitiu a conclusão da 
entrevista com os catadores, ameaçando os técnicos da Floram. 

    
Figura 3.120 e Figura 3.121 – Sucateiro no município de Rosário (esquerda) e Estação rodoviária abandonada 
de Santa Rita, onde são armazenados materiais recicláveis (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucateiros e atravessadores dos municípios da Ilha de Maranhão 

Nos municípios da Ilha de Maranhão diversas empresas trabalham com compra e revenda de 
resíduos recicláveis, incluindo sucatas metálicas, quais sejam: 

 A Rainha da Sucata; 
 Ecopel; 
 Emapla Gerenciamento de Resíduos;  
 GRD – Gestão de Resíduos Sólidos; 
 O Garrafeiro; 
 RM Metais; 
 Sucata Coelho; 
 Sucata da Conquista; 
 Sucata Lisboa; 
 Sucata Nordeste; 
 Sucata São João; 
 Sucata Thauan; 
 Sucata Zadek; 
 Sucatão Raposa. 
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Durante o Diagnóstico, percebeu-se que além das empresas mencionadas, existem sucateiros 
de pequeno porte que desenvolvem suas atividades informalmente, sem galpões adequados 
e caminhões próprios, especialmente em São Luís. Os sucateiros e empresas maiores, 
caracterizados a seguir, acabam comprando os resíduos dos menores. Também serão 
caracterizadas as empresas que possuem outra atividade principal, mas que estão envolvidas 
com a comercialização de resíduos, como a JC Ambiental e Recipel. 

 A Rainha da Sucata 

A Rainha da Sucata é uma empresaria de São Luís que compra os resíduos de catadores de 
materiais recicláveis e revende para a Sucata São João, exclusivamente, portanto, não há 
venda para indústrias de processamento. São comercializados alumínio, ferro, cobre, garrafas 
de vidro, plásticos e resíduos eletrônicos (Figura 3.122 e Figura 3.123).  

  
Figura 3.122 e Figura 3.123 – Sucatas armazenadas na empresa A Rainha da Sucata, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Quadro 3.48 apresenta as quantidades comercializadas e preços de compra e venda da 
empresa. Nota-se que os resíduos eletroeletrônicos possibilitam maior lucro que os demais e 
que a venda dos resíduos assegura uma renda média mensal de R$ 5.200,00. 

Quadro 3.48 – Quantidade e preço de compra e venda dos resíduos da empresa A Rainha da Sucata. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço de compra 
(R$/kg) 

Preço de venda 
(R$/kg) 

Lucro mensal por 
tipo de resíduo (R$) 

Aço e Ferro 12.000 0,25 0,30 600,00 
Alumínio (latas) 500 3,00 4,50 750,00 
Eletroeletrônicos 500 2,00 8,00 3.000,00 
PET  1.000 0,25 0,50 250,00 
PVC  1.000 0,30 0,50 200,00 
Vidro (unidades de garrafa) 2.000 0,25 0,45 400,00 

Total 17.000 - - 5.200,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Ecopel Reciclagem 

A Ecopel Reciclagem tem sede no município de Paço de Lumiar (Figura 3.124 e Figura 3.125) 
e também possui um galpão em Axixá. A empresa atua comprando resíduos recicláveis de 
grandes geradores, como o Shopping da Ilha e a CEASA, além de sucateiros de menor porte, 
e revendendo para indústrias de processamento.  
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Os resíduos comercializados são papelão, plásticos e metais. Os papéis são vendidos para a 
unidade da Klabin em Recife e da Penha, em Salvador, e os plásticos são destinados para 
indústrias instaladas no estado de São Paulo. O responsável informou que são vendidas cerca 
de 30 toneladas de plásticos e 100 toneladas de papelão, mensalmente. As quantidades de 
metais comercializadas não foram informadas, nem os preços de compra e venda. 

  
Figura 3.124 e Figura 3.125 – Galpão da empresa Ecopel no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 EMAPLA Gerenciamento de Resíduos 

A Emapla Gerenciamento de Resíduos é uma empresa localizada no Tibiri, em São Luís, que 
trabalha com alguns serviços na área de gerenciamento de resíduos, tais como: coleta e 
disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC), tratamento de efluentes, bem como 
compra e venda de resíduos recicláveis (Figura 3.126 e Figura 3.127). 

Por se tratar de empresa que atua com gerenciamento de resíduos de várias tipologias, após 
a visita técnica foi enviado ofício solicitando informações acerca das quantidades de resíduos 
comercializadas, dentre outros dados, entretanto, a empresa não disponibilizou as 
informações solicitadas. 

A empresa promove a coleta de resíduos recicláveis, especialmente plásticos, papelão, metais 
e vidros, gerados principalmente no segmento industrial, tendo como principal cliente a Coca 
Cola, além das seguintes empresas: Bunge, Concreta, Eneva, Votorantim, Yara Fertilizantes, 
Psiu, Masan, Sá Cavalcante e Mota Machado.  

De acordo com o responsável pela EMAPLA, são coletadas 100 toneladas de vidro por mês, 
material doado para a MASFIC em São Paulo, uma vez que possui pequeno valor agregado. 
Os metais são enviados para as unidades da Gerdau, localizadas em Recife e Salvador, 
enquanto os plásticos são destinados para indústrias de processamento nos estados de Santa 
Catarina e São Paulo. 
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Figura 3.126 e Figura 3.127 – Resíduos recicláveis armazenados em galpão da Emapla Gerenciamento de 
Resíduos. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 GRD (Gervas Reciclagem Digital) – Gestão de Resíduos Sólidos 

A GRD, empresa localizada na Cidade Operária, em São Luís iniciou sua atividade no 
segmento de logística reversa de resíduos, entretanto, posteriormente ampliou para 
comercialização de sucatas metálicas. 

O responsável pela GRD não disponibilizou informações sobre a quantidade e os custos dos 
resíduos comercializados, apenas comentou que a empresa atua comprando resíduos de 
sucateiros independentes, bem como das empresas TVN, Plan e Ricardo Eletro e que revende 
para empresas de São Paulo. A empresa compra sobras industriais, sucatas de alumínio, 
cobre e bronze (Figura 3.128 e Figura 3.129). A própria GRD retira os materiais no local de 
geração, no estado em que estiverem, além de coletar pontas de estoque, materiais usados, 
obsoletos ou sucatas.  

  
Figura 3.128 e Figura 3.129 – Resíduos recicláveis armazenados em galpão da GRD-Gestão de Resíduos 
Sólidos. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 JC Ambiental Reciclagem 

A JC Ambiental Reciclagem Ltda localiza-se no Bairro Maracanã, em São Luís. A empresa 
tem como atividade principal a coleta, o tratamento e a reciclagem de óleos contaminados e 
resíduos com altos teores de óleos e graxas, sendo que a maior parcela dos resíduos oleosos 
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advém dos segmentos industriais e portuários (este assunto será tratado no item sobre 
Resíduos Industriais).  

Como a empresa atende a muitos clientes de médio e grande porte, de segmentos 
diferenciados, aproveitou a carteira de clientes e começou a atuar também com coleta, 
transporte e comercialização de resíduos comuns, recicláveis e da construção civil que são 
gerados nos setores industrial, químico, portuário, naval, distribuidora de combustíveis, postos 
de gasolina bem como no setor comercial, como shoppings centers. 

Os resíduos não recicláveis e não perigosos são transportados até o aterro sanitário (Classe 
II) e os perigosos (Classe I) Titara, em Rosário, com custo de disposição de R$ 99,00 e R$ 
450,00, respectivamente. Já os resíduos recicláveis são comercializados e destinados para 
empresas parceiras, como a Emapla Gerenciamento de Resíduos. 

O Quadro 3.49 apresenta a quantidade dos resíduos coletados e comercializados pela JC 
Ambiental entre o segundo semestre de 2017 e o mês de maio de 2018. Nota-se que foram 
coletados 362.819,66 kg com uma média mensal de cerca de 32,98 toneladas. As fotos (Figura 
3.130 a Figura 3.133) mostram o galpão de armazenamento de recicláveis da JC Ambiental. 

Quadro 3.49 – Quantidade dos resíduos coletados pela JC 
Ambiental Reciclagem entre o segundo semestre de 2017 e maio 
de 2018. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Percentual 
representativo 

Comum 141.949,80 39,12% 

Papel e papelão 21.144,80 5,83% 

Plástico  50.676,80 13,97% 

Vidro 14.469,50 3,99% 

Sucata Metálica 23.441,00 6,46% 

Madeira 111.137,76 30,63% 

Total 362.819,66 100% 

Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.130 e Figura 3.131 – Recicláveis armazenados em galpão da JC Ambiental Reciclagem. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.132 e Figura 3.133 – Resíduos recicláveis prensados em galpão da JC Ambiental Reciclagem. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 O Garrafeiro 

O Garrafeiro trabalha com compra de resíduos recicláveis de catadores de rua em São Luís e 
revende para indústrias localizadas no estado de São Paulo. O principal resíduo 
comercializado é o vidro, com venda de alumínio, ferro e plásticos, em menor escala. 

O responsável não autorizou o registro fotográfico nem informou os preços dos resíduos 
comercializados. São vendidas mensalmente 150 mil garrafas de vidro, 7 toneladas de 
alumínio e 6 toneladas de aço e ferro. 

 Recipel 

A empresa Recipel/Mucipel localizada em São Luís coleta papelão, frascos de soro fisiológico 
e papel filme em grandes geradores, como o Shopping São Luís (Figura 3.134 e Figura 3.135). 
O papelão é vendido para a Ripel Reciclagem enquanto os frascos de soro e papel filme para 
a indústria local, Plastik.  

  
Figura 3.134 e Figura 3.135 – Galpão de armazenamento de resíduos da empresa Recipel. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Quadro 3.50 apresenta as quantidades e preços de venda dos resíduos coletados pela 
Recipel a cada mês. Nota-se que a empresa coleta 74 toneladas de resíduos, predominando 
o papelão, com 50 toneladas. O lucro mensal com a venda é de R$ 49.700,00. 
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Quadro 3.50 – Quantidade e preço de venda dos resíduos da empresa Recipel. 

Tipo de resíduos Quantidade 
(kg/mês) 

Preço de venda 
(R$/kg) 

Lucro mensal por tipo de 
resíduo (R$) 

Papelão 50.000 0,25 12.500,00 
Frascos de soro 20.000 1,50 30.000,00 
Papel Filme 4.000 1,80 7.200,00 

Total 74.000 - 49.700,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

 RM Metais 

A empresa RM Metais, sediada ao lado do CAIC do Maiobão, em Paço do Lumiar, trabalha 
com sucata, comprando dos catadores, carroceiros e demais interessados. Durante a visita 
técnica observou-se grande movimentação de pessoas para venda de sucatas metálicas, 
principalmente. As fotos abaixo (Figura 3.136 e Figura 3.137) apresentam o pátio da empresa 
RM Metais onde são armazenadas as sucatas e recicláveis. 

  
Figura 3.136 e Figura 3.137 – Pátio da empresa RM Metais, no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucata Coelho 

A Sucata Coelho é uma empresa de São Luís, que compra resíduos dos catadores de rua e 
revende para empresas de porte maior, como a Sucata Zadek, que recebe os metais ferrosos, 
e o J.A. Costa Sousa, que recebe os outros recicláveis. A Figura 3.138 e a Figura 3.139 
apresentam o galpão e o pátio da Sucata Coelho. 
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Figura 3.138 e Figura 3.139 – Sucata Coelho no município de São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Quadro 3.51 apresenta a quantidade média mensal comercializada e os preços de compra 
dos resíduos praticados pela Sucata Coelho. Nota-se que os metais ferrosos são os principais 
resíduos comercializados, com cerca de 25 a 30 toneladas por mês.  

Quadro 3.51 – Quantidade e preço de compra dos resíduos da Sucata Coelho. 

Tipo de resíduos Quantidade 
(kg/mês) 

Preço de compra 
(R$/kg) 

Valor de compra mensal 
por tipo de resíduo (R$) 

Aço e Ferro 28.000 0,35 9.800,00 
Alumínio (latas) 500 3,50 1.750,00 
Cobre 200 18,00 3.600,00 
PP + PET + PVC + PE 1.000 0,50 500,00 
Eletrônicos 89 6,0 480,00 

Total 29.789 - 16.130,00 

    Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucata da Conquista 

A Sucata da Conquista é uma empresa localizada em São Luís que compra resíduos dos 
catadores de rua e revende para a Sucata Lisboa, também localizada na capital do Maranhão 
(Figura 3.140 e Figura 3.141). 

Os tipos de resíduos que a empresa compra e vende são: alumínio, baterias automotivas, 
bronze, ferro, inox e plásticos. O responsável não informou as quantidades de resíduos 
comercializadas, tampouco os valores de compra e venda.  
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Figura 3.140 e Figura 3.141 – Resíduos armazenados no galpão da Sucata da Conquista, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucata Lisboa 

A Sucata Lisboa (Figura 3.142 e Figura 3.143) sediada no bairro do Coroadinho, em São Luís, 
atua comprando resíduos recicláveis de sucateiros e catadores, inclusive no lixão de Paço do 
Lumiar, e revendendo para a indústria de processamento em outros estados e para a Sucata 
São João, localizada em São Luís.  

Os plásticos são destinados para a indústria Faietec Polímeros, instalada no estado de São 
Paulo, enquanto os outros resíduos são vendidos para a Sucata São João. O responsável 
informou que, mensalmente, são vendidas cerca de 20 toneladas de polipropileno, contudo, 
não informou as quantidades de outros materiais, nem os preços praticados. 

  
Figura 3.142 e Figura 3.143 – Sucata Lisboa no município de São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucata Nordeste 

A Sucata Nordeste é uma das principais empresas da cadeia da reciclagem da RMGSL, 
sediada em São Luís. A empresa tem um movimento bastante significativo de pessoas 
autônomas, vendendo alumínio, ferro, latinhas, cobre, entre outros resíduos metálicos, 
exclusivamente (Figura 3.144 e 3.145). Além disso, a empresa compra resíduos de sucateiros 
menores e da empresa Ripel Reciclagem. 
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As latinhas de alumínio compradas são destinadas para empresas instaladas em São Paulo, 
por meio de caminhões fretados, pagos pela Sucata Nordeste, já que esta não possui 
caminhão próprio. As baterias automotivas são vendidas para a empresa Palácio das Baterias, 
localizada em São Luís.  

  
Figura 3.144 e Figura 3.145 – Sucata Nordeste no município de São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No mês de maio, a empresa registrou a comercialização de 85.325 toneladas de resíduos, 
distribuídos da seguinte forma: 63.819 kg de alumínio, 16.225 kg de baterias automotivas, 
4.132 kg de metais e 1.149 kg de aço inox. Considera-se que no referido mês houve baixo 
rendimento, em função da greve dos caminhoneiros. 

 Sucata São João 

A Sucata São João também se configura como uma das principais empresas de compra e 
venda de resíduos recicláveis da RMGSL, instalada há 12 anos em São Luís. Não foi possível 
visitar a sede da empresa, embora a filial, localizada no Tibiri, tenha sido visitada (Figura 3.146 
e Figura 3.147).  

  
Figura 3.146 e Figura 3.147 – Filial da Sucata São João, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Na cidade de São Luís há vinte (20) caixas coletoras da Sucata São João, que estão 
distribuídas em bairros distintos da cidade, inclusive localizadas em estabelecimentos 
parceiros, como A Rainha da Sucata.  
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Portanto, a empresa compra as sucatas metálicas de associações de catadores, como a 
COOPRESL, e de sucateiros de menor porte (Sucata Zadek, Sucata Lisboa e A Rainha da 
Sucata), além da Ripel Reciclagem. Não foram informadas as quantidades compradas, 
apenas o valor de compra de cada material (Quadro 3.52). 

Quadro 3.52 – Valor do material sucata comercializado pela 
Sucata São João em São Luís. 

Material Valor de Compra (R$)/kg 
Alumínio (lata) 4,20 

Bateria automotiva 3,00 
Cobre 19,00 
Ferro 0,35 
Metal  11,00 

Panela/perfil 5,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

As sucatas são revendidas diretamente para a Siderúrgica Norte Brasil (SINOBRAS) 
localizada em Marabá, no Pará, sendo transportadas pela empresa RODOSUL, em 
caminhões graneleiros com capacidade de carga de 32 toneladas. As baterias automotivas 
são vendidas para a empresa Baterias Moura, localizada em São Luís. 

 Sucata Thauan 

A Sucata Thauan é uma empresa localizada em São Luís que compra resíduos dos catadores 
de rua e revende para a Sucata São João e para a Sucata Nordeste (Figura 3.148 e Figura 
3.149). 

Os tipos de resíduos que a empresa compra e vende são: alumínio, cobre, ferro e plásticos. 
O Quadro 3.53 apresenta as quantidades comercializadas e os preços de compra de resíduos, 
totalizando 9 toneladas, principalmente de sucatas metálicas. 

  
Figura 3.148 e Figura 3.149 – Sucata Thauan, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Quadro 3.53 – Quantidade e preço de compra dos resíduos da Sucata Thauan. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço de compra 
(R$/kg) 

Valor de compra mensal 
por tipo de resíduo (R$) 

Aço e Ferro 5.500 0,25 1.375,00 

Alumínio (latas) 1.500 3,00 4.500,00 

Cobre 200 15,00 3.000,00 

PP 800 1,00 800,00 

PET  600 0,25 150,00 

PVC  400 0,30 120,00 

Total 9.000 - 9.945,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucata Zadek 

A Sucata Zadek é uma empresa localizada em São Luís (Figura 3.150 e Figura 3.151) que 
compra resíduos dos catadores de rua e de sucateiros de porte menor e revende para a 
Sucata São João e para o J.A. Costa Sousa, bem como para a Gerdau. 

Os tipos de resíduos que a empresa compra e vende são: alumínio, cobre, ferro, vidro, 
eletrônicos e plásticos. O Quadro 5.44, apresenta as quantidades comercializadas por mês e 
os preços de compra de resíduos, totalizando 196,80 toneladas, principalmente de sucatas 
metálicas. 

  
Figura 3.150 e Figura 3.151 – Material de sucata armazenado no pátio da Sucata Zadek. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Quadro 3.54 – Quantidade e preço de compra dos resíduos da Sucata Zadek. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço de compra 
(R$/kg) 

Valor de compra mensal 
por tipo de resíduo (R$) 

Aço e Ferro 150.000 0,25 37.500,00 
Alumínio (latas) 10.000 3,00 30.000,00 
Cobre 2.000 15,00 30.000,00 
Eletrônicos 50 3,00 150,00 
PET  750 0,20 150,00 
PVC  4.000 0,25 1.000,00 
Vidro  30.000 0,20 6.000,00 

Total 196.800 - 104.800,00 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Sucatão Raposa 

Os registros fotográficos do Sucatão Raposa podem ser vistos na Figura 3.152 e na Figura 
3.153, como o nome sugere, este empreendimento está localizado no município de Raposa. 
O responsável não divulgou informações sobre o preço e a quantidade de material 
comercializado, mas informou que compra de catadores e carroceiros e revende para 
empresas de maior porte. 

  
Figura 3.152 e Figura 3.153 – Sucatão Raposa, no município de Raposa. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Empresas e indústrias de reciclagem 

Neste item será apresentado o diagnóstico das indústrias de reciclagem instaladas na 
RMGSL. Vale esclarecer que, o termo reciclagem se refere ao processamento industrial de 
resíduos, diferenciando-se da segregação, picotagem e prensagem.  

Para a RMGSL foram identificadas duas empresas que atuam com processamento de 
plásticos, a Ripel Reciclagem e a Duplast, além de uma indústria que fabrica papel higiênico 
a partir de papel reciclável, a Fibra Papéis.  
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 Ripel Reciclagem 

A Ripel Reciclagem é uma das principais empresas do segmento na RMGSL, que desenvolve 
as atividades de compra, segregação, prensagem e enfardamento, processamento e venda 
de resíduos recicláveis. 

Na sede da empresa, localizada no bairro Anil, em São Luís, são realizadas compras e vendas 
de papel e papelão, plásticos em geral, incluindo filmes e embalagens de polietileno de baixa 
densidade linear e metais não ferrosos. A empresa processa resíduos plásticos, além de atuar 
na prensagem e no enfardamento de papelão e na segregação de filmes de plásticos (Figura 
3.154 e Figura 3.155).  

Há ainda duas outras empresas do grupo da Ripel: A Farplast que atua na reciclagem do papel 
branco, fazendo pré-processamento, triturando, enfardando e enviando para as indústrias e a 
Zarplast, que processa o polietileno (Figura 3.156 e Figura 3.157).  

Parte dos resíduos coletados na sede da Ripel são direcionados para outras empresas. 
Atualmente o grupo possui mais de cem (100) funcionários distribuídos entre as três 
empresas, sendo quarenta (40) alocados na Ripel. Destes, vinte e dois (22) atuam diretamente 
no supermercado Mateus.  

   
Figura 3.154 e Figura 3.155 – Prensagem de papelão (esquerda) e segregação de filmes plásticos (direita) na 
Ripel Reciclagem. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.156 e Figura 3.157 – Extrusão e peletização de polímeros na Ripel Reciclagem. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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A Ripel Reciclagem compra resíduos de associações e cooperativas de catadores como a 
ASCAMAR, ASCAMARCO e COOPRESL, de sucateiros e atravessadores da região, 
empresas como a Recipel, bem como de alguns dos grandes geradores de resíduos de São 
Luís, como os supermercados (Mateus, Maciel, Atacadão e Carone) e shoppings centers (Rio 
Anil). Além disso, a empresa compra desde 2011, os resíduos coletados no Projeto Ecocemar, 
despendendo um valor mensal de R$ 22.000,00 na época da visita.   

Os metais oriundos do Ecocemar são vendidos para a Sucata Nordeste e para a Sucata São 
João. O plástico filme é destinado às indústrias de processamento instaladas nos municípios 
de Caxias, Codó e Imperatriz. O papelão prensado diariamente na sede da empresa é 
transportado para a Bahia e para uma empresa com matriz em São Paulo. 

O Quadro 3.55 apresenta as quantidades e preços de venda de resíduos comercializados pela 
Ripel Reciclagem. Nota-se que mensalmente são recolhidas 1.430 toneladas de resíduos, 
distribuídos da seguinte forma: 1.000 toneladas de papelão, 400 toneladas de papel branco e 
misto, 20 toneladas de PET e 10 toneladas de PEAD. Nota-se que não foram informadas as 
quantidades de outros resíduos como alumínio, PVC e filmes de plástico, dentre outros. 

Quadro 3.55 – Quantidade e preço de venda dos resíduos da Ripel Reciclagem. 

Tipo de resíduos Quantidade (kg/mês) Preço de venda (R$/kg) 

Papelão 1.000.000 0,20 
Papel branco e misto 400.000 0,10 a 0,25 
PET 20.000 1,00 
PEAD 10.000 1,00 
PVC N.I. 0,10 
Plástico filme N.I.  1,00 
Alumínio  N.I. 1,00 
Bateria N.I. 1,00 
Ferro  N.I. 0,10 

Total 1.430.000 - 

Fonte: FLORAM (2018). N.I. – Não Informado. 

 Duplast 

A indústria localizada no Tibiri, em São Luís, atua no processamento de embalagens plásticas 
de polietileno de baixa densidade compradas de pequenos sucateiros de São Luís para 
fabricação de sacolas de supermercados. Como a empresa está em fase de licenciamento 
ambiental, não foi permitido o registro fotográfico.  

O processo de fabricação das sacolas ocorre em duas etapas distintas: preparo do polímero 
para reciclagem e extrusão em matriz balão, considerando as seguintes atividades: 

1 – Trituração das embalagens plásticas; 
2 – Lavagem do plástico triturado, a fim de retirar sujeiras; 
3 – Retrituração, para melhorar a extrusão; 
4 – Extrusão com adição de pigmento para formação do “macarrão” ou liga; 
5 – Corte da liga para formação de grãos; 
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6 – Extrusão e injeção de ar na matriz “balão”; 
7 – Moldagem da sacola de acordo com o modelo (kg); 
8 – Corte das alças. 

A produção mensal da fábrica é de 60 toneladas de sacolas que abastecem os mercados de 
São Luís. Como este tipo de produto não possui restrições rígidas em termos de fabricação, 
não se utiliza polímero virgem. Portanto as sacolas são produzidas a partir de polietileno 100% 
reciclável, que é misturado ao pigmento polimérico de cor verde, durante a extrusão, 
conferindo esta cor às sacolas. 

 Fibra Papéis 

A Fibra Papéis é uma indústria localizada no Tibiri, em São Luís, onde são fabricados papel 
higiênico, papel toalha, guardanapo e produtos afins, a partir de celulose virgem e de aparas 
de papéis recicláveis.  

A matéria-prima virgem (celulose e papel) são provenientes da empresa da FIBRIA, localizada 
no Espírito Santo. As aparas de papel reciclável são compradas, em sua maioria, nos estados 
do Ceará, Pará e Teresina, pois, segundo o responsável pela empresa, o mercado local não 
atende à demanda permanente de fabricação, que é, em média, 500 toneladas de papel 
reciclável por mês. Portanto, em menor escala, a Fibra Papéis compra aparas de fornecedores 
locais, como a COOPRESL e a Ripel Reciclagem. 

A Figura 3.158 e Figura 3.159 apresentam o armazenamento das aparas de papéis recicláveis 
branco e misto, utilizadas para fabricar papel higiênico de diferentes qualidades. 

   
Figura 3.158 e Figura 3.159 – Armazenamento de papéis recicláveis branco (esquerda) e misto (direita) no pátio 
da Fibra Papéis. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em sua produção, o papel higiênico é dividido em quatro categorias: 

 Branco 1: papel limpo todo branco, sem uso de recicláveis; 

 Branco 2: fabricado a partir de papel reciclado; 

 Celulose: papel branco e reciclável; 

 Creme: papel misto, produzido a partir de 100% papel reciclado. 
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A cidade de São Luís corresponde a 95% do mercado consumidor dos produtos da Fibra 
Papéis, enquanto os municípios do interior do Estado do Maranhão representam 5%. 

 Síntese da cadeia da reciclagem 

Dentre os trezes municípios da RMGSL, apenas em São Luís há iniciativa oficial para a coleta 
seletiva, que são os ecopontos que, apesar de serem unidades imprescindíveis no sistema de 
gestão de resíduos municipal, devem ser complementados pela modalidade porta a porta, que 
alcança percentuais mais elevados na coleta seletiva. Portanto, a ausência da modalidade 
porta a porta evidencia a deficiência de gestão de resíduos na RMGSL.  

Observou-se ainda que as associações e cooperativas de catadores existentes se restringem 
aos municípios da Ilha de Maranhão. Entretanto, em Paço do Lumiar e São José de Ribamar 
as cooperativas não apresentam condições adequadas de trabalho e, mesmo em São Luís, 
os catadores de algumas das organizações apresentam rendimentos mínimos 
significativamente abaixo do salário mínimo.  

Além disso, há uma grande quantidade de sucateiros e atravessadores de resíduos que 
desempenham papel importante na cadeia da reciclagem, mas atuam em um mercado com 
muita informalidade e oscilação de preços. 

Não foram identificadas nas administrações públicas municipais instâncias de fomento à 
instalação de indústrias de reciclagem nos municípios da RMGSL, por isso, há apenas duas 
empresas ligadas diretamente à reciclagem de plástico e uma fábrica de papel higiênico, que 
utiliza papel reciclável. 

No âmbito de instituições federais, em reunião com os técnicos do SEBRAE e SENAI, 
constatou-se que há muita desconfiança por parte dos empresários locais com relação ao 
mercado da reciclagem na RMGSL. É necessário que o poder público busque “cases” de 
sucesso de implantação de coleta seletiva e incentivem a adaptação dos mesmos à realidade 
local da RMGSL, estimulando assim a implementação de centros de reciclagem na região, por 
parte da iniciativa privada. 

Em conversa com empresários, percebeu-se que a desconfiança se deve, dentre outros 
motivos, à falta de educação da população para lidar com políticas de segregação de resíduos, 
necessidade de participação dos comerciantes e grandes geradores, capacidade de 
fiscalização dos órgãos responsáveis, bem como a falta de incentivo para o desenvolvimento 
das atividades ligadas à reciclagem. 

Um empresário contou à equipe da Floram que um dispositivo que dificulta o transporte de 
resíduos para outros estados é a obrigação de antecipar do pagamento de Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor de 12%, ou seja, o pagamento do 
imposto tem que ser feito antes da saída da mercadoria. Foram citados ainda exemplos de 
empreendimentos de insucesso no ramo de reciclagem de plástico e até mesmo de outros 
resíduos, como construção civil, que duraram pouco tempo. 

3.5.3.9. Compostagem 

A compostagem é uma forma de tratamento dos resíduos orgânicos biodegradáveis, tais como 
restos de alimentos e materiais provenientes dos serviços de poda e capina, utilizando 
microrganismos, como bactérias e fungos, que assimilam e transformam esses resíduos. 
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Também pode ser considerada uma forma de reciclagem de nutrientes como o carbono e o 
nitrogênio, uma vez que os microrganismos metabolizam estes elementos, transformando no 
composto orgânico, um material que pode ser usado no solo como fonte de nutrientes para as 
plantas. 

Conceitualmente, a compostagem pode ser definida como um processo biológico, 
desenvolvido por uma população mista de microrganismos aeróbios, efetuada em duas fases 
distintas: degradação ativa e humificação ou maturação, produzindo o composto orgânico 
(PEREIRA NETO, 1997 apud TAVARES, 2008).  

De acordo com a Resolução CONAMA n° 481/2017, que estabelece critérios e procedimentos 
para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos 
orgânicos, a compostagem e o composto têm as seguintes definições, respectivamente: 

“III – compostagem: processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, 
efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições aeróbias e 
termofílicas, resultando em material estabilizado, com propriedades e características 
completamente diferentes daqueles que lhe deram origem;” 

 “IV - composto: produto estabilizado, oriundo do processo de compostagem, podendo ser 
caracterizado como fertilizante orgânico, condicionador de solo e outros produtos de uso 
agrícola;” 

Apesar dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil apresentarem percentual elevado de 
resíduos orgânicos, em média 50% (o percentual varia para cada município), as experiências 
de êxito na compostagem ainda são incipientes no país. Isto se deve à ausência da coleta 
seletiva nos municípios, que resulta na mistura dos resíduos orgânicos com resíduos 
recicláveis, rejeitos e, eventualmente, resíduos perigosos, que contaminam a fração orgânica 
e inviabilizam a produção de composto de qualidade. 

Portanto, já é consenso no meio técnico, que o sucesso da compostagem depende do êxito 
da coleta seletiva aliado à busca por fontes potenciais de resíduos essencialmente orgânicos, 
como feiras, mercados, CEASAs, dentre outras.  

Nos municípios da RMGSL, não existem sistemas de compostagem de resíduos orgânicos 
operados pelos titulares da limpeza pública, nem políticas de incentivo ao desenvolvimento da 
atividade de compostagem, portanto, não há geração de composto orgânico. 

De acordo com a Omega, a Prefeitura de São Luís por meio do Contrato n° 046/2012, fl. 29, 
transferiu à São Luís Engenharia Ambiental (SLEA) a área do atual Aterro da Ribeira e suas 
benfeitorias, bem como concedeu à empresa a permissão para implantação da Unidade de 
Beneficiamento de Resíduos da Ribeira, que é uma planta que compreende a Usina de 
Tratamento de Resíduos Orgânicos, a Estação de Transbordo e a Usina de Beneficiamento 
de Resíduos Inertes. Nota-se, contudo, que a unidade de tratamento de resíduos orgânicos 
não foi implantada. 

Vale ressaltar ainda que, conforme abordado no item sobre os resíduos de feiras e mercados, 
todos os resíduos orgânicos gerados nos mercados municipais, mercados privados, feiras 
públicas e na CEASA de São Luís estão sendo destinados ao aterro sanitário Titara e aos 
lixões municipais, sem nenhum aproveitamento. 
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Apesar de não haver sistemas municipais de compostagem, há iniciativas que devem ser 
valorizadas e replicadas, que ocorrem, porém, em escala pequena ou em nível de pesquisa 
científica, devendo ser previstas na etapa de planejamento solução em escalas maiores e 
sistemas municipais ou regionais. 

Em visita realizada na Universidade CEUMA, no campus do Turu, em São Luís, o professor 
Osman Gerude apresentou à equipe da Floram um projeto desenvolvido na instituição de 
ensino, com fins de pesquisa científica, trata-se de um projeto de vermicompostagem de 
resíduos orgânicos, que utiliza minhocas (Figura 3.160). Os resíduos orgânicos são 
provenientes do restaurante do CEUMA do Renascença, que resultam entre 30 a 40 kg por 
semana, e da poda do gramado, que somam de 40 a 50 sacos por mês. Como catalisadores 
orgânicos do processo, utiliza-se matéria orgânica e fezes oriundas do campus da UEMA, 
além de capim e folhas. Atualmente, o processo dura entre 40 e 45 dias e o composto 
produzido é utilizado no próprio gramado/jardim do CEUMA (Figura 3.161 e Figura 3.162). 

 
Figura 3.160 – Minhocas usadas na vermicompostagem, projeto realizado no CEUMA/Campus do Turu, em São 
Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.161 e Figura 3.162 – Vermicompostagem realizada na CEUMA, Campus do Turu, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Cita-se ainda a iniciativa mencionada no I Fórum Municipal Lixo Zero, realizado em junho de 2018, sobre o 
Projeto Desperdício Zero, onde são produzidos cerca de 60 a 70 kg de composto por semestre, os quais são 
destinados para uma fazenda escola na Ilha de Maranhão.  
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3.5.3.10. Disposição final 

Existem três formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos: aterro sanitário, aterro 
controlado e lixão. 

De acordo com a norma NBR 8419/1992 (Apresentação de projetos de aterros sanitários de 
resíduos sólidos urbanos), estas unidades são definidas da seguinte forma: 

"aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 
ambientais, método este que utiliza os princípios de engenharia para 
confinar os resíduos sólidos ao menor volume permissível, cobrindo-os 
com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a 
intervalos menores se for necessário." 

Há ainda outra norma da ABNT, a NBR 13896/1997 – Aterro de resíduos não perigosos – 
Critérios para Projeto e Implantação, que detalha alguns parâmetros técnicos no projeto e 
construção destas unidades. 

Nos últimos 26 anos, a partir da publicação da norma da ABNT sobre aterros sanitários em 
1992, muitos conhecimentos e experiências foram adquiridos pelos técnicos em saneamento 
no Brasil, no tocante ao desenvolvimento da construção e operação de aterros sanitários. 
Portanto, atualmente, existem aterros no Brasil com tecnologias diferenciadas de 
impermeabilização da base, drenagem, captação e aproveitamento do gás gerado na 
decomposição da matéria orgânica, bem como tratamento do lixiviado (chorume).  

Por outro lado, é fato que ainda são poucos os aterros sanitários no Brasil, sendo a maioria 
deles operada por empresas privadas. Consequentemente, o conhecimento mais avançado 
sobre aterros sanitários é restrito aos técnicos das empresas especializadas em projetos e 
operação de aterros, ou seja, ainda não está difundido no país, havendo carência de 
informações, especialmente no quadro técnico das prefeituras municipais. 

Os aterros controlados recebem esta denominação por haver controle do acesso de pessoas 
em função do cercamento do perímetro e construção de guarita. Além disso, há certo controle 
operacional, com cobertura diária dos resíduos e drenagem de gás, apesar da queima dos 
mesmos não ocorrer em muitos locais. Entretanto, não há impermeabilização do solo, assim, 
para muitos técnicos,os aterros controlados não são considerados como solução adequada, 
visto que, o principal agente poluidor dos resíduos sólidos urbanos é o lixiviado (chorume) e, 
neste caso não há um controle e tratamento adequado do mesmo.  

O lixão ou vazadouro, é a disposição inadequada de resíduos no solo em qualquer local, 
geralmente é uma simples descarga a céu aberto. Desta forma não há quaisquer critérios de 
seleção de área, nenhuma intervenção construtiva de engenharia, e nem controle técnico e 
sanitário. Em alguns lixões são realizadas coberturas dos resíduos, mas normalmente há 
falhas nestes serviços, que acabam sendo interrompidos em períodos chuvosos ou quando 
as máquinas quebram, não havendo equipamentos reserva. As principais consequências da 
existência dos lixões são a contaminação do solo, da água subsuperficial, do ar, a presença 
de vetores de doenças e a presença de catadores trabalhando em condições insalubres. 

O Quadro 3.56 apresenta a forma de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados 
nos municípios da RMGSL, indicando as coordenadas geográficas de cada local, enquanto a 
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Figura 3.163 mostra a distribuição dos lixões no território da RMGSL. 

Nota-se que apenas o município de Rosário possui aterro sanitário na RMGSL, o aterro 
sanitário Titara, que atualmente recebe os resíduos oriundos do próprio município além dos 
RSU coletados em Raposa, São José de Ribamar e São Luís. Observa-se que os municípios 
de Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente 
Juscelino e Santa Rita possuem lixões municipais em atividade, isto é, recebendo resíduos 
atualmente. 

Nos municípios de Axixá, Paço do Lumiar, Raposa, Rosário e São José de Ribamar há lixões 
encerrados, sendo dois no município de Raposa (Cavu e Jussara). O lixão de Canavieira, em 
São José de Ribamar, encerrou as atividades no início de fevereiro de 2018, mas ainda não 
foi realizada sua remediação. O aterro da Ribeira, em São Luís, atualmente passa por 
processo de remediação, enquanto o lixão de Rosário foi encerrado há três anos e teve sua 
área remediada. 

Além dos lixões em atividade, destaca-se grande quantidade de áreas com disposição 
inadequada de RSU dentro da área urbana dos municípios da Ilha de Maranhão, 
especialmente em São Luís, onde se estima que atualmente existam cerca de 500 locais. Em 
alguns destes locais, nota-se a presença de catadores de materiais recicláveis e em outros a 
disposição de resíduos sólidos urbanos é feita conjuntamente com resíduos da construção 
civil. Na área rural dos municípios do continente também é comum encontrar pontos de 
lançamento inadequados. O registro fotográfico destas áreas será apresentado no Anexo II. 
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Quadro 3.56 – Disposição final de resíduos sólidos urbanos nos municípios da Região Metropolitana 
da Grande São Luís. 

Municípios Forma de 
disposição final Situação  Coordenada 

geográfica 
Área ocupada 

(hectares) 

Alcântara Lixão municipal Ativo   2°22'2.14"S 
44°34'52.67"W 2,28 

Axixá 
Lixão municipal Ativo 2°51’41,6”S 

44°04’55,2”W 1,0 

Lixão municipal Encerrado 2°53’03,5”S 
44°06’33,1”W 0,97 

Bacabeira 
Lixão municipal Ativo  2°54'55,03"S 

44°19'04,00"W 1,10 

Aterro Sanitário de 
Pequeno Porte 

Inativo (nunca 
operou) 

2°55'12.66"S 
44°19'0.00"W 8,4 

Cachoeira Grande 
Lixão municipal Ativo 2°58’30,5”S 

44°01’38,2”W 0,94 

Lixão municipal Encerrado 2°58'04,2" S 
44°02'20,9"W 0,63 

Icatu Lixão municipal Ativo   2°45'40.82"S 
44°02'45.47"W 0,72 

Morros 

Lixão municipal Ativo 2°53’41”S 
44°00’03,0”W 0,78 

Lixão municipal Encerrado 2°51’13,69” S 
44°1’28,95” W 2,23 

Lixão municipal 
(Santana) Encerrado 2°53’5,35” S 

44°1’8,89” W 0,14 

Paço do Lumiar  

Lixão municipal 
(Iguaíba) Ativo   2°29'5.75"S 

44°06'48.33"W 8,10 

Lixão municipal Encerrado  2°31'25.06"S 
44°08'8.61"W 0,94 

Presidente Juscelino 
Lixão municipal Ativo   2°56'26.58"S 

44°04'48.22"W 2,29 

Lixão municipal Encerrado 2°55'59,3"S 
44°04'043,3"W 0,17 

Raposa* 

Lixão municipal 
(Cavu) Encerrado   2°26'28.89"S 

44°07'16.53"W 0,44 

Lixão municipal 
(Jussara) Encerrado   2°26'24.37"S 

44°05'50.43"W 0,24 

Rosário 

Aterro Sanitário 
Titara 

Em operação, com 
licença ambiental 

2°55'18.88"S 
44°16'45.04"W 160 

Lixão municipal 
(Rosarinho) 

Encerrado e 
remediado 

2°55’46,2”S 
44°16’44”W 3,15 

Santa Rita Lixão municipal Ativo 03°09'43.72"S 
44°20'42.37"W 3,96 

São José de 
Ribamar* 

Lixão municipal 
(Canavieira) 

Encerrou a 
disposição 

  2°31'32.69"S 
44°04'12.20"W 8,18 

São Luís* Aterro da Ribeira Em processo de 
remediação 

2°38'47.04"S 
44°14'24.40"W 60,0 

Fonte: FLORAM (2018). * Os resíduos gerados em Raposa, Rosário, São José de Ribamar e São Luís são dispostos no aterro 
sanitário Titara, em Rosário. 
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Figura 3.163 – Situação da disposição final de resíduos sólidos na Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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A seguir será feita uma breve descrição dos locais de disposição final de resíduos da RMGSL, 
com a caracterização fotográfica. 

 Aterros Sanitários 

 Aterro Sanitário Titara 

Atualmente, o único aterro sanitário em operação na RMGSL, localiza-se em Rosário, o aterro 
da Central de Gerenciamento Ambiental Titara, com coordenadas geográficas 2°55'18.88"S e 
44°16'45.04"W. 

Projetado para atender os municípios da RMGSL e outros municípios maranhenses que não 
integram a RMGSL, atualmente o aterro Titara recebe os resíduos coletados em Raposa, 
Rosário, São José de Ribamar e São Luís, além dos RSU do município de Vitória do Mearim, 
que não faz parte da região metropolitana. 

O aterro Titara conta com área aproximada de 160 hectares e vida útil estimada, de 
aproximadamente 60 anos, com previsão para receber 25.000.000 m³, que equivale à 
capacidade de disposição diária de 2.200 toneladas de RSU. Entretanto, atualmente, a 
disposição efetiva de resíduos é de cerca de 1.000 toneladas, considerando os resíduos de 
Vitória do Mearim. 

Considerando apenas os municípios da RMGSL, tem-se uma disposição média diária de 
959,47 toneladas, dos quais 82,34% dos resíduos são provenientes de São Luís, 14,88% de 
São José de Ribamar, 1,41% de Raposa e 1,37% de Rosário (Quadro 3.57). 

Quadro 3.57 – Quantidade média diária de resíduos sólidos urbanos 
dispostas no aterro sanitário Titara, por município. 

Município 
 

Disposição média 
diária (t/dia) 

 

 
Representação percentual 

da disposição 

Raposa 13,51 1,41% 
Rosário 13,16 1,37% 
São José de Ribamar 142,80 14,88% 
São Luís 790,00 82,34% 
Total 959,37 100% 
Fonte: CGA TITARA (2018).  

O aterro Titara tem distância média de transporte de 49 km para a estação de transbordo da 
Ribeira, localizada em São Luís. O Quadro 3.58 apresenta as distâncias médias de transporte 
entre os municípios da RMGSL e o aterro sanitário Titara. 

 

 

 

 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         230 

 

 

Quadro 3.58 – Distâncias médias de 
transporte entre o aterro sanitário Titara e os 
municípios da RMGSL. 

Município Distância (km) 
Alcântara 377,0 
Axixá 33,5 
Bacabeira 7,1 
Cachoeira Grande 45,7 
Icatu 47,2 
Morros 36,5 
Paço do Lumiar 72,0 
Presidente Juscelino 30,1 
Raposa 77,8 
Rosário 6,9 
Santa Rita 28,0 
São José de Ribamar 74,0 
São Luís 60,0 
Fonte: Google Maps. 

O aterro Titara passou por rígido processo de licenciamento ambiental, até o início da 
operação em março de 2014, com várias condicionantes para construção e operação, de 
acordo com as boas práticas de engenharia e visando maximizar a proteção ambiental do sítio 
onde está localizado. 

Cabe ressaltar que, além da disposição dos resíduos sólidos urbanos no aterro Classe II 
(resíduos não perigosos), o aterro da Titara também recebe resíduos Classe I (perigosos), 
porém tais resíduos são dispostos separadamente. A disposição dos resíduos Classe I no 
aterro da Titara será abordada no item 3.5.9, referente aos resíduos sólidos industriais. 

Assim, além da impermeabilização com solo argiloso local, compactado em espessura de 40 
cm, foi utilizada uma geomembrana (GM) de polietileno de alta densidade (PEAD) texturizada 
nas duas faces, com 2,0 mm de espessura, que é comum na maioria dos aterros sanitários. 
No aterro Titara, abaixo da GM, tem-se uma camada extra de material de baixa 
permeabilidade. Para tanto, utilizou-se o geocomposto bentonítico (GCL), material com uso 
de argila expansiva de baixa permeabilidade (3,0x10-9 cm/s) com aterro de 20 cm de 
espessura com solo local para confinamento do GCL. Acima da GM, para proteção mecânica 
desta, foi instalado um geotêxtil com resistência à tração de 40kN/m. As figuras abaixo 
mostram o esquema da impermeabilização do aterro bem como a obra (Figuras 3.64, 3.65 e 
3.66).  
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Figura 3.164 – Esquema da impermeabilização do aterro sanitário Titara, em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.165 e Figura 3.166 – Construção do sistema de impermeabilização do aterro sanitário Titara, em 
Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A Figura 3.167 e Figura 3.168 apresentam os resíduos já aterrados enquanto a Figura 3.169 
mostra a disposição de resíduos sólidos urbanos na frente de serviços do aterro sanitário 
Titara. 

  
Figura 3.167 e Figura 3.168 – Maciço de resíduos no aterro sanitário da Titara, em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.169 – Disposição de resíduos na frente de serviços no aterro sanitário Titara, em Rosário.  
Fonte: FLORAM (2018). 

No que se refere ao tratamento de chorume (lixiviado), o sistema empregado vai além da 
grande maioria dos aterros sanitários existentes no país, no AS Titara, o chorume passa por 
tratamento primário (físico-químico), secundário (biológico) e terciário (membrana). Após este 
tratamento, o lixiviado, que ainda não está nos padrões de potabilidade, possui características 
que permitem usos menos nobres, como irrigação, sendo utilizado nas áreas verdes e 
umidificação das vias de acesso ao aterro (Figura 3.170 e Figura 3.171). 

É importante frisar que o chorume tratado, em média 150 m³/dia, não é recirculado no corpo 
do aterro nem lançado em corpo receptor, como ocorre em muitos aterros, o que significa, que 
o aterro Titara pode ser considerado como detentor de emissão ou lançamento zero, do ponto 
de vista de gerenciamento de lixiviados.  

  
Figura 3.170 e Figura 3.171 – Sistema de tratamento de lixiviado (chorume) do aterro da Titara, em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Aterro da Ribeira 

Em São Luís, atualmente, está em fase de conclusão a recuperação do aterro da Ribeira, 
encerrado em 25 de julho de 2015, após receber os resíduos da capital por quase vinte (20) 
anos. O aterro da Ribeira está localizado nas coordenadas 2°38'47.04"S e 44°14'24.40"W e 
ocupa área de 60 hectares, sendo que 33,8 hectares foram utilizados para destinação final de 
resíduos sólidos urbanos. 

O aterro da Ribeira foi projetado no início da década de 90 e construído como aterro sanitário, 
passando por todos os trâmites e rigor do processo de licenciamento ambiental, incluindo 
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Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e audiência pública. Alguns anos após o início do 
funcionamento houve a suspensão das operações básicas de espalhamento, compactação e 
cobertura diária, sendo realizadas simples descargas a céu aberto, o que comprometeu a 
conexão entre os sistemas de drenagem de gases e chorume, dentre outros problemas 
causados.  

A desativação e a recuperação do aterro da Ribeira (Figura 3.172) foram previstas num Plano 
de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e ocorreram conjuntamente com o início da 
disposição dos resíduos sólidos urbanos da capital, no aterro sanitário Titara, localizado em 
Rosário, em 2015. 

Com custo total previsto para remediação de R$ 10 milhões, já foram despendidos cerca de 
R$ 6 milhões, faltando para conclusão dos serviços, a conformação de uma face do talude e 
o recobrimento com resíduos da construção civil (inertes) de menor granulometria, os quais 
serão coletados na capital maranhense. 

 
Figura 3.172 – Remediação do aterro encerrado da Ribeira, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte de Bacabeira 

Existe um aterro sanitário de pequeno porte (ASPP), localizado próximo ao lixão atual do 
município de Bacabeira, com coordenadas 2°55'12.66"S e 44°19'0.00"W, o qual foi implantado 
com recursos da FUNASA, no final de 2016, contudo este ASPP encontra-se totalmente 
abandonado.   

O ASPP não chegou a operar, isto é, receber resíduos, portanto, as estruturas construídas em 
8,4 hectares já estão danificadas, evidenciando o desperdício de recursos públicos (Figura 
3.173 e Figura 3.174).  

Parte do cercamento da área foi retirada, bem como o telhado da guarita e a geomembrana 
de PEAD, da trincheira. Os taludes internos e externos da trincheira estão erodidos e o sistema 
de drenagem periférico da trincheira também está danificado. A parte interna da trincheira e a 
lagoa de tratamento de chorume estão preenchidas com água das chuvas.  

Durante a visita da equipe da Floram, notaram-se ainda erros básicos de concepção de 
projeto, como a ausência de tubulação de saída da lagoa de tratamento para descarte ou de 
lançamento de chorume tratado em corpo receptor.  
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Figura 3.173 e Figura 3.174 – Aterro sanitário de pequeno porte (ASPP) abandonado em Bacabeira.  
Fonte: FLORAM (2018). 

 Lixões em atividade 

Atualmente, existem nove lixões municipais em atividades na RMGSL, localizados em 
Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente 
Juscelino e Santa Rita. 

 Alcântara 

O lixão de Alcântara se localiza às margens da rodovia MA-196, próximo ao povoado do 
Pavão, porém em lado oposto em relação a rodovia estadual, ocupando área de 2,28 hectares, 
com coordenadas 2°22'2.14"S e 44°34'52.67"W. Em linha reta, o lixão dista cerca de 19 km 
da sede do município e 21 km do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e recebe os 
resíduos da sede municipal e do povoado Oitiua, além dos resíduos gerados no CLA e no 
porto do Cujupe. 

Trabalham no local seis catadores que atuam na segregação de resíduos, especialmente 
aqueles oriundos do CLA, considerados mais nobres e com elevado potencial de reciclagem. 
Nota-se pela Figura 3.175 e Figura 3.176 que não ocorre cobertura sanitária dos resíduos 
sólidos urbanos, ficando expostos e atraindo urubus que se alimentam dos resíduos orgânicos 
em meio aos catadores. 

  
Figura 3.175 e Figura 3.176 – Lixão municipal de Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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 Axixá 

O lixão de Axixá se localiza às margens da BR-402/MA-110, a cerca de 7 km de distância da 
sede municipal e a menos de 500 metros do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IEMA), principal gerador de resíduos no município, com coordenadas 2°51’41,6”S 
e 44°04’55,2”W. 

Durante a visita técnica, observou-se que não ocorre cobertura sanitária dos resíduos, que 
ficam expostos atraindo urubus, mosquitos e cachorros (Figura 3.177 e Figura 3.178). Além 
de RSU, durante a visita foram identificados no local os seguintes resíduos dispostos: resíduos 
de logística reversa (embalagens de óleos lubrificantes e eletroeletrônicos), resíduos de 
serviços de saúde, de construção civil e agrossilvipastoril (carcaças e fezes de gado, além de 
penas de galinha). 

  

Figura 3.177 e Figura 3.178 – Lixão municipal de Axixá. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Bacabeira 

Bem próximo ao ASPP inativo de Bacabeira já apresentado, encontra-se o atual lixão 
municipal, distante aproximadamente 5 km da sede, nas coordenadas 2°54'55.03"S e 
44°19'0.00"W. 

No local, que ocupa cerca de 1,10 hectare, observou-se que a disposição ocorre sem a 
cobertura sanitária dos resíduos, além da predominância de resíduos sólidos urbanos (Figura 
3.179 e Figura 3.180). 

Durante a visita, a equipe da Floram avistou um catador de resíduos recicláveis que estava 
separando garrafas PET, porém, ele fugiu do local ao perceber os técnicos. Ressalta-se que 
nas duas visitas feitas na área, o acúmulo de água da chuva dificultou a caracterização da 
área. 
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Figura 3.179 e Figura 3.180 – Lixão municipal de Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Cachoeira Grande 

O lixão de Cachoeira Grande se localiza na zona rural, povoado Mirinzal, com coordenadas 
2°58'32,5"S 44°01'39,7" W. Conforme relatos de funcionários da Prefeitura, bem como 
moradores do município, a disposição no local ocorre há cerca de 15 anos, ocupando 0,94 
hectares. 

Não foram encontrados catadores trabalhando no lixão do município. No acesso, observou-
se o acúmulo de água da chuva. Nota-se pelas figuras que a disposição de resíduos ocorre 
sem a cobertura sanitária, resultando na presença de urubus (Figura 3.181 e Figura 3.182). 

   
Figura 3.181 e Figura 3.182 – Acúmulo de água da chuva e disposição de resíduos no lixão de Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Icatu 

O lixão de Icatu se localiza na zona rural, a 7 km da sede do município e próximo de 
residências, com coordenadas 2°45'40.82"S e 44°02'45.47"W.  

Na visita ao lixão, cuja disposição ocupa 0,72 hectare, observou-se a predominância de RSU 
incluindo resíduos de poda e capina, além da presença significativa de resíduos da construção 
civil. Notou-se ainda que não há cobertura sanitária dos resíduos, que ficam expostos. 
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Durante a visita realizada na época do reconhecimento preliminar previamente apresentada 
no Plano de Ação, observou-se que havia sido feito um trabalho recente de trator para 
organizar a disposição dos resíduos sólidos previamente espalhados, visando otimizar a 
disposição e possibilitando descarte do fundo para o acesso ao lixão (Figura 3.183 e Figura 
3.184). Também se notou a atuação de três (03) catadores de resíduos recicláveis, que se 
esconderam quando perceberam a equipe técnica. 

  
Figura 3.183 e Figura 3.184 – Lixão do município de Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em visita posterior, observou-se o maior espalhamento dos resíduos sólidos urbanos, 
demonstrando que o trabalho das máquinas ocorre eventualmente, quando o espalhamento 
está prejudicando a disposição (Figura 3.185 e Figura 3.186). 

     
Figura 3.185 e Figura 3.186 – Lixão municipal de Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Morros 

O lixão de Morros se localiza na zona rural, no povoado de Santana, local com coordenadas 
2°53’41”S e 44°00’03,0”W. Conforme relatos de funcionários da Prefeitura, bem como de  
moradores do município, o lixão existe há 10 anos.  

No local, que ocupa cerca de 0,78 hectare, observou-se que a disposição ocorre sem a 
cobertura sanitária dos resíduos, além da predominância de resíduos sólidos urbanos (           
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Figura 3.187 e Figura 3.188). Durante a visita não foram encontrados catadores trabalhando 
no lixão, mas observou-se a existência de resíduos segregados. 

  
           Figura 3.187 e Figura 3.188 – Lixão municipal de Morros.  

      Fonte: FLORAM (2018). 

 Paço do Lumiar 

O Lixão do Iguaíba localiza-se em área rural com coordenadas 2°29'5.75"S e 44°06'48.33"W 
e recebeu este nome, pois situa-se a cerca de 2 km de distância do povoado do Iguaíba.  

A disposição de resíduos no lixão ocupa uma área de 8,10 hectares. Como não é realizada a 
compactação e cobertura dos resíduos sólidos, que ficam expostos, há presença de urubus 
na área (Figura 3.189 e Figura 3.190). Observou-se durante a vista um trator do tipo pá 
carregadeira que não estava operando (Figura 3.191). 

 

 

 

  
Figura 3.189 e Figura 3.190 – Resíduos sólidos expostos no lixão do Iguaíba, em Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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No local há mais de 33 catadores que trabalham com resíduos recicláveis como alumínio, 
cobre e, predominantemente, plástico (Figura 3.191 e Figura 3.192), sendo 22 da COOPCARE 
e 11 trabalhadores informais. 

  
Figura 3.191 e Figura 3.192 – Segregação de resíduos recicláveis no lixão do Iguaíba, em Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Presidente Juscelino 

O lixão de Presidente Juscelino, localiza-se em área rural, no povoado Vila Izabel, local com 
coordenadas 2°56'26.58"S e 44°04'48.22"W. Conforme relatos de funcionários da Prefeitura, 
bem como de moradores do município, o lixão está há 8 anos em atividade.  

No local, que ocupa cerca de 2,29 hectares, observou-se que a disposição ocorre espalhada, 
sem a cobertura sanitária dos resíduos, além da predominância de resíduos sólidos urbanos 
(Figura 3.193 e Figura 3.194). Não há atividade de catação de resíduos no lixão. 

  
Figura 3.193 e Figura 3.194 – Lixão municipal de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Santa Rita 

O lixão de Santa Rita situa-se próximo à estação rodoviária abandonada, na margem da BR-
135 com coordenadas 03°09'43.72"S e 44°20'42.37"W, e possui catadores que fazem 
segregação e prensagem de resíduos. O lixão está em uma porção do terreno de cota inferior 
às demais, portanto nas duas visitas realizadas, notou-se o escoamento superficial de água 
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em diversos pontos, convergindo para a área onde os resíduos são dispostos. Inclusive, no 
dia da primeira visita, o acesso ao lixão estava prejudicado devido ao acúmulo de água pluvial, 
o que dificultou a caracterização detalhada do lixão (Figura 3.195) 

A disposição de resíduos ocupa área de 3,96 hectares. Segundo o Secretário Municipal de 
Pesca, que acompanhou a visita, a Prefeitura utiliza tratores para afastar os resíduos e abrir 
novas vias para que os caminhões possam descarregar o material.  Nota-se pelas figuras que 
não há cobertura sanitária dos resíduos.  

No lixão não foi possível entrar em contato com sucateiros ou catadores, uma vez que na 
primeira visita, os sucateiros fugiram ao ver a movimentação da equipe da Floram e na 
segunda, não estavam presentes. Estima-se que há cinco catadores, três atuando diretamente 
no lixão e dois no local onde deveria ser a rodoviária do município, próximo ao lixão. 

  
Figura 3.195 e Figura 3.196 – Acesso ao lixão do município de Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Lixões encerrados e remediados 

O encerramento de lixão consiste em cessar a disposição final, conformar os resíduos 
geometricamente com uso de tratores e promover a cobertura destes. No caso de lixões de 
municípios de médio e grande porte, além do encerramento, pode ser feita a remediação, que 
prevê medidas, além das citadas acima, como a construção de sistema de drenagem de gases 
e chorume, acumulação e/ou tratamento dos lixiviados, dentre outras. Estas medidas para 
encerramento e remediação de lixão serão detalhadas na Etapa 2, Produto 7.1 deste Plano. 

Portanto, os lixões já encerrados e remediados não necessitam de intervenções significativas 
de engenharia, uma vez que estas já ocorreram. Mas, no âmbito deste PGIRS podem ser 
previstas medidas complementares, caso não tenham sido feitas no encerramento, como 
cercamento da área, sinalização da proibição da disposição de resíduos e ações de 
fiscalização, dentre outras. 

A fim de ilustrar as medidas já realizadas nos municípios da RMGSL, serão apresentados 
brevemente os lixões encerrados nos municípios de Axixá, Cachoeira Grande, Morros, Paço 
do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário e São José de Ribamar. 
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 Axixá 

Axixá conta com um lixão encerrado, que, situa-se na zona rural do município, ao lado da BR-
402/MA-110, tendo como ponto de referência o Sítio Milagre de José, nas coordenadas 
2°53’03,5”S e 44°06’33,1”W.  

A área, de aproximadamente de 0,97 hectares, já se encontra sem a presença de resíduos 
expostos e com vegetação instalada, conforme ilustra a Figura 3.197 e a Figura 3.198. 

  
Figura 3.197 e Figura 3.198 – Lixão encerrado de Axixá. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Cachoeira Grande 

O município de Cachoeira Grande possui um lixão encerrado, que, situa-se na zona rural no 
povoado Pindobal, nas coordenadas 2°58’04,2”S e 44°02’20,9”W. Nota-se na Figura 3.199 e 
Figura 3.200, que a área já possui cobertura vegetal e não há disposição superficial de 
resíduos, não necessitando de intervenção. 

  
Figura 3.199 e Figura 3.200 – Lixão encerrado de Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Morros  

Há dois lixões encerrados no município: o lixão situado no povoado de Santana e o lixão 
próximo a BR-402. O lixão situado na estrada de acesso ao povoado Santana, local com 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         242 

 

coordenadas: 2°53’5,35” S e 44°1’8,89” W, foi utilizado pela Prefeitura para a disposição de 
RSU durante 8 anos, segundo informações de funcionários. 

Notam-se nas figuras abaixo que a área não foi cercada, portanto ainda ocorre alguma 
disposição de resíduos sólidos (Figura 3.201 e Figura 3.202). Neste caso, recomenda-se o 
cercamento da área, com colocação de placa proibindo a disposição de resíduos, associado 
à fiscalização permanente. 

  
Figura 3.201 e Figura 3.202 – Lixão encerrado de Morros, próximo ao povoado Santana. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O lixão situado na margem da BR-402, local com de coordenadas: 2°51’13,69” S e 44°1’28,95” 
W também foi utilizado durante 8 anos para a disposição de RSU, segundo informações de 
funcionários da Prefeitura. 

Nota-se na Figura 3.203 e na Figura 3.204 que a área foi cercada e está com pequena 
quantidade de resíduos expostos. Recomenda-se a retirada destes resíduos e o envio dos 
mesmos para o lixão em atividade bem como a colocação de placa de proibição da disposição 
de RSU além de fiscalização. 

  
Figura 3.203 e Figura 3.204 – Lixão encerrado de Morros, localizado a margem da BR-402. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Paço do Lumiar 

O município de Paço do Lumiar possui um lixão encerrado, além do lixão que está em 
atividade, já apresentado.  
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O lixão encerrado, que possui área de 0,94 hectares se situa às margens da MA-203, com 
coordenadas 2°31'25.06"S e 44°08'8.61"W.  Apesar do encerramento, nota-se que não foi 
feito cercamento da área, portanto, ainda ocorre a disposição de resíduos sólidos no local. 

A Figura 3.205 e a Figura 3.206 apresentam o registro fotográfico do lixão no mês de março 
de 2018. Já a Figura 3.207 e Figura 3.208 mostram o lixão em maio do mesmo ano. Nota-se 
que no mês de março havia maior disposição de resíduos e que, em maio, foi feita uma 
raspagem do terreno. Recomenda-se o cercamento da área para evitar a continuidade da 
disposição final de resíduos e o manejo superficial dos resíduos dispostos para o nivelamento 
da área, retirando o excesso de resíduos, e, por fim, recomenda-se proceder à cobertura final. 

  
Figura 3.205 e Figura 3.206 – Lixão encerrado de Paço do Lumiar, em março de 2018. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.207 e Figura 3.208 – Lixão encerrado de Paço do Lumiar, em maio de 2018. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Presidente Juscelino 

O lixão encerrado situa-se na zona rural, no Povoado Palmeiras, com coordenadas 
2°55’59,3”S e 44°04’043,3”W. Nota-se nas Figura 3.209 e Figura 3.210, que a área já possui 
cobertura vegetal e não há disposição superficial de resíduos, não necessitando de 
intervenção.  
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Figura 3.209 e Figura 3.210 – Lixão encerrado de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  Raposa 

Atualmente, os resíduos sólidos urbanos gerados em Raposa são dispostos no aterro sanitário 
Titara, em Rosário. Entretanto, há dois (02) lixões encerrados no município: o lixão da Jussara 
e o lixão do CAVU, que recebe este nome por estar próximo ao Centro de Aviação de Ultraleve 
(CAVU).  

O lixão do CAVU, que ocupa uma área de 0,44 hectares, situa-se à margem da rodovia 
estadual MA-203, local com coordenadas 2°26'28.89"S e 44°07'16.53"W. Após o 
encerramento, o lixão foi cercado (Figura 3.211) para evitar novos acessos à área para 
disposição de resíduos, mas ainda há uma pequena quantidade de resíduos depositados no 
solo (Figura 3.212) decorrente de provável disposição entre o período da cobertura dos 
resíduos e o cercamento do local.   

  
Figura 3.211 e Figura 3.212 – Lixão encerrado do CAVU, em Raposa. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O terreno original era acidentado e a disposição de resíduos se deu visando aproveitar esta 
declividade natural com a finalidade de nivelamento do mesmo, prática comum em muitas 
cidades brasileiras. Percebe-se que houve cobertura dos resíduos domiciliares utilizando 
associação de solo e resíduos da construção civil. Observa-se ainda, o desenvolvimento de 
processo erosivo em uma porção do terreno (Figura 3.213 e Figura 3.214).  
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Figura 3.213 e Figura 3.214 – Resíduos da construção civil e processo erosivo em desenvolvimento no lixão 
encerrado do CAVU. 
Fonte: FLORAM (2018). 

O outro lixão desativado do município de Raposa situa-se no bairro de Jussara e tem distância 
aproximada de 150 metros do manguezal. O lixão conta com 0,24 hectares e as suas 
coordenadas são 2°26'24.37"S e 44°05'50.43"W. 

Como não há cercamento do terreno em que se encontra o lixão, nota-se quantidade 
significativa de resíduos dispostos no solo pela população local (Figura 3.216). No acesso e 
no lixão observa-se resíduos domiciliares e vegetais, como restos de coco, galhos e folhas. 

  
Figura 3.215 e Figura 3.216 – Estrada de acesso ao lixão de Jussara e terreno do lixão. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Segundo o relato de um morador que estava próximo ao lixão, como foi desativado em 2017, 
parte da população de Jussara ainda descarrega os resíduos diariamente ali, portanto, o local 
funciona como um transbordo improvisado para a coleta municipal, que transporta os resíduos 
para o aterro sanitário de Rosário. 

Assim como ocorreu no outro lixão desativado do município (CAVU), percebe-se que a 
disposição de resíduos no lixão da Jussara aproveitou o desnível do terreno com objetivo de 
nivelamento do mesmo, com um desnível de aproximadamente 15 metros (Figura 3.217 e 
Figura 3.218). 
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Figura 3.217 e Figura 3.218– Disposição dos resíduos aproveitando a declividade do terreno no lixão da Jussara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Rosário 

O lixão apresentado na Figura 3.219 foi denominado Rosarinho. Estava situado na zona rural, 
ao lado do aterro Titara, com coordenadas 2°55’46,2”S e 44°16’44”W e ocupava uma área de 
3,15 hectares. O encerramento e a recuperação ambiental do lixão de Rosário foram 
considerados na licença de operação do aterro sanitário Titara. No encerramento, as 
seguintes medidas foram tomadas: conformação geométrica dos resíduos, com plantio de 
gramíneas e cercamento da área para impedir o acesso de pessoas. 

 
Figura 3.219 – Lixão encerrado do Rosarinho, no município de Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 São José de Ribamar 

O lixão de Canavieira situa-se na zona rural em São José de Ribamar, coordenadas 
2°31'32.69"S e 44°04'12.20"W e com disposição de resíduos ocupando área de 8,18 hectares. 
A partir do dia 1º de fevereiro de 2018, encerrou-se a disposição de resíduos no lixão, com 
transferência do local de disposição final para o aterro sanitário Titara, em Rosário, porém, as 
medidas de encerramento e remediação no lixão de Canavieira ainda não foram tomadas.  

Abaixo, apresenta-se o registro fotográfico de visita realizada em janeiro de 2018, antes de 
cessar a disposição final. No local havia um trator de esteira promovendo a compactação e 
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cobertura dos resíduos dispostos, entretanto, este serviço estava bem defasado em relação à 
área de resíduos expostos que acabava atraindo muitos urubus (Figura 3.220 e Figura 3.221).  

  
Figura 3.220 e Figura 3.221 – Lixão de Canavieira, localizado em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No lixão trabalhavam entre 60 e 70 catadores da COPCAMAR que catavam apenas os 
resíduos plásticos, colocando-os em sacos de ráfia, além da presença de crianças (Figura 
3.222 e Figura 3.223) 

  
Figura 3.222 e Figura 3.223 – Catadores e crianças no lixão de Canavieira, localizado em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.3.11. Despesas relacionadas à limpeza pública 

O Quadro 3.59 apresenta o orçamento anual e o valor anual despendido com limpeza pública 
nos municípios da RMGSL. O quadro também mostra a situação da cobrança à população 
acerca dos serviços de limpeza. 
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Quadro 3.59 – Aspectos econômicos relativos à limpeza pública nos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Orçamento anual (R$) Despesa anual com 
limpeza pública (R$) 

Situação da 
Cobrança 

Alcântara Não N.I. Não 
Axixá Sim, mas não informou o valor 524.004,00 Não 
Bacabeira 750.000,00 1.484.585,67 Não 
Cachoeira Grande 771.659,40 771.659,40 Não 
Icatu 586.066,99 686.754,20 Não 
Morros 100.000,00 N.I. Não 
Paço do Lumiar Sim, mas não informou o valor 5.270.264,93 Não 
Presidente Juscelino 678.464,00 678.464,00 Não 
Raposa 1.188.000,00 3.387.478,08 Não 
Rosário1  762.953,40  N.I. Não 
Santa Rita 600.000,00 720.000,00 Não 
São José de Ribamar 29.475.581,76 29.475.581,76 Não 
São Luís 133.065.000,00 133.065.000,00 Não 

Fonte: FLORAM (2018).  

N.I: Não Informado. 1 – Valor de Rosário extraído do orçamento de 2017. 

Observa-se que apenas o município de Alcântara não possui orçamento para a limpeza 
pública. Em Axixá e Paço do Lumiar há orçamento para as atividades de limpeza pública, mas 
os gestores não disponibilizaram os valores. 

Nota-se ainda que os gestores dos municípios de Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, 
São José de Ribamar e São Luís informaram que o valor orçado é igual ao valor despendido 
na prestação de serviço. Nos demais municípios em que os dois valores foram apresentados, 
o orçado é sempre inferior ao despendido, como ocorre em Bacabeira, Icatu, Raposa e Santa 
Rita. 

Em Rosário, a coleta domiciliar (exceto os serviços de varrição, poda e capina) é realizada 
pela CGA Titara sem ônus para o município até janeiro de 2020, como uma das condicionantes 
da licença de operação da Central de Tratamento de Resíduos. O gestor não informou os 
custos despendidos com os serviços de varrição, poda e capina no município, mas obteve-se 
um orçamento referente ao ano de 2017, com valor anual de R$ 762.953,40. 

Em São Luís, onde a despesa anual com a limpeza pública é de R$ 133.065.000,00 o que 
equivale a despesa mensal de R$ 11.088.750,00. A taxa de limpeza pública e de coleta de 
lixo não é cobrada desde 2001 na capital sendo que, na época, essa arrecadação cobria em 
torno de 10% das despesas com os serviços e correspondiam a cerca de 13,6% do valor 
arrecadado com o IPTU. 

Na forma de lei, a cobrança na capital foi instituída pela Lei Municipal n° 4.427/2004, que 
dispõe sobre a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, e dá outras providências, entretanto esta 
não foi aplicada, ou seja, até o momento não houve cobrança da taxa. Os primeiros quatro 
artigos da referida lei são transcritos a seguir: 

Art. 1° A taxa de coleta de resíduos sólidos tem como fato gerador a 
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, remoção, 
transporte e destinação final de resíduos sólidos, domiciliar ou não, 
prestado pelo Município ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
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Art. 2° É contribuinte da taxa de coleta de resíduos sólidos o proprietário, 
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel 
beneficiado pelo serviço a que se refere o art. 1° da presente lei. 

Art. 3° A taxa de coleta de resíduos sólidos será calculada anualmente, 
levando-se em consideração o custo do serviço, a área construída do 
imóvel, e destinação de uso, calculados na forma do Anexo Único da 
presente lei. 

Art. 4° A taxa de coleta de resíduos sólidos poderá ser lançada juntamente 
com o imposto predial e territorial urbano, mas das notificações deverão 
constar obrigatoriamente a indicação dos elementos distintos de cada 
tributo e os valores correspondentes. 

Ressalta-se que na maioria das capitais estaduais brasileiras e nas cidades de médio e grande 
porte, há cobrança pela limpeza pública. Ainda que a arrecadação não cubra as despesas, 
não assegurando a sustentabilidade financeira e econômica da gestão, possibilita que as 
prefeituras promovam melhorias nos serviços, além de aliviar as finanças públicas. Portanto, 
é necessário estabelecer a cobrança de taxas para a população da RMGSL, especialmente 
em São Luís, onde há uma complexidade dos serviços de limpeza pública. 

 

3.5.4. Resíduos Sólidos Comerciais e de Prestadores de Serviço 

Os resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços são, em sua 
maioria, similares aos resíduos domiciliares, classificando-se como “não perigosos” e, com 
alto potencial de reciclagem e compostagem. O que definirá os tipos de resíduos produzidos 
é a sua classificação quanto à periculosidade e a natureza do comércio.  

Em estabelecimentos do ramo alimentício, como bares, restaurantes e lanchonetes, são 
gerados papelão, plásticos, latas de alumínio e garrafas de vidro, além de resíduos orgânicos, 
como restos de alimentos.  

Já nos estabelecimentos de prestação de serviços, como escritórios empresariais gera-se 
papéis, plásticos e rejeitos oriundos dos banheiros, como papel toalha e papel higiênico. 

Em grandes centros comerciais como Shopping Centers são gerados vários tipos de resíduos, 
devido à diversidade de estabelecimentos comerciais de naturezas diferentes. Portanto, além 
dos já citados nos parágrafos anteriores, gera-se quantidades elevadas de papelão e isopor, 
oriundos da embalagem dos produtos, além dos possíveis resíduos perigosos, sendo 
necessária a segregação destes. 

3.5.4.1. Geração 

No Brasil, não é comum a quantificação dos resíduos gerados no comércio, uma vez que são 
coletados juntos com os RSUs, impossibilitando estimativas precisas de geração. 

Visando reduzir as despesas para as administrações públicas, a PNRS propôs uma divisão 
dos geradores, em função do porte do estabelecimento e, consequentemente, da geração de 
resíduos, em dois subgrupos: “pequenos geradores” e “grandes geradores” de resíduos 
comerciais.  



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         250 

 

Cabe aos municípios a definição dos pequenos e grandes geradores, sendo que alguns 
autores recomendam a seguinte divisão, baseada na geração diária de resíduos, em volume: 

 Pequeno Gerador: Geração diária até 150 litros; 

 Grande Gerador: Geração diária superior a 150 litros.  

A divisão proposta pode servir como referência aos municípios da RMGSL, porém os 
contextos locais e regionais também devem ser considerados na definição. Por exemplo, em 
São Luís, a Lei n° 6.321 de 27 de março de 2018 definiu que o grande gerador é aquele que 
produz mais de 200 litros de resíduos por dia. Já o Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Presidente Juscelino, adotou o volume de 100 litros como referência para diferenciar os 
pequenos e grandes geradores. 

Nota-se que a diferença de porte e grau de desenvolvimento comercial entre estes municípios 
influencia na definição do grande gerador, uma vez que poucos estabelecimentos geram 200 
litros ou mais de resíduos em Presidente Juscelino, justificando o emprego de um valor de 
referência abaixo deste.  

De acordo com a PNRS, os grandes geradores deverão elaborar seus planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos prevendo a segregação dos diversos tipos de resíduos 
gerados nos estabelecimentos e, promovendo a coleta diferenciada. Esta divisão prevista na 
lei federal, possui os seguintes objetivos: 

 Cessar a coleta municipal dos resíduos de grandes geradores, obrigando-os a 
promover o gerenciamento, podendo contratar empresas especializadas na coleta. 
Desta forma, além da redução dos custos para as prefeituras, é possível melhorar a 
coleta pública, ampliando os serviços para bairros e domicílios ainda não atendidos; 

 Estabelecer cobrança aos grandes geradores, caso optem pelo atendimento municipal, 
assegurando assim fonte de receita adicional para custear parte do serviço de coleta. 

Portanto, o titular da limpeza pública continuará realizando a coleta dos pequenos geradores 
sem cobrança, mas os grandes geradores, se atendidos pela coleta pública, deverão pagar.  

A segunda opção para os grandes geradores é a contratação de empresas especializadas na 
coleta e transporte, devidamente cadastradas nas prefeituras e licenciadas para tal atividade, 
como forma de desonerar os municípios. 

Uma terceira opção para os grandes geradores é a doação da fração reciclável para 
organização de catadores e dos resíduos orgânicos para interessados na compostagem. 
Desta forma, os geradores arcariam apenas com a coleta e disposição final de rejeitos nos 
aterros sanitários e incentivariam o melhor aproveitamento de resíduos nas cidades.  

De acordo com os gestores, apenas nos municípios de Morros, Paço do Lumiar, Rosário, São 
José de Ribamar e São Luís há grandes geradores de resíduos comerciais e de prestação de 
serviços, entretanto, apenas a capital possui lei para disciplinar o gerenciamento de resíduos 
nesses estabelecimentos.  

É importante reafirmar a diferença entre o grau de desenvolvimento e a complexidade do 
comércio nos municípios da Ilha de Maranhão, que são mais próximos de São Luís e 
urbanizados, e no continente, onde predominam populações rurais. Assim, além da capital, 
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destacam-se os grandes geradores de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, especialmente 
no Maiobão. No município de Raposa, o comércio é menos desenvolvido que nas três cidades 
citadas. 

No continente, observa-se maior desenvolvimento comercial em Rosário, onde há população 
predominante urbana. Destaca-se ainda o turismo em Morros durante a alta temporada e nos 
finais de semana, que influencia na geração de resíduos comerciais e de prestadores de 
serviços, como hotéis, pousadas, restaurantes e lanchonetes. 

Dos treze municípios da RMGSL apenas São Luís possui legislação específica sobre os 
grandes geradores. A Lei municipal n° 6.321 de 27 de março de 2018 estabelece que, são 
considerados grandes geradores: 

I – os estabelecimentos públicos e privados, de prestação de serviços 
comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos 
caracterizados como resíduos da Classe 2 A, pela NBR 10004, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com geração diária 
superior a 200 l (duzentos litros) por dia; 

II – condomínios de uso comercial ou misto, geradores de resíduos Classe 
2 A, pela NBR 10004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, com geração diária superior a 200 l (duzentos litros) por dia, e; 

III – os estabelecimentos privados, de prestação de serviços comerciais e 
industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados 
como resíduos da Classe 2 B, pela NBR 10004, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, com geração diária superior a 2 m³ (dois 
metros cúbicos) por dia, conforme estabelecido pela Lei Municipal n° 
4.653, de 21 de agosto de 2006. 

Parágrafo Único. O grande gerador é corresponsável pela coleta, 
transporte, gerenciamento, tratamento, destinação final adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos em aterro sanitário 
regularmente licenciado, bem como por danos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos ou rejeitos produzidos pelas empresas 
prestadoras de serviço.  

Entretanto, a referida Lei publicada em março de 2018 ainda não foi decretada, por isso não 
assimilada pela maior parte dos grandes geradores públicos e privados existentes na capital, 
que continuam destinando os resíduos para a coleta municipal.  

De acordo com o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a São Luís Engenharia Ambiental S/A 
(SLEA) já deixou de atender alguns grandes geradores e, atualmente, está se estruturando 
para cessar integralmente essa coleta de resíduos. Essa medida, se alcançada, terá um 
impacto significativo na redução dos custos da coleta em São Luís. 

Com a aplicação da lei para os grandes geradores, há uma tendência de doação dos resíduos 
recicláveis para organizações de catadores, visando reduzir os custos associados ao 
gerenciamento de resíduos no comércio. Sendo que esta parcela dos grandes geradores que 
não mais destinará os resíduos para a coleta pública em São Luís, doará os resíduos para 
associações, cooperativas, sucateiros e atravessadores, ou comercializará com empresas 
como a Ripel Reciclagem. 
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Ressalta-se que as organizações de catadores da capital não estão estruturadas para este 
incremento, haja visto que os Ecopontos da Prefeitura elevaram expressivamente a 
destinação de resíduos para a ASCAMAR e a COOPRESL. Apesar de comercialmente 
vantajoso para estas duas organizações, nota-se, atualmente, a falta de espaço para 
armazenamento dos resíduos nos galpões, que acabam ficando na parte externa e nas ruas, 
gerando problemas com a vizinhança, conforme abordado no item 3.5.3.8 sobre reciclagem. 
Portanto, é importante prever galpões adequados para a triagem de resíduos pelas 
associações e cooperativas de catadores da capital. 

Um ponto positivo para a administração municipal é que a coleta de resíduos dos grandes 
geradores por empresas privadas resultará em aumento da emissão de notas fiscais em São 
Luís e, consequentemente, da arrecadação tributária no município. 

3.5.4.2. Acondicionamento dos resíduos sólidos comerciais 

O acondicionamento é o ato ou efeito de embalar os resíduos sólidos para a coleta e 
transporte, devendo ser feito de tal maneira a evitar acidentes, a proliferação de vetores de 
doenças, o espalhamento de resíduos nas vias e além de reduzir o impacto visual e olfativo 
associado aos resíduos, como abordado no item 3.5.3 de RSU. 

Observou-se nos municípios da RMGSL o uso de tambores metálicos de 200 litros ou 
recipientes plásticos para o acondicionamento de resíduos em canteiros centrais e nos 
estabelecimentos comerciais, sendo que alguns utilizam cestos suspensos para tal finalidade 
(Figura 3.224 e Figura 3.225).  

  
Figura 3.224 e Figura 3.225 – Acondicionamento de resíduos comerciais em Axixá (esquerda) e Morros (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Entretanto, como muitas vezes não há dispositivos para o acondicionamento correto, como 
contêineres ou outros, nota-se o acúmulo de resíduos nas ruas, calçadas e canteiros, ficando 
suscetíveis à ação de animais e intempéries (Figura 3.226).  



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         253 

 

 

Figura 3.226 – Resíduos comerciais dispostos na calçada, sem contêiner ou embalagem, em Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Alguns comerciantes e prestadores de serviço disponibilizam coletores nas cores indicadas 
para a coleta seletiva, conforme Resolução CONAMA n° 275/2001 (Figura 3.227), entretanto, 
como não há coleta seletiva na RMGSL, este tipo de coletor tem função única de 
acondicionamento de resíduos, que são coletados pelos caminhões compactadores e 
destinados para o aterro sanitário Titara.  

  

Figura 3.227 – Coletores para separação de resíduos recicláveis no campus da UEMA, em são Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Visando evitar a repetição de fotos ao longo deste relatório, no Anexo I do Volume III foram 
incluídas as figuras sobre o acondicionamento de resíduos sólidos comerciais e de 
prestadores de serviços. 

3.5.4.3. Coleta e transporte dos resíduos comerciais 

Na maioria dos municípios brasileiros a coleta de resíduos comerciais é realizada sem a 
cobrança, gerando despesas para as prefeituras, principalmente em cidades com comércio 
desenvolvido, comuns em regiões metropolitanas. Cita-se, por exemplo, a cidade de São Luís, 
onde a despesa mensal da limpeza pública é R$ 11.088.750,00 e os resíduos comerciais são 
coletados, sem que haja cobrança. O valor apresentado custeia vários serviços, mas, 
certamente, a coleta de resíduos dos geradores privados tem representação expressiva nas 
despesas municipais. 
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Assim, nos treze municípios da RMGSL, a prefeitura ou o titular da limpeza pública realiza a 
coleta de resíduos comerciais e de prestadores de serviço, sem cobrar pelo serviço e 
desconhecendo as quantidades de resíduos comerciais transportadas, uma vez que a coleta 
é realizada juntamente com o RSU. 

Em São Luís, a Lei n° 6.321/2018 estabelece que os grandes geradores de resíduos 
comerciais são responsáveis pelo gerenciamento, incluindo a coleta, enquanto os pequenos 
geradores poderão ser atendidos pela coleta municipal. Entretanto, a referida Lei publicada 
em março de 2018 ainda não foi decretada, nem assimilada pela maior parte dos grandes 
geradores públicos e privados existentes na capital, que continuam destinando os resíduos 
para a coleta municipal.  

Portanto, atualmente a São Luís Engenharia Ambiental (SLEA) faz a coleta dos resíduos 
gerados no comércio da capital no período noturno, destinando-os para o aterro sanitário 
Titara. 

3.5.4.4. Grandes Geradores  

Neste item serão apresentadas algumas particularidades sobre o gerenciamento de resíduos 
sólidos dos grandes geradores. Desta forma, o volume de 200 litros definido para 
diferenciação dos grandes geradores em São Luís foi estendido para Paço do Lumiar e São 
José de Ribamar enquanto, para os demais municípios, recomenda-se a adoção do volume 
de 150 litros, ou até 100 litros. 

Em Morros, a Pousada Quebra Anzol realiza a segregação de todos os resíduos gerados nas 
dependências, com destinação diferenciada. Assim, as garrafas plásticas são doadas e o óleo 
de cozinha é guardado e recolhido por empresa especializada. Já os resíduos orgânicos são 
compostados e utilizados como adubo na pousada, enquanto os rejeitos, como o papel 
higiênico, são queimados no próprio estabelecimento (Figura 3.228 e Figura 3.229). 

  

Figura 3.228 e Figura 3.229 – Separação de resíduos recicláveis (à direita) e queima de rejeitos na Pousada 
Quebra Anzol em Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Paço do Lumiar, o maior supermercado do município é o Maciel, por isso é considerado 
grande gerador, apesar do responsável não ter informado a quantidade de resíduos gerados, 
nem os preços comercializados com a empresa Ripel Reciclagem. Já no Supermercado 
Camiño, localizado na feira do Maiobão, o responsável informou que os resíduos são 
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coletados por uma empresa contratada cujo nome não foi divulgado, assim como as 
quantidades comercializadas. 

 
Figura 3.230 – Supermercado Camiño, localizado em Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Rosário, o maior gerador de resíduos comerciais é o Supermercado Camiño, da rede 
Mateus (Figura 3.231). De acordo com o responsável pelo estabelecimento, os resíduos são 
segregados e coletados por uma empresa especializada, entretanto, o funcionário não 
informou o nome da empresa, as quantidades e os preços comercializados.  

 
Figura 3.231 – Supermercado Camiño, em Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em São Luís, há diversos estabelecimentos classificados como grandes geradores, como 
shoppings centers, feiras e supermercados, incluindo a CEASA e órgãos públicos, entre 
outros.  

Nos principais shoppings da capital, há contrato com empresas especializadas na coleta de 
resíduos, inclusive aquelas que atuam na cadeia da reciclagem. Porém o gerenciamento, 
incluindo a segregação de recicláveis ocorre nas áreas de armazenamento e manuseio, uma 
vez que não se observou qualquer ação de educação sanitária e ambiental realizadas com os 
usuários nem disponibilização de coletores para a segregação de resíduos, exceto na entrada 
do Shopping da Ilha. 
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Há uma discussão no meio técnico, em que alguns especialistas defendem que não é 
necessário disponibilizar coletores para cada tipo de resíduos recicláveis conforme previsto 
na Resolução CONAMA n° 275/2001. Assim, em locais como shoppings centers indica-se 
coletores para separar os recicláveis (todos misturados) dos orgânicos e rejeitos, facilitando o 
gerenciamento de resíduos. 

No Shopping da Ilha foi realizada visita técnica, mas não foram disponibilizadas informações 
sobre gerenciamento de resíduos. Em uma de suas entradas há coletores para a coleta 
seletiva enquanto nas demais áreas há lixeiras individualizadas, dispostas em locais 
específicos. Ademais, há segregação de papelão, além de compactação e enfardamento. 

  
Figura 3.232 e Figura 3.233 – Disposição de coletores de resíduos no Shopping da Ilha, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  

Figura 3.234 e Figura 3.235 – Segregação e coleta de resíduos no Shopping da Ilha em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No Shopping Rio Anil, não foi permitida a caracterização fotográfica do gerenciamento interno 
de resíduos, entretanto, o responsável disponibilizou informações sobre o destino dos 
resíduos. Os plásticos são doados para a ASCAMAR; o papel é vendido para a empresa Ripel 
Reciclagem; o papelão é recolhido por catadores autônomos; Os resíduos não aproveitados 
na cadeia de reciclagem, cerca de cinquenta e quatro (54) toneladas por mês, em sua maioria 
orgânicos, são coletados e transportados pela empresa Transambiental, sendo destinados ao 
aterro sanitário Titara; e as lâmpadas e resíduos infectantes são coletados pelas empresas 
Bital Soluções Ambientais e Stericycle Brasil, especializadas no tratamento de resíduos de 
serviços de saúde e industriais. 
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No São Luís Shopping são geradas cerca de duzentas e cinquenta e duas (252) toneladas de 
resíduos orgânicos por semana, que são acondicionados em um galpão climatizado para sua 
conservação até a coleta, que é realizada três vezes na semana pela empresa 
Transambiental, sendo então levados ao aterro sanitário Titara. (Figura 3.236 e Figura 3.237). 
Aproximadamente 100 fardos de papelão (Figura 3.238) são destinados mensalmente para a 
empresa Recipel. Os metais são vendidos para um atravessador da região, enquanto a 
gordura proveniente da fritura de alimentos é retirada pela empresa INDAMA, que recolhe das 
bombonas dentro dos restaurantes. Os demais resíduos gerados no São Luís Shopping, cerca 
de três (3) toneladas por mês, são dispostos sem nenhuma segregação com os resíduos da 
construção civil (RCC), na caçamba da Ecolimp (Figura 3.239).  

  
Figura 3.236 e Figura 3.237 – Gerenciamento interno de resíduos no Shopping São Luís 
Fonte: FLORAM (2018). 

  

Figura 3.238 e Figura 3.239 – Fardos de papelão e resíduos misturados em caçamba estacionária, no Shopping 
São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Dentre os grandes geradores de São Luís, está a Cooperativa COHORTIFRUTI-CEASA que 
se destaca como a maior central de abastecimento de alimentos da capital e, 
consequentemente, como o principal gerador de resíduos de feiras e mercados, onde são 
gerados resíduos orgânicos, plásticos, papelão, restos de podas e madeiras.  

Em 2015, a CEASA implementou a coleta seletiva nas dependências da feira, quando 
começou a mensurar a quantidade de resíduos gerados mensalmente, cerca de 240 
toneladas, sendo 6 toneladas destinadas para a cadeia de reciclagem. Atualmente, ainda 
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ocorre a segregação dos resíduos, porém, há necessidade de melhorar a separação entre as 
embalagens e os resíduos orgânicos, que ficam acondicionados em local coberto (Figura 
3.240 e Figura 3.241). 

  

Figura 3.240 e Figura 3.241 – Acondicionamento de resíduos sólidos na CEASA, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Os resíduos segregados na CEASA possuem destinações diferentes: a madeira é doada; os 
plásticos (Figura 3.242 e Figura 3.243) são vendidos para a empresa Ecoplastik; o papelão é 
destinado a uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis de São Luís. Todos os 
resíduos orgânicos gerados na CEASA de São Luís são coletados pela empresa Transul e 
transportados para o aterro sanitário Titara, onde são dispostos, não havendo aproveitamento 
na compostagem. 

  

Figura 3.242 e Figura 3.243 – Separação de resíduos recicláveis no CEASA, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Ainda em São Luís, destacam-se as iniciativas de alguns grandes geradores visando a 
reciclagem e a logística reversa dos resíduos, a exemplo do Tribunal de Contas (Figura 3.244) 
e da FIEMA, onde há pontos de coleta de resíduos eletrônicos (Figura 3.245) que são 
destinados para a empresa Ciclo Ambiental, localizada em Raposa; o Tribunal Regional 
Eleitoral, destina seus resíduos para a COOPRESL.  
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Figura 3.244 e Figura 3.245 – Pontos de destinação de resíduos recicláveis no Tribunal de Contas (esquerda) e 
eletrônicos na FIEMA (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

O Tribunal Regional do Trabalho destina os resíduos recicláveis para a ASCAMAR e para a 
COOPRESL. De acordo com o responsável pelo setor de resíduos no órgão público, a 
COOPRESL apresenta melhor desempenho e organização no gerenciamento dos resíduos, 
trabalhando de forma correta e ativa com seus colaboradores. Já a ASCAMAR deixa a desejar 
pela falta de organização e pela demora na realização da coleta dos resíduos, resultando em 
acúmulo dos mesmos nos pontos de armazenamento, inviabilizando, desta forma, uma 
parceria ideal com a associação. 

A partir da Resolução n° 201/2015, que dispõe sobre a criação e competências das unidades 
ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do 
respectivo Plano de Logística Sustentável, o Tribunal de Justiça (TJ) desenvolve projetos 
socioambientais, no âmbito da gestão de resíduos, visando a redução do consumo e a 
destinação adequada. 

O Tribunal de Justiça trabalha diretamente com a COOPRESL, reduzindo ao máximo a 
destinação dos resíduos para a coleta convencional. Além disso, o órgão eliminou o uso de 
copos descartáveis com os seus colaboradores, deixando de descartar em um ano 3.300.000 
(três milhões e trezentos mil) copos plásticos que foram substituídos por copos de fibra de 
coco, disponibilizados aos servidores. 

As pilhas e baterias geradas no TJ são entregues em lojas parceiras que recebem e destinam 
corretamente esses resíduos, como por exemplo a loja Multicoisas. O TJ trabalha em parceria 
com a Terracycle, incentivando os seus servidores a destinarem os resíduos gerados em suas 
residências (como esponjas de cozinha, escovas de dentes, embalagens de creme dental, 
entre outros) para o projeto, minimizando assim o impacto ao meio ambiente. O tribunal possui 
consultórios dentários e os resíduos infectantes e remédios vencidos são alocados nas 
bombonas e destinados à Stericycle Brasil. 

Segundo dados do Tribunal de Justiça, desde 2016 já foram destinadas adequadamente vinte 
e duas (22) toneladas de resíduos sólidos, incluindo os recicláveis e eletrônicos.  

3.5.4.5. Tratamento e Disposição Final 

Os resíduos gerados no comércio e nos estabelecimentos de prestação de serviços possuem, 
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em sua maioria, alto potencial de reciclagem e compostagem, portanto, não devem ser 
dispostos em aterros sanitários, de acordo com a PNRS.  

Entretanto, excetuando-se os grandes geradores, que estão promovendo a segregação e a 
destinação adequada, a maior parte dos resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais 
e de prestadores de serviços da RMGSL é coletada juntamente com os RSU e dispostas nos 
lixões ou no aterro sanitário Titara, sem tratamento ou aproveitamento na cadeia da 
reciclagem (Quadro 3.60).  

Quadro 3.60 – Disposição final dos resíduos comerciais e de 
prestadores de serviço nos municípios da RMGSL. 

Município Disposição Final 
Alcântara Lixão municipal 
Axixá Lixão municipal 

Bacabeira Lixão municipal 

Cachoeira Grande Lixão municipal 

Icatu Lixão municipal 

Morros Lixão municipal 

Paço do Lumiar Lixão municipal 

Presidente Juscelino Lixão municipal 

Raposa Aterro Sanitário Titara 
Rosário Aterro Sanitário Titara 
Santa Rita Lixão municipal 
São José de Ribamar Aterro Sanitário Titara 
São Luís Aterro Sanitário Titara 
Fonte: FLORAM (2018). Questionários aplicados aos gestores e/ou técnicos dos 
municípios da RMGSL. 

As figuras a seguir mostram a disposição final dos resíduos comercias nos lixões de Morros e 
Presidente Juscelino, situação que foi verificada também em outros lixões. 

  
Figura 3.246 e Figura 3.247 – Disposição final dos resíduos comercias nos lixões de Morros e Presidente 
Juscelino, respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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3.5.5. Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Os resíduos da construção civil foram definidos pela Resolução CONAMA n° 307/2002, como: 

“I - Resíduos da construção civil: são 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;” 

Em sua maioria, os RCC não são perigosos, haja visto que cerca de 80% de sua composição 
é formada por material inerte, tais como concreto, tijolo, cerâmica e solo. Portanto, o principal 
impacto associado aos RCC é a disposição inadequada em áreas urbanas, gerando uma série 
de transtornos que interferem na dinâmica das cidades, especialmente nas metrópoles e 
grandes centros urbanos, onde a geração e o descarte de resíduos são expressivos.  

Os principais problemas decorrentes da disposição inadequada de RCC em terrenos baldios 
(bota-fora), calçadas, vias, canteiros, praças e margens de rios são as interferências no fluxo 
de pedestres nas calçadas, no trânsito das vias, a obstrução de sistemas de drenagem pluvial 
e o impacto no aspecto estético-visual das cidades. Cita-se também a atração de animais 
como escorpiões, aranhas, urubus e ratos, dentre outros, pela presença de materiais 
orgânicos, produtos perigosos e embalagens diversas que podem acumular água e favorecer 
a proliferação de insetos e de outros vetores de doenças. 

A Resolução CONAMA n° 307/2002 determina que o gerador de RCC é o responsável pelo 
gerenciamento destes resíduos, devendo promover a segregação dos mesmos em diferentes 
classes (Quadro 3.61) e o seu encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. 
Além disso, esta resolução estabelece que as áreas destinadas para esses fins devem ser 
submetidas a processo de licenciamento ambiental e à fiscalização pelos órgãos ambientais 
competentes.  

Quadro 3.61 – Classificação dos resíduos da construção civil conforme Resolução CONAMA 
n° 307/2002. 

Classe Exemplos 

A Reutilizáveis ou recicláveis  Agregados, tijolos, blocos de concreto, solos, telhas, 
argamassa, meio-fio, tubos de concreto 

B Recicláveis para outras destinações Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
gesso 

C 

Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua 
reciclagem/recuperação 

- 

D Perigosos 

Tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde 

1: De acordo com a ABNT NBR 10.004/2004 os resíduos perigosos devem apresentar ao menos uma das seguintes 
características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 
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A resolução CONAMA n° 307/2002 prevê ainda que as prefeituras devem elaborar os Planos 
Municipais de Gestão de RCC, cabendo aos municípios e ao Distrito Federal, a busca de 
soluções para o gerenciamento dos pequenos geradores de resíduos além do disciplinamento 
das ações de destinação correta para os grandes geradores, exigindo destes os Planos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

O Quadro 3.62 apresenta as informações sobre a existência de Plano Municipal de Gestão de 
RCC ou alguma legislação municipal que aborde o tema nos municípios da RMGSL.  

Quadro 3.62 – Informações sobre Planos de Gerenciamento de resíduos da 
construção civil (RCC) nos municípios da Região Metropolitana da Grande São 
Luís. 

Municípios Plano Municipal de 
Gestão de RCC Legislação sobre o tema 

Alcântara  N.I. N.I. 
Axixá N.I. N.I. 
Bacabeira Não há Não há 
Cachoeira Grande Não há Não há 
Icatu N.R. N.R. 
Morros N.I. Sim 
Paço do Lumiar N.I. N.I. 
Presidente Juscelino Não há Não há 
Raposa Não há Não há 
Rosário Não há Não há 
Santa Rita Não há Não há 
São José de Ribamar Não há Não há 
São Luís Sim Sim 

Fonte: FLORAM (2018). Questionário aplicado aos técnicos e/ou gestores dos municípios da RMGSL. 
N.I. -  Não Informado; N.R. – Questionário Não Respondido. 

Observa-se que apenas os municípios de Morros e São Luís possuem leis referentes aos 
resíduos da construção civil. Em Morros, os RCC são abordados na Lei n° 020/2012, que 
dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município, incluindo os entulhos. Já 
em São Luís, a Lei n° 4.653/2006 criou o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil. Esta lei estabeleceu a diferença entre os geradores de pequenos e 
grandes volumes de RCC, sendo os pequenos os que geram até dois (2,0) metros cúbicos 
por dia. 

Nota-se ainda que, dos treze municípios da RMGSL, apenas São Luís possui Plano Integrado 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, instituído pela Lei n° 4.653/2006 e 
assumido aqui como equivalente ao Plano de Gestão previsto na resolução CONAMA n° 
307/2002. A ausência de instrumentos de planejamento nos demais municípios indica que, de 
uma forma geral, o manejo dos resíduos da construção civil na RMGSL é deficiente, além de 
estar em desacordo com a legislação vigente no país.   

Apesar da capital estadual possuir plano e legislação específica, o gerenciamento de RCC é 
deficitário no seu território, marcado pela disposição inadequada de resíduos pela população, 
carroceiros e alguns prestadores de serviços de coleta e transporte de RCC, como será visto 
adiante. 
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3.5.5.1. Geração  

Assim como ocorre para os resíduos sólidos urbanos, a geração de RCC varia em função da 
população e do grau de desenvolvimento econômico do município. Portanto, para estimar a 
geração de resíduos da construção civil é importante conhecer a taxa de geração per capita 
de RCC, como é feito para os resíduos sólidos urbanos.  

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil publicado pela Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016), referente ao ano de 
2016, apresenta uma taxa média de coleta per capita de RCC de 0,428 kg/hab./dia na Região 
Nordeste. Entretanto, este indicador é calculado com base nas cidades onde as empresas 
associadas da ABRELPE atuam, normalmente municípios com população acima de 250 mil 
habitantes, portanto, na RMGSL esta estimativa serve como referência apenas para São Luís. 

De uma maneira geral, a geração de resíduos da construção civil varia de 41% a 70% da 
geração de RSU, progredindo em função da população do município. Em casos excepcionais, 
como ocorre em Brasília, a geração de RCC supera a de RSU (PINTO apud COSTA, 2012). 

Assim, a fim de estimar a geração de RCC de acordo com a população dos municípios da 
RMGSL, foi feita a multiplicação das taxas de geração per capita de RSU pelos percentuais 
de 40% para os municípios do continente e para Raposa. Assumiu-se o percentual de 45% da 
relação entre geração de RCC e RSU para os demais municípios da Ilha de Maranhão (Paço 
do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís) conforme o Quadro 3.63. 

Portanto, a geração de RCC foi estimada a partir da seguinte fórmula, considerando a 
população total do município: 

𝐺𝑅𝐶𝐶 =
𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑐𝑐  𝑥 𝑃𝑇

1000
 

Onde: 

GRCC = Geração diária de Resíduos da Construção Civil (t/dia); 

TGPCrcc = Taxa de Geração Per Capita de RCC (kg/hab.dia); 

PT = População Total (n° de habitantes); 

1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

O Quadro 3.63 apresenta a geração diária estimada de RCC para os municípios da RMGSL. 
Nota-se um total de 593,72 t/dia gerados pelos treze municípios, destacando-se como os 
maiores geradores São Luís (417,64 t/dia), São José de Ribamar (73,90 t/dia) e Paço do 
Lumiar (54,43 t/dia). Observa-se que a geração diária de resíduos da construção civil nos 
demais municípios é pequena, inferior a dez (10) toneladas. 
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Quadro 3.63 – Taxa média de geração per capita de resíduos da construção civil nos 
municípios da RMGSL. 

Município 
Taxa média de 

geração per 
capita de RSU 
(kg/hab./dia) 

Taxa média de 
geração per capita 

de RCC 
(kg/hab./dia) 

População 
(habitantes) 

Geração diária 
de RCC (t/dia) 

Alcântara 0,52 0,21 21.673 4,54 
Axixá 0,53 0,21 11.975 2,53 
Bacabeira 0,55 0,22 17.053 3,75 
Cachoeira Grande 0,48 0,19 8.930 1,72 
Icatu 0,41 0,16 26.835 4,35 
Morros 0,60 0,24 19.282 4,63 
Paço do Lumiar 0,77 0,35 156.216 54,43 
Presidente Juscelino 0,47 0,19 12.656 2,40 
Raposa 0,62 0,25 30.863 7,61 
Rosário 0,52 0,21 42.314 8,80 
Santa Rita 0,50 0,20 37.090 7,42 
São José de Ribamar 0,81 0,36 203.650 73,90 
São Luís 0,85 0,38  1.091.868 417,64 
Total - - 1.680.405 593,72 
Fonte: FLORAM (2018). 

Com relação às estimativas de geração de RCC acima apresentadas, admite-se que a 
metodologia empregada possui certa imprecisão, até porque existe uma flutuação da geração 
em função do grau de desenvolvimento econômico do segmento da construção civil. Assim 
sendo, é importante observar que o rápido processo de urbanização da cidade de São Luís, 
acompanhado por Paço do Lumiar e São José de Ribamar, nas últimas três décadas, vem 
desacelerando nos últimos três anos, uma vez que o mercado da construção civil tem reduzido 
suas atividades em relação aos anos anteriores. Consequentemente, a geração de RCC tem 
diminuído anualmente, podendo os valores estimados para os municípios da Ilha de 
Maranhão, estarem um pouco acima da geração real. 

Entretanto, a atual gestão de resíduos na RMGSL pode ser considerada inadequada, pois 
durante as pesquisas desse Diagnóstico constatou-se a inexistência dos planos municipais de 
gestão de RCC além de fiscalização insuficiente das atividades das construtoras e das 
empresas que coletam e transportam resíduos, o que resulta na ausência de controle, 
monitoramento e sistematização das quantidades de resíduos gerados e coletados nos 
municípios da RMGSL, que não dão condições para o planejamento da gestão.   

Desta forma, entende-se que a estimativa aqui apresentada servirá como base para a previsão 
de cenários de unidades de gerenciamento de RCC, incluindo transbordo e disposição final. 
Assim, a geração mais elevada nos municípios da Ilha de Maranhão justifica a implantação de 
unidades de maior porte, como Áreas de Transbordo e Triagem de RCC, bem como aterros 
de resíduos Classe A. 

Somente após a implementação deste PGIRS e a efetiva elaboração dos planos municipais 
de gestão de RS, com a exigência dos PGRCC aos grandes geradores, haverá um 
conhecimento detalhado acerca da geração e coleta de resíduos da construção civil na 
RMGSL.  
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3.5.5.2. Coleta e transporte dos resíduos sólidos 

O Quadro 3.64 apresenta a responsabilidade pela coleta dos RCC nos municípios da RMGSL, 
bem como os tipos de veículos utilizados.  

Nota-se que a prefeitura ou o titular da limpeza pública é também o responsável pela coleta e 
transporte de RCC na maioria dos municípios da RMGSL. Segundo os gestores dos 
municípios de Alcântara e Axixá, as prefeituras destes municípios não coletam os RCC, sendo 
a destinação final realizada pelos próprios geradores. Vale ressaltar que os dados coletados 
neste Diagnóstico sugerem que nestes dois municípios a geração de RCC é pequena e a 
população aproveita os resíduos da construção civil para fazer aterramento e nivelamento de 
terrenos.  

Quadro 3.64 – Informações sobre a responsabilidade de coleta dos resíduos da construção civil (RCC) nos 
municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Municípios Responsabilidade pela coleta Veículo Utilizado 
Alcântara  Os próprios geradores N.A. 
Axixá Os próprios geradores N.A. 
Bacabeira Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Caminhão basculante do PAC 
Cachoeira Grande LA Construções e Empreendimentos Trator e Caminhão basculante 
Icatu Conserv Construções e Serviços N.I. 
Morros Secretaria de Obras e Serviços Públicos Caminhão basculante 
Paço do Lumiar RO Ambiental Pá carregadeira e Caminhão basculante 
Presidente Juscelino Secretaria de Infraestrutura Caminhão basculante 
Raposa W.R. Comércio e Construção Trator e caminhão basculante 
Rosário Secretaria de Obras Caminhão basculante 
Santa Rita Secretaria de Obras e Infraestrutura Pá carregadeira e caminhão basculante 
São José de Ribamar Prefeitura (dos pequenos geradores) Pá carregadeira e caminhão basculante 

São Luís Os geradores e transportadores, conforme 
Lei n° 4.653/2006 

Container, caminhões poliguindastes e 
caçambas 

Fonte: FLORAM (2018). Questionário aplicado aos técnicos e/ou gestores dos municípios da RMGSL.                                                           
N.I.: Não Informado; N.A – Não se Aplica. 

Segundo os dados fornecidos pelos gestores municipais, observa-se que a maioria dos 
municípios utiliza caminhão caçamba basculante e pá carregadeira como veículo para o 
transbordo dos resíduos para as caçambas dos caminhões coletores de RCC.  

Conforme visto no item anterior, a geração expressiva de resíduos nos municípios da Ilha de 
Maranhão contrasta com a pequena geração dos municípios do continente. Nas visitas 
técnicas perguntou-se aos gestores municipais sobre as quantidades mensais coletadas de 
RCC, entretanto, pela ausência de sistemas de controle e medição, estes não souberam 
informar os valores, exceto em São Luís. Entretanto, a maioria dos gestores dos municípios 
do continente informou que a coleta é pouco expressiva e eventual. 

Em São Luís, dados fornecidos pelo Comitê Gestor de Limpeza Urbana mostram que 
poliguindastes são usados para transportar os resíduos acondicionados nas caçambas 
estacionárias dos Ecopontos, estes veículos são usados também nos serviços de remoção 
mecânica dos resíduos destinados inadequadamente, coletando aproximadamente 160 
toneladas por dia.  
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Entretanto, como será visto adiante, nos municípios da Ilha, principalmente em São Luís, 
existem oito empresas especializadas na coleta e transporte de RCC, sendo que nem todas 
destinam os resíduos em unidades dotadas de sistemas para pesagem dos resíduos. Além 
disso, há empresas cujo foco principal é o transporte de resíduos de outras tipologias, como 
de saúde (RSS), mas que possuem poliguindastes e realizam a coleta de RCC eventualmente, 
ou em menor escala que as cinco principais. 

Portanto, como não há fiscalização eficiente das construtoras e das atividades destas 
empresas, bem como não há um sistema que reúna informações acerca das quantidades 
coletadas, ou seja, há uma parcela de RCC coletada e não quantificada. Além disso, existem 
muitos pontos de disposição inadequada de RCC na capital, o que faz com que parte dos 
resíduos gerados não seja coletada e transportada para locais onde ocorre a destinação 
adequada. 

As figuras a seguir apresentam os veículos empregados na coleta de RCC em Bacabeira e 
Morros. O registro fotográfico dos caminhões empregados nos demais municípios da RMGSL 
são apresentadas no Anexo V do Volume III desta versão consolidada do PGIRS. 

  
Figura 3.248 e Figura 3.249 – Caminhões basculantes utilizados na coleta de resíduos da construção civil (RCC) 
em Bacabeira e Morros, respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em São Luís, os geradores, transportadores e os receptores de resíduos da construção civil, 
no exercício de suas respectivas atividades, são responsáveis pelo gerenciamento dos RCC 
(Lei n° 4.653/2006).  

Portanto, visando atender aos grandes geradores, especialmente as construtoras, shoppings 
centers e condomínios comerciais e residenciais, existem oito empresas principais atuando 
nos municípios da Ilha de Maranhão com locação de caçambas, coleta e transporte de RCC, 
a saber:  

 Disk Entulho; 

 Ecolimp (Figura 3.250); 

 Emapla Gerenciamento de Resíduos (Figura 3.251); 

 HNT Ambiental (Figura 3.252); 

 SOLUPEL; 

 TESO Empreendimentos (Figura 3.253); 
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 Transentulho; 

 Transmarmoraria (Figura 3.254). 
Estas empresas também atendem secundariamente os municípios de Paço do Lumiar e São 
José de Ribamar. As empresas especializadas em coleta, transporte e tratamento de resíduos 
de serviços de saúde, Bital Soluções Ambientais e Maxtec Serviços, atuam esporadicamente 
com a coleta e transporte de RCC, assim como a JC Ambiental Reciclagem, que coletou 
123,45 toneladas de inertes entre setembro de 2017 e maio de 2018, segundo informações 
levantadas no presente Diagnóstico 

  
Figura 3.250 e Figura 3.251 – Caçamba estacionária e caminhão poliguindaste das empresas Ecolimp e Emapla 
Gerenciamento de Resíduos, respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.252 e Figura 3.253 – Caçambas estacionárias das empresas HNT Ambiental e Teso Empreendimentos, 
respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 
Figura 3.254 – Caçamba estacionária da empresa Transmarmoraria. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Durante o presente o Diagnóstico a equipe técnica da Floram tentou visitar estas cinco 
empresas que atuam nos municípios da Ilha a fim de caracterizar seus serviços, entretanto, 
apenas a HNT Ambiental e a Emapla Gerenciamento de Resíduos autorizaram a visita.  

A HNT Ambiental coleta resíduos da construção civil atendendo as construtoras de São Luís 
e destinando para aterro próprio, que será caracterizado no item de disposição final de RCC. 
Como nas obras há geração de resíduos comuns, a empresa também coleta estes em 
caçambas estacionárias e poliguindastes e os transporta uma vez por semana para o aterro 
sanitário Titara, em Rosário. A HNT Ambiental atende grandes construtoras da cidade de São 
Luís, como Amorim, Canopus, Escudo, GDR Monteplan e MRV Engenharia, dentre outras, 
fornecendo as caçambas estacionárias dentro dos canteiros de obras.  O preço médio cobrado 
por caçamba, de R$ 270,00 engloba os serviços de locação de caçamba, coleta, transporte e 
destinação dos RCC.  

A empresa TESO Empreendimentos possui sessenta e duas (62) caçambas estacionárias e 
1 (um) caminhão poliguindaste. O aluguel da caçamba por um período de sete dias e o 
transporte custam duzentos e oitenta reais (R$ 280,00), com destinação dos resíduos na área 
da empresa Emapla Gerenciamento de Resíduos. O responsável informou que a empresa 
possui um terreno no Distrito Industrial de São Luís (DISA)L onde se pretende implantar um 
aterro de inertes, inclusive com processo de licenciamento ambiental já iniciado para tal fim. 

Para os pequenos geradores, a Prefeitura de São Luís construiu onze ecopontos que 
conciliam a entrega voluntária de resíduos da construção civil juntamente com os resíduos 
sólidos urbanos (Figura 3.255 e Figura 3.256). Estas unidades possuem rampas de acesso 
onde os veículos pequenos do tipo pick-up e camionetes, além dos carroceiros, podem 
descarregar os RCC em caçambas estacionárias que são coletadas pela São Luís Engenharia 
Ambiental (SLEA), titular da limpeza pública de São Luís, e enviadas para a remediação no 
aterro da Ribeira, servindo como material de cobertura do maciço de resíduos conformado.  

  
Figura 3.255 e Figura 3.256 – Resíduos da construção civil nos ecopontos do bairro Angelim e na Avenida dos 
Africanos, respectivamente, em São Luís.  
Fonte: FLORAM (2018). 

Ainda no que tange à coleta de RCC nos municípios da Ilha de Maranhão, especialmente em 
São Luís e Paço do Lumiar, cita-se ainda a atuação expressiva de carroceiros, que promovem 
a coleta de RCC de pequenos geradores a custos baixos, de R$10,00 a 30,00 por metro cúbico 
de resíduos (Figura 3.257 e Figura 3.258).  
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Figura 3.257 e Figura 3.258 – Carroceiros nos municípios de São Luís e Paço do Lumiar, respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A equipe de campo da Floram teve dificuldade para lidar com estes atores que, ao serem 
abordados, não permitiram entrevistas nem registro fotográfico, chegando a ameaçar os 
técnicos, algumas vezes.  

Alguns trabalhadores não deixaram a equipe sequer fotografar as carroças, mas quando 
perguntados sobre a possibilidade de fotografar apenas os RCC dispostos inadequadamente 
nos terrenos, consentiram sob o argumento de que não tinham responsabilidade sobre tais 
resíduos. Observa-se a percepção distorcida de muitos carroceiros com relação aos resíduos, 
se enxergando apenas como transportadores e se eximindo da responsabilidade pela 
disposição em locais inadequados.  

Faz parte do trabalho da Prefeitura de São Luís promover a educação ambiental aos 
carroceiros, fazendo com que estes passem a usar os ecopontos como locais de descarte 
adequado dos resíduos dos pequenos geradores. 

3.5.5.3. Reciclagem e reaproveitamento 

A Resolução CONAMA n° 307/2002 determina a seguinte forma de reciclagem e disposição 
para os resíduos Classe A:  

“I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação 
de material para usos futuros; (nova redação dada pela Resolução 
448/12)” 

A NBR 15.114 (ABNT, 2004) estabelece as diretrizes para projeto, implantação e operação de 
áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. 

A reciclagem e reaproveitamento dos resíduos da construção civil tem se tornado objeto de 
pesquisa nos meios técnico e científico, utilizando resíduos Classe A como agregados para 
usos na construção civil e na pavimentação rodoviária, substituindo parcialmente as matérias-
primas hoje utilizadas nessas atividades (CARNEIRO, 2001). 

O principal exemplo de uso de RCC beneficiado (reciclado) é a sua utilização em 
pavimentação (base, sub-base ou revestimento primário), na forma de brita corrida ou ainda 
em tijolos para construção civil (ZORDAN, 1997). A eficiência desta prática, já comprovada 
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cientificamente, vem sendo confirmada pela utilização da mesma, especialmente no estado 
de Minas Gerais, referência nacional no uso de RCC reciclado. 

Entretanto, não existe reciclagem e reaproveitamento de RCC em nenhum dos 13 municípios 
da RMGSL. De acordo com o Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, o contrato de 
Parceria Público-Privada nº 046/2012 prevê a construção de Usina de Beneficiamento de 
Resíduos Inertes, entretanto, atualmente os RCC coletados no município são utilizados para 
cobertura do Aterro Controlado da Ribeira, conforme estabelecido no PRAD aprovado pela 
SEMA/MA e pelo IBAMA. 

No passado, a empresa LIMPEL (Limpeza Urbana Ltda.) operou uma Unidade de Reciclagem 
de Resíduos da Construção e Demolição (URCD) chamada Ilha Grande, localizada no Parque 
Vitória, onde atualmente se localiza a estação de transbordo de RSU de São José de Ribamar 
(Figura 3.259 e Figura 3.260). Segundo SILVA et al. (2015) os agregados reciclados eram 
vendidos por preços significativamente menores do que os agregados virgens, porém, o uso 
era restrito em pisos, contrapisos e elementos não estruturais de construção civil. 

  
Figura 3.259 e Figura 3.260 – Antiga Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição – URCD 
Ilha Grande, atualmente desativada, em São José de Ribamar. 
Fonte: SILVA et al. (2015). 

Ainda que não haja reciclagem, os pequenos geradores e prefeituras dos municípios da 
RMGSL fazem reaproveitamento dos RCC. As principais formas de reaproveitamento dos 
RCC Classe A são a utilização para aterramento e nivelamento de terrenos pelos geradores, 
bem como para recuperação de estradas vicinais e operações “tapa-buracos” em vias públicas 
pelas prefeituras e munícipes (Figura 3.261 e Figura 3.262). Entretanto, nos municípios da ilha 
a geração elevada resulta em muitos pontos de disposição inadequada de RCC. 
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Figura 3.261 e Figura 3.262 – Reaproveitamento de RCC para tapar buracos em Paço do Lumiar (esquerda) e 
São José de Ribamar (direita). 
Fonte: FLORAM (2018). 

Do ponto de vista quantitativo, ressalta-se o potencial para a reciclagem de RCC, 
especialmente nos quatro municípios da Ilha de Maranhão, onde estima-se a geração diária 
de 603,26 toneladas. 

Pela ótica da qualidade dos RCC, de acordo com a OMEGA, em 2010, foi feito um estudo das 
características físicas dos agregados para fins de reutilização, com análises de laboratório dos 
resíduos beneficiados em uma usina de reciclagem em operação na época. Na pesquisa, 
verificou-se que o RCC reciclado apresentava boa qualidade e custo vantajoso para a sua 
utilização, indicando que, do ponto de vista econômico, o mercado de recicláveis de RCC em 
São Luís era promissor, porém incipiente, uma vez que só existia uma usina de reciclagem na 
capital em 2010 (e que atualmente está desativada). 

Durante o Diagnóstico alguns empresários que atuam com coleta, transporte e disposição final 
de RCC foram entrevistados, visando captar suas visões sobre a reciclagem destes resíduos 
na RMGSL. Os empresários que atuam com coleta e tratamento de outras tipologias de 
resíduos, mas que conhecem o mercado de construção civil, também foram entrevistados.  

De uma forma geral, os empresários se mostraram desacreditados da reciclagem de RCC nos 
municípios da Ilha da Maranhão. Eles alegaram que não vislumbram melhorias enquanto a 
gestão de resíduos for marcada pela ausência de políticas de divulgação e incentivo ao uso 
de RCC beneficiado aliada à fiscalização deficiente dos grandes geradores que, em sua 
maioria, não elaboram Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 
e, consequentemente, não realizam a segregação eficiente dos resíduos nos canteiros de 
obra. 

Como abordado anteriormente, o sucesso na reciclagem de RCC depende, não apenas da 
quantidade de resíduos, mas de políticas que atraiam os empresários e a segregação correta 
dos resíduos, da criação de uma estrutura de apoio junto à prefeitura e empresas coletoras e 
transportadoras de RCC, além da conscientização da população de forma a intervir no 
descarte correto dos resíduos da construção civil, o que pode propiciar ganhos econômicos e 
ambientais. Não menos importante é a fiscalização municipal sobre os grandes geradores de 
RCC, sobretudo nas obras das construtoras, obrigando-os a fazerem a segregação destes 
resíduos. 
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3.5.5.4. Disposição final 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 307/2002, os RCC não podem ser dispostos em 
aterros de RSU, em área de bota-fora, em encostas, corpos d´água, lotes vagos e em áreas 
protegidas por lei.  

Em conformidade com a legislação nacional, a Lei n° 4.653/2006 aponta que os RCC gerados 
de São Luís devem ser destinados às áreas específicas para sua triagem, reutilização, 
reciclagem, reservação ou destinação mais adequada, não podendo ser dispostos nos 
seguintes locais: 

 Áreas de bota-fora;  

 Encostas; 

 Corpos d’água e cursos de água; 

 Lotes vagos; 

 Passeios, vias e outras áreas públicas;  

 Áreas não licenciadas;  

 Áreas protegidas por Lei. 

Em Morros, segundo a Lei n° 020/2012, é terminantemente proibido abandonar ou 
descarregar entulho de obras em espaços públicos do município, ou em qualquer terreno 
privado, sem prévio licenciamento junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
e/ou consentimento do proprietário. Caso esta lei seja descumprida, os infratores poderão ser 
multados e terão os seus veículos apreendidos e removidos para depósito municipal, de onde 
somente serão liberados após o pagamento das despesas de remoção e multas.  

Portanto, visando a disposição de resíduos em acordo com a legislação vigente, devem ser 
previstos aterros de resíduos classe A para reservação de material para usos futuros, 
conforme a Norma 15.113 (ABNT, 2004) que estabelece as diretrizes para projeto, 
implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes. 
Cita-se ainda a Norma 15.112 (ABNT, 2004) que prevê as Áreas de Transbordo e Triagem 
(ATT) de RCC e volumosos para destinação temporária, visando o envio posterior para o 
aterro sanitário classe A. 

Em relação à disposição final de RCC na RMGSL, apenas São Luís possui aterro de RCC 
licenciado, o qual é operado pela empresa HNT Ambiental. Ainda assim, na capital e nos 
demais municípios da região, os resíduos não reaproveitados são dispostos indevidamente 
em áreas de bota-fora e nos lixões municipais. 

 Aterros de Resíduos da Construção Civil 

Atualmente, existem dois aterros de resíduos da construção civil em São Luís. Um deles 
pertence à empresa NEO Ambiental, localizado no povoado Coquilho, e outro localizado no 
bairro Vila Maranhão, pertence à HNT Ambiental. Ressalta-se que ainda não existem aterros 
de reservação de resíduos Classe A nos municípios da RMGSL, como será visto na 
caracterização dos dois aterros citados, a seguir. 
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 Aterro da NEO Ambiental 

Na visita realizada pela equipe técnica da Floram ao aterro de inertes da NEO Ambiental 
(Figura 3.263), o portão do aterro estava fechado, impossibilitando o acesso à área de 
disposição de RCC. Após contato telefônico com os responsáveis pela empresa, foi informado 
que atualmente o aterro está desativado. 

De acordo com informações oriundas de empresas geradores de RCC, antes de encerrar suas 
atividades, este aterro já vinha recebendo pequena quantidade de resíduos devido à distância 
elevada e às condições precárias dos acessos, o que fazia com que as empresas optassem 
por outros locais para disposição de RCC. 

 
Figura 3.263 – Aterro de inertes da empresa NEO (desativado), no bairro Coquilho, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Aterro da HNT Ambiental 

A empresa HNT Ambiental, que trabalha com coleta e transporte de resíduos da construção 
civil, também possui um aterro de inertes para disposição final dos RCC coletados nos 
municípios da Ilha de Maranhão. Este aterro foi implantado em uma área de 8,0 hectares, já 
degradada, devido à extração, por mais de 20 anos, de solo destinado ao mercado da 
construção civil. Consequentemente, antes do início da disposição de RCC havia uma cava 
com aproximadamente 04 metros de profundidade, não necessitando de escavação da base 
do aterro.  

O aterro entrou em operação em janeiro de 2017 com vida útil prevista de cinco (05) anos 
para a disposição de RCC. Como a área já estava “escavada”, a operação do aterro durante 
este período visa o preenchimento do terreno até o nivelamento topográfico, portanto, não se 
caracterizando como um aterro de reservação de material para uso futuro, mas para 
disposição final ou permanente de resíduos (Figura 3.264 a Figura 3.267). 
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Figura 3.264 e Figura 3.265 – Área de disposição de resíduos da construção civil da empresa HNT Ambiental, 
em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.266 e Figura 3.267 – Área de disposição de resíduos da construção civil da HNT Ambiental, em São 
Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Nota-se nas figuras acima que os RCC Classe A que chegam no aterro de inertes estão 
misturados com resíduos comuns (Classe B) e perigosos (Classe D), demonstrando que o 
gerenciamento de resíduos nos canteiros de obras não está ocorrendo adequadamente. De 
acordo com o responsável pela visita, que atendeu a equipe da Floram durante a visita, 
destacam-se com melhor gerenciamento dos resíduos nas obras, as construtoras Escudo e 
Monteplan. 

Como os RCC estão misturados, a HNT disponibiliza cinco (05) funcionários para a triagem 
dos resíduos no aterro, promovendo a venda posterior de madeira, plásticos e metais, 
principalmente.  

Dentre as empresas cadastradas para disposição de resíduos no aterro da HNT, destaca-se 
a Transambiental, contribuindo com cerca de 120 m³ por mês, com destinação esporádica das 
empresas especializadas em coleta e transporte de RSS, além das empresas Bital Soluções 
Ambientais e Maxtec Serviços. Portanto, as outras empresas que coletam e transportam RCC 
nos municípios da Ilha de Maranhão não estão dispondo os resíduos em aterros de RCC. 

O Quadro 3.65 apresenta as quantidades de RCC dispostas no aterro da HNT Ambiental nos 
meses de janeiro a junho de 2018 (ano da realização do presente Diagnóstico). A partir destes 
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dados, observa-se que um total de 11.202 m³ de RCC foram aterrados em seis meses, com 
média mensal de 1.867 m³, que equivale à disposição diária de 62,23 m³ ou 74,68 toneladas.  

Quadro 3.65 – Quantidade mensal de resíduos da construção civil (RCC) dispostos no aterro de inertes 
da HNT Ambiental. 

Mês Quantidade mensal de RCC 
disposta (m³/mês) 

Quantidade média diária 
de RCC disposta (m³/dia) 

Quantidade média diária 
de RCC disposta (t/dia) 

Janeiro 3.209 106,97 128,36 
Fevereiro 1.830 61,00 73,2 
Março 1.641 54,70 65,64 
Abril 1.480 49,33 59,2 
Maio 1.468 48,93 58,72 
Junho 1.574 52,47 62,96 
Total seis meses 11.202 373,40 448,08 
Média mensal 1.867 62,23 74,68 

Fonte: HNT AMBIENTAL (2018).   

Considerando que a geração estimada de RCC para os quatro municípios da Ilha de Maranhão 
é de 553,58 t/dia, observa-se que apenas 13,5% dos resíduos gerados estão sendo 
destinados ao aterro. Portanto, ainda que haja destinação no aterro da Ribeira, no aterro 
sanitário Titara e na área da Emapla Gerenciamento de Resíduos, um percentual significativo 
dos resíduos gerados nos municípios da Ilha está sendo depositado nas áreas de bota-fora, 
ruas, praças e avenidas, sem critérios e fiscalização que faça cumprir a PNRS e, no caso de 
São Luís, a Lei Municipal n° 4.653/2006, que dispõe sobre o sistema de gestão sustentável 
de RCC e volumosos no município.  

 Outras disposições e destinações  

 Área da Emapla Gerenciamento de Resíduos 

A Emapla Gerenciamento de Resíduos, é uma empresa sediada no Distrito Industrial de São 
Luís que realiza coleta de RCC, dentre outras atividades e possui uma área onde realiza a 
disposição final de RCC com finalidade de nivelamento do terreno (Figura 3.268 e Figura 
3.269). 

A empresa dispõe os resíduos coletados pela própria empresa e também de outras empresas 
atuantes na RMGSL como a Teso Empreendimentos, entretanto, não informou as quantidades 
dispostas nem os valores cobrados para a disposição na área. 
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Figura 3.268 e Figura 3.269 – Disposição final de resíduos Classe A em terreno da Emapla, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Disposição inadequada de RCC 

 Pontos de lançamento inadequado  

Durante este Diagnóstico foram constatados vários locais onde há o lançamento inadequado 
de RCC nos municípios da RMGSL, principalmente na Ilha de Maranhão. Em São Luís, 
observou-se o lançamento destes resíduos inclusive em locais sinalizados pela Prefeitura que 
é proibida a disposição (Figura 3.270). O registro fotográfico dos pontos de lançamento 
existentes na RMGSL é apresentado no Anexo II do Volume III.  

 
Figura 3.270 – Ponto de lançamento inadequado de RCC no município de São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Lixões Municipais 

Apesar dos gestores terem informado que o local de disposição final são os lixões ativos em 
nove municípios da RMGSL (Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, 
Paço do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita), durante a visita técnica nestes locais, não 
se observou quantidade significativa de resíduos da construção civil dispostos. Nos lixões 
predomina a disposição de RSU, o que comprova que a geração de RCC é pequena nos 
municípios do continente e que o aproveitamento é quase total.  

 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         277 

 

3.5.6. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

A Resolução CONAMA n° 358/2005, em conjunto com a Resolução da Diretoria Colegiada da 
ANVISA n° 306/2004, rege o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). 
Entretanto, a partir do dia 25/09/2018, a RDC n° 222/2018 entrará em vigor, substituindo a 
referida resolução da ANVISA até então vigente. As resoluções citadas não se sobrepõem 
uma vez que a da ANVISA prevê o gerenciamento de resíduo dentro do estabelecimento de 
saúde, desde sua geração até o armazenamento temporário. Já a do CONAMA dispõe sobre 
o tratamento e disposição final de RSS, que muitas vezes ocorre fora dos estabelecimentos. 

A referida resolução CONAMA considera que os RSS resultam de todas as atividades 
exercidas no âmbito de atendimento à saúde humana e animal que, por suas características, 
necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio 
antes da sua disposição final. Se enquadram nestas atividades hospitais, clínicas, drogarias 
e farmácias, laboratórios, necrotérios, funerárias, clínicas veterinárias, dentre outras previstas 
na resolução. A RDC n° 222/2018 incluiu à listagem das atividades geradoras de RSS os 
serviços de piercing, salões de beleza e estética, tendo em vista o risco à saúde inerente às 
atividades desenvolvidas.  

O Quadro 3.66 apresenta a classificação dos RSS conforme a RDC n° 222/2018, subdividindo-
os em cinco grupos de resíduos que podem ser gerados nos estabelecimentos ligados às 
atividades de saúde. 

Quadro 3.66 – Classificação dos resíduos de serviços de saúde conforme RDC n° 222/2018. 

Grupo Característica conforme RDC n° 222/2018 Periculosidade conforme 
ABNT NBR 10.004/2004 1 

A 

Infectantes: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 
por suas características, podem apresentar risco de infecção. Alguns 
exemplos são: resíduos de laboratórios de engenharia genética, bolsas de 
sangue, peças anatômicas e carcaças de animais provenientes de centros de 
experimentação. 

Classe I: Perigoso 

B 

Químicos: resíduos contendo produtos químicos que apresentam 
periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. São 
exemplos: medicamentos vencidos, contaminados, apreendidos para 
descarte, reagentes químicos. 

Classe I: Perigoso 

C 

Rejeitos Radioativos: qualquer material que contenha radionuclídeo em 
quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização 
é imprópria ou não prevista. 

Não se enquadram na ABNT, 
entretanto são rejeitos perigosos 
regidos por legislação específica 

D 

Resíduos Comuns: resíduos que não apresentam risco biológico, químico 
ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. São exemplos: resíduos gerados na recepção, 
escritório, administração, copa e cozinha dos estabelecimentos da área de 
saúde. 

Classe II: não perigosos 

E 

Perfurocortantes: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 
lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos 
os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 
sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Classe 1: perigosos 

1: De acordo com a ABNT NBR 10.004/2004 os resíduos perigosos devem apresentar ao menos uma das seguintes características: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Dos cinco grupos de resíduos listadas acima, apenas os do Grupo D (comuns) são 
considerados não perigosos, podendo ser segregados em unidades de triagem e 
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posteriormente reciclados, ou ainda, dispostos em aterros sanitários, desde que previamente 
segregados dos demais, nos estabelecimentos da área de saúde de origem.  

Portanto, a coleta de resíduos dos grupos A, B e E, juntamente com os resíduos do Grupo D 
e com resíduos sólidos urbanos, contamina estes últimos, tornando-os resíduos perigosos e, 
consequentemente, expondo as pessoas que manejam estes resíduos a riscos de 
contaminação. No Brasil, há registro de casos de contaminação de catadores de materiais 
recicláveis nos lixões municipais após contato acidental com resíduos do Grupo E 
(perfurocortantes) como seringas, agulhas e lâminas contaminadas com agentes infecciosos.  

Vale ressaltar que mais de 60% dos resíduos gerados em hospitais são considerados comuns, 
portanto a segregação dos resíduos permite direcionar a maior parcela dos resíduos até 
mesmo para a cadeia de reciclagem. Dentre estes resíduos potencialmente recicláveis, 
gerados em estabelecimentos de saúde, cita-se papel de escritório, caixas de papelão, jornais 
e revistas, plásticos diversos, embalagens PET, copos descartáveis, vidros, metais, latas de 
alumínio, além das sobras alimentares que podem ser enviadas para sistemas de 
compostagem.  

Para gerenciar adequadamente os RSS, os geradores devem elaborar e implementar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) prevendo a segregação dos 
diferentes grupos de resíduos, manuseio, acondicionamento, coleta e transporte interno 
adequados com a devida identificação dos resíduos, armazenamento temporário dos resíduos 
perigosos até a coleta externa. 

Considerando todos os aspectos citados acima, dentre outros referentes às etapas de coleta 
e transporte, tratamento e disposição final, o levantamento de informações sobre o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde nos municípios da RMGSL utilizado neste 
Diagnóstico, se deu em quatro níveis: 

a) Caracterização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
RSS nos questionários aplicados aos gestores municipais;  

b) Caracterização dos prestadores de serviços (empresas privadas) a partir da visita 
técnica nas plantas de tratamento dos resíduos, associada ao levantamento de 
informações sobre as quantidades coletadas e tratadas, bem como os 
clientes/unidades de saúde atendidas;  

c) Visitas técnicas em unidades de saúde nos treze municípios da RMGSL, a fim de 
caracterizar o gerenciamento interno de resíduos de serviços de saúde; 

d) Verificação junto aos órgãos municipais e estaduais quanto à situação de elaboração 
de PGRSS nos estabelecimentos de saúde existentes. 

Antes de abordar o gerenciamento de RSS na RMGSL, será feito um breve panorama dos 
estabelecimentos de saúde localizados na região.   

3.5.6.1. Estabelecimentos de saúde na RMGSL 

Conforme o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2018), do Ministério 
da Saúde, nos municípios da RMGSL há 1.398 estabelecimentos de saúde, sendo que cerca 
de 80% (1.125 leitos) estão em São Luís (Quadro 3.67).  
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Em relação ao número de leitos de internação, os municípios da RMGSL possuem 4.311 
leitos, sendo que 89% (3.825 leitos) também estão concentrados em São Luís. Observa-se no 
Quadro 3.67 que os municípios de Bacabeira e Cachoeira Grande não possuem leitos de 
internação. 

Quadro 3.67 – Número de estabelecimentos de saúde e de leitos de internação e de 
observação nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Municípios N° de estabelecimentos 
ativos 

N° de leitos de 
internação1 

N° de leitos de 
observação2 

Alcântara 18 24 0 
Axixá 15 20 1 
Bacabeira 16 0 5 
Cachoeira Grande 7 0 1 
Icatu 18 34 0 
Morros 18 20 0 
Paço do Lumiar 41 17 1 
Presidente Juscelino 8 15 0 
Raposa 13 48 1 
Rosário 25 123 0 
Santa Rita 34 42 17 
São José de Ribamar 60 143 0 
São Luís 1.125 3.825 96 
Total 1.398 4.311 122 
Fonte: (CNES, 2018). 1: Não incluem os leitos de observação; 2: São aqueles leitos destinados a acomodar os 
pacientes que necessitem ficar sob supervisão médica e ou de enfermagem para fins de diagnóstico ou 
terapêutica durante um período inferior a 24 horas. 

Além das unidades de saúde municipais, o estado do Maranhão, através da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), que é uma empresa pública criada em 
2012, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, detém a gestão 
de dezessete (17) unidades de saúde dentro dos municípios da RMGSL, conforme Quadro 
3.68. 
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Quadro 3.68 – Unidades de saúde geridas pela EMSERH nos municípios da Região Metropolitana da 
Grande São Luís. 

Municípios Unidades de Saúde geridas pela EMSERH 
Alcântara - 
Axixá - 
Bacabeira - 
Cachoeira Grande - 
Icatu - 
Morros Hospital Regional de Morros 
Paço do Lumiar Unidade Mista do Maiobão 
Presidente Juscelino - 
Raposa - 
Rosário - 
Santa Rita - 

São José de Ribamar 
UPA 24 Horas Araçagy 
UPA 24 Horas Parque Vitória 

São Luís 

Laboratório Central – LACEN 
Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo 
Centro de Referência de Exames de Média e Alta Complexidade – PAM Diamante 
Centro de Medicina Especializada – CEMESP Bairro de Fátima 
Centro de Hematologia e Hemoterapia – HEMOMAR 
Centro Especializado em Reabilitação e Promoção de Saúde – CER Olho D´Água 
Centro de Especialidades Médicas do Vinhais - CEM Vinhais 
Centro de Especialidades Médicas da Cidade Operária - CEM Cidade Operária 
Hospital de Câncer do Maranhão 
Hospital Presidente Vargas 
Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes – Vila Luizão 
UPA 24 Horas Itaqui Bacanga 
UPA 24 Horas Cidade Operária 

Fonte: EMSERH (2018). 

No âmbito federal, há a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que realiza a 
gestão dos hospitais universitários federais, centros de referência de média e alta 
complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS). Os hospitais da EBSERH têm finalidade 
de serem centros de formação de recursos humanos na área da saúde e prestação de apoio 
ao ensino, à pesquisa e à extensão das instituições federais de ensino superior, às quais estão 
vinculados. 

A rede de hospitais universitários federais é formada por 50 hospitais vinculados a 
35 universidades federais, sendo que na RMGSL, há o Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão (HU-UFMA). 

3.5.6.2. Geração 

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente/MG (FEAM, 2018), os RSS 
representam cerca de 1 a 3% do peso dos resíduos sólidos gerados em um município. Já o 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) aponta uma geração média 
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destes resíduos à base de 5 kg diários para cada 1.000 habitantes. Outra referência para a 
realização de estimativa da geração é pela taxa anunciada no Manual de Saneamento da 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de 2,63 kg diários por leito de internação existente, 
dos quais 0,5 kg é de resíduos perigosos (MMA, 2012).  

Entretanto, estas referências não possibilitam estimativas precisas da geração de RSS, uma 
vez que estão restritas apenas aos hospitais, enquanto há uma série de outros serviços e 
atividades geradoras de RSS, conforme abordado no item anterior.  

O que fica evidenciado com este Diagnóstico, a partir das visitas nos estabelecimentos de 
saúde, vigilâncias sanitárias municipais, questionários aplicados nos municípios e, inclusive 
pelas informações oriundas dos prestadores de serviços de coleta e transporte, tratamento e 
disposição, é que a falta de fiscalização, controle e sistematização das quantidades de 
resíduos gerados e coletados nos estabelecimentos de saúde da RMGSL, não possibilita uma 
análise quantitativa dos RSS gerados. 

É importante destacar a inexistência de PGRSS na quase totalidade dos estabelecimentos de 
saúde instalados na RMGSL, que se configuram, portanto, em desacordo com a legislação 
federal vigente. A ausência deste instrumento de controle indica, indiretamente, a possível 
ausência ou inadequação das práticas de segregação e armazenamento dos RSS, além de 
caracterizar a deficiência da fiscalização nos municípios da RMGSL. Em consequência, é 
comum o encaminhamento de RSS de muitos geradores públicos e privados para a coleta de 
resíduos domiciliares, o que inviabiliza a quantificação dos mesmos. 

Neste sentido, qualquer estimativa feita terá imprecisões significativas e, portanto, não refletirá 
a realidade da geração e coleta de resíduos de serviços de saúde na RMGSL. Assim, somente 
após a implementação deste PGIRS e a efetiva elaboração e implementação dos PGRSS, 
acompanhadas de fiscalização e da adoção de sistemas de informação, será possível fazer 
uma análise quantitativa da geração e coleta de RSS na região metropolitana.  

3.5.6.3. Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde 

A coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde deve ser realizada conforme legislação 
vigente no país, que especifica as condições de acondicionamento dos resíduos e as 
características dos veículos, dentre outros aspectos. Entretanto, é comum nos municípios 
brasileiros, especialmente nos de pequeno e médio porte, a realização da coleta de RSS 
conjunta com resíduos domiciliares, em caminhões basculantes e o envio para os lixões 
municipais. 

Assim sendo, para que se possa caracterizar estes serviços na RMGSL, é importante verificar 
se a coleta de RSS perigosos (Classe A e E) é realizada conjuntamente com a coleta domiciliar 
bem como se a atuação de empresas privadas especializadas na realização destes serviços 
existe e se dá de forma adequada.  

Na RMGSL existem três empresas licenciadas que atendem os geradores públicos e privados 
nos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS, todas localizadas em 
São Luís, saber: Bital Soluções Ambientais, Maxtec Serviços e Stericycle Brasil.  

Estas empresas trabalham com o fornecimento de bombonas de polietileno de alta densidade 
(PEAD) com capacidade de 200 a 300 litros para os estabelecimentos de saúde, em regime 
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de comodato. Estas bombonas normalmente são revestidas internamente com sacos plásticos 
compatíveis com seu volume, onde serão armazenados, no máximo, 25 kg de RSS dos grupos 
A e B, de acordo com a Resolução CONAMA n° 358/2005 (Figura 3.271). As empresas 
também trabalham com recipientes de 50 e 20 litros para unidades onde a geração de resíduos 
é menor. 

Para o acondicionamento seguro de materiais perfurocortantes (Grupo E) como agulhas, 
seringas e lâminas, são fornecidas as caixas rígidas e estanque, visando à proteção das 
pessoas que manejam os resíduos (Figura 3.271). Já os resíduos do Grupo D (comuns) são 
acondicionados em lixeiras comuns, que devem ser devidamente identificadas. 

  
Figura 3.271 – Recipientes para armazenamento dos resíduos de serviços de saúde. 
Fonte: CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS (2018).  

Após o enchimento das bombonas, as empresas promovem a coleta destas no 
estabelecimento de saúde, deixando outras bombonas vazias em substituição. A frequência 
da coleta varia por estabelecimento, em função do porte e consequente geração, além de 
aspectos logísticos das empresas. As bombonas coletadas são transportadas em veículos 
com carroceria fechada e equipados de acordo com a legislação já mencionada, conforme 
apresentado nas fotos a seguir.  

  
Figura 3.272 e Figura 3.273 – Veículos usados para coleta de resíduos de serviços de saúde pelas empresas 
Bital Soluções Ambientais e Stericycle Brasil na Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.274 e Figura 3.275 – Veículos usados para coleta de resíduos de serviços de saúde pela empresa 
Maxtec Serviços Resíduos na Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: MAXTEC (2018). 

Entretanto, estas empresas privadas não atendem todas as unidades existentes na RMGSL, 
uma vez que vários estabelecimentos de saúde destinam os RSS aos serviços de coleta de 
resíduos domiciliar municipal. Consequentemente, em relação à coleta e transporte dos RSS 
gerados nos estabelecimentos públicos e privados da RMGSL, tem-se as seguintes situações:  

 Resíduos de estabelecimentos públicos estaduais 

O estado do Maranhão, por meio da EMSERH, estabelece contratos com empresas 
especializadas em coleta e tratamento de RSS com veículos adequados para tal serviço, como 
acontece no Hospital Regional de Morros e na Unidade Mista do Maiobão, em Paço do Lumiar. 

 Resíduos de estabelecimentos públicos municipais 
 

a) As prefeituras estabelecem contratos com empresas especializadas em coleta e 
tratamento de RSS com veículos adequados para tal serviço, conforme ocorre nos 
municípios de São José de Ribamar e São Luís. 

b) As prefeituras realizam a coleta dos RSS juntamente com os resíduos domiciliares, 
conforme observado nos municípios de Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita.  

Ainda com relação ao item “b”, nestes municípios em que não há contrato com prestadores 
privados, os RSS, inclusive os perigosos, acabam sendo coletados em caminhões 
basculantes, em sua maioria, e dispostos nos lixões municipais. Com isso, os coletores e os 
catadores existentes nos lixões são expostos aos riscos pelo contato com resíduos 
contaminados. No caso de Rosário, os RSS gerados no hospital municipal (exceto os de 
classe E, que estão sendo armazenados há dois anos) são coletados por caminhões 
compactadores junto com os resíduos domiciliares e dispostos no aterro sanitário Titara.
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Quadro 3.69 – Informações sobre coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) nos estabelecimentos de saúde públicos, localizados nos municípios da 
Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Municípios Coleta de RSS perigosos junto 
com domiciliar 

Responsável pela Coleta de 
Resíduos Classe A e E 

Tratamento dos resíduos dos 
Grupo A e E Destinação Final 

Alcântara Sim Prefeitura Municipal Queima simplificada Lixão Municipal 

Axixá Sim Prefeitura Municipal Queima simplificada Lixão Municipal 

Bacabeira  Sim Prefeitura Municipal Não há Lixão Municipal 

Cachoeira Grande Sim Prefeitura Municipal Não há Lixão Municipal 

Icatu Sim 
Conserv Construções e Serviços 
(conforme contrato de limpeza 

pública) 
Não há Lixão Municipal 

Morros 
Sim  Prefeitura Municipal Não há Lixão Municipal 

Não Hospital do Estado (EMSERH 
contrata empresa especializada) Incineração/Autoclavagem CGA Titara 

Paço do Lumiar 
N.I. N.I. N.I. N.I. 

Não Hospital do Estado (EMSERH 
contrata empresa especializada) Incineração/Autoclavagem CGA Titara 

Presidente Juscelino Sim  Prefeitura Municipal Não possui Lixão Municipal 

Raposa Não Empresa especializada Incineração/Autoclavagem CGA Titara 

Rosário Sim Prefeitura Municipal Não há CGA Titara 
Santa Rita Sim Prefeitura Municipal Não há Lixão Municipal 

São José de Ribamar Não  
Stericycle (estava acabando a 

vigência e fariam contrato 
emergencial) 

Incineração/Autoclavagem CGA Titara 

São Luís Não Stericycle  Incineração/Autoclavagem CGA Titara 
Fonte: FLORAM (2018). Questionários aplicados aos técnicos e/ou gestores dos municípios e verificações durante as visitas técnicas. N.I – Não Informado. 
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Nota-se pela análise do Quadro 3.69, que apenas os hospitais geridos pela EMSERH de 
Morros e Paço do Lumiar, além das unidades de saúde do município de São José de Ribamar, 
são atendidos por empresas especializadas, tendo uma gestão adequada. Nos demais 
municípios a coleta dos RSS é feita pelo titular da limpeza pública e os resíduos são 
destinados aos lixões municipais.  

Segundo informações levantadas na Secretaria de Saúde de São José de Ribamar, a empresa 
Bital Soluções Ambientais está prestando serviços de coleta, transporte e tratamento de 
resíduos provenientes das unidades de saúde municipais, em caráter emergencial, conforme 
contrato administrativo n° 736, celebrado no dia 13 de agosto de 2018, até a elaboração de 
um novo edital. Já de acordo com o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, em São Luís, as 
unidades públicas municipais são atendidas pela empresa Sterycicle Brasil. 

A equipe da Floram tentou levantar junto às três empresas que realizam coleta e tratamento 
de RSS, informações acerca das quantidades recolhidas por unidade de saúde pública (e 
também privadas). Porém, as empresas não disponibilizaram as informações solicitadas sob 
o argumento de que existem cláusulas de confidencialidade referentes à divulgação de dados 
sobre os resíduos coletados e tratados nos contratos previstos com seus clientes. 

3.5.6.4. Tratamento e disposição final  

O Quadro 3.69, apresentado na página anterior, mostra as formas de tratamento e destinação 
final dos RSS gerados nos estabelecimentos públicos de saúde localizados nos municípios da 
RMGSL.  

Apenas o município de São José de Ribamar possui contrato com empresas especializadas 
na coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada para os RSS. Em Morros e Paço 
do Lumiar, os hospitais estaduais geridos pela EMSERH possuem contratos com empresas 
especializadas. Em Rosário, apenas um hospital da rede privada possui contrato com 
empresa especializada.  

Nos municípios de Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros (unidades municipais), 
Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita não há tratamento dos RSS, que são coletados 
pelos titulares da limpeza pública e enviados diretamente para os lixões.  

Nas unidades de Alcântara, Axixá e Rosário ocorre a queima simplificada dos resíduos com 
posterior envio para o lixão, entretanto, esta solução não se configura como tratamento 
térmico adequado, uma vez que não há controle do processo da combustão e pela simples 
queima não se atinge temperatura elevada suficiente para inativação microbiológica, além da 
ausência de sistema de controle de poluição atmosférica.  

Ressalta-se que, de acordo com a RDC n° 222/2018, os RSS perigosos deverão ser tratados, 
não podendo ser dispostos no solo, sem tratamento prévio. Recomenda-se considerar a 
referida resolução na elaboração dos PGRSS. O tratamento adequado consiste na aplicação 
de processos que modifiquem as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, 
reduzindo ou eliminando o risco de dano ao meio ambiente ou à saúde pública (ANVISA, 
2018).  

Os sistemas para tratamento e disposição final de RSS devem estar licenciados pelo órgão 
ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA n° 358/2005, devendo ser submetidos ao 
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monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento 
ambiental.  

Dentre as diversas técnicas existentes, as mais utilizadas dependem da elevação da 
temperatura e/ou pressão de um meio para inativar os microrganismos patogênicos 
(causadores de doenças) e que estão presentes nos resíduos. A incineração e a 
autoclavagem são as técnicas mais comuns no país.  

A incineração é um processo de queima de resíduos em altas temperaturas, normalmente 
acima de 800°C, na presença de oxigênio, promovendo a decomposição dos materiais à base 
de carbono, o desprendimento e a liberação de calor, gerando um resíduo de cinzas. Esse 
método trata a maioria dos RSS, principalmente infecciosos, patogênicos e perfurocortantes, 
tornando-os estéreis. Uma vez que consiste em um processo de queima controlada, a 
incineração requer constante monitoramento das emissões gasosas, a fim de evitar impactos 
ambientais (RECESA, 2008). 

A autoclavagem é um processo aplicado para redução de carga microbiana de culturas e 
estoques de microrganismos, comumente adotada em laboratórios, e também pelas empresas 
especializadas em tratamento de RSS. O processo combina temperaturas e pressões altas 
para provocar a inativação dos microrganismos patogênicos.  

Após o tratamento, os RSS podem ser encaminhados para a disposição final, destacando-se 
como alternativas o aterro sanitário, tema já abordado no item referente aos resíduos sólidos 
urbanos e ao aterro Classe I (resíduos perigosos). O Aterro Sanitário (AS) pode receber a 
maior parte dos RSS pós-tratados, enquanto o aterro Classe I é mais indicado para disposição 
de resíduos químicos perigosos, podendo também receber as cinzas de incineração de RSS. 

Como já abordado, há três empresas especializadas no tratamento de RSS na RMGSL. A 
seguir, será feita uma breve caracterização destas, apresentando as tecnologias empregadas 
por cada uma delas no tratamento de resíduos. 

 Bital Soluções Ambientais 

Localizada em São Luís, a empresa atua com coleta, transporte e tratamento de RSS, 
utilizando duas tecnologias para o tratamento de RSS: a incineração e a autoclavagem. O 
responsável não permitiu a visita da equipe técnica da Floram à planta de tratamento de RSS. 

O incinerador possui uma capacidade operacional de 150 kg de resíduos por hora. Em 2017, 
a empresa passou a adotar também a autoclavagem como tecnologia para tratamento de 
RSS. Os resíduos gerados nos processos de tratamento são encaminhados para o aterro 
Classe I da CGA Titara, localizado em Rosário.  

A empresa não faz a incineração de RSS do Grupo D (comuns) coletados em unidades de 
saúde, encaminhando estes resíduos diretamente para o Aterro Sanitário (Classe II) Titara, 
no município de Rosário sem tratamento prévio, em conformidade com a legislação vigente.  

De acordo com a ÔMEGA, entre janeiro e julho de 2015 a empresa coletou 43,5 toneladas 
(média mensal de 6,5 toneladas) de resíduos infectantes em ambulatórios, clínicas 
odontológicas, clínicas de saúde e hospitais de menor porte em São Luís. Os dados atuais de 
coleta nos municípios da RMGSL não foram disponibilizados. 
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 Maxtec Serviços 

A Maxtec trabalha com coleta, transporte e tratamento de RSS, utilizando a tecnologia de 
incineração para tratamento de RSS. O incinerador possui uma capacidade operacional de 
500 kg/h (Figura 3.276 e Figura 3.277). O processo de incineração é realizado sem a lavagem 
dos gases gerados na queima dos resíduos, diferentemente da maioria dos incineradores 
instalados no país, portanto não há geração de efluentes.  

De acordo com o representante da empresa, durante a incineração dos resíduos, todas as 
emissões atmosféricas são monitoradas, conforme prevê a Resolução CONAMA n° 316/2002, 
que dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 
tratamento térmico de resíduos.  

A empresa trata mensalmente, cerca de 22,43 toneladas de resíduos de serviços de saúde, 
em média, sendo que não tem contrato com nenhuma prefeitura dos municípios da RMGSL. 

  
Figura 3.276 e Figura 3.277 – Incinerador utilizado no tratamento de resíduos de serviços de saúde da empresa 
Maxtec Serviços. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Os resíduos do processo de tratamento são encaminhados para o aterro Classe I da CGA 
Titara, localizado em Rosário. 

 Stericycle Brasil 

A Stericycle Brasil também atua com coleta, transporte e tratamento do RSS, com uma 
unidade de tratamento térmico localizada no Distrito Industrial de São Luís. Assim como as 
outras duas empresas, esta não trabalha com disposição final, sendo os resíduos dos 
processos de tratamento encaminhados para o aterro Classe I da CGA Titara, localizado em 
Rosário. 

A empresa utiliza duas tecnologias para tratamento de RSS: a incineração e a autoclavagem. 
O responsável permitiu uma visita da equipe técnica da Floram à planta de tratamento de 
resíduos de serviços de saúde, mas não autorizou o registro fotográfico.  

A Stericycle possui duas autoclaves com capacidade de 500 kg por carga e um incinerador 
cuja capacidade operacional é de 50 toneladas por dia, reduzindo em 97% o volume dos 
resíduos tratados.  
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Segundo o representante da empresa, os resíduos dos Grupos A e E são autoclavados, 
enquanto os resíduos do Subgrupo A2 (carcaças e peças anatômicas) são incinerados. No 
dia da visita, as autoclaves e o incinerador não estavam operando. 

3.5.6.1. Caracterização de estabelecimentos de saúde dos municípios da RMGSL 

Para este diagnóstico foram realizadas visitas em pelo menos um estabelecimento de saúde 
em cada município da RMGSL, preferencialmente hospitais, pois são as unidades onde ocorre 
maior geração de resíduos e há maior complexidade dos serviços. 

Nos estabelecimentos visitados, observou-se a forma de acondicionamento dos RSS, a 
existência de segregação dos resíduos, os locais de armazenamento temporário, a forma do 
tratamento e disposição final empregados quando realizados nas unidades, bem como a 
existência de contratos com empresas especializadas nos serviços de coleta, transporte e 
tratamento de RSS. Todas estas informações estão sintetizadas no Quadro 3.70.  

De acordo com a Resolução n° 222/2018 da Anvisa, tem-se os seguintes conceitos para 
acondicionamento, segregação e armazenamento temporário de RSS, respectivamente: 

 Acondicionamento: ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes 
que evitem vazamentos, e quando couber, sejam resistentes às ações de punctura, 
ruptura e tombamento, e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo 
acondicionado; 

 Segregação: separação dos resíduos, conforme a classificação dos Grupos 
estabelecida no Anexo I da Resolução n° 222/2018, no momento e local de sua 
geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado 
físico e os riscos envolvidos; 

 Armazenamento temporário: guarda temporária dos coletores de resíduos de serviços 
de saúde, em ambiente próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta no 
interior das instalações e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto 
destinado à apresentação para coleta externa. 
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Quadro 3.70 – Características da coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em algumas unidades de saúde dos municípios da Região Metropolitana 
da Grande São Luís. 

Município Estabelecimento 
de Saúde Gestão 

Local para 
armazenamento 
temporário dos 

RSS 
Segregação dos RSS 

Tratamento 
térmico de RSS 

Grupo A e E 

Destinação 
dos 

resíduos 
do Grupo 

A e E 

Contratação de empresa 
especializada para realização da 

coleta e tratamento 

Alcântara 

Hospital Municipal 
Dr. Neto Guterres Municipal Sim, mas 

inadequado Sim 

Não. Os 
resíduos são 

queimados no 
local do 

armazenamento 
temporário 

Lixão 
Municipal Não 

Clínica de exames 
laboratoriais Privado N.I. Sim Não Lixão 

Municipal Não 

Axixá 
Hospital e 

Maternidade 
Axixaense 

Municipal Sim Sim  

Não. Os 
resíduos são 

queimados no 
local do 

armazenamento 
temporário 

Lixão 
Municipal Não 

Bacabeira 

Unidade Mista de 
Saúde Municipal Não Sim, mas somente dentro 

da unidade Não Lixão 
Municipal Sim* 

Unidade Básica de 
Saúde do São 

Cristóvão  
Municipal Não Sim, mas somente dentro 

da unidade Não Lixão 
Municipal Não 

Cachoeira Grande 

Centro de Saúde 
Acácio Carvalho 

Pinho 
Municipal Sim N.I. Não Lixão 

Municipal Não 

UBS Domingos 
Marques de Souza Municipal Sim, mas 

inadequado N.I. Não Lixão 
Municipal Não 

Icatu Hospital Municipal 
de Icatu Municipal N.I. Não Não Lixão 

Municipal Sim* 

Morros 
Hospital de Morros Estadual Sim Sim 

Sim 
(Autoclavagem e 

incineração) 
CGA Titara Sim (Empresa C) 

Centro Municipal 
de Saúde Santana Municipal Não Não Não Lixão 

Municipal Não 

Paço do Lumiar 
Unidade Mista do 

Maiobão Estadual Sim Sim 
Sim 

(Autoclavagem e 
incineração) 

CGA Titara Sim (Empresa A) 

Unigastro Municipal Não Sim N.I. N.I. N.I. 
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Quadro 3.70 – Características da coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em algumas unidades de saúde dos municípios da Região Metropolitana 
da Grande São Luís. 

Município Estabelecimento 
de Saúde Gestão 

Local para 
armazenamento 
temporário dos 

RSS 
Segregação dos RSS 

Tratamento 
térmico de RSS 

Grupo A e E 

Destinação 
dos 

resíduos 
do Grupo 

A e E 

Contratação de empresa 
especializada para realização da 

coleta e tratamento 

Presidente 
Juscelino 

Hospital Municipal 
Santo Antônio Municipal Sim, mas 

inadequado Sim Não Lixão 
Municipal Não 

Unidade Básica de 
Saúde Lidimar 
Baiama Alves 

Municipal N.I. Sim Não Lixão 
Municipal Não 

Raposa 

Unidade Mista Drª 
Nemércia Dias 

Pinheiro  
Municipal Sim Sim 

Sim 
(Autoclavagem e 

incineração) 
CGA TItara Sim (Empresa A) 

Unidade Básica de 
Saúde do 
Inhaúma 

Municipal Sim Sim 
Sim 

(Autoclavagem e 
incineração) 

CGA Titara Sim (Empresa A) 

Rosário 

Unidade Mista de 
Rosário Municipal Sim, mas 

inadequado 
Sim, mas somente dentro 

da unidade Não Lixão 
Municipal Não 

Unidade Básica de 
Saúde de São 

Miguel 
Municipal Não Sim, mas somente dentro 

da unidade Não Lixão 
Municipal Não 

Santa Rita Unidade Mista de 
Saúde Municipal Não Não Não Lixão 

Municipal Não 

São José de 
Ribamar  

Hospital e 
Maternidade de 

São José de 
Ribamar 

Municipal Sim Sim 
Sim 

(Autoclavagem 
e incineração) 

CGA Titara Sim 

São Luís  Hospital São 
Domingos Privado Sim Sim 

Sim 
(Autoclavagem 
e incineração) 

CGA Titara Sim 

Fonte: FLORAM (2018). Questionários aplicados aos municípios. * Para os municípios de Bacabeira e Icatu foi informado que existe contrato com empresas especializadas na coleta e tratamento 
de RSS, entretanto, na visita observou-se a inexistência de bombonas fornecidas pelas empresas e que o destino dos resíduos são os lixões municipais. N.I. – Não Informado. 
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Com relação à segregação dos resíduos, na maioria das unidades de saúde visitadas há 
separação dos resíduos perfurocortantes (Grupo E) dos resíduos comuns (Grupo D), 
entretanto, em algumas unidades os resíduos do Grupo A (infectantes) são acondicionados 
juntamente com resíduos comuns.  

Embora a maioria dos responsáveis pelos estabelecimentos tenha informado que há locais 
para armazenamento temporário dos resíduos dos Grupos A (infectantes) e E 
(perfurocortantes), verificou-se que estes locais são inadequados nos hospitais dos municípios 
de Alcântara, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino e Rosário.  

Na maioria dos municípios da RMGSL, foi informando que os resíduos do Grupo A não 
recebem tratamento térmico adequado, exceto nas unidades visitadas nos municípios de 
Morros e Paço de Lumiar, em hospitais geridos pela EMSERH, além de Raposa e São Luís, 
onde os resíduos são coletados e tratados por empresa especializada. 

Nas unidades de Alcântara e Axixá ocorre a queima simplificada dos resíduos no local de 
armazenamento temporário, entretanto, esta solução não se configura como incineração, uma 
vez que não há controle do processo da combustão, não se atinge temperatura elevada 
suficiente para inativação microbiológica e pela ausência de sistema de controle de poluição 
atmosférica. 

Não há ações e iniciativas de reciclagem, tampouco de doação de resíduos do Grupo D 
(comuns) para associações/cooperativas nas unidades de saúde visitadas. A segregação 
deficiente aliada ao armazenamento conjunto dos resíduos de grupos distintos faz com que 
haja contaminação de resíduos comuns e disposição de resíduos perigosos em lixões 
municipais.   

Em todas as unidades visitadas os resíduos comuns são destinados aos lixões dos 
municípios, o que poderia não ser tão problemático, caso a destinação dos resíduos comuns 
ocorresse em aterros sanitários. 

Considerando as informações apresentadas no Quadro 3.70, apresenta-se a seguir, a 
caracterização do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nas unidades de saúde 
visitadas nos municípios da RMGSL. 

 Alcântara 

Em Alcântara foram visitados dois estabelecimentos de saúde: o Hospital Municipal Dr. Neto 
Guterres e uma clínica particular de exames laboratoriais, sendo permitido o registro 
fotográfico apenas no hospital municipal.  

Em ambos estabelecimentos, verificou-se que não há contratação de empresa especializada 
para realização de coleta e tratamento dos RSS. Notou-se nestas unidades que há 
segregação dos RSS gerados, embora ocorra de forma deficiente.  Ao passo que os resíduos 
do Grupo D (comuns) gerados no hospital e na clínica são coletados juntamente com os 
resíduos domiciliares nos serviços de limpeza pública e enviados ao lixão do município, sem 
que haja cobrança, no caso da clínica. 

Os resíduos do Grupo A (infectantes) e E (perfurocortantes) gerados no hospital municipal são 
queimados no local de armazenamento temporário (Figura 3.278 a Figura 3.280) e 
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encaminhados posteriormente para o lixão do município. Cabe notar que esta simples queima 
não se configura como incineração de resíduos.  

   
Figura 3.278, Figura 3.279 e Figura 3.280 – Armazenamento temporário e queima de resíduos de serviços de 
saúde (RSS) no hospital de Alcântara.  
Fonte: FLORAM (2018). 

Já na clínica de exames laboratoriais, segundo informações dos responsáveis, os resíduos 
dos grupos A e E são levados pelo proprietário do laboratório ao lixão municipal enquanto os 
resíduos comuns (D) são coletados juntamente com os resíduos domiciliares pela Prefeitura. 

A Figura 3.281 confirma que ocorre o descarte de seringas no lixão municipal. Ainda que não 
se possa afirmar qual o estabelecimento de origem desta seringa, sabe-se que o 
gerenciamento em Alcântara é inadequado, com disposição de resíduos perigosos no lixão, 
onde há atuação de catadores de resíduos recicláveis.  

 
Figura 3.281 – Descarte de resíduos de serviços de saúde perfurocortantes no lixão de Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Axixá 

No município da Axixá, a visita foi realizada no Hospital e Maternidade Axixaense. O hospital 
não possui contrato com empresa especializada para realização de coleta e tratamento dos 
RSS. Portanto, os resíduos do Grupo D (comuns) gerados no hospital são coletados 
juntamente com os resíduos domiciliares nos serviços de limpeza pública e enviados ao lixão 
do município. Já os resíduos do Grupo A e E são queimados no local de armazenamento 
temporário (Figura 3.282 e Figura 3.283) e posteriormente encaminhados para o lixão do 
município. 
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Ressalta-se, novamente, que a queima simplificada de resíduos nos locais de armazenamento 
temporário não pode ser considerada como incineração, caracterizando-se como medida 
paliativa, mas que se configura como uma inadequação no gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde municipal.  

  
Figura 3.282 e Figura 3.283 – Armazenamento temporário de RSS no hospital do município de Axixá. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Bacabeira 

Em Bacabeira foram visitados dois estabelecimentos de saúde, a Unidade Mista de Saúde, 
principal unidade de saúde do município, e a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São 
Cristóvão.  
De acordo com servidores do município, as unidades de saúde de Bacabeira são atendidas 
por empresa especializada em coleta e tratamento de RSS, entretanto, a equipe de campo da 
Floram verificou que esta situação não ocorre, conforme será descrito nos parágrafos 
seguintes. Quanto aos resíduos gerados nas unidades, estes estão sendo enviados para o 
lixão municipal. 
Na Unidade Mista de Saúde há segregação dos resíduos dos grupos A, D e E, entretanto, a 
falta de simbologia para identificação do tipo de resíduo a ser descartado nas lixeiras faz com 
que haja eventual mistura de resíduos de diferentes grupos. Além disso, a equipe de 
funcionários que acompanhou a visita informou que desde 2017 a unidade não recebe sacos 
apropriados (brancos) para o acondicionamento do resíduo infectante. Assim, percebe-se o 
descarte de resíduos em lixeiras sem identificação e com sacolas pretas, conforme Figura 
3.284 e Figura 3.285. 
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Figura 3.284 e Figura 3.285 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo A, D e E gerados na Unidade 
Mista de Saúde do município de Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Nota-se que os resíduos do Grupo E são acondicionados em caixas estanque adequadas, 
embora também tenha sido observado o acondicionamento destes resíduos em lixeiras de 
resíduos comuns durante a visita (Figura 3.286). 

  
Figura 3.286 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo E na Unidade Mista de Saúde de Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Ainda que haja segregação, todos os resíduos gerados na unidade são encaminhados para o 
local de armazenamento temporário e, posteriormente, enviados para o lixão municipal. Este 
local (Figura 3.287) é inadequado para tal finalidade, uma vez que fica na área externa da 
unidade possibilitando inclusive o acesso de terceiros. Além disso, como a Unidade Mista de 
Saúde localiza-se ao lado da praça principal do município, os comerciantes instalados na 
praça descartam os resíduos de suas atividades no mesmo local onde estão os RSS da 
Unidade Mista.   
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Figura 3.287 – Armazenamento temporário inadequado dos RSS gerados na Unidade Mista de Saúde do 
município de Bacabeira. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Já na UBS, os resíduos comuns (Grupo D) são coletados pela Prefeitura três vezes por 
semana e encaminhados para o lixão, enquanto os resíduos perigosos são levados para o 
local de armazenamento temporário da Unidade Mista, e após isso, também são dispostos no 
lixão.  

 Cachoeira Grande 

Os estabelecimentos de saúde visitados em Cachoeira Grande foram o Centro de Saúde 
Acácio Carvalho Pinho (Figura 3.288), na zona urbana e a UBS Domingos Marques de Souza 
(Figura 3.289), localizada no povoado Pindobal, na zona rural. 

  
Figura 3.288 e Figura 3.289 – Centro de Saúde Acácio Carvalho Pinho (esquerda) e UBS Domingos Marques de 
Souza (direita).  
Fonte: FLORAM (2018). 

Os estabelecimentos não possuem contratos com empresas especializadas na coleta e 
tratamento dos RSS, sendo, os resíduos gerados nestas unidades coletados duas vezes na 
semana pelo caminhão basculante da coleta domiciliar e encaminhados para o lixão municipal.  

Nas duas unidades visitadas há segregação dos RSS, sendo os resíduos do Grupo D 
acondicionados em lixeiras comuns (Figura 3.290) e os do Grupo E (Figura 3.291) em caixas 
rígidas e estanque.  
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Figura 3.290 e Figura 3.291 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo D (esquerda) e E (direita) 
gerados no Centro de Saúde Acácio Carvalho Pinho em Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Entretanto, os locais de armazenamento temporário dos RSS são inadequados, inclusive com 
mistura de resíduos e ausência de dispositivos para melhor acondicionamento dos resíduos 
que ficam a céu aberto no centro de saúde (Figura 3.292 a Figura 3.295). 

  
Figura 3.292 e Figura 3.293 – Armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde gerados no Centro 
de Saúde Acácio Carvalho Pinho, em Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.294 e Figura 3.295 – Armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde gerados na UBS 
Domingos Marques de Souza, em Cachoeira Grande. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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A ausência de coleta especializada e de tratamento de resíduos perigosos associada à 
destinação integral dos resíduos no lixão, caracteriza como inadequado o gerenciamento de 
RSS no município de Cachoeira Grande.  

 Icatu 

Em Icatu visitou-se o Hospital Municipal, principal unidade de saúde de Icatu (Figura 3.296). 

 
Figura 3.296 – Hospital Municipal de Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

De acordo com o diretor, o Hospital Municipal possui contrato com empresa especializada 
para coleta e tratamento dos RSS, contudo, não foram encontrados os dispositivos para 
acondicionamento de resíduos como bombonas de PEAD, normalmente utilizadas por 
empresas especializadas. As Figura 3.297 e Figura 3.298 apresentam, respectivamente, os 
dispositivos para acondicionamento de resíduos comuns e transporte interno de RSS no 
hospital. 

  
Figura 3.297 e Figura 3.298 – Dispositivos para acondicionamento de resíduos comuns (esquerda) e para 
transporte interno de resíduos de serviços de saúde (direita) e lixeira no Hospital Municipal de Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Neste estabelecimento, os resíduos do Grupo D (comuns) são coletados de segunda a sexta-
feira, juntamente com os resíduos domiciliares e enviados para o lixão municipal. Quanto aos 
resíduos dos grupos A (infectantes) e E (perfurocortantes), segundo o diretor do hospital, estes 
são encaminhados todas as quintas-feiras para a Unidade de Pronto Atendimento do 
município de Morros, entretanto, o responsável pela UPA de Morros afirmou que a UPA não 
recebe resíduos de estabelecimentos de saúde de outros municípios.  
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Portanto, não foi possível verificar durante a visita qual é a destinação que a empresa 
contratada dá para os resíduos perigosos, acredita-se que estes resíduos também sejam 
enviados para o lixão municipal. Diante disso, conclui-se que o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde em Icatu é precário. 

 Morros 

Em Morros foram visitados dois estabelecimentos de saúde: o Hospital Regional, cuja gestão 
é estadual, pela EMSERH, e o Centro Municipal de Saúde Santana, que é gerido pelo 
município. 

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH) possui contrato com empresa 
especializada para coleta e tratamento RSS gerados no Hospital Regional. Neste 
estabelecimento, os resíduos são segregados e acondicionados adequadamente, conforme 
ilustram a Figura 3.299 e a Figura 3.300.  

  
Figura 3.299 e Figura 3.300 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo A e D (esquerda) e E (direita) 
gerados no Hospital Regional de Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Após acondicionamento, os resíduos gerados no Hospital Regional, são armazenados em um 
local temporário dotado de bombonas de PEAD de 200 litros, conforme mostram a Figura 
3.301 e a Figura 3.302.  A empresa contratada faz o recolhimento de 12 bombonas, duas por 
vezes por semana, com uma estimativa de cerca de 2 toneladas de RSS perigosos recolhidos 
mensalmente. 
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Figura 3.301 e Figura 3.302 – Armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde gerados no 
Hospital Regional de Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Já no Centro Municipal de Saúde Santana, cuja gestão é municipal, o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde é precário, caracterizado pela não contratação de empresa 
especializada para coleta e tratamento dos RSS gerados. 

Nesta unidade, os resíduos são segregados e acondicionados (Figura 3.303 a Figura 3.306), 
mas não há local adequado para armazenamento temporário (Figura 3.307 e Figura 3.308). 
Consequentemente, todos os RSS gerados são coletados duas vezes por semana pelo 
caminhão basculante, juntamente com os resíduos domiciliares, e encaminhados ao lixão, o 
que caracteriza o gerenciamento precário no centro de saúde.  

   
Figura 3.303 e Figura 3.304 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo D (esquerda) e E (direita) 
gerados no Centro Municipal de Saúde Santana, no município de Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.305 e Figura 3.306 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo A e D (esquerda) e Grupo B 
(direita) gerados no Centro Municipal de Saúde Santana, no município de Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.307 e Figura 3.308 – Armazenamento temporário inadequado dos resíduos de serviços de saúde 
gerados no Centro Municipal de Saúde Santana, no município de Morros. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Paço de Lumiar 

Em Paço do Lumiar foram visitados dois estabelecimentos de saúde: A Unidade Mista do 
Maiobão, que é gerida pela EMSERH do estado, e a clínica particular Unigastro, onde não foi 
permitido o registro fotográfico  

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH) possui contrato com empresa 
especializada para coleta e tratamento RSS gerados na Unidade Mista do Maiobão. Neste 
estabelecimento, os resíduos são segregados e acondicionados adequadamente, ou seja, os 
resíduos comuns em lixeiras específicas, os infectantes em sacos brancos, e os 
perfurocortantes nas caixas rígidas de papelão, conforme ilustra a Figura 3.309. 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         301 

 

 
Figura 3.309 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo A, D e E gerados na Unidade Mista do 
Maiobão, no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018).  

Após acondicionamento, os resíduos gerados na Unidade Mista do Maiobão, são 
armazenados em um local temporário dotado de bombonas de PEAD de 300 litros (Figura 
3.310 e Figura 3.311). Posteriormente, os resíduos perigosos são coletados duas vezes por 
semana pela empresa especializada, que os encaminha para tratamento adequado. 

  
Figura 3.310 e Figura 3.311 – Armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde gerados na 
Unidade Mista do Maiobão, no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Segundo os responsáveis que acompanharam a visita na clínica Unigastro, há contrato com 
empresa especializada para coleta e tratamento dos RSS, entretanto não foi possível 
comprovar tal questão em campo. Ressalta-se que os resíduos são segregados e 
acondicionados, mas não há local para armazenamento temporário.  

 Presidente Juscelino 

No município de Presidente Juscelino foram visitados dois estabelecimentos de saúde: 
Hospital Municipal Santo Antônio e a Unidade Básica de Saúde Lidimar Baiama Alves.  

Os dois estabelecimentos não possuem contratos com empresas especializadas para coleta 
e tratamento de RSS, portanto, a Prefeitura realiza a coleta dos RSS juntamente com os 
resíduos domiciliares, duas vezes por semana, e os encaminha para o lixão municipal. 

No Hospital Municipal Santo Antônio, os RSS gerados são segregados conforme ilustra a 
Figura 3.312 e Figura 3.313. Entretanto, o local para armazenamento temporário é 
inadequado, ficando a céu aberto, exposto às intempéries (Figura 3.314 e Figura 3.315).  
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Figura 3.312 e Figura 3.313 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo D (esquerda) e E (direita) 
gerados no Hospital Municipal Santo Antônio, no município de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.314 e Figura 3.315 – Armazenamento temporário inadequado dos resíduos de serviços de saúde 
gerados no Hospital Municipal Santo Antônio, no município de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Na Unidade Básica de Saúde Lidimar Bayma Alves, os RSS também são segregados e 
acondicionados (Figura 3.316 e Figura 3.317). Posteriormente, são encaminhados para o 
Hospital Municipal Santo Antônio, onde ficam armazenados de forma inadequada. 

  
Figura 3.316 e Figura 3.317 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo D (esquerda) e E (direita) 
gerados na Unidade Básica de Saúde Lidimar Bayma Alves no município de Presidente Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A ausência de coleta especializada e tratamento de resíduos perigosos, associada à 
destinação integral dos resíduos no lixão, caracteriza o gerenciamento inadequado de RSS 
no município de Presidente Juscelino.  
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 Raposa 

Os dois estabelecimentos visitados em Raposa foram a Unidade Mista Drª Nemércia Dias 
Pinheiro e a Unidade Básica de Saúde do Inhaúma. Ambas as unidades possuem contratos 
com empresa especializada para coleta e tratamento de RSS, que realiza o serviço de 
recolhimento uma vez por semana e encaminha para tratamento adequado. 

Nos dois estabelecimentos ocorre a segregação dos resíduos, com os comuns 
acondicionados em lixeiras dotadas de sacos pretos e os perfurocortantes nas caixas rígidas 
de papelão (e Figura 3.3197 e Figura 3.319).  

Ambas as unidades possuem local para armazenamento temporário, com acondicionamento 
dos resíduos do grupo A (infectantes) em bombonas de 300 litros (Figura 3.318), sendo que 
a Unidade Mista Drª Nemércia Dias Pinheiro possui cinco bombonas e a Unidade Básica de 
Saúde do Inhaúma apenas uma.  

   
Figura 3.318 e Figura 3.319 – Acondicionamento dos resíduos do Grupo A (esquerda) e E (direita) gerados na 
Unidade Mista Drª Nemércia Dias Pinheiro, no município de Raposa. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Rosário 

Em Rosário, visitou-se dois estabelecimentos da rede municipal de saúde: a Unidade Mista 
de Rosário e a Unidade Básica de Saúde do povoado de São Miguel. Também foram visitados 
três estabelecimentos de saúde privados, sendo duas clínicas odontológicas e um hospital 
denominado Clínica Nossa Senhora do Rosário. 

De acordo com o responsável pela Unidade Mista de Rosário, o estabelecimento possui 
contrato com uma empresa para coleta e tratamento de resíduos perigosos. Contudo, 
funcionários do local afirmaram que há mais dois anos esta empresa não recolhe os RSS, o 
que pode ser validado pelo registro fotográfico do acúmulo de elevada quantidade de resíduos 
no local de armazenamento temporário, conforme Figura 3.320. 

Na Unidade Mista de Rosário, os resíduos comuns (Grupo D) são coletados pela Central de 
Gerenciamento Ambiental Titara, titular da limpeza pública no município, juntamente com os 
resíduos domiciliares. Foi observado durante a visita que há dificuldades no manejo dos 
resíduos dos diferentes grupos dentro da unidade, em função de problemas na segregação.  
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Figura 3.320 – Acúmulo de resíduos do Grupo E gerados na Unidade Mista de Rosário, no local de 
armazenamento temporário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em relação à Unidade Básica de Saúde localizada no povoado São Miguel, foi informado que 
os resíduos do Grupo A e E, são encaminhados para a Unidade Mista de Rosário uma vez 
por semana e que os comuns (Grupo D) são queimados. 

Além dos dois estabelecimentos públicos, também foram visitados três estabelecimentos de 
saúde privados, sendo um hospital particular e duas clínicas odontológicas. 

Os resíduos comuns (Grupo D) do hospital particular e das clínicas odontológicas são 
coletados juntamente com os resíduos domiciliares pela CGA Titara, sem a cobrança pela 
prestação do serviço. 

Já os resíduos do Grupo A e E das duas clínicas odontológicas são encaminhados para a 
Unidade Mista de Rosário. O técnico responsável pelo hospital particular informou que tem 
contrato com empresa especializada para coleta e tratamento dos resíduos perigosos gerados 
no estabelecimento, para a coleta quinzenal dos resíduos. 

 Santa Rita 

Em Santa Rita, visitou-se a Unidade Mista de Saúde do município. O estabelecimento não 
possui contrato com empresa especializada para coleta e tratamento dos RSS, 
consequentemente, os resíduos gerados na unidade são coletados juntamente com os 
resíduos domiciliares e dispostos no lixão municipal. 

Os resíduos do Grupo A (infectantes) são acondicionados em coletores, sem a devida 
identificação e dotados de sacos de cor preta, inadequados para tais resíduos. Verificou-se 
ainda mistura de resíduos infectantes aos resíduos comuns (Grupo D). Quanto ao 
acondicionamento de resíduos do Grupo E, observou-se a improvisação de caixas de papelão, 
quando há falta das caixas estanque, que são as apropriadas (Figura 3.321 e Figura 3.322) 

A unidade não possui local de armazenamento temporário e o acondicionamento dos RSS 
ocorre de forma inadequada. Funcionários do local e o encarregado pela limpeza informaram 
que os RSS são queimados no lixão municipal, em um local específico, entretanto, durante a 
visita no lixão, não se constatou a queima de resíduos, em função do período chuvoso. 
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Figura 3.321 e Figura 3.322 – Forma de acondicionamento dos resíduos do Grupo E em caixas estanque 
(esquerda) e em caixas improvisadas (direita) na Unidade Mista do município de Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A ausência de coleta especializada e de tratamento de resíduos perigosos, associada à 
destinação integral dos resíduos no lixão, caracteriza o gerenciamento precário de RSS no 
município de Santa Rita.  

 São José de Ribamar 

Visitou-se o Hospital e Maternidade de São José de Ribamar, principal unidade de saúde do 
município. No entanto, a diretoria do hospital e a Secretaria de Saúde não permitiram o registro 
fotográfico acerca dos procedimentos de gerenciamento interno dos resíduos no hospital. 

Segundo informações do Secretário Municipal de Saúde existe um contrato com uma empresa 
para a limpeza do hospital, incluindo o gerenciamento interno de resíduos de serviços de 
saúde. Também há um contrato com uma empresa especializada em coleta e tratamento de 
RSS. 

A geração de resíduos comuns (Grupo D) é de aproximadamente 1,5 toneladas por mês. Estes 
resíduos são coletados pela Ciano Soluções Ambientais, empresa que faz a coleta de 
resíduos domiciliares, que são então enviados para o aterro sanitário Titara, localizado em 
Rosário.  

A empresa especializada em coleta e tratamento de RSS perigosos realiza o recolhimento das 
bombonas três vezes por semana, coletando cerca de 7 toneladas mensais de resíduos, 
incluindo as placentas, provenientes dos partos feitos na maternidade.  

 São Luís 

Em São Luís, visitou-se o Hospital São Domingos, unidade de saúde particular, onde há um 
gerenciamento de resíduos diferenciado em relação aos demais estabelecimentos localizados 
na RMGSL. Dentre as unidades visitadas, apenas o Hospital São Domingos possui Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). Em novembro de 2017, criou-
se a comissão de Gerenciamento de Resíduos para a elaboração, implantação e 
monitoramento das ações do PGRSS. O objetivo da comissão é reduzir a quantidade de 
resíduos gerados nos diversos setores do hospital por meio da orientação dos colaboradores 
sobre o descarte adequado de cada resíduo e desenvolvimento projetos de conscientização 
e parceria com algumas empresas na reciclagem e logística reversa. 
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Dentre estes projetos, parcerias e ações, destacam-se o Projeto Reciclo e as parcerias com 
a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) e com a Faber Castell. 

O projeto Reciclo, adotado e desenvolvido em todo hospital, está sendo uma ferramenta de 
ação e conscientização para com seus colaboradores, tendo como objetivo promover um 
manejo adequado dos RSS. Como resultado da otimização no gerenciamento de resíduos, os 
colaboradores do hospital adotaram as canecas reutilizáveis, diminuindo significativamente o 
uso de copos descartáveis, cerca de 10 mil copos desde então, quantidade estimada com 
relação ao consumo anterior.  

Para a coleta e destinação adequada dos resíduos recicláveis gerados no hospital, 
estabeleceu-se uma parceria com a CEMAR, que além de prestar o serviço de coleta e 
destinação adequada dos resíduos, fornece um selo verde para o hospital em função do 
gerenciamento correto dos resíduos.  

Firmou-se também uma parceria com a Faber Castell para destinar todos os materiais usados 
da papelaria (apontador, caneta, grafite, entre outros), independente da marca, em troca por 
produtos novos para os colaboradores. 

O hospital possui 260 apartamentos, e um total de 260 lixeiras de 25 litros cada, sendo que 
os resíduos comuns (Grupo D) inclusive os orgânicos são coletados pela a BITAL e destinados 
no aterro da Titara.  Futuramente a diretoria do hospital pretende destinar os resíduos 
orgânicos para a Empresa Agropecuária de São Domingos, no Maranhão. 

Os resíduos perigosos (Classe A e E) são destinados para a Stericycle Brasil que os trata, 
encaminhando-os para a CGA Titara.  As fotos a seguir (Figura 3.323 e  Figura 3.333) 
apresentam a estrutura das lixeiras empregadas no hospital. 

  
Figura 3.323 e Figura 3.324 – Coletores para resíduos perigosos e comuns no Hospital São Domingos, em São 
Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

http://www.faber-castell.com.br/
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Figura 3.325 e Figura 3.326 – Coletores para plásticos e papéis no Hospital São Domingos, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

No refeitório do hospital, as lixeiras dos resíduos orgânicos (Figura 3.327) são separadas em 
duas (resto de alimento e casca de fruta) possibilitando o controle da qualidade dos alimentos 
fornecidos aos pacientes, pois assim é possível saber a quantidade de restos de alimentos 
descartados e o porquê do volume, quando em excesso. Também há lixeiras no hospital para 
coleta de pilhas e baterias (Figura 3.328) com envios destas e das lâmpadas para o Centro 
Elétrico.  

  
Figura 3.327 e Figura 3.328 – coletores resíduos comuns (esquerda) e de pilhas e baterias (direita) no Hospital 
São Domingos, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

A Figura 3.329 e a Figura 3.330 apresentam o local para armazenamento temporário dos 
resíduos gerados no hospital. 

  
Figura 3.329 e Figura 3.330 – Armazenamento temporário de resíduos no Hospital São Domingos, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Diferentemente dos demais estabelecimentos visitados, a diretoria do Hospital São Domingos 
conhece as quantidades de resíduos geradas e tratadas. Para os resíduos perigosos (Grupos 
A e E) coleta-se uma média mensal de 36 bombonas, cerca de 750 kg.  

Para os resíduos recicláveis, no mês de abril de 2018, tem se as seguintes gerações: 

 Metal: 178 toneladas; 

 Papel branco: 865,7 toneladas; 

 Papelão: 2038,7 toneladas;  

 Plástico: 89 toneladas. 

3.5.7. Resíduos Sujeitos à Logística Reversa  

A Lei n° 12.305/2010 define logística reversa como “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”. Este instrumento relaciona-se com a implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  
A Figura 3.331 apresenta o fluxo direto dos produtos desde o fornecedor de matéria-prima da 
indústria que irá fabricá-los até a compra pelo consumidor final. Este fluxo, com algumas 
variações, se aplica a todos os produtos industrializados, tais como pilhas, baterias, lâmpadas, 
pneus, embalagens de óleos, etc. Após o uso, estes produtos se tornam inservíveis para o 
consumidor e passam a ser considerados resíduos, devendo haver uma logística no sentido 
contrário, de forma que o fluxo destes resíduos seja do consumidor ao fabricante, que 
promoverá o aproveitamento no ciclo produtivo industrial, reciclagem ou tratamento e 
disposição final dos mesmos.  

 

Figura 3.331 – Fluxo direto e reverso dos produtos. 
Fonte: Adaptado de PEREIRA (2013). 

Assim, de acordo com a PNRS, torna-se obrigatória a estruturação e implementação de 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 Pneus; 
 Pilhas e baterias; 
 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
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 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso constituam resíduos perigosos, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (SUASA), ou em normas técnicas; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. 

De acordo com LACERDA (2002), a logística reversa é ainda, apesar dos dispositivos legais, 
uma área com baixa prioridade. Isto se reflete no pequeno número de empresas que tem 
gerências dedicadas ao assunto. Esta realidade tem mudado em resposta a pressões 
externas, como um maior rigor da legislação ambiental, a necessidade de reduzir custos e a 
necessidade de oferecer mais serviços por meio de políticas de devoluções mais liberais. 

Setores como a indústria de eletrônicos, varejo e automobilística, já lidam com o fluxo de 
retorno de embalagens, de devoluções de clientes ou de reaproveitamento de materiais para 
produção. 

Na RMGSL, nota-se pela análise do Quadro 3.71, que apenas São Luís possui sistema de 
logística reversa de resíduos com participação do poder público, para os pneus, resíduos 
eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio.  

Quadro 3.71 – Existência de política municipal de logística reversa.  

Município Existe implantação de sistema de logística reversa 
com a participação do poder público 

Alcântara Não 
Axixá Não 
Bacabeira Não 
Cachoeira Grande Não 
Icatu Não 
Morros Não 
Paço do Lumiar Não 
Presidente Juscelino Não 
Raposa Não 
Rosário Não 
Santa Rita Não 
São José de Ribamar Não 

São Luís Sim (pneus, eletrônicos e  
lâmpadas fluorescentes) 

Fonte: FLORAM (2018).  

De uma forma geral, observou-se neste Diagnóstico que os sistemas de logística reversa de 
resíduos na RMGSL são poucos e insuficientes, dependendo de iniciativas pontuais de 
empresários, com baixa ou nenhuma participação municipal e restritos aos municípios da Ilha 
de Maranhão, principalmente São Luís. 

Além disso, há apenas três empresas que trabalham com esses tipos de resíduos, ambas 
localizadas na Ilha de Maranhão. Entretanto, boa parte dos resíduos de logística reversa 
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gerados na ilha não está sendo destinada para essas empresas, sendo dispostas no lixão de 
Paço do Lumiar e aterro sanitário Titara. 

Nos municípios do continente, excetuando-se os pneus, a maioria dos resíduos de logística 
reversa gerados estão sendo destinados nos lixões municipais. Uma parcela de resíduos 
eletroeletrônicos, pilhas e baterias é coletada pelos sucateiros e vendidos para empresas 
localizadas São Luís, como visto na caracterização das atividades de sucateiros e 
atravessadores. Entretanto, as lâmpadas, embalagens de óleos lubrificantes e uma parcela 
dos resíduos eletrônicos, pilhas e baterias, de fato, estão sendo destinadas aos lixões, 
conforme mostra a Figura 3.332 e a Figura 3.333. 

  

Figura 3.332 e Figura 3.333 – Descarte de embalagens de óleos lubrificantes e resíduos eletrônicos em lixões 
da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Dessa forma, a logística reversa não está ocorrendo a contento na RMGSL, pois há pouco 
envolvimento do poder público e baixa responsabilidade ambiental de empresas privadas e 
indústrias, exceto as maiores, que são mais fiscalizadas. Além disso, ressalta-se a pequena 
participação popular na destinação correta dos resíduos, exigindo ações efetivas para 
implementação da logística reversa contemplando a educação ambiental dos cidadãos e 
efetiva fiscalização.  

3.5.7.1. Pneus 

A partir da Resolução CONAMA n° 416/2009, para cada pneu novo comercializado e 
distribuído no mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar 
destinação adequada a um pneu inservível. A resolução citada determina que os fabricantes 
e importadores de pneus novos, com peso unitário superior a dois (02) quilos, devem coletar 
e destinar adequadamente os pneus inservíveis existentes no território nacional. Além disso, 
estabelece a implementação de pontos de coleta em todos os municípios com população 
superior a 100 mil habitantes. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é o 
órgão responsável pelo controle e fiscalização da Resolução CONAMA n° 416/2009. Portanto, 
o IBAMA instituiu em 2010, os procedimentos e métodos para verificação do cumprimento da 
resolução e, anualmente, elabora o Relatório de Pneumáticos, por meio da Instrução 
Normativa n° 01. 
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De acordo com o Relatório de Pneumáticos de 2017, ano base 2016, há vinte e quatro (24) 
pontos de coleta de pneus inservíveis no Maranhão, os quais correspondem a uma 
capacidade de recebimento de 19.925 pneus por ano. Dentre os municípios que integram a 
RMGSL, há pontos coleta de pneus inservíveis em Paço do Lumiar (2), São José de Ribamar 
(1) e São Luís (2), conforme aponta o Quadro 3.72, embora na capital existam mais pontos, 
como será visto nos próximos parágrafos. 

Quadro 3.72 – Pontos de coleta de pneus inservíveis nos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís.  

Município Endereço 

Capacidade 
(unidade) 

Paço do Lumiar 
Estrada de Ribamar – Sentido Paço do Luminar X 
São José – Altura km 05, n° 35 2.000 

Estrada de Ribamar km 08, Casa 30 – Vila Nazaré 75 
São José de Ribamar Avenida Clodomir Cardoso, 1510, Loja 01 75 

São Luís 
Avenida dos Portugueses, S/N - Superintendência 
de Limpeza Pública – SEMSUR 2.000 

Avenida Guajajaras, 348 – Tirirical 75 

Fonte: IBAMA (2017). 

Em São Luís, de acordo com a Lei Municipal n° 3.723/1998, as oficinas de lanternagem, além 
de borracharias e similares, deverão acondicionar os pneus no interior de suas respectivas 
instalações, devidamente protegidos da chuva, visando inclusive prevenir a proliferação de 
mosquitos da dengue no município.   

A coleta de pneus ocorre em 326 pontos estratégicos na capital, como borracharias e oficinas 
mecânicas cadastradas e escolhidas a partir do mapeamento feito pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMUS) sobre os lugares com maior incidência de casos de dengue. Segundo 
informações da Prefeitura de São Luís, a SLEA e a SEMUS coletam os pneus nos locais de 
disposição inadequada e recolhe de grandes geradores como a RR Pneus, Rolim, Pneu Aço 
e outras, sendo que a coleta ocorre principalmente no bairro de São Cristóvão, devido a 
concentração de grandes geradores no local.  

São coletados diariamente cerca de 300 pneus no município com variação mensal entre 5 e 
10 mil pneus. Após coletados, os pneus são acondicionados em um galpão na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) e, posteriormente encaminhados para a 
reciclagem em outras cidades como Feira de Santana, Recife e Sobral, onde são empregados 
em fornos de co-processamento de cimenteiras para produção de energia. O 
encaminhamento dos pneus para a reciclagem é realizado pela RECICLANIP, entidade que 
foi criada para promover a logística reversa de pneus em todo o país. 

Segundo a OMEGA, a coleta de pneus contribui parcialmente com a limpeza de São Luís, 
mas não há um aproveitamento destes, inclusive econômico, que poderiam ser aplicados no 
urbanismo da cidade, em praças e avenidas, na construção de playgrounds, instalação de 
tapetes antiderrapantes em academias e indústrias, aplicação na camada asfáltica, entre 
outras formas de reaproveitamento. 

Na cadeia correta, os pneus inservíveis devem ser entregues nos locais indicados para serem 
corretamente destinados e reciclados para diversos usos, como combustível alternativo para 
as indústrias de cimento, fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos 
pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis. 
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Além disso, há modos criativos de reutilização, como a transformação em vasos, brinquedos 
e peças ornamentais, entre outros. Portanto, os pneus se enquadram como a categoria de 
resíduos de logística reversa que não necessariamente precisam ter um retorno ao fabricante, 
uma vez que há várias possibilidades de reaproveitamento nas cidades. 

Em relação ao reaproveitamento ou reutilização, destaca-se uma iniciativa existente no 
município de São José de Ribamar, realizada pelo Sr. Fábio, que recebe os pneus por meio 
de doações e os transforma em esculturas, móveis e brinquedos (Figura 3.334 e Figura 3.335). 
Em São Luís, também há iniciativas como o Projeto Guará, realizado pela ONG Grupo de 
Apoio às Comunidades Carentes (GACC) com apoio do Sr. Fábio, já citado, que será 
apresentado no item sobre iniciativas de educação ambiental voltadas para a temática de 
resíduos sólidos na RMGSL. 

  
Figura 3.334 e Figura 3.335 – Peças confeccionadas a partir da reutilização de pneus inservíveis, em São José 
de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Contudo, ainda é comum o descarte de pneus em locais inadequados, como pode ser 
observado nos lixões de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, ainda que o descarte de 
pneus nos lixões tenha reduzido significativamente nas últimas décadas, sendo pequeno 
quando comparado aos outros resíduos de logística reversa, como pilhas e baterias. 

Ressalta-se ainda que não foram verificadas iniciativas significativas de logística reversa de 
pneus nos municípios do continente. 

3.5.7.2. Resíduos eletroeletrônicos 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2013) define equipamentos 
eletroeletrônicos como produtos cujo funcionamento depende do uso de corrente elétrica ou 
de campos eletromagnéticos. Os equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em 
quatro grandes categorias: 

 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 
secadoras, condicionadores de ar; 

 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD 
e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; 
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 Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 
cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras; 

 Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets e 
telefones celulares. 

Ao término da vida útil e quando esgotadas todas as possibilidades de reparo, atualização ou 
reuso, esses produtos passam a ser considerados resíduos eletroeletrônicos (REE). Alguns 
equipamentos, especialmente os de telecomunicação tornam-se obsoletos mais rapidamente, 
devido à introdução de novas tecnologias ou à indisponibilidade de peças de reposição, sendo, 
portanto, substituídos e descartados mais rapidamente (ABDI, 2013).  

Os REE são compostos por diferentes materiais, como por exemplo, plásticos, vidros, 
componentes eletrônicos, mais de 20 tipos de metais pesados, dentre outros. Estes materiais 
estão dispostos em camadas e subcomponentes afixados por solda ou cola e alguns ainda 
recebem jatos de substâncias químicas específicas para diversas finalidades, como proteção 
contra corrosão ou retardamento de chamadas. A concentração de cada material pode ser 
micro ou macroscópica e a extração de cada um deles exige procedimentos diferenciados. 
Dessa forma, a separação dos REE para processamento e eventual reciclagem é complexa e 
de alto custo, quando comparada ao recolhimento e tratamento de resíduos como latas de 
alumínio e plásticos.  

Conforme citado anteriormente, alguns REE têm em sua composição metais pesados como 
alumínio, arsênio, cádmio, bário, cobre, chumbo, mercúrio, cromo, que são elementos tóxicos, 
que favorecem dois tipos de riscos potenciais:  

 Contaminação das pessoas que manipulam os REE: Em função da presença de metais 
pesados e outros elementos, tanto o consumidor que mantém e utiliza equipamento 
antigo em casa, como as pessoas envolvidas com a coleta, triagem, descaracterização 
e reciclagem dos equipamentos estão sujeitas a contaminação. Para reduzir o risco de 
contaminação, toda a manipulação e processamento devem ser realizados com os 
devidos equipamentos de proteção pessoal. 

 Contaminação do meio ambiente: Os REE não devem ser depositados diretamente na 
natureza ou junto dos resíduos orgânicos, em aterros sanitários e lixões, uma vez que 
o contato dos metais pesados com o chorume incorre em lixiviação destes devido ao 
caráter ácido (baixo pH) do chorume resultante do processo de degradação anaeróbia 
da matéria orgânica. Ao penetrar no solo em lixões, o lixiviado com metais pode 
contaminar lençóis subterrâneos ou acumular-se em seres vivos, com consequências 
negativas para o ambiente como um todo. No aterro, o chorume é drenado e 
encaminhado para tratamento, onde, normalmente, não há remoção dos metais 
pesados. Este material pode ser lançado no corpo receptor de chorume tratado e 
impactar o ecossistema aquático. 

De acordo com o Monitoramento Global de Resíduos Eletrônicos (Global E-waste Monitor) da 
International Telecommunication Union (ITU, 2017), em 2016, o Brasil foi o maior gerador de 
REE da América Latina, com uma geração de 1.500.000 toneladas. Por outro lado, o Brasil 
não possui estatísticas padronizadas nem políticas de abrangência nacional para o manejo 
desse tipo de resíduo. Sem um sistema estruturado que receba esses resíduos, grande parte 
dos REE acaba sendo destinada ao mercado informal, com todas as complicações que isso 
acarreta. 
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Segundo a ABDI (2013), parte dos REE é absorvido para o reuso, que na maioria das vezes 
é operado por agentes alheios à questão ambiental. Já o material inservível para reuso, acaba 
sendo destinado para um mercado marcado pela irresponsabilidade, onde grandes volumes 
de REE são manipulados sem o devido treinamento e a utilização de equipamentos de 
segurança, em locais não licenciados, ou seja, ignorando as medidas necessárias para a 
redução dos riscos à saúde do “trabalhador” e de contaminação ambiental. 

Ainda, de acordo com a ABDI (2013), há registro de disposição de resíduos inservíveis junto 
aos resíduos comuns, quando não ocorre “incineração” sem controle de emissões de 
poluentes. Há casos também em que os REE são triturados e exportados de maneira ilegal 
para países sem regulamentação e fiscalização sobre o gerenciamento desses resíduos.  

No Brasil, a Resolução CONAMA n° 257/1999 atribuiu a responsabilidade do 
acondicionamento, coleta, transporte disposição final de pilhas e baterias aos comerciantes, 
fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência técnica, visando impedir o 
descarte dos REE, em sua maioria perigosos, junto com os resíduos domiciliares. 

Na Região Metropolitana da Grande São Luís, existem apenas duas (02) empresas 
certificadas para recebimento e destino final dos resíduos eletrônicos, as quais: Ciclo 
Ambiental e GRD (Gervas Reciclagem Digital) – Gestão de Resíduos Tecnológicos, para as 
quais serão detalhadas as informações ao longo deste item. 

Cita-se ainda o Ecocemar, já abordado no item 3.5.3.8 sobre gerenciamento de resíduos 
recicláveis. O projeto também contempla a entrega dos resíduos eletrônicos, porém, para 
estes resíduos não são gerados bônus ou abatimentos na conta de energia elétrica, o que 
desmotiva a população a fazer a entrega dos REE.  

Destaca-se que uma parcela dos REE gerados em São Luís está sendo entregue nos 
Ecopontos da Prefeitura de São Luís, que são destinados às cooperativas ASCAMAR e à 
COOPRESL. Esta última informou coletar cerca de nove (09) toneladas de resíduos 
eletrônicos por mês, oriundas dos ecopontos e, principalmente, dos órgãos públicos. 

Além disso, observou-se na caracterização da cadeia de reciclagem que uma parcela de 
resíduos eletroeletrônicos gerados nos municípios do continente é coletada pelos sucateiros 
e enviados para São Luís.  

 Ciclo Ambiental 

A Ciclo Ambiental, antigamente MA Recycle, é uma empresa localizada no município de 
Raposa, que atua no segmento de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, pilhas, 
baterias e lâmpadas fluorescentes, dentre outros resíduos.  

Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, a Ciclo Ambiental atua na coleta de resíduos de 
logística reversa provenientes dos grandes geradores privados e órgãos públicos de São Luís. 
A empresa oferece dois serviços para os clientes: 

 Descaracterização dos resíduos: é feita a desmontagem dos resíduos eletroeletrônicos, 
a retirada das logomarcas dos fabricantes ou de empresas/órgãos públicos de origem 
dos equipamentos coletados com devolução das logomarcas para os clientes. Os 
resíduos são separados e destinados para empresas no país, bem como para uma 
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empresa localizada na Bélgica, que promove a recuperação de metais preciosos das 
placas e componentes eletrônicos;  
  

 Rastreabilidade: serviço em que a empresa emite um certificado de destinação correta 
de cada tipo de resíduo extraído dos equipamentos eletrônicos, além de atualizar o 
cliente (on line) do trânsito dos resíduos. 

A Figura 3.336 e a Figura 3.337 apresentam um ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos 
da Ciclo Ambiental, localizado na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA). 
Durante a visita na sede da empresa, constatou-se que os equipamentos de informática 
predominam entre os REE coletados (Figura 3.338).  

  
Figura 3.336 e Figura 3.337 – Ponto de entrega de resíduos eletroeletrônicos para a empresa Ciclo Ambiental 
(antiga MA Recycle), instalado na FIEMA, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.338 e Figura 3.339 – Resíduos eletroeletrônicos na sede da empresa Ciclo Ambiental, em Raposa.  
Fonte: FLORAM (2018). 

 GRD – Gestão de Resíduos Sólidos 

Em São Luís, há atuação da empresa GRD (Gervas Reciclagem Digital) – Gestão de Resíduos 
Sólidos Ltda., que foi criada em 2012 com sede na Cidade Operária, com o intuito de 
reaproveitar os resíduos eletrônicos gerados e acumulados por empresas localizadas na 
RMGSL.  
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A empresa compra computadores, impressoras, monitores, eletroeletrônicos, placas de 
telefonia, placas de computadores como placas-mãe, de rede, de vídeo, de áudio e fax 
modem, além de sobras industriais, celulares, baterias, estabilizadores e no-breaks.  

A própria GRD retira os materiais no local de origem, independente no estado de uso em que 
estiverem, seja como sucata, obsoletos, usados, semi-novos e de ponta de estoque. Qualquer 
pessoa também pode encaminhar seus resíduos eletrônicos à sede da GRD Gestão de 
Resíduos Sólidos, na Avenida Norte Interna, S/N Cidade Operária, São Luís.  

Portanto, a empresa recebe doação ou realiza compra de equipamentos obsoletos ou 
quebrados e sobras de processos industriais, principalmente de empresas de médio e grande 
porte, uma vez que os usuários de pequeno porte não se preocupam em procurar locais 
adequados para o descarte, obviamente não sendo os únicos responsáveis por isso, uma vez 
que há pouca divulgação da atuação de empresas e poucos pontos para entrega de resíduos 
eletroeletrônicos na cidade. 

Segundo AMORIM et al., (2013), a GRD aliou-se a uma empresa que já tem um trabalho 
consolidado no recebimento de recicláveis em São Luís, o que possibilitou a ampliação de 
suas operações, passando a coletar resíduos recicláveis em uma instituição de ensino 
superior particular e em outros três locais de São Luís, com instalações de quatro urnas 
coletoras para entrega de aparelhos celulares, baterias e outros dispositivos eletrônicos. 

Ainda no estudo realizado por AMORIM et al., (2013) foi verificado que os REE, após 
coletados, são transportados para a sede da GRD, onde é feita a separação do material com 
foco principal em computadores, que são desmontados e todos os seus componentes são 
separados, tais como: placa-mãe, HD, placas de vídeo, placas de som, processador, fonte e 
memórias.  

Em entrevista com o responsável pela GRD, foi informado que a empresa coleta mensalmente 
vinte (20) toneladas de REE, sendo que as impressoras são os resíduos mais coletados.  

Após a desmontagem, os resíduos eletrônicos provenientes de computadores são 
encaminhados para empresas parceiras da GRD que realizam o transporte e destinam para 
empresas de reciclagem e logística reversa, localizadas na Região Sudeste do país. Estas 
segregam as partes recicláveis dos componentes das placas, das quais retiram metais e 
direcionam para empresas localizadas em outros países, como Bélgica, China e Alemanha, 
que possuem tecnologias para extração de metais e outros componentes. 

3.5.7.3. Pilhas e baterias 

A Resolução CONAMA n° 401/2008 estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional além dos critérios e 
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.  

Segundo a resolução citada, os fabricantes nacionais e os importadores de pilhas e baterias 
têm uma série de responsabilidades, devendo promover as seguintes medidas: 

 Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras dos Recursos Ambientais (CTF);  



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         317 

 

 Apresentar, anualmente, ao IBAMA laudo físico-químico de composição, emitido por 
laboratório acreditado junto ao Instituto Nacional de Metrologia e de Normatização 
(INMETRO); e 

 Apresentar ao órgão ambiental competente plano de gerenciamento de pilhas e 
baterias, que contemple a destinação ambientalmente adequada.  

Além disso, os fabricantes e importadores de produtos que incorporem pilhas e baterias 
devem informar aos consumidores sobre como proceder quanto ao manejo destes produtos 
após a sua utilização, possibilitando a segregação e a destinação corretas dos aparelhos 
eletrônicos. Já os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias devem disponibilizar pontos 
de recolhimento adequados. 

A Instrução Normativa do IBAMA n° 8/2012 institui, para fabricantes nacionais e importadores, 
os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e 
baterias ou de produtos que as incorporem. 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) criou em 2010 o 
“Programa ABINEE Recebe Pilhas”, que é uma iniciativa conjunta de fabricantes e 
importadores de pilhas e baterias portáteis, voltada para a coleta e destinação final de pilhas 
e baterias de consumidores domésticos (ABINEE, 2017).  

Conforme dados da ABINEE, no estado do Maranhão o programa teve início em setembro de 
2017 sendo, portanto, uma iniciativa recente. Atualmente há nove (09) pontos cadastrados 
para a coleta de pilhas e baterias, sendo oito (08) em São Luís e um (01) no município de 
Imperatriz, localizado fora da RMGSL. O Quadro 3.73 elenca os pontos cadastrados em São 
Luís para coleta de pilhas e baterias.  

Quadro 3.73 – Pontos de coleta de pilhas e baterias no município de São Luís. 
Nome Fantasia Endereço Bairro 

Atacadão São Luís Avenida Jeronimo de Albuquerque 
Maranhão,160 Bequimão 

Centro Elétrico – Cohama Avenida Daniel de La Touche,16 Cohama 
Centro Elétrico - Jardim São Cristóvão Avenida Guajajaras,416 Jardim São Cristóvão 
Centro Elétrico - São Francisco Avenida Castelo Branco, 621, Ed. Gonçalves São Francisco 
Hiper Bompreço Avenida Euclides Figueiredo, 1000 Calhau 
Philips - A de Oliveira Neto Rua São Pantaleão, 923 Centro 
Sertemar Eletrônica Ltda - At Panasonic Rua das Cajazeiras, 446 Centro 
Tim Celular - São Luís Avenida Colares Moreira, 440 São Francisco 
Fonte: ABINEE (2017). 

Em visita aos pontos de entrega de pilhas do Centro Elétrico, em São Luís ((Figura 3.340), os 
responsáveis informaram que as pilhas e baterias coletadas no programa são enviadas para 
a ABINEE, em São Paulo, e a logística de transporte é feita pela empresa GMEC LOG. Sobre 
as quantidades mensais coletadas, estima-se que apenas oito (08) quilos por mês estão sendo 
entregues pelos usuários, o que é muito pouco, demonstrando que esta iniciativa precisa ser 
melhor divulgada. 
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Figura 3.340 – Coletor de pilhas em lojas da rede Centro Elétrico, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Por conseguinte, nota-se que as iniciativas de logística reversa de pilhas existentes na 
RMGSL são isoladas e feitas por empresas privadas, ainda que no contexto de um programa 
nacional. Porém, não foram registradas ações do poder público referentes à implementação 
de um sistema de logística reversa de pilhas e baterias, nem de divulgação dos pontos de 
entrega de pilhas e baterias.  

Além dos pontos oficiais da ABINEE, destaca-se nos municípios da Ilha de Maranhão, a 
atuação das empresas Ciclo Ambiental e GRD – Gestão de Resíduos Sólidos, já apresentadas 
no item 5.2.7.3, que trata dos resíduos eletroeletrônicos. Entretanto, nos municípios do 
continente não foram observadas inciativas significativas de logística reversa de pilhas e 
baterias.  

Na visão da responsável pela empresa Ciclo Ambiental, que trabalha há alguns anos com a 
coleta de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes na Ilha de Maranhão, a logística reversa 
não está acontecendo conforme previsto na PNRS, pois há pouco envolvimento do poder 
público e baixa participação popular na destinação correta das pilhas e baterias e demais 
resíduos.  

Em 2016, a GRD – Gestão de Resíduos Sólidos, coletava mensalmente cerca de 750 kg de 
pilhas, baterias e aparelhos celulares (OMEGA, 2016) e destinava para empresas localizadas 
no estado de São Paulo. No Brasil, a descontaminação de pilhas e baterias, bem como de 
resíduos eletrônicos é realizada pela Suzanking, em São Paulo. 

3.5.7.4. Lâmpadas fluorescentes 

O descarte indiscriminado das lâmpadas fluorescentes em terrenos baldios, fundo de vales, 
lixões, aterros de inertes e aterros sanitários podem acarretar diversos problemas ambientais 
e de saúde, decorrentes de presença de metais tóxicos em sua composição.   

Assim, a partir da publicação da PNRS, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) convocou 
representantes do setor de fabricação, comercialização e distribuição de lâmpadas de vapor 
de mercúrio para apresentação de uma proposta de acordo setorial.  



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         319 

 

Portanto, em 2014, firmou-se o Acordo Setorial para Implementação do Sistema de Logística 
Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista. Este 
acordo foi publicado no Diário Oficial da União, em 2015 (RECICLUS, 2017). 

A fim de cumprir os termos estabelecidos no Acordo Setorial, foi idealizada a Associação 
Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (RECICLUS), uma 
associação sem fins lucrativos, criada pelos principais produtores e importadores de 
lâmpadas, para atuar como entidade gestora do processo de logística reversa, a partir de um 
modelo de operação autossustentável e que já está sendo colocado em prática (RECICLUS, 
2017). 

Conforme o Acordo Setorial, para o estado do Maranhão estão previstos a instalação de 
cinquenta e seis (56) pontos de entrega de lâmpadas fluorescentes, contemplando trinta e 
quatro (34) pontos em São Luís e um (01) ponto no município de São José de Ribamar 
(Quadro 3.74). Segundo a ABILUMI (2017), em 2017, foram instalados três (03) pontos de 
entrega de lâmpadas no Maranhão, todos localizados em São Luís.  

Quadro 3.74 – Previsão de instalação de pontos de entrega de 
lâmpadas fluorescentes em municípios da RMGSL. 

Município Cronograma de 
instalação 

N° estimado de pontos de 
entrega de lâmpadas 

São José de Ribamar Ano 5 1 
São Luís Ano 1 34 

Total 35 
Fonte: SNIR (2017).  

Na RMGSL, observou-se dispositivos de coleta de lâmpadas nas lojas do Centro Elétrico 
(Figura 3.341).  

  
Figura 3.341 – Ponto de coleta de lâmpada fluorescentes em lojas do Centro Elétrico, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em relação à descaracterização de lâmpadas pós-consumo, verificou-se que há duas 
empresas oferecendo este serviço: a Ciclo Ambiental e a JC Ambiental Reciclagem. 

A Ciclo Ambiental atende grandes geradores privados, órgãos públicos e federações de São 
Luís, tais como: Alumar, Camargo Correia, CEMAR e FIEMA, dentre outros. Segundo a 
responsável pela empresa, foi preciso focar nos grandes geradores visando a sustentabilidade 
financeira, pois quando se disponibilizou pontos de coleta de lâmpadas, pilhas, baterias e 
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resíduos eletrônicos no comércio de São Luís, as quantidades entregues pela população 
foram muito baixas e não possibilitaram aferição de lucro.  

A empresa promove a coleta e descaracterização das lâmpadas pela inserção da lâmpada 
pós-uso em um bocal acoplado a latões metálicos onde é feita a quebra do vidro, a separação 
do soquete metálico de alumínio e a separação em filtros, do pó fosfórico e do vapor de 
mercúrio (Figura 3.342 e Figura 3.343).  

  
Figura 3.342 e Figura 3.343 – Filtro e Lâmpadas fluorescentes inservíveis acondicionadas em empresa de 
logística reversa localizada em Raposa) 
Fonte: FLORAM (2018). 

Na JC Ambiental Reciclagem, instalada em São Luís, constatou-se a existência de um 
esquema similar (Figura 3.344), entretanto, como praticamente não há destinação das 
lâmpadas para a empresa, o sistema funciona eventualmente, uma vez que foram coletadas 
apenas 1.366 unidades em cerca de oito meses, ou seja, cerca de 171 lâmpadas por mês. 

 
Figura 3.344 – Sistema de descaracterização de lâmpadas de vapor de mercúrio na empresa JC Ambiental 
Reciclagem. 
Fonte: FLORAM (2018). 

É importante ressaltar que não foram observadas inciativas significativas de logística reversa 
de lâmpadas de vapor de mercúrio nos municípios do continente. 
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3.5.7.5. Embalagens de agrotóxicos e fertilizantes 

A Lei Federal n° 7.802/1989, alterada pela Lei n° 9.974/2000, exige que os agentes atuantes 
na produção agrícola do Brasil promovam o recolhimento e a destinação final das embalagens 
vazias de defensivos agrícolas.  

O estado do Maranhão também possui instrumento legal que dispõe sobre a destinação 
correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas, sendo a Lei Estadual n° 8.521/2006 
regulamentada pelo Decreto n° 23.118/2007.  

Conforme a legislação vigente, os produtores são responsáveis pela devolução das 
embalagens devidamente lavadas e inutilizadas, nos locais indicados pelos agentes de 
distribuição na nota fiscal de compra. 

Os estabelecimentos comerciais e as cooperativas, por sua vez, além de fazerem essa 
indicação, devem dispor de locais adequados para o recebimento das embalagens. Aos 
fabricantes compete promover sua destinação final adequada. Já o governo responde pela 
fiscalização, licenciamento das unidades de recebimento e pelo suporte aos fabricantes na 
promoção de ações de educação ambiental e de orientação técnica necessária ao bom 
funcionamento do sistema.  

Diante da responsabilidade do fabricante de destinar adequadamente as embalagens vazias 
e para que esse processo fosse viável, em 2001 foi criado o Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). Esta entidade é responsável por integrar 
todos os elos da cadeia e gerenciar o sistema para que ocorra a correta destinação das 
embalagens vazias de defensivos agrícolas (inpEV, 2017). 

O inpEv também responde pela gestão do Sistema Campo Limpo, do qual fazem parte mais 
de 90 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, aproximadamente 260 associações de 
distribuidores e cooperativas, nove parceiros recicladores e cinco incineradores.  

O Sistema Campo Limpo integra toda a estrutura da logística reversa das embalagens vazias 
e reúne mais de 400 unidades de recebimento, entre centrais e postos em 25 estados e no 
Distrito Federal (inpEV, 2017). As embalagens recebidas são destinadas à reciclagem (92%) 
ou à incineração (8%). O sistema conta ainda com o engajamento de milhares de agricultores 
e a participação ativa dos poderes públicos municipal, estadual e federal (inpEV, 2017). 

Em função da pequena produção agrícola na RMGSL, não há unidades de recebimento de 
embalagens vazias. Assim, as quatro (04) unidades existentes no Maranhão estão localizadas 
nos municípios de Alto Parnaíba, Anapurus, Balsas e Imperatriz.  

Além das unidades fixas de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, há o 
recebimento itinerante das embalagens. No Maranhão, a ação é desenvolvida pelo Governo 
estadual, por meio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED) e da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA), em parceria com o Sistema Campo Limpo do 
inpEV e com as prefeituras de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar 
(Figura 3.345).  
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Figura 3.345 – Ação realizada pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED) visando o retorno das 
embalagens de agrotóxicos. 
Fonte: AGED (2018). 

De acordo com a SAGRIMA (2017), estas ações contemplaram os pequenos produtores 
agrícolas das zonas rurais dos municípios supracitados, que além de realizarem a devolução 
das embalagens, receberam instruções de cuidados que devem ser tomados ao manusear 
esses defensivos agrícolas e a importância da utilização dos equipamentos de proteção. A 
Figura 3.346 evidencia as ações de recebimento itinerante de embalagens vazias.  

O recebimento itinerante tem como base o princípio das responsabilidades compartilhadas 
entre todos os elos da cadeia produtiva (agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com 
apoio do poder público) para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas. Segundo a SAGRIMA (2017), o Maranhão é o 2° estado do Nordeste com maior 
índice de destinação adequada de embalagens vazias de defensivos agrícolas.  

 
Figura 3.346 – Recebimento itinerante de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Maranhão. 
Fonte: SAGRIMA (2017). 

3.5.7.6. Óleos lubrificantes e suas embalagens 

Os óleos lubrificantes e as embalagens pós-consumo representam um risco de contaminação 
ambiental, sendo gerados em vários segmentos ou atividades dentro de uma cidade, com 
destaque para os postos de combustíveis, oficinas mecânicas, portos, aeroportos e indústrias.  
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Todos os estabelecimentos onde são realizadas revenda e troca de óleos lubrificantes devem 
prever um local reservado para armazenamento desses resíduos. Os resíduos de óleos e 
graxas devem ser devidamente armazenados, de acordo com a NBR 12.235 (ABNT, 1988), 
estando devidamente identificados.  

Conforme consta na Resolução CONAMA n° 362/2005 (alterada pela Resolução CONAMA n° 
450/2012) os produtores, importadores e revendedores de óleos são responsáveis pela coleta 
e destinação final dos resíduos de óleos e graxas. Nos locais como postos de combustíveis e 
demais estabelecimentos que trabalham com estes produtos, poderão ser instalados pontos 
de coleta para população, mediante parceria público-privada.  

De acordo com o MMA, em 2013, foram comercializados no Brasil 1.566.068.995 m³ de óleos 
lubrificantes, sendo coletados 473.566.724 m³, o que representa um índice de coleta de 
30,24% do material comercializado. 

No Maranhão, o total de óleos lubrificantes comercializados neste mesmo ano foi de 
23.044.421,10 m³, ao passo que apenas 4.705.800,00 m³ foram coletados, perfazendo 
21,73% do total comercializado, ficando abaixo da meta estabelecida para região Nordeste, 
que naquele ano foi de 28% (MMA, 2013). 

Quanto às embalagens pós-consumo de óleos lubrificantes, em 2012 foi assinado o Acordo 
Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos 
Lubrificantes. O acordo setorial tem o objetivo de garantir a destinação final ambientalmente 
adequada das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes de um litro ou menos.  

Com a publicação do Acordo Setorial no Diário Oficial em 2013, em 2014 foi criado o Instituto 
Jogue Limpo, que atua junto aos geradores das embalagens de óleos lubrificantes, como 
postos de serviços, concessionárias de veículos e comerciantes atacadistas de óleos 
lubrificantes. A atividade exercida pelo Instituto Jogue Limpo é gratuita aos geradores das 
embalagens, sendo os custos divididos entre as empresas fabricantes ou importadores 
associados.  

Portanto, desde a sua criação, o Instituto Jogue Limpo atua como o órgão oficial dos principais 
fabricantes e importadores para realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes pós-consumo. O Instituto Jogue Limpo atua em quinze (15) estados brasileiros, 
além do Distrito Federal, com meta para expansão de atendimento nos estados da região 
Norte e nos estados do Maranhão e Piauí (INSTITUTO JOGUE LIMPO, 2017). 

Assim, no Maranhão ainda não há atuação do Instituto Jogue Limpo para coleta das 
embalagens usadas de óleos lubrificantes. Consequentemente, os municípios da RMGSL 
carecem de iniciativas voltadas para a logística reversa destes tipos de embalagens, sendo 
imprescindível que as metas do Acordo Setorial sejam atendidas, de modo que o programa 
alcance todos os estados brasileiros e que haja obrigatoriedade da adesão dos 
empreendimentos geradores de embalagens contaminadas ao programa desenvolvido pelo 
Instituto Jogue Limpo, a fim de gerar benefícios econômicos e ambientais para o estado do 
Maranhão. 

Diante deste cenário, fica claro que a maior parte das embalagens de óleos lubrificantes 
geradas na RMGSL tem destinação final inadequada, provavelmente sendo dispostas em 
lixões ou outras áreas de disposição inadequadas. Contudo, uma parcela destas embalagens 
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é encaminhada para o aterro industrial Classe I (Resíduos Perigosos) da CGA Titara (Figura 
3.347), embora não existam informações sobre o volume coletado e disposto nesta unidade. 

 
Figura 3.347 – Embalagens de óleos lubrificantes dispostas no aterro de resíduos perigosos (Classe I) da CGA 
Titara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.8. Resíduos Sólidos de Mineração 

3.5.8.1. Definição e origem 

O processo de extração de minerais gera impactos ambientais, de maior ou menor magnitude, 
em função do mineral que está sendo explorado, do processo de extração e do tamanho da 
lavra. Estes impactos estão associados à geração de resíduos sólidos, semissólidos e 
líquidos. 

Segundo BOSCOV GIMENEZ (2008), a mineração é um segmento da economia que contribui 
expressivamente para o desenvolvimento do Brasil. Contudo, tanto a lavra como o 
beneficiamento de minérios geram grandes quantidades de resíduos e rejeitos, que devem 
ser tratados e/ou dispostos adequadamente para minimizar o impacto ambiental negativo. 

Os principais tipos de resíduos produzidos pelas atividades mineradoras são os estéreis e os 
rejeitos, estes últimos gerados no caso de extração de minerais metálicos. 

Os estéreis são gerados nas atividades de decapeamento e extração (lavra da mina), ou seja, 
são os materiais escavados e retirados para atingir os veios do minério, normalmente não 
sendo considerados resíduos perigosos. São materiais sem valor econômico e que 
geralmente são dispostos em pilhas conhecidas como pilhas de estéril (BOSCOV GIMENEZ, 
2008). 

Já os rejeitos são resíduos originados nos processos de beneficiamento dos minérios, que 
têm as seguintes finalidades: 

 Regularizar o tamanho dos fragmentos; 

 Remover minerais associados sem valor econômico;  

 Aumentar a qualidade, pureza ou teor do produto final. 
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BOSCOV GIMENEZ (2008) destaca ainda que existem diversos procedimentos realizados, 
variando em função do tipo e da qualidade do minério, tais como: britagem (fragmentação), 
moagem (pulverização), peneiramento (classificação) e concentração (por densidade, 
separação magnética, separação eletrostática, ciclonagem, aglomeração, flotação, lavagem, 
secagem, pirólise, calcinação).  

Os rejeitos são normalmente compostos de partículas provenientes da rocha, de água e de 
outras substâncias adicionadas no processo de beneficiamento, como ácidos e metais, 
portanto, são perigosos e contaminantes. Em função dos elevados volumes gerados na 
mineração de metais, geralmente, os rejeitos são depositados na superfície do terreno, em 
barragens ou diques, devidamente impermeabilizados, para evitar que os percolados atinjam 
e poluam o subsolo e o lençol freático e que os materiais particulados causem assoreamento 
de cursos de água. Estas barragens são conhecidas na mineração como de barragens de 
rejeitos (BOSCOV GIMENEZ, 2008). 

Entretanto, a geração de rejeitos está mais associada ao beneficiamento de minerais 
metálicos. Em 2015, os minerais metálicos tiveram uma participação de 2% no PIB industrial 
do Maranhão (CNI, 2018). De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro das principais 
substâncias metálicas (DNPM, 2016), em 2015, o estado do Maranhão comercializou R$ 
161.363.196 de produtos minerais, o que representa 0,26% da produção brasileira 
comercializada, ocupando a décima posição no ranking nacional.  

Predomina no Maranhão a produção de ouro, especificamente no município de Godofredo 
Viana, que não integra a RMGSL e alumina, ou óxido de alumínio (Al2O3) nas atividades da 
Alumar, em São Luís.   

Ainda de acordo com dados do Anuário Mineral Brasileiro das principais substâncias 
metálicas, em 2015, o Maranhão registrou 165 autorizações para pesquisa de minerais 
metálicos, nenhuma concessão de lavra nem permissões de lavra garimpeira (DNPM, 2016).  

3.5.8.2. Desenvolvimento da mineração na RMGSL 

Na RMGSL a extração, transporte, e/ou beneficiamento de minerais metálicos está associada 
às atividades da ALUMAR e da VALE, que possuem terminais portuários de uso privado para 
escoamento da produção de minérios para países da Europa e da Ásia, principalmente. 

O Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) é o responsável pelo beneficiamento da 
bauxita para a produção de alumina (Al2O3), em São Luís, enquanto as atividades da VALE 
são o transporte ferroviário e exportação, via portuária, do minério de ferro extraído em 
Carajás, no Pará.  

Excetuando-se as duas empresas de grande porte, o restante da extração de minérios na 
RMGSL é de minerais não metálicos, tais como areia, argila (cerâmica vermelha), brita e 
calcário, visando atender o segmento da construção civil (SEINC, 2018).  

Nos municípios de Bacabeira e Rosário desenvolve-se a mineração do granito e a sua 
britagem, para uso na construção civil e em leitos ferroviários, sendo que neste último se 
destaca a extração de argila para a produção de tijolos, telha canal, telha colonial, blocos 
cerâmicos e lajotas. A capital do estado, São Luís, se destaca na extração de areia, com 
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produção estimada em cinco (05) milhões de toneladas ao ano (SEINC, 2018), atividade 
também presente no leito do rio Munim.  

3.5.8.3. Legislação estadual sobre mineração 

As atividades de mineração são regidas pelo Código de Proteção do Meio Ambiente do Estado 
do Maranhão, que é regulamentado pelo Decreto n° 13.494 de 12 de novembro de 1993. 
Nesse código, destacam-se os artigos 90, 93, 95, 96 e 97, presentes no Capítulo III (do solo, 
da fauna e da flora) – Seção VI (dos recursos minerais), que dizem: 

“Art. 90 – Para fins de exploração de atividades minerárias, não poderão 
ser outorgados títulos de extração mineral sem a obtenção prévia, por 
parte do empreendedor, de licença pelo órgão ambiental estadual, após 
apresentação e exame do estudo de Impacto Ambiental e relatório de 
Impacto Ambiental. 

Art. 93 – A lavra garimpeira dependerá de prévio licenciamento do órgão 
estadual competente, precedido de estudo de impacto ambiental e 
respectivo RIMA. 

Art. 95 – Todos os empreendimentos que se destinem à exploração de 
recursos minerais deverão, quando da apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
submeter à aprovação do órgão ambiental estadual plano de recuperação 
da área degradada. 

Parágrafo Único – Para os empreendimentos já existentes deverá ser 
apresentado ao órgão ambiental, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da publicação do presente decreto, o plano de 
recuperação da área degradada. 

Art. 96 – Para os efeitos deste decreto, são considerados processos 
resultantes dos danos ao meio ambiente, os que perdem ou reduzem 
algumas de suas propriedades ou qualidades, isto é, a propriedade 
produtiva dos recursos ambientais. 

Art. 97 – A recuperação da área degradada deverá ter por objetivo o 
retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo com o 
plano preestabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma 
estabilidade do meio ambiente. 

A seguir apresenta-se a caracterização de algumas mineradoras instaladas na RMGSL. 

3.5.8.4. Caracterização das mineradoras instaladas na RMGSL 

Inicialmente será apresentada a caracterização das atividades do Consórcio de Alumínio do 
Maranhão (ALUMAR) e da Vale S.A. Posteriormente, das demais empresas existentes na 
RMGSL. 

Para o diagnóstico das duas principais empresas do segmento da mineração estabeleceram-
se contatos com funcionários dos setores de Meio Ambiente da Alumar e da Vale, objetivando 
a realização de visitas técnicas para caracterizar in loco o gerenciamento de resíduos.  

Desta forma, após uma reunião entre a equipe da Floram e funcionários da Vale, a pedido 
destes, a AGEM enviou ofício solicitando uma visita técnica e informações sobre o 
gerenciamento de resíduos. Entretanto, a visita não ocorreu e os dados não foram 
disponibilizados, mas foi disponibilizada uma cópia do Programa de Gestão de Resíduos 
Sólidos aplicado ao Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM) e à Estrada de Ferro Carajás 
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(EFC) que, de fato, apresenta a estrutura de gerenciamento de resíduos e as 
responsabilidades.  

No caso da ALUMAR, apesar de não ter sido realizada visita técnica, foram obtidos, na internet 
e por meio de terceiros, documentos oficiais publicados pela empresa sobre gerenciamento 
de resíduos. 

Em função do porte e importância destes empreendimentos há uma maior fiscalização por 
parte dos órgãos ambientais e, mesmo de parcela da população, sobre as atividades da 
Alumar e da Vale, que exige um gerenciamento diferenciado dos resíduos. 

 Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) 

O consórcio ALUMAR é formado pelas empresas Alcoa Alumínio S.A., South 32 e Rio Tinto 
Alcan, fazendo com que este seja um dos maiores complexos de produção de alumina (Al2O3) 
do mundo, empregando muitos maranhenses residentes na RMGSL. 

Até fevereiro de 2015, a unidade de mineração e industrial também produzia alumínio primário, 
mas interrompeu a produção deste metal em março, gerando 650 demissões (ALMEIDA, 
2016). 

O escoamento da alumina, bem como o carregamento de matérias-primas para a produção 
da alumina (Al2O3) se dão pelo Terminal Portuário Privativo (TUP) da ALUMAR, localizado na 
confluência do Estreito dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros, na Baía de São Marcos, 
distante aproximadamente 10km do porto do Itaqui.  

Neste porto acontece a descarga das matérias-primas e dos insumos usados na produção do 
Alumínio, que são: bauxita, carvão mineral, soda-cáustica, óleo combustível, coque e piche. 
A operação de embarque da alumina também é realizada no porto TUP. 

O Quadro 3.75 apresenta a movimentação de cargas e navios no terminal durante os anos de 
2011 a 2013, quando ainda se produzia alumínio. Em 2016, após a produção exclusiva de 
alumina (Al2O3) o porto passou a receber anualmente cerca de 300 navios graneleiros, com 
capacidade máxima de 76.000 toneladas 

Quadro 3.75 – Movimentação de cargas e navios no terminal de uso privado da Alumar. 

Produtos 
2011 2012 2013 

Carga (t) Navios Carga (t) Navios Carga (t) Navios 
Bauxita 8.718.931 195 8.682.904 176 8.605.807 163 
Soda Cáustica 622.759 18 588.375 17 560.091 15 
Carvão 422.317 13 464.103 12 388.576 10 
Coque 180.374 19 155.994 14 138.714 13 
Piche 41.147 9 36.473 8 31.008 7 
Óleo Combustível 228.174 17 245.806 18 245.689 19 
Alumina 2.498.633 84 2.602.195 80 2.890.166 80 
Total 12.712.335 355 12.775.850 325 12.860.050 307 

Fonte: ALMEIDA (2016). 

Em relação ao gerenciamento de resíduos, os dados apresentados foram extraídos do 
Inventário de Resíduos Sólidos Industriais da ALUMAR, referente ao ano de 2015, que 
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apresenta informações referentes à geração, características, armazenamento, tratamento, 
reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos gerados no complexo 
industrial. 

Em 2015, a produção anual de alumina foi de 3.661.144,00 toneladas e a de alumínio 
correspondeu a 34.826,28 toneladas. No Anexo VI, é apresentado um quadro com todas as 
etapas de beneficiamento do minério, bem como a respectiva geração de resíduos. 

 Vale S.A. 

A Vale S.A escoa anualmente mais de 120 milhões de toneladas de minério de ferro e 
transporta 350 mil passageiros por meio da Estrada de Ferro Carajás (EF-315), que possui 
972 km de extensão, interligando o Porto da Ponta da Madeira, em São Luís ao município de 
Parauapebas, no estado do Pará (VALE, 2018a). 

Em reunião com funcionários da Vale S.A, foi disponibilizada uma cópia do Programa de 
Gestão de Resíduos Sólidos aplicados ao Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM) e à 
Estrada de Ferro Carajás (EFC).  

Este documento caracteriza-se por estabelecer as responsabilidades e apresentar a 
sistematização das ações que são adotadas na gestão de resíduos, além das estruturas 
existentes para sua implementação. Portanto, não se trata do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos nem do inventário de resíduos, com informações sobre a origem, tipo e quantidade 
de resíduos gerados ao longo do tempo. 

 Estruturas para o gerenciamento de resíduos  

Dentre os locais onde ocorre o gerenciamento de resíduos gerados na operação da Vale, 
destacam-se: 

 Centrais de Materiais Descartados (CMD):  

São áreas para onde são direcionados todos os resíduos gerados na operação da Vale, com 
a finalidade de concentrar os resíduos em apenas um local e retirá-los da área operacional, 
permitindo melhor controle no acondicionamento. Nas CMD, os resíduos podem ser 
armazenados no pátio ou galpão, de acordo com a sua classificação. 

Portanto, uma CMD é uma área na qual se concentram todos os resíduos gerados na 
operação da Vale sendo, consequentemente, o local de origem para a destinação interna e/ou 
externa dos resíduos. 

A única exceção são os resíduos provenientes de navios terceiros, que não podem ser 
destinados nas CMD, sendo dos armadores dos navios que atracam no TPPM a 
responsabilidade pela retirada, transporte e destinação dos resíduos dos navios, tais 
atividades devem ser realizadas apenas por empresas homologadas pela Vale. 

A única CMD instalada dentro dos municípios da RMGSL localiza-se em São Luís, dentro do 
Terminal Portuário Ponta da Madeira, chamada de CMD Nordeste. 
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Os resíduos segregados nesta CMD têm destinos diferentes, alguns são comercializados e 
outros doados. Por exemplo, todo o resíduo de madeira é doado através de documento formal 
para controle interno, para a Cooperativa de Reciclagem da Vila Maranhão (COOPVILA). 

 Depósitos Intermediários de Resíduos (DIR) 

São áreas cobertas, com finalidade de estocar temporariamente os resíduos até a sua coleta 
e destinação ao CMD.  

 Praças de resíduos 

São locais cobertos maiores que os DIRs, dotados de caçambas estacionárias, com 
responsabilidade da própria área geradora de resíduos.  

 Aterro de resíduos inertes 

Os resíduos inertes, ou seja, resíduos da construção civil Classe A, são destinados em aterro 
próprio, localizado próximo à Vila Maranhão (Figura 3.348). 

 
Figura 3.348 – Aterro de inertes da Vale. 
Fonte: Google Earth. 

 Responsabilidades na gestão e gerenciamento de resíduos  

De acordo com o documento disponibilizado pela Vale (Programa de Gestão de Resíduos 
Sólidos aplicados ao Terminal Portuário Ponta da Madeira e à Estrada de Ferro Carajás), as 
áreas geradoras de resíduos são responsáveis por analisar sua geração mensal de resíduos, 
enquanto a Gerência de Operações de Armazém e Centrais de Materiais Descartados é 
responsável pela coleta, transporte, pesagem, armazenamento centralizado e disposição final. 
Além disso, esta gerência deve registrar os dados e manter a rastreabilidade dos resíduos. 

A Gerência de Segurança Saúde e Meio Ambiente (SSMA) é responsável por realizar análise 
crítica dos indicadores de resíduos, bem como analisar e reportar o Inventário de Resíduos 
ao órgão de controle ambiental, SEMA. Já a área corporativa de Meio Ambiente é responsável 
por analisar e divulgar os indicadores de desempenho de gestão de resíduos da Vale. 

 Gerenciamento de resíduos  

De acordo com o Programa de Gestão dos Resíduos, todos os resíduos devem ser 
segregados na fonte geradora e devidamente identificados. 
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O transporte interno dos resíduos só pode ser realizado após solicitação por meio de abertura 
de Manifesto Interno de Descartados (MID). 

Já o transporte externo de resíduos necessita de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), 
conforme modelo da NBR 13.221 que, para os resíduos perigosos, deverá ser acompanhada 
de cópia da Ficha de Emergência do Resíduo. 

As possibilidades de destinação final de resíduos previstas no Programa de Gestão dos 
Resíduos, incluem: 

 Reutilização; 

 Rerrefino; 

 Reciclagem/Reprocessamento; 

 Reaproveitamento energético; 

 Recuperação (ou uso como combustível); 

 Co-processamento; 

 Blendagem; 

 Incineração; 

 Decomposição térmica; 

 Esterilização; 

 Encapsulamento; 

 Aterro interno; 

 Aterro externo; 

 Logística reversa. 

A Vale voltará a operar a usina de pelotização no último trimestre de 2018. No processo de 
formação de pellets são gerados pó e os finos que são aglomerados, que passam por um 
sistema de controle de emissão de particulados composto por precipitadores eletrostáticos. 

 Demais empresas da mineração 

Para as demais atividades de mineração, buscou-se junto aos órgãos ambientais municipais 
e à SEMA, as licenças de operação das empresas bem como os respectivos planos de 
gerenciamento de resíduos, também apresentados neste item. 

Cabe destacar que existe um termo de cooperação técnica celebrado entre o estado do 
Maranhão e o município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Luís (SEMMAM), respectivamente, publicado no Diário Oficial da União, em 10 de março de 
2008. O objeto do referido termo é o estabelecimento de condições de cooperação técnica, 
institucional e administrativa entre as partes, visando à descentralização das ações de 
cadastro, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades passíveis de 
licenciamento ambiental e causadoras de impacto ambiental local no município de São Luís 
para serem executadas pela SEMMAM.  
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Assim, a SEMMAM é o órgão competente para expedir a licença de operação ambiental e 
fiscalizar as atividades mineradoras desenvolvidas dentro do território de São Luís. Como a 
Secretaria citada não possui banco de dados eletrônicos, não foi possível elencar as 
respectivas mineradoras com licenças de operação. 

Por outro lado, ainda há processos de licenciamento ambiental de mineradoras instaladas em 
São Luís, que foram realizados pela SEMA. O Quadro 3.76 apresenta a relação das empresas 
do segmento de mineração situadas na RMGSL com licença ambiental. 

Quadro 3.76 – Empresas do segmento da mineração com licença ambiental na SEMA. 
Nome ou Razão Social da 

Empresa Atividade desenvolvida Município Tipo de 
Licença 

Data de 
Validade 

GRC Britagem Ltda 
Britamento de pedras, 

exceto associado à 
extração 

São Luís LO 22/04/2018 

Mineração Maracanã Ltda Extração de areia São Luís LO 04/12/2017 
Porto da Casca Mineração e 
Transporte Ltda Extração de areia e seixo Presidente Juscelino LI 31/10/2016 

Serveng Civilsan Empresas 
Associadas de Engenharia Extração de rocha para brita Rosário Renovação de 

LO - 
Fonte: SEMA (2018). LO: Licença de operação. LI: Licença de Instalação. 

Observa-se no Quadro 3.76 que há três (03) empresas com licença de operação para atuação 
na RMGSL, duas (02) em São Luís e uma (01) em Rosário, caracterizadas a seguir, com base 
nos documentos enviados pela SEMA sob a ótica da geração e do gerenciamento de resíduos 
sólidos. 

 GRC Britagem Ltda.  

A empresa GRC Britagem atua no bairro São Cristóvão, em São Luís, realizando o britamento 
de pedras. A Figura 3.349 apresenta o britador empregado. 

 
Figura 3.349 – Britador da empresa GRC Britagem, em São Luís. 
Fonte: SEMA (2017) 

De acordo com o Relatório de Desempenho Ambiental e Relatório de Cumprimento de 
Condicionantes, os rejeitos da atividade são dispostos em local determinado e reutilizados no 
próprio empreendimento. 
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 Mineração Maracanã Ltda. 

A empresa Mineração Maracanã atua no Distrito Industrial de São Luís (DISAL) realizando a 
extração de areia, saibro e laterita como materiais agregados para a construção civil.  Para a 
caracterização da empresa utilizou-se um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) elaborado em 2017, que inclui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Mineração (PGRSM) que atendeu à Norma Reguladora de Mineração (NMR) 19 – que trata 
da Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos. De acordo com o referido PRAD, na atividade 
de extração de agregados para a construção civil, os principais impactos ambientais são 
decorrentes dos processos erosivos. 

A lavra da Mineração Maracanã é feita principalmente por dragagem em cava inundada, 
método que prevê o transporte da polpa de minério até o pátio de estoque como início de um 
“beneficiamento” conhecido com lavagem da areia. 

O decapeamento ou limpeza da frente de lavra é a operação de retirada da camada superficial 
de estéril, no caso, o latossolo que ocorre acima do pacote de areia a ser extraída. Este 
processo é realizado gradativamente, à medida que o avanço das frentes de lavra vai 
ocorrendo, possibilitando menor impacto ambiental e melhor adequação dos serviços de 
reabilitação de áreas mineradas. O material decapeado é transportado com o apoio de 
escavadeira/retroescavadeira e caminhão basculante, sendo utilizado na fase de recuperação 
da área minerada, pela disposição em áreas já lavradas ou em cavas exauridas 

Na classificação da areia por peneiramento tem-se uma separação apenas segundo o 
tamanho geométrico das partículas, estando estas limitadas a uma superior e outra inferior. 
Portanto, a polpa de minério dragada é separada granulometricamente através de uma 
peneira tipo grelha, sendo que os materiais retidos na peneira são os agregados graúdos, 
considerados cangas ou rejeitos e denominados oversize. Os passantes na peneira são os 
agregados miúdos, sendo estes denominados undersize. Desta forma, o peneiramento resulta 
na separação dos agregados graúdos dos miúdos. 

Os resíduos da mineração são segregados da seguinte forma:  

1) horizonte A ou terra preta ou material arenoso rico em matéria orgânica;  
2) horizonte E ou saibro com laterita ou laterita ou piçarra ou cascalho; 
3) saibro;  
4) oversize ou agregado graúdo; e 
5) overflow ou fino da lavagem da areia. 

Dessa forma, um único tipo de resíduo é segregado em cinco, que são classificados como 
Classe II B (não perigosos e inertes), ou seja, não reagem em contato com a água, portanto, 
não contaminam o meio ambiente, sendo considerados apenas recursos minerais sem valor 
econômico.  

Os cinco possíveis produtos da segregação são coletados nos processos de decapeamento 
e beneficiamento, com auxílio de carregadeira ou escavadeira ou retroescavadeira, peneira e 
hidrociclone, equipamentos que tanto coletam como segregam os resíduos de mineração. O 
principal equipamento utilizado para o transporte dos resíduos de mineração é o caminhão 
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basculante, sendo que, no caso específico do fino da lavagem da areia, a transferência ocorre 
devido ao fluxo hidráulico induzido pela bomba de sucção da draga. 

Os resíduos de mineração poderão ser armazenados no pátio de estoque no formato de pilha 
ou leira de material. O pátio de estoque é uma área prevista a céu aberto, com um piso firme 
com superfície aplainada e levemente inclinado para auxiliar na drenagem da água. Já as 
pilhas de estéril não poderão ultrapassar a altura máxima de 6m (seis metros). 

O tempo de armazenamento dos resíduos será definido conforme o preenchimento da bacia 
de decantação, portanto, quando uma bacia for desativada, os resíduos presentes no pátio de 
estoque terão prioridade para a remoção, transporte e disposição. Outra possibilidade é o 
deslocamento direto para o destino final adequado, sem a necessidade da etapa de 
armazenamento.  

A reabilitação das áreas mineradas resultará no fechamento total ou parcial das áreas de cava, 
ou seja, tais áreas resultarão em terrenos aplainados, total ou parcialmente, com a 
possibilidade de lagos artificiais. Se considerarmos que os rejeitos da mineração são 
aproveitados pelo próprio empreendimento, tais resíduos sólidos tornam-se produtos 100% 
recicláveis com destinação final ambientalmente adequada. 

 Serveng Civilsan Empresas Associadas de Engenharia  

A Serveng Civilsan Empresas Associadas de Engenharia desenvolve a extração de rocha para 
brita na zona rural do município de Rosário (Figura 3.350). 

De acordo com o Relatório de Desempenho Ambiental, no PRAD do empreendimento previu-
se que as medidas mitigadoras e corretivas de impactos ambientais serão implantadas 
gradativamente, ao longo da operação do empreendimento, e, principalmente, ao final da 
operação, com a estabilização dos taludes em rocha, estabilização dos taludes das pilhas de 
estéril e revegetação com espécies nativas, desmobilização de equipamentos e demolição 
das obras civis, além da recuperação da área. 

Além disso, os resíduos sólidos classe I (perigosos) são armazenados em local específico e 
aguardam credenciamento da empresa coletora para descarte.  

  
Figura 3.350 – Disposição de estéreis e rejeitos na área da Serveng Mineração. 
Fonte: SERVENG MINERAÇÃO (2017). 
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3.5.9. Resíduos Sólidos Industriais  

Conforme a PNRS, os resíduos industriais são aqueles gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais. A origem e a geração de resíduos industriais estão diretamente 
relacionadas com cada tipologia industrial, bem como ao perfil industrial do Maranhão e à 
distribuição dessas atividades ao longo de seu espaço territorial. Assim, antes da abordagem 
dos resíduos industriais é importante apresentar, sucintamente, as atividades industriais 
desenvolvidas no estado do Maranhão. 

3.5.9.1. Desenvolvimento Industrial no Maranhão e na RMGSL 

De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 4.306 empresas industriais 
atuam no Maranhão, sendo que 72,5% são microempresas, 20,7% são pequenas empresas, 
5,7% são médias empresas e 1,1% são grandes empresas (CNI, 2018). 

Na RMGSL há apenas um distrito industrial em operação, o Distrito Industrial de São Luís 
(DISAL), uma vez que os distritos industriais de Bacabeira e São José de Ribamar estão em 
fase de projeto e o de Rosário encontra-se paralisado (Quadro 3.77). 

Quadro 3.77 – Caracterização dos distritos industriais na Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Distrito Área (ha) Vocação Lotes Status 

Bacabeira Distrito Industrial de Bacabeira 64,46 - - Em fase de 
projeto 

Rosário Distrito Industrial de Rosário 81,50 Atividades 
diversas 22 Paralisado 

São José de Ribamar Distrito Industrial de São José 
de Ribamar 7,04 - - Em fase de 

projeto 

São Luís Distrito Industrial de São Luís 18.861,04 Atividades 
diversas - Em operação 

Fonte: SEINC (2018). 

A cidade de São Luís representa o principal centro de desenvolvimento de atividades 
industriais na RMGSL, principalmente, no DISAL. As principais indústrias instaladas no distrito 
são dos ramos de metalurgia, óleos vegetais e sabão, cervejas, laticínios, carne e seus 
derivados, curtume, moveleiras e produtos cerâmicos. 

É importante destacar que a ALUMAR e a VALE, empresas que foram caracterizadas no item 
de resíduos sólidos da mineração, bem como o Porto do Itaqui, possibilitaram o 
desenvolvimento do setor industrial e empresarial na RMGSL, contribuindo com a geração de 
empregos diretos e indiretos, servindo, portanto, como indutores do desenvolvimento 
industrial, nos municípios da Ilha de Maranhão.  

3.5.9.2. Gerenciamento de Resíduos nas Indústrias 

No estudo intitulado “Industrialização e Urbanização da Região de São Luís”, a OMEGA 
selecionou cinquenta e quatro (54) indústrias e analisou o gerenciamento de resíduos nestas, 
concluindo que 70% faziam a disposição por conta própria, sendo que somente quatro 
indústrias (7,4%) promoviam o gerenciamento e destinação adequados (OMEGA, 2016). 

A fim de verificar, de forma indireta, o gerenciamento de resíduos, a Agência Executiva 
Metropolitana solicitou à SEMA e à SEMMAM a relação das indústrias localizadas em São 
Luís que possuem licença de operação, bem como os respectivos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS). Entretanto, como a Secretaria Municipal não possui banco de 
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dados eletrônicos, não foi possível elencar as respectivas mineradoras com licenças de 
operação.  

Assim, cabe destacar que a pequena quantidade de indústrias com PGRS associada ao 
resultado do diagnóstico apresentado pela OMEGA, são indicadores de que o gerenciamento 
de resíduos nas indústrias de São Luís não está em acordo com a legislação vigente. 
Ressalta-se ainda que estas atividades devem ser submetidas à fiscalização mais intensa, 
que exijam o cumprimento de aspectos legais como os PGRS e os inventários de resíduos 
sólidos.  

3.5.9.3. Tratamento e Disposição Final de Resíduos Industriais 

Na RMGSL, há duas (02) empresas especializadas no tratamento de resíduos industriais e 
uma que promove a destinação final de resíduos sólidos perigosos, atendendo à demanda 
das indústrias da região. Cita-se ainda a atuação de uma empresa especializada no 
tratamento de resíduos oleosos, provenientes das empresas situadas no DISAL. Estas 
empresas serão caracterizadas a seguir. 

 Bital Soluções Ambientais 

A Bital Soluções Ambientais atua com coleta, transporte e tratamento de resíduos industriais 
perigosos e de serviços de saúde, utilizando a tecnologia de incineração para tratamento de 
RSI.  

O responsável não permitiu visita da equipe técnica da Floram à planta de tratamento de 
resíduos sólidos industriais, localizada em São Luís. Mas repassou as seguintes informações: 
o incinerador possui capacidade operacional de 150 kg de resíduos por hora e os resíduos 
gerados no processo de tratamento (cinzas) são encaminhados para o aterro Classe I da CGA 
Titara, localizado em Rosário.  

 Maxtec Serviços 

A Maxtec Serviços trabalha com coleta, transporte e tratamento de resíduos industriais e de 
serviços de saúde, utilizando a tecnologia de incineração.  

O incinerador da Maxtec Serviços, apresentado na Figura 3.351 e na Figura 3.352, possui 
capacidade operacional de 500 kg/h. O processo de incineração é realizado sem a lavagem 
dos gases gerados na queima dos resíduos, diferentemente da maioria dos incineradores 
instalados no país, portanto, não havendo geração de efluentes.  

De acordo com o representante da empresa, durante a incineração dos resíduos, todas as 
emissões atmosféricas são monitoradas, conforme prevê a Resolução CONAMA n° 316/2002, 
que dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 
tratamento térmico de resíduos. Os resíduos do processo de tratamento são encaminhados 
para o aterro Classe I da CGA Titara, localizado em Rosário. 
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Figura 3.351 e Figura 3.352 – Incinerador utilizado no tratamento de resíduos de serviços de saúde da Empresa 
Maxtec Serviços. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Central de Gerenciamento Ambiental (CGA) Titara 

Além da disposição dos resíduos sólidos urbanos no aterro Classe II (resíduos não perigosos), 
a empresa instalou no mesmo local um aterro Classe I (perigosos), visando o recebimento dos 
resíduos gerados nas indústrias e oficinas dos municípios da RMGSL bem como das cinzas 
e escórias de processos de tratamento de resíduos de serviços de saúde. 

O aterro Classe I Titara possui vida útil estimada de aproximadamente 50 anos, com previsão 
para receber 193.500 m³, que equivale à disposição diária de 40 toneladas. Entretanto, 
atualmente, a disposição efetiva de resíduos é de apenas de 5,5 toneladas, distribuídos 
conforme o Quadro 3.57. 

Quadro 3.78 – Quantidade média diária de resíduos perigosos dispostas no 
aterro Classe I da CGA Titara. 

Origem dos resíduos Disposição média diária 
(t/dia) 

Representação 
percentual da disposição 

Gerenciador de resíduos 3,03 55% 
Indústria 1,82 33% 
Construção Civil 0,33 6% 
Geração de energia 0,33 6% 
Total 5,5 100% 
Fonte: CGA TITARA (2018).  

O referido aterro passou por rígido processo de licenciamento ambiental, até o início da 
operação em agosto de 2014, com várias condicionantes para construção e operação, de 
acordo com as boas práticas de engenharia e visando maximizar a proteção ambiental da área 
onde está localizado. 

Dentre as medidas adotadas na construção do Aterro Classe I da CGA Titara, destaca-se o 
processo de impermeabilização do solo, obtida pela utilização de um sistema duplo de 
geomembrana (GM) de polietileno de alta densidade (PEAD), com 2,0mm de espessura na 
GM sobreposta ao solo e 1,5mm na GM superior. Entre os dois liners de geomembranas foi 
instalado um geocomposto drenante para drenagem testemunho, ou seja, um sistema para 
detecção inicial de vazamentos ligados às tubulações flexíveis de PEAD, que são interligadas 
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a um poço de monitoramento. Junto da base do aterro existe uma camada drenante de areia 
grossa com 20 cm de espessura para a drenagem de percolados e sobre esta um geotêxtil 
não tecido com resistência a tração RT≥5 kN. Para detalhes ver Figura 3.3512, Figura 3.3523 
e Figura 3.3524. 

 
Figura 3.353 – Esquema da impermeabilização do aterro Classe I da CGA Titara, em Rosário. 
Fonte: CGA TITARA (2018). 

     
Figura 3.354 e Figura 3.355 – Construção do sistema de impermeabilização do aterro sanitário Titara, em 
Rosário. 
Fonte: CGA TITARA (2018). 

Como crítica construtiva ao sistema descrito, a equipe técnica da Floram acredita que a 
inclusão de um geotêxtil de alta resistência à tração sobre a geomembrana, ancorado junto a 
esta, com função de proteção mecânica da mesma, evitaria o descarte de resíduos direto 
sobre a GM nos taludes e possíveis furos. Tal sistema pode ser implementado nas futuras 
trincheiras. 

O aterro é operado com cobertura móvel, conforme os aterros industriais, até que se encerre 
a disposição na trincheira e promova o selamento (impermeabilização superficial) da mesma, 
visando evitar a precipitação de águas pluviais diretamente sobre a massa de resíduos 
aterradas e gerar efluentes. 

Durante a visita técnica no Aterro Classe I, foi possível notar a disposição de resíduos sólidos 
de unidades de saúde atendidas pela empresa Stericycle Brasil, além de uma grande 
quantidade de resíduos de oficinas mecânicas, como estopas e embalagens de fluidos em 
geral (Figura 3.356). 
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Figura 3.356 – Disposição de resíduos industriais e de oficinas mecânicas no aterro Classe I da CGA Titara, em 
Rosário. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 JC Ambiental Reciclagem LTDA 

A JC Ambiental Reciclagem Ltda localiza-se no Bairro Maracanã, em São Luís, atuando no 
ramo de coleta e tratamento de óleos, borra oleosa, efluentes sanitários e contaminados. 
Dentre os segmentos atendidos na coleta e tratamento de resíduos contaminantes, os clientes 
provêm de diversos setores, tais como: termelétrico, industrial, químico, portuário, naval, 
comercia, distribuição e venda de combustível. 

Para armazenar a grande quantidade de óleo coletado, o pátio da empresa possui dois (02) 
reservatórios escavados e cobertos (pulmão) com capacidade de 10 milhões de litros (Figura 
3.357). O tratamento do óleo contempla a separação por gravidade, por centrifugação e 
tratamento físico-químico em estação (Figura 3.358), com uso de peróxido de hidrogênio e 
agentes floculantes. O efluente tratado é enviado para a torre de resfriamento e infiltração no 
solo, e o óleo tratado é vendido para ser reciclado na produção de asfalto. 

Entre o segundo semestre de 2017 e o mês de maio de 2018 a JC Ambiental Reciclagem 
tratou 96.945,1 toneladas de contaminantes diversos. 

  
Figura 3.357 e Figura 3.358 – Tanques de armazenamento de óleo bruto e estação de tratamento de efluentes 
oleosos da JC Ambiental Reciclagem, respectivamente. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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3.5.10. Resíduos Sólidos de Serviços de Transporte  

A Lei n° 12.305/2010, em seu Artigo 13, define os resíduos sólidos de serviços de transporte 
como aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de fronteira.  

A Resolução CONAMA n° 005/1993, alterada pela Resolução CONAMA n° 358/2005 dispõe 
sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nesses estabelecimentos. Os artigos 4° 
e 5° da referida resolução, tratam da obrigatoriedade da elaboração e aprovação pelo órgão 
ambiental competente do Plano de Gerenciamento de Resíduos.  

O Ministério da Saúde, por meio da Resolução n° 56/2008, a qual dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de 
Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados, em seu artigo 1°, 
define os termos Transporte e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
respectivamente, como o “translado de resíduos em qualquer etapa do gerenciamento de 
resíduos sólidos” e o “documento que aponta e descreve as ações relativas ao gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, integrante de processo de licenciamento ambiental”. 

Nos municípios da RMGSL há os seguintes modais de transporte, cuja geração e 
gerenciamento de resíduos serão abordados neste relatório: 

 Transportes aéreos; 

 Transportes aquaviários; 

 Transportes ferroviários; 

 Transportes rodoviários. 

3.5.10.1. Transportes aéreos 

O acesso aeroviário à RMGSL ocorre, principalmente, a partir do aeroporto Marechal Cunha 
Machado, localizado em São Luís, onde há a grande movimentação de cargas e pessoas na 
região, sendo que em 2016 foram registrados 1.520.847 passageiros (INFRAERO, 2018).  

A RMGSL possui ainda outros três aeroportos, um localizado em Alcântara para uso exclusivo 
do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e dois aeroportos privados, o Coronel Alexandre 
Raposo, em Paço do Lumiar e o Clube de Aviação de Ultraleve (CAVU), localizado em 
Raposa. 

Os aeroportos de Alcântara (CLA), Paço de Lumiar e Raposa são utilizados eventualmente 
sendo que não há informações sobre o gerenciamento de resíduos neles. Portanto, a 
caracterização se restringirá ao aeroporto Marechal Cunha Machado, localizado em São Luís. 

 Aeroporto Internacional de São Luís - Marechal Cunha Machado 

 Informações gerais 

Localizado a 13 km do centro da cidade de São Luís, o aeroporto movimenta diariamente um 
público de 5.016 pessoas entre passageiros e pessoal (INFRAERO, 2018). Os funcionários 
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das empresas que operam o sistema aeroportuário representam uma população fixa de 764 
pessoas (PGRS, 2017). 

Atualmente, o aeroporto dispõe de uma área comercial com lanchonetes, agências de viagem, 
lojas de artesanato, bancos, correios, locadoras de veículos, lojas de moda de praia e óculos 
esportivos, livraria, etc. A infraestrutura é composta por um terminal de passageiros com 10,7 
mil metros quadrados, estacionamento para 242 vagas para veículos, salas de embarque e 
desembarque, duas pistas de pouso e decolagem. 

Entretanto, as informações sobre a responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos aqui 
apresentadas não serão condizentes com a realidade atual pois, no momento da visita, a 
equipe da Floram foi informada que a Infraero estava prestes a licitar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de todas as tipologias de resíduos. Ainda de acordo 
com o responsável pelo aeroporto, futuramente os resíduos infectantes serão autoclavados 
dentro do aeroporto, sendo que já existe uma área prevista para a instalação do autoclave e 
realização do tratamento. 

 Geração de resíduos 

O Quadro 3.79 apresenta os tipos de resíduos gerados no Aeroporto Internacional de São 
Luís. Observa-se que a maioria dos resíduos gerados é classificada com “B” e “D”.  
 
Quadro 3.79 – Geração e identificação dos resíduos gerados nas dependências do Aeroporto Internacional de 
São Luís. 

Área de 
geração 

Atividade 
/Definição Resíduo gerado 

Classificação de 
acordo com a RDC n° 

56/2008 
A B C D E 

TPS Administração Lâmpadas fluorescentes, resíduos recicláveis, cartuchos de 
tinta e tonners, pilhas. 

 X  X  

TPS Praça de 
alimentação 

Lâmpadas fluorescentes, resíduos recicláveis, resíduos 
orgânicos, rejeitos 

 X  X  

TPS Concessionários 
Lâmpadas fluorescentes, resíduos recicláveis, resíduos 
orgânicos, cartuchos de tinta e tonners, embalagens de 

produtos químicos provenientes do lava-jato a seco. 
 X  X  

TPS Banheiros e 
fraldários Rejeitos    X  

Raio-X Inspeção de 
bagagem Perfurocortantes, metais, inseticidas  X  X X 

Posto de 
Atendimento 

Pré-Hospitalar 
(PAPH) 

Atendimento 
médico 

Perfurocortantes, resíduos infectantes, farmacêuticos, 
lâmpadas fluorescentes, papel toalha das camas, 

embalagens de materiais, resíduos orgânicos. 
X X  X X 

Manutenção 

Manutenção de 
máquinas, 
veículos, 

elevadores, 
escadas 

Lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, embalagens de 
tinta e solventes, embalagens de óleo lubrificante, óleo 

usado e contaminado, baterias de radiocomunicação, pneus, 
resíduos recicláveis, rejeitos. 

 X  X  

SCI Seção Contra 
Incêndio 

Lâmpadas fluorescentes, embalagens de óleo lubrificante, 
resíduos recicláveis, rejeitos, resíduos orgânicos 

 X  X  

TECA 
Terminal de 

Cargas Nacional 
e Internacional 

Cargas perigosas, resíduos zoossanitários e fitossanitários, 
lâmpadas fluorescentes, resíduos recicláveis, cargas em 

perdimento pela Receita Federal. 
X X  X  

ESATAs 
Empresas 

Auxiliares no 
transporte aéreo 

Lâmpadas fluorescentes, resíduos orgânicos, resíduos 
recicláveis. 

 X  X  

Empresas 
Aéreas 

Transporte 
aéreo 

Resíduos infectantes, recicláveis, rejeitos, lâmpadas 
fluorescentes, cartuchos de tinta e tonners, resíduos X X  X  
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Quadro 3.79 – Geração e identificação dos resíduos gerados nas dependências do Aeroporto Internacional de 
São Luís. 

Área de 
geração 

Atividade 
/Definição Resíduo gerado 

Classificação de 
acordo com a RDC n° 

56/2008 
A B C D E 

orgânicos de importância zoossanitária e fitossanitária, 
resíduos líquidos dos banheiros de aeronaves, resíduos 

provenientes de áreas administrativas 
Locadora de 

veículos 
Locadora de 

veículos 
Lâmpadas fluorescentes, resíduos orgânicos, resíduos 

recicláveis, resíduos contaminados com óleo 
 X  X  

Arruamento 
público dos 
hangares 

Instalação de 
Órgãos Públicos 

e 
concessionários 

Resíduos recicláveis, resíduos provenientes de áreas 
administrativas, resíduos de varrição e podas, rejeitos, 

resíduos orgânicos e recicláveis 
   X  

PAA 
Parque de 

Abastecimento 
da Aeronave 

Recicláveis, elementos filtrantes, mangueiras, trapos de 
oficina, mantas absorventes, latas de tinta, luvas, botas e 

uniformes, óleo usado, orgânico, rejeitos, resíduo de 
querosene 

 X  X  

Cooperativas 
de táxi 

Transporte de 
pessoas Resíduos orgânicos e recicláveis    X  

Fonte: INFRAERO (2017). 

No Quadro 3.80 são apresentadas as quantidades de resíduos comuns, perigosos e 
infectantes gerados no aeroporto de São Luís.   

Quadro 3.80 – Quantitativo de resíduos sólidos 
gerados no Aeroporto Internacional de São Luís. 

Resíduo Quantidade 
Infectantes - Grupo A 9 m3/mês 
Perigosos - Grupo B (químicos) 1.5 m3/mês 
Perigosos - Grupo B (lâmpadas) 100 unidades/mês 
Perigosos - Grupo B (baterias) 40 unidades/ano 
Perigosos - Grupo D (pneus) 28 unidades/ano 
Comuns - Grupo D 300 m3/mês 
Fonte: INFRAERO (2017). 

 Etapas de gerenciamento de resíduos 

Até a data da visita, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos comuns (Grupo D) 
estava sendo realizada pela São Luís Engenharia Ambiental, titular da limpeza pública no 
município. Já a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos 
Grupos “A”, “B” e “E” estavam sendo executadas pela empresa Stericycle Brasil (PGRS, 2017). 
O Quadro 3.81 apresenta, de forma sucinta, as formas de gerenciamento para cada tipo de 
resíduo gerado no Aeroporto Internacional de São Luís. 
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Quadro 3.81 – Etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Aeroporto Internacional de São Luís. 

Etapas de 
gerenciamento 

Classificação dos resíduos 
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E 

Segregação 

Não misturados aos resíduos 
do Grupo D. Quando 

misturados, todos serão 
considerados do Grupo A 

- 

Os resíduos 
sólidos do Grupo 

C devem ser 
gerenciados, 
conforme os 

critérios e 
requisitos 

estabelecidos e 
definidos pela 

Comissão 
Nacional de 

Energia Nuclear - 
CNEN 

- - 

Acondicionamento/ 
Identificação 

São acondicionados em sacos 
plásticos, de cor branca leitosa, 

impermeável e resistente a 
ruptura. Quanto à identificação, 

os sacos possuem 
nomenclatura e simbologia de 

“Substância Infectante” 

Resíduos de manutenção: 
acondicionados em bombonas; 

lâmpadas fluorescentes inservíveis: 
acondicionadas em caixotes de 
madeira, de maneira segura e 

segregada dos demais resíduos; 
embalagens e materiais contendo 
óleo lubrificante: acondicionadas 

diretamente nas bombonas plásticas; 

São acondicionados em 
sacos plásticos, de 
material resistente a 
ruptura e vazamento 

São acondicionados em 
recipientes rígidos, 

resistentes à punctura, 
ruptura e vazamento 

Coleta, transporte e 
armazenamento interno 

A coleta é realizada por meio 
de carros coletores móveis de 

Empresas de Serviços 
Auxiliares no Transporte Aéreo 

ou Empresas Aéreas. Estas 
empresas realizam o transporte 
desses resíduos para a Central 
de Resíduos Sólidos, através 
de carro específico, dispondo 

os sacos nas bombonas 
plásticas disponibilizadas na 

Central 

- 

A coleta dos resíduos na 
área comum da Praça de 
Alimentação é realizada 
pelos concessionários, 

que coletam os resíduos 
e encaminham para a 

área de armazenamento 
temporário. A contratada 

da Infraero recolhe os 
resíduos na área de 

armazenamento 
temporário e encaminha 

através de veículo 
apropriado para a Central 

de Resíduos Sólidos 

- 

Armazenamento 
temporário 

São armazenados nas 
bombonas plásticas 

disponibilizadas pela Empresa 
Contratada. 

As lâmpadas, pilhas e baterias são 
armazenadas no depósito da 
Manutenção, de forma a ter o 

controle da quantidade e 
armazenamento. O óleo e resíduos 
contaminados com óleo, graxas e 
solventes são armazenados em 
bombona na área da oficina de 

manutenção até que seja destinado. 

Todos os resíduos Grupo 
D serão armazenados na 

Central de Resíduos 
Sólidos 

Os resíduos são 
armazenados em 

bombonas de 200 litros na 
CRS para posterior coleta 

e destinação 

Coleta e Transporte As bombonas plásticas são 
coletadas na central de 

Os resíduos do Grupo B são 
transportados de acordo com suas 

A coleta externa é 
diariamente por caminhão 

Os resíduos são 
colocados em bombonas 
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Quadro 3.81 – Etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Aeroporto Internacional de São Luís. 

Etapas de 
gerenciamento 

Classificação dos resíduos 
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E 

resíduos pela Empresa 
Contratada e o transporte 
também é realizado pela 

mesma Empresa. O transporte 
dos resíduos pela Empresa 
Contratada é realizado por 
meio de caminhão tipo baú 

características. Lâmpadas são 
transportadas em caminhões baú e 
são tratados em empresa licenciada 

para esta finalidade. Os demais 
resíduos são transportados em 

bombonas e veículos apropriados até 
o destino final 

compactador da 
prefeitura de São Luís 

plásticas para o transporte 
externo que será realizado 
pela mesma Empresa. O 
transporte dos resíduos é 

realizado por meio de 
caminhão tipo baú 

Tratamento e disposição 
final 

Os resíduos são incinerados ou 
autoclavados por empresa 
contratada e os resíduos 

provenientes deste tratamento 
são encaminhadas para o 

aterro sanitário. Neste caso, o 
aterro de destino é o aterro 

Titara Central de 
Gerenciamento Ambiental 

As lâmpadas são destinadas através 
de processo de dispensa de licitação 

sempre que há uma quantidade 
mínima atrativa para os prestadores 

de serviço de destinação. O óleo 
usado é coletado e destinado pela 
empresa que fornece o óleo novo, 
praticando a logística reversa. As 
estopas contaminadas, pilhas e 

baterias, entre outros, são destinados 
à incineração 

Os resíduos serão 
encaminhados para o 
aterro sanitário. Neste 

caso, o aterro de destino 
será Titara Central de 

Gerenciamento 
Ambiental, no município 

de Rosário. 

Os resíduos são 
incinerados, e as cinzas 
provenientes desta ação 

são encaminhadas para o 
aterro sanitário. Neste 

caso, o aterro de destino 
será o de Rosário. O 

transporte dos resíduos 
ao aterro é realizado 

através de caminhão tipo 
baú, hermeticamente 

fechado e vedado, 
apropriado para transporte 
de produtos perigosos de 

carga fracionada, por 
meio de bombonas de 

polietileno de alta 
densidade 

Fonte: PGRS INFRAERO (2017). 
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3.5.10.2. Transportes aquaviários 

Em relação ao transporte aquaviário, destaca-se o Porto do Itaqui, localizado em São Luís, 
que possui um importante papel no transporte de cargas na RMGSL, sendo o principal indutor 
do desenvolvimento econômico e social do Maranhão, que tem grandes investimentos 
previstos para os próximos anos em áreas como refino de petróleo, agronegócio, celulose e 
pellets, cimento e geração de energia, entre outros (OMEGA, 2016). 

O porto citado, juntamente com os terminais de uso privado da Vale e ALUMAR, integra o 
segundo maior complexo portuário em movimentação de carga do país. Cabe lembrar que o 
gerenciamento de resíduos nos terminais de uso privado (portos) da Vale e da ALUMAR foram 
abordados no item de resíduos sólidos industriais e de mineração.  

Vale mencionar ainda o sistema de ferryboat, com viagens diárias entre os Terminais de 
Passageiros da Ponta da Espera, em São Luís, e do Cujupe, no município de Alcântara, que 
transportaram mais de 1,8 milhão de passageiros em 2017, além de ônibus, caminhões e 
veículos leves (EMAP, 2018). O transporte de ferryboat é uma importante via de integração 
da ilha de São Luís com a Baixada Maranhense e com a região norte brasileira.  

 Porto do Itaqui 

Situado na margem leste da Baía de São Marcos, o Porto do Itaqui está em operação desde 
1974. No contexto socioeconômico, o porto representa um importante papel no transporte de 
cargas, incluindo fertilizantes, trigo, soja, minério de ferro e ferro-gusa, óleo combustível e 
derivados de petróleo, produtos químicos e GLP equipamentos e peças, dentre outros, para 
o abastecimento do mercado local e para exportação (EMAP, 2018). 
A Poligonal do Porto do Itaqui é composta por quatorze (14) terminais arrendados, sendo cinco 
(05) especializados na movimentação de granéis líquidos (químicos, petróleo e seus 
derivados), sete (07) para a movimentação de granéis sólidos (cobre, trigo, arroz, soja, milho 
e grãos em gerais), e dois (02) especializados na movimentação de cargas gerais como 
contêineres, fertilizantes, clínquer, entre outras (ÔMEGA, 2016). 

A fim de visitar o porto e levantar informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, 
foram estabelecidos contatos pelos diversos meios de comunicação com a Empresa 
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), atual administradora do porto. Inclusive, 
seguiu-se a recomendação de cadastrar a empresa (Floram Engenharia) no sistema e enviar 
as solicitações via site (ouvidoria). Entretanto, as informações solicitadas não foram 
disponibilizadas e a visita também não ocorreu, apesar das tentativas.  

Assim, as informações aqui apresentadas são oriundas de documentos publicados na internet 
pela EMAP como, por exemplo, o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) elaborado 
em 2012, dentre outros. 

Conforme apresentado no referido PGRS, os resíduos sólidos gerados na área portuária do 
Itaqui são provenientes das embarcações, dos terminais, da área administrativa e das 
empresas arrendatárias e resíduos originados nas operações do porto. O Quadro 3.82 
apresenta os tipos de resíduos sólidos gerados em cada unidade da área portuária.  
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Quadro 3.82 – Identificação do tipo de resíduo sólido por unidade no Porto do Itaqui. 

Unidade Geradora Tipo de resíduo 

1. Embarcações Plásticos, papel, vidros, metal, trapos oleosos ou não, restos de alimentos e cinza de 
incinerador 

2. Berços Minério de manganês, trigo, fertilizante, resíduos operacionais (pedaços de madeira, cintas 
metálicas e papelão 

3. Área administrativa 
3.1. Prédio administrativo Papel, papelão, copos plásticos, papel higiênico, papel toalha 
3.2. Portaria de acesso 
norte  Papel, papelão, copos plásticos, papel higiênico, papel toalha 

3.3. Portaria de acesso sul Papel, papelão, copos plásticos, papel higiênico, papel toalha 
4. Prédio de operações Papel, papelão, copos plásticos, lixo comum e restos de alimentos 
4.1. OGMO Papel, papelão, copos plásticos 

4.2. Enfermaria OGMO Papel, papelão, copos plásticos, gases, algodão, seringas, e agulhas descartáveis, 
embalagens de medicamentos 

4.3. ANVISA Papel, papelão, copos plásticos, algodão, seringas e agulhas descartáveis 
4.4. Polícia Federal Papel, papelão, copos plásticos 
4.5. Banco do Brasil Papel, papelão, copos plásticos 
4.6. Ambulatório EMAP Papel, embalagens de medicamentos, gases, algodão, seringas e agulhas descartáveis 
4.7. Vestiários, banheiros Papel higiênico, papel toalha 
4.8. Refeitórios Embalagens (quentinhas) e restos de alimentos 

4.9. Oficina de manutenção Papel, plástico, sucata de metal, borracha, estopas sujas de óleo ou graxa e pedaços de 
madeira, latas 

4.10. Armazém Papel, plástico, papelão, pedaços de madeira, cintas metálicas 
4.11. Pátios Agregados de forma geral 
4.12. Estacionamentos de 
carretas 

Embalagens (quentinhas) e restos de alimentos, papel, plástico, sucata de metal, borracha, 
estopas sujas de óleo ou graxa, pedações de madeira, latas 

4.13. Cantina Pet, restos de alimentos, tampas e latas de refrigerantes, plásticos, papel, papelão, resíduos 
de varrição 

5. Terminais externos 
5.1. Cujupe Lixo comum, papel, plástico, metal, resíduos de varrição 
5.2. Ponto de espera Lixo comum, papel, plástico, metal, resíduos de varrição 
Fonte: PGRS do Porto do Itaqui (2012). 

Ainda de acordo com o PGRS, em 2011 foram gerados 863,45 m3 de resíduos sólidos 
oriundos da área administrativa, berços e pátios, sendo 280 m³ (32,4%) reaproveitáveis. Já a 
quantidade de resíduos gerados nas embarcações correspondeu a 647,45 m³.  
Os resíduos sólidos gerados nas dependências das empresas que arrendaram área ou 
instalações do porto, são de responsabilidade dos geradores, desde a coleta, o 
armazenamento e a sua disposição final. 

 Terminal da Ponta da Espera 

 O Terminal de Passageiros da Ponta da Espera, localizado em São Luís, possibilita a 
interligação com o município de Alcântara, via ferryboat, que transportam pessoas e cargas, 
possibilitando também a integração da ilha de Maranhão com a Baixada Maranhense e com 
a região norte brasileira. Durante o diagnóstico não foram disponibilizadas as informações 
sobre gerenciamento de resíduos gerados no terminal e no transporte via ferryboat. 
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 Porto do Cujupe 

O Porto do Cujupe, localizado no município de Alcântara, também é operado pela EMAP. 
Como informado, este porto, juntamente com o Terminal da Ponta da Espera, possibilitam a 
interligação entre os municípios da Ilha e Alcântara. 

Durante os trabalhos de campo em Alcântara, a equipe técnica foi informada por funcionário 
do Porto do Cujupe que deveria ser estabelecido contato com a administração da EMAP para 
a solicitação de visita e informações sobre a gestão de resíduos no referido porto. Entretanto, 
mesmo após o cadastramento no site da EMAP e contato via e-mail e telefônico, não se obteve 
êxito nas tratativas. Portanto, não foi possível verificar se o Porto do Cujupe possui Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).  

Em conversa com o funcionário do porto, foi informado que o serviço de coleta de resíduos 
gerados na operação do porto é realizado pela empresa Maxtec Serviços Gerais, que possui 
um incinerador de resíduos em São Luís. Já os resíduos comuns gerados no Porto do Cujupe 
são coletados e dispostos no lixão municipal de Alcântara, conforme abordado no item 5.2.3.6, 
de coleta de RSU.  

3.5.10.3. Transportes ferroviários 

Na RMGSL, há ainda o modal ferroviário que permite a movimentação de pessoas e cargas. 
Destaca-se a Estrada de Ferro Carajás (EF-315), operada pela mineradora Vale S.A., que 
possui 892km de extensão, interligando o Porto da Ponta da Madeira, em São Luís ao 
município de Parauapebas, no estado do Pará, que transporta mais de 120 milhões de 
toneladas de minério de ferro e 350 mil passageiros por ano (VALE, 2018). A EFC está ainda 
interligada com outras duas ferrovias: a Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN) e a 
Ferrovia Norte-Sul. A primeira atravessa, principalmente, sete estados da região Nordeste e a 
segunda corta os estados de Goiás, Tocantins e Maranhão, facilitando a exportação de grãos 
produzidos no sul do estado, bem como do norte de Tocantins, pelo portos de Itaqui e da 
Ponta da Madeira, no Maranhão.  

 Estrada de Ferro Carajás  

A Estrada de Ferro Carajás, com 892 km, conecta a serra de Carajás no Pará ao Terminal 
Marítimo de Ponta da Madeira em São Luís no Maranhão. A ferrovia, operada pela Vale, 
transporta minério de ferro, ferro-gusa, manganês, cobre, combustíveis e carvão (VALE, 
2018a). Além disso, a empresa tem operado o serviço de trens de passageiros, nos quais 
circulam anualmente 350 mil pessoas entre os 15 pontos de parada distribuídos entre 
municípios do Maranhão e do Pará (VALE, 2018). 

 VLI Logística 

A empresa VLI atua na área de soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais. 
A companhia engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais 
integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte 
ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa 
brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do 
Amarante (CE) e Vitória (ES) (VLI, 2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs%E2%80%93Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Norte-Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Itaqui
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_da_Madeira
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No Maranhão, a empresa atua no ramo ferroviário, transportando a produção de soja e milho 
para o Porto do Itaqui na capital São Luís. Além disso, transporta o minério de ferro da Vale, 
desde Carajás até o Terminal Portuário Ponta da Madeira (TPPM), em São Luís.  
A empresa, dentro do seu escopo de gestão, possui o Sistema de Gestão Ambiental que se 
desdobra em vários macroprocessos, dentre eles os Resíduos Sólidos.  
O Quadro 3.83 apresenta os resíduos gerados, bem como a quantidade gerada na unidade 
maranhense da empresa VLI em 2015 (VLI, 2016).  
Quadro 3.83 – Diagnóstico de resíduos sólidos gerados na unidade da VLI - ano base 2015. 

Resíduo Origem Volume 
(t) Classificação 

Caracterização (estado 
físico, aspecto geral, grau de 

heterogeneidade) 
Borracha (tiras de correia) Manutenção 98,97 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Borras de tinta/solventes Manutenção 4,3 Classe I Sólido, heterogêneo 
Embalagens plásticas contaminadas 
com óleos e graxas Manutenção 5,86 Classe I Sólido, heterogêneo 

EPIs diversos não contaminados Manutenção/operação 2 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Fracos, potes e vidros não 
contaminados (de laboratórios, se 
lavados previamente) 

Manunteção/Laboratório 0,2 Classe IIB Sólido, homogêneo 

Madeira (pallets) Almoxarifado 14,46 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Plástico rígido (Polietileno) Manutenção 0,35 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Resíduos de grãos (soja e milho) Operação 82,16 Classe IIA Sólido, homogêneo 
Rolete de aço Manutenção 14,89 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Sucata de alumínio Manutenção 7,06 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Sucata de ferro Manutenção 187,74 Classe IIB Sólido, homogêneo 
Sucatas metálicas contendo filme de 
resíduos perigosos (layas vazias, 
tinhas, solventes, fluído de freio, 
graxas, óleos, etc. 

Manutenção 0,19 Classe IIB Sólido, heterogêneo 

Trapo, estopa e filtro contaminados 
com óleo e graxa Manutenção 0,27 Classe I Sólido, heterogêneo 

Trapos e panos não contaminados 
(filtro de manga) Manutenção 0,89 Classe IIB Sólido, homogêneo 

Fonte: VLI - Sistema de Gestão Ambiental (2016). 

Em relação à segregação dos resíduos, o Sistema de Gestão Ambiental da VLI informa que 
os resíduos sólidos devem ser segregados no local de geração, de acordo com a sua 
classificação, em recipiente adequado e identificado, conforme codificação de cores 
estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 275/2001.  

O Sistema de Gestão Ambiental da VLI também estabelece as formas de acondicionamento, 
armazenamento e identificação dos resíduos considerando a classificação dos resíduos, 
legislação aplicável e procedimentos internos da empresa.  

Para os resíduos sólidos passíveis de venda, é realizada uma programação de coleta 
diretamente com o comprador. Segundo o Sistema de Gestão Ambiental da VLI, é proibida a 
realização de coleta de resíduos eletrônicos junto com os resíduos sólidos domiciliares 
úmidos, secos e os de coleta convencional, resíduos da construção civil, resíduos verdes e 
resíduos dos serviços de saúde.  
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Já a coleta de resíduos não passíveis de venda é realizada por meio de programação prévia 
com a empresa responsável pelo transporte até o aterro sanitário Titara, localizado em 
Rosário, onde é feita a destinação final. 

Quanto à destinação final, todos os resíduos perigosos e não perigosos gerados na unidade 
poderão ser destinados somente para as empresas homologadas, conforme critérios técnicos 
e legais da VLI. As sucatas em geral (ferros, plásticos rígidos, resíduos de soja e cabos 
elétricos) são acondicionados no Depósito Intermediário de Resíduos localizado no final do 
pátio de gusa, para posterior venda.  

Os resíduos de menor volume gerados no escritório (plástico, papel, papelão e resíduos 
comuns) são colocados na praça de resíduos localizada na área de silo de grãos e praça do 
berço 105 no Porto do Itaqui. Já os resíduos perigosos são acondicionados na praça de 
resíduos perigosos localizada atrás do armazém 02.  

Ainda de acordo com o Sistema de Gestão Ambiental da VLI, os dados referentes às etapas 
de resíduos desde a geração até a destinação final são cadastrados no sistema interno da 
empresa mensalmente. Já o inventário de resíduos é encaminhado ao órgão ambiental 
anualmente, contendo dados de geração e destinação dos resíduos gerados do ano anterior. 

3.5.10.4. Transportes rodoviários  

Este modal possibilita a movimentação de pessoas dentro da RMGSL, bem como a entrada 
de pessoas e cargas oriundas do interior do estado para os municípios da Ilha de Maranhão. 
As principais rodovias federais para o acesso à RMGSL são:  

 BR-135, que interliga a ilha de Maranhão aos municípios do continente e se estende, 
no sentido sul, até o estado de Minas Gerais;  

 BR-402, que possibilita o tráfego entre Bacabeira, Rosário, Axixá, Morros e Icatu, se 
estende, no sentido leste, até as proximidades de Barreirinhas, que não integra a 
região;  

 BR 308 que interliga Alcântara e municípios que não são da região metropolitana, como 
Bequimão, os da Baixada e Litoral Norte Maranhense, se estende até o estado do Pará.  

Destacam-se ainda algumas rodovias estaduais que possibilitam o tráfego entre os municípios 
da RMGSL, como a MA-020, MA-106, MA-110, MA-201 e MA-204. 

Neste diagnóstico buscou-se caracterizar o gerenciamento de resíduos na rodoviária estadual 
(localizada em São Luís) bem como nas estações rodoviárias das sedes municipais, porém, 
a maioria dos municípios da RMGSL não possui estações rodoviárias, apenas terminais 
rodoviários. Em Santa Rita, a estação rodoviária foi abandonada, sendo atualmente local de 
segregação de resíduos (Figura 3.359). 
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Figura 3.359 – Gerenciamento de resíduos sólidos na estação rodoviária abandonada de Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

De acordo com informações dos gestores, os resíduos sólidos gerados nas estações ou 
terminais rodoviários dos municípios da RMGSL são coletados pelos titulares dos serviços de 
limpeza pública e enviados para o local de disposição final. Portanto, nos municípios de 
Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente 
Juscelino e Santa Rita, estes resíduos estão sendo dispostos nos lixões municipais. 

Além disso, não há iniciativas de aproveitamento ou segregação de resíduos gerados nos 
terminais rodoviários existentes na RMGSL, ainda que haja coletores com as cores da coleta 
seletiva, como ocorre no terminal rodoviário de Rosário e no terminal localizado no bairro 
Panaquatira, em São José de Ribamar (Figura 3.360 e Figura 3.361).  

  
Figura 3.360 e Figura 3.361 – Coletores de resíduos recicláveis no terminal rodoviário de Rosário (esquerda) e 
no terminal localizado no bairro Panaquatira, em São José de Ribamar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Os resíduos coletados nestes dois municípios são enviados para o aterro sanitário Titara, 
assim como os resíduos coletados nos terminais rodoviários de São Luís (Figura 3.362 e 
Figura 3.363). 
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Figura 3.362 e Figura 3.363 – Coletores de resíduos no terminal rodoviário da Praia Grande, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Na rodoviária estadual de São Luís, localizada no bairro do Tirirical, são gerados 700 kg de 
resíduos por mês e, da mesma forma que ocorre nos terminais do município, não há iniciativas 
de segregação dos resíduos, que são coletados pela SLEA e destinados para o aterro sanitário 
Titara (Figura 3.364 e Figura 3.365). 

  
Figura 3.364 e Figura 3.365 – Coletores e local para armazenamento temporário de resíduos na rodoviária 
estadual de São Luís.  
Fonte: FLORAM (2018). 

Em Icatu, ainda se observou a disposição inadequada de resíduos sólidos na parte de trás da 
rodoviária municipal, conforme a Figura 3.366 e Figura 3.367. 
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Figura 3.366 e Figura 3.367 – Disposição inadequada de resíduos sólidos atrás do terminal rodoviário de Icatu. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.11. Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Os resíduos de serviços de saneamento são os lodos gerados nas atividades de tratamento 
de água e de esgoto das respectivas estações de tratamento. Esses resíduos são gerados 
diariamente nos processos e operações das estações, devendo ser tratados adequadamente 
após a geração até a destinação final, a fim de minimizar impactos ambientais do contato 
destes com o meio ambiente. 
Os chamados lodos de ETAs e ETEs, apesar de apresentarem altos teores de umidade, são 
considerados resíduos sólidos, de acordo com a definição da ABNT, presente na norma NBR 
10.004/2004: 

 Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semissólido, que 
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível (ABNT NBR 10.004, item 3.1. 2004). 

O gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nas ETAs e ETEs deve ser realizado pelo 
operador do sistema, devendo promover o controle e tratamento dos lodos, desde a geração 
até a destinação ambientalmente adequada conforme legislação vigente.  

3.5.11.1. Estações de Tratamento de Água 

Em ETAs convencionais, que utilizam os processos de coagulação, floculação, decantação e 
filtração, os resíduos têm origem na descarga dos decantadores, na lavagem dos filtros e na 
lavagem dos tanques de preparação de soluções e suspensões de produtos químicos, estes 
em menor quantidade (Figura 5.357). 
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Figura 3.368 – Principais etapas de geração de resíduos em estações convencionais de tratamento de água. 
Fonte: PROSAB (1999). Modificado por FLORAM. 

Os decantadores são grandes tanques onde a água é deixada em repouso, ou seja, com o 
mínimo de agitação e turbulência, para que os flocos de sólidos se depositem no fundo do 
tanque pela ação da gravidade, isto é, em função do seu peso. Neste tipo de sistema, a maior 
parte dos resíduos sólidos presentes na água é removida nos decantadores e acumulado no 
fundo dos mesmos, na forma de lodo, que se encontra bastante diluído, necessitando de 
operação para remoção de parcela de água antes da disposição final. 

Os filtros das estações, por serem constituídos de materiais granulares com espaços vazios 
entre as partículas da camada filtrante, tendem a colmatar (entupir) à medida que o tratamento 
avança, ou seja, mais impurezas ficam retidas no filtro até chegar a um ponto que prejudica a 
passagem da água e o processo de tratamento. Essa colmatação exige limpeza dos filtros, 
que é feita lançando corrente de água em contra fluxo, isto é, no sentido contrário do fluxo 
normal de filtragem, gerando assim a chamada água de lavagem dos filtros, normalmente com 
baixos teores de sólidos, que juntamente com os sólidos dos decantadores, se caracterizam 
como os lodos da ETA. 

Em geral, o lodo gerado nas ETAs é basicamente constituído por alto teor de água, sólidos 
orgânicos e inorgânicos, ou seja, partículas de solos, microrganismos e demais impurezas, 
misturados com agentes químicos floculantes, normalmente à base de ferro e alumínio.  

Um levantamento realizado por CORDEIRO (1981) apud PROSAB (1999) mostrou que a 
gestão dos lodos das ETAs é bastante parecida em todo o Brasil, especialmente em 
municípios de pequeno e médio porte, com lançamento dos mesmos nos cursos d’água 
próximos às estações, sem qualquer tipo de tratamento, causando impactos ambientais nos 
corpos hídricos (CORDEIRO, 1981 apud PROSAB, 1999). 

Parte da preocupação do lançamento comum de lodos em rios justifica-se pela alteração da 
qualidade da água, bem como pelo acúmulo de lodo no sedimento dos rios, especialmente, a 
influência do ferro e alumínio nas comunidades aquáticas. Apesar destes metais não se 
enquadrarem como metais pesados, que são os mais tóxicos, há poucos estudos 
demonstrando a interação destes metais nos ecossistemas aquáticos, sendo que alguns 
trabalhos apontam que estes causaram alterações nas comunidades de macro invertebrados 
que se desenvolvem nos sedimentos dos rios, assim como dos peixes que se alimentam 
destes invertebrados (CORDEIRO, 1981 apud PROSAB, 1999). 

O lodo de ETA é caracterizado como resíduo perigoso (Classe I), sendo que o manejo mais 
simples, indicado para evitar o lançamento direto nos rios, é a máxima retirada de água do 
lodo para envio da fração sólida restante aos sistemas de disposição no solo, 
preferencialmente com estrutura de drenagem e impermeabilização, como aterros.  

O Quadro 3.84 apresenta as ETAs existentes nos municípios da RMGSL, bem como o 
responsável pela operação do sistema de abastecimento.  

Coagulação Floculação Decantação Filtração 

Lodo dos 
decantadores 

Água de 
lavagem dos 

filtros 



                       

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS. Volume I: Diagnóstico da situação da gestão dos resíduos sólidos.         353 

 

Quadro 3.84 – Situação de tratamento de água nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Responsável pelo 
abastecimento 

Existência de Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 

Alcântara  CAEMA Não 
Axixá  CAEMA 1 ETA Convencional 
Bacabeira  CAEMA 1 ETA Convencional – Sistema Italuís 
Cachoeira Grande  Prefeitura Municipal  Não 
Icatu  CAEMA Não 
Morros  CAEMA 1 ETA Convencional 
Paço do Lumiar  BRK Ambiental Não 
Presidente Juscelino CAEMA 1 ETA Convencional 
Raposa  CAEMA Não 
Rosário  SAAE/CAEMA Não 
Santa Rita  CAEMA 1 ETA Convencional 
São José de Ribamar  BRK Ambiental Não 

São Luís  CAEMA 
1 ETA Convencional 
1 ETA Convencional 

- 

Os municípios de Axixá, Bacabeira, Morros, Presidente Juscelino, Santa Rita e São Luís têm 
os serviços de tratamento de água operados pela Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (CAEMA). As estações de tratamento de água (ETAs) existentes nos municípios 
citados são do tipo convencional, portanto, há geração de lodo na limpeza dos decantadores 
e retrolavagem dos filtros.  

Em Paço de Lumiar e São José de Ribamar, a responsável pela operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água é a BRK Ambiental, empresa privada que atua no ramo 
de saneamento básico. A água distribuída às populações dos municípios é bombeada dos 
mananciais subterrâneos por meio de 72 e 148 poços tubulares profundos, respectivamente, 
onde é feito um processo simplificado de desinfecção pela adição de cloro. Portanto, não há 
ETAs e, consequentemente, não ocorre geração de lodo (BRK AMBIENTAL, 2018). Em geral, 
quando a água é captada em poços profundos não há necessidade de tratamento, uma vez 
que a água não apresenta turbidez, o que elimina as outras fases de tratamento que são 
necessárias quando a água é captada em mananciais superficiais.  

A seguir será apresentada a caracterização do gerenciamento de lodo nas estações de 
tratamento de água da Companhia de Saneamento do Maranhão (CAEMA), visitadas durante 
este Diagnóstico. Ressalta-se que nem todas as estações puderam ser visitadas pelas 
condições dos acessos no período chuvoso. Além disso, as informações solicitadas pela 
Floram à CAEMA não foram disponibilizadas. 

Observou-se o gerenciamento padrão de lodo nas ETAs da CAEMA localizadas nos 
municípios do continente, com o lançamento das águas de lavagem de filtro e lodo de limpeza 
dos decantadores nos mananciais de tratamento ou córregos próximo das estações, sem o 
tratamento do lodo.   
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 Bacabeira – ETA Italuís 

Em Bacabeira, há uma estação de tratamento de água administrada pela CAEMA, do sistema 
Italuís, que trata a água do Rio Itapecuru e aduz para a cidade de São Luís, onde é reservada 
e distribuída para a população ludovicense. 

Segundo o funcionário da ETA, os lodos da limpeza dos filtros são dispostos em um canal que 
desemboca no córrego Rabo de Porco, tributário do Rio Itapecuru, portanto, estes lodos são 
lançados no curso d’água sem tratamento.  

De acordo com o operador, a visita ao canal de disposição de lodo só é possível no período 
de estiagem porque no período chuvoso o local fica intransitável, portanto, não foi possível o 
registro fotográfico. Ele informou que no período de estiagem é feita a retirada do lodo do 
local, mas não soube informar o local de destino final do material. 

 Morros 

No município de Morros há uma ETA convencional (Figura 5.358 e Figura 5.359), administrada 
pela CAEMA. Durante a visita, um funcionário da concessionária estadual informou que a água 
é captada do Rio Munim, e que o lodo gerado no processo de retrolavagem dos filtros e o 
descarte do decantador são despejados no mesmo rio, sem tratamento.  

O processo de retrolavagem dos filtros da estação é realizado a cada quinze (15) dias no 
período de estiagem e a cada sete (7) dias, na estação chuvosa. Não foram informados o 
volume de descarte por retrolavagem nem a vazão de tratamento da estação. 

  

Figura 3.369 e Figura 3.370 – Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no município de Morros. 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Presidente Juscelino 

Em Presidente Juscelino há uma ETA convencional (Figura 5.360 e Figura 5.361) 
administrada pela CAEMA. Durante a visita um funcionário da concessionária estadual 
informou que a água é captada do Rio Munim, e que o lodo gerado no processo de 
retrolavagem dos filtros é despejado no mesmo rio, sem tratamento.  
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O processo de retrolavagem dos filtros da estação é realizado a cada quinze (15) dias no 
período de estiagem e a cada sete (7) dias, na estação chuvosa.  Não foram informados o 
volume de descarte por retrolavagem nem a vazão de tratamento da estação. 

  
Figura 3.371 e Figura 3.372 – Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no município de Presidente 
Juscelino. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Santa Rita 

A ETA de Santa Rita operada pela CAEMA, localiza-se no Povoado Areia, captando água no 
Rio Itapecuru. Durante o diagnóstico, as condições das vias e o clima chuvoso inviabilizaram 
o acesso da equipe da Floram até o local da estação de tratamento de água. 

3.5.11.2. Estações de Tratamento de Esgoto  

O tratamento do esgoto é realizado nas ETEs, que são unidades para separação dos sólidos 
e líquidos que são lançados na rede coletora de esgoto. Os sólidos separados são os resíduos 
das estações, enquanto o líquido é o esgoto tratado que é lançado normalmente em um corpo 
receptor que são os rios, riachos ou lagos.  

Os resíduos sólidos presentes nas ETEs são gerados, em sua maioria, nos decantadores e 
nos reatores biológicos.  

A decantação ou sedimentação consiste em manter o esgoto com o mínimo de agitação e 
turbulência no decantador, para que a fração orgânica mais pesada do esgoto não dissolvida 
na água se deposite no fundo do tanque pela ação da gravidade.  

Nos decantadores primários, são geradas quantidades elevadas de lodo primário ou lodo não 
biológico, que possui esta denominação por não haver predomínio de microrganismos em sua 
composição. Portanto, o lodo primário é composto principalmente por fezes e outros materiais 
orgânicos não dissolvidos.  

Durante o consumo da matéria orgânica presente no esgoto, as bactérias se multiplicam 
gerando os lodos biológicos ou lodos secundários, compostos por microrganismos que são 
separados e removidos da fase líquida do esgoto pelo processo de sedimentação em 
decantadores secundários. 
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Os decantadores secundários são unidades semelhantes aos primários, se diferenciando 
apenas na dimensão dos tanques, uma vez que, as fezes do lodo primário e os 
microrganismos do lodo secundário possuem taxas de sedimentação diferentes. 

Nos sistemas de tratamento de esgoto de alta taxa, caracterizados por reatores com pequenos 
volumes e concentração elevada de microrganismos, a geração de lodo ocorre em taxas 
aceleradas, sendo necessários tratamento e disposição diária do lodo. Os principais sistemas 
de alta taxa são os aeróbios de Lodos Ativados e os Reatores Anaeróbios de Fluxo 
Ascendente.  

Já nas chamadas lagoas de estabilização, sistemas com grandes volumes e baixa 
concentração de microrganismos, comuns em municípios de pequeno e médio porte, a 
geração de lodo ocorre lentamente. O lodo gerado vai se depositando no fundo das lagoas 
até que seja necessária sua remoção, identificada pelo monitoramento da altura da camada 
de lodo. A vantagem das lagoas é o seu grande volume, que faz com que as operações de 
descarte de lodo, ocorram, no mínimo, a cada cinco anos, não havendo a preocupação com 
tratamento e disposição diária do lodo, que ocorre em outros tipos de reatores biológicos. 
Entretanto, no momento da retirada do lodo, deve ser prevista uma forma adequada de gestão 
deste, considerando o menor impacto ambiental, uma vez que são retiradas quantidades 
elevadas de lodo.  

Na RMGSL, apenas São José de Ribamar, Paço do Lumiar e São Luís possuem estações de 
tratamento de esgoto, caracterizadas a seguir. Nos dois primeiros municípios, as ETEs são 
operadas pela BRK Ambiental e, na capital, a responsável é a Companhia de Saneamento do 
Maranhão (CAEMA). 

 ETEs da Companhia de Saneamento do Maranhão 

Dentre os municípios da RMGSL atendidos pela CAEMA, apenas São Luís possui três (03) 
ETEs, que são: 

 ETE do Jaracaty, capacidade nominal de 168,68 l/s; 

 ETE do Bacanga, capacidade nominal de 242,66 l/s; 

 ETE Vinhais. 

Além das estações, o sistema de esgotamento sanitário na capital do estado do Maranhão 
conta com onze (11) estações elevatórias de esgoto, duas (02) na praia do Olho D'Água, 
quatro (04) na Avenida Litorânea - Calhau; quatro (04) na lagoa da Jansen e uma (01) na praia 
Ponta d’Areia (CAEMA, 2018). 

Segundo a CAEMA, até 2009 as ETEs Jaracati e Bacanga estavam abandonadas e 
desativadas, de modo que os esgotos eram lançados diretamente nas praias, o que 
prejudicava as condições de balneabilidade. Posteriormente, as ETEs foram recuperadas e 
ativadas, sendo que uma das medidas foi a substituição da bateria de reatores por reatores 
anaeróbicos de fluxo ascendente (RAFAs).  

Nas ETEs Jaracati e Bacanga, o lodo formado no reator durante o processo de tratamento é 
recolhido em leitos de secagem até atingir uma carga correspondente a 30 cm de altura. 
Posteriormente, esse material é isolado para a desidratação e secagem completa até o 
momento de sua remoção para o aterro sanitário Titara (CAEMA, 2018). Como os resíduos 
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das duas ETEs possuem como receptores finais os rios Bacanga e Anil, que deságuam nas 
praias, foi previsto na recuperação das estações, uma unidade de desinfecção por meio de 
ozonização, para possibilitar o lançamento do efluente sem prejudicar a qualidade da água 
dos rios e, consequentemente, das praias (CAEMA, 2018).  

A CAEMA não disponibilizou as informações sobre geração e gerenciamento de lodos nas 
respectivas estações, tampouco autorizou a visita técnica da equipe da Floram. Em reunião, 
foi informado que o lodo gerado nas ETEs de São Luís está sendo enviado para disposição 
final em Rosário, no aterro da CGA Titara, entretanto os custos com o transporte e disposição 
estão encarecendo significativamente a operação das estações. 

 ETEs da BRK Ambiental 

O Quadro 3.85 apresenta a caracterização das vinte e cinco (25) estações de tratamento de 
esgoto operadas pela BRK Ambiental em Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Nota-se 
que as ETEs tratam os efluentes dos vários condomínios residenciais existentes nos dois 
municípios, atendendo a 24.059 economias, sendo 5.078 em Paço do Lumiar e 18.981 em 
São José de Ribamar.  

A tecnologia mais empregada para o tratamento de efluentes nas estações condominiais é o 
Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA no Brasil) ou Uplow Anaerobic Sludge Blanket 
(UASB em língua inglesa), em reatores fechados, para evitar problemas de odores, já que as 
ETEs estão dentro de área urbana e/ou próximas dos residenciais atendidos.  

A geração mensal total de lodo de esgoto tratado nas vinte e cinco ETEs é de 1.224,95m³, 
que são armazenados em caçambas estacionárias da empresa Bital Soluções Ambientais e 
são tratadas em sistemas da própria empresa 
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Quadro 3.85 – Estações de tratamento de esgoto (ETE) operadas pela BRK Ambiental em Paço do Lumiar (PL) e São José de Ribamar (SJR). 

N° ETE Bairro/ 
Condomínio Município Economias 

Quant. diária 
tratada 
(m³/d) 

Geração de 
Lodo 

(m³/mês) 
Tipo de Tratamento e disposição de 

efluentes: Fase Líquida  
Tipo de Tratamento e 

disposição do Lodo:  Fase 
Sólida 

1 Mirante do Rio Residencial 
Mirante do Rio SJR 100 123.8 24 UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Tanque de adensamento e leito 

de secagem  

2 Damha Damha Araçagy  PL 42 500.26   Lodo Ativado + Decantador Secundário Tanque de adensamento e leito 
de secagem 

3 Jardim 
Primavera 

Residencial 
Jardim 
Primavera 

PL 1774 1166.4 156.3 UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Destinada a ETE com leito de 
secagem 

4 Jardins D'italia Condomínio 
Jardins D'italia PL 24 10.37   Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio Destinada a ETE com leito de 

secagem 

5 Morada do 
Bosque 

Residencial 
Morada do 
Bosque 

PL 1001 394   UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Leito de secagem 

6 Novo 
Horizonte 

Residencial 
Novo Horizonte PL 1942 778.46   UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Destinada a ETE com leito de 

secagem 

7 Plaza das 
Flores 

Condomínio 
Plaza das 
Flores 

PL 295 1382.4 102.9 UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário + TQ DE CONTATO 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

8 Bella Vista Residencial 
Bella Vista SJR 25 320.54 16.03 

Decantador Primário + Lodo Ativado c/ 
Leito Móvel + Decantador Secundário 
Lamelar + Tq. de Contato 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

9 Bonavita Club Bonavita Club SJR 281 167.61 136.5 
Decantador Primário + Lodo Ativado c/ 
Leito Móvel+ Decantador Secundário 
Lamelar + Tq. Contato 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

10 Bonavita Prime Bonavita Prime SJR 189 161.56   UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário + Tq. Contato 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

11 Costa Araçagy Costa Araçagy SJR 731 264.38 17.13 UASB + Filtro Aerado + Filtro de Areia Destinada a ETE com leito de 
secagem 

12 Dunas do Sol 
Residencial 
Parque Dunas 
do Sol 

SJR 224 129.6   UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário Tq. Contato 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

13 Gran Village 
Araçagy 

Gran Village 
Araçagy SJR 390 264   UASB + Filtro Aerado Leito de secagem 

14 Lima Verde Lima Verde SJR 796 906.33 138.9 UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário Tq. Contato 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

15 Nova Terra Residencial 
Nova Terra SJR 3934 1141.34 252 UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Destinada a ETE com leito de 

secagem 

16 Novo Aurora Novo Aurora SJR 1440 694.65   UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário + Tq. Contato Leito de secagem 
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Quadro 3.85 – Estações de tratamento de esgoto (ETE) operadas pela BRK Ambiental em Paço do Lumiar (PL) e São José de Ribamar (SJR). 

N° ETE Bairro/ 
Condomínio Município Economias 

Quant. diária 
tratada 
(m³/d) 

Geração de 
Lodo 

(m³/mês) 
Tipo de Tratamento e disposição de 

efluentes: Fase Líquida  
Tipo de Tratamento e 

disposição do Lodo:  Fase 
Sólida 

17 Pitangueiras Residencial 
Pitangueiras SJR 876 345.6 3.135 UASB + Filtro Aerado + Tq. de Contato Destinada a ETE com leito de 

secagem 

18 Recanto Verde Residencial 
Recanto Verde SJR 1005 323.13 49.5 UASB + Filtro Aerado + Decantador 

Secundário + Tq. de Contato Leito de secagem 

19 Residencial 
Turu 

Residencial 
Turu SJR 230 240.19   UASB + Filtro Aerado + Decantador 

Lamelar + Tq. Contato 
Destinada a ETE com leito de 
secagem 

20 Riviera 
Cohatrac 

Condomínio 
Residencial 
Riviera do 
Cohatrac  

SJR 127 385.34   UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário 

Destinada a ETE com leito de 
secagem 

21 
São José de 
Ribamar/Miritiu
a 

Miritiua SJR 1261 189.21   UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Secundário + Tq. Contato Leito de secagem 

22 São 
José/Tropical 

Condomínio 
São José 
Tropical 

SJR 3286 876.96   Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio Destinada a ETE com leito de 
secagem 

23 Turiúba Residencial 
Turiúba SJR 3094 543.45 167.4 UASB + Filtro Aerado + Tq. Contato Destinada a ETE com leito de 

secagem 

24 Vale do 
Paraíba 

Residencial 
Vale do Paraíba SJR 67 110.59   Decantador Primário + Lodo Ativado + 

Decantador secundário + Tq. Contato 
Destinada a ETE com leito de 
secagem 

25 Village dos 
Pássaros 

Residencial 
Village dos 
Pássaros 

SJR 925 695.52 160.5 UASB + Filtro Aerado + Decantador 
Lamelar + Tq. Contato Leito de secagem 

Fonte: BRK AMBIENTAL (2018). 
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As figuras a seguir mostram o tratamento preliminar e secundário de uma ETE condominial 
localizada em Paço do Lumiar, bem como o armazenamento de lodo nas caçambas 
estacionárias de 5,0 m³, que posteriormente seria transportado até uma ETE com sistema de 
tratamento de lodo. Observa-se que no período chuvoso, deveria ser prevista a cobertura das 
caçambas, de modo a evitar problemas de odores e aumento da umidade do lodo e, 
consequentemente, o volume transportado e tratado.  

  
Figura 3.373 e Figura 3.374 – Tratamento preliminar e secundário de esgoto em estação de tratamento de esgoto 
no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

  
Figura 3.375 e Figura 3.376 – Caçambas da empresa Bital Soluções Ambientais de lodo bruto e tratado, 
respectivamente, em estação se tratamento de esgoto no município de Paço do Lumiar. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Observa-se no Quadro 3.85 que algumas ETEs não possuem tratamento do lodo, assim, os 
estes são armazenados em caçambas estacionárias e destinados para estações que possuem 
tanques de adensamento e/ou leitos de secagem, que são mecanismos para separar a fração 
sólida do lodo da fase líquida, que retorna para as estações. 

Sobre o transporte de lodos entre as ETEs, a Floram não conseguiu informações acerca da 
forma como ocorre, mas acredita-se que seja por meio de caminhões limpa-fossa, já que o 
transporte das caçambas em caminhões com poliguindastes provavelmente causaria 
vazamento do lodo nas vias dos municípios. Após tratamento e separação da fase líquida, a 
Bital transporta os lodos para o aterro sanitário Titara, onde são dispostos. 
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3.5.12. Resíduos Sólidos Agrossilvipastoris (RSA)  

De acordo com a PNRS, os resíduos sólidos agrossilvipastoris (RSA) são gerados nas 
atividades agropecuárias e silviculturais, incluindo os insumos utilizados nessas atividades.  

A Resolução CONAMA n° 458/2013 define atividades agrossilvipastoris como ações 
realizadas, em conjunto ou não, relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura 
e demais formas de exploração e manejo de fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, 
à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis.  

3.5.12.1. Resíduos agrossilvipastoris orgânicos 

Para fins deste Diagnóstico, buscou-se levantar inicialmente com os gestores municipais a 
existência de matadouros e frigoríficos nos municípios da RMGSL. De acordo com os 
gestores, os municípios de Axixá, Paço do Lumiar, Santa Rita, São José de Ribamar e São 
Luís possuem matadouros (Quadro 3.86).  

Quadro 3.86 – Existência de matadouros nos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Existência de matadouros e 
frigoríficos 

Alcântara Não 

Axixá Sim – Claudemir Dias 

Bacabeira Não 

Cachoeira Grande Não 

Icatu N.R. 

Morros Não 

Paço do Lumiar Frango Americano  

Presidente Juscelino Não 

Raposa N.I. 

Rosário Não 

Santa Rita Sim – Secretaria de Agricultura  

São José de Ribamar Frango Americano e Clandestino 

São Luís D.A. Vital, JB e Agrolusa 

Fonte: FLORAM (2018). N.I.: Não Informado; N.R.: Questionário Não Respondido. 

Os matadouros e frigoríficos representam atividades econômicas geradoras de efluentes e 
resíduos sólidos com grande potencial poluidor. Salienta-se que muitos estabelecimentos 
enquadrados nesta categoria, públicos e/ou privados, continuam funcionando em total 
desacordo com a legislação ambiental vigente no país. Portanto, apesar da legislação extensa 
e rigorosa, é comum observar matadouros em condições precárias de funcionamento, com 
altos níveis de contaminação ambiental, especialmente no que tange aos efluentes gerados.   

Os resíduos sólidos gerados em matadouros/frigoríficos são: sebo, ossos, couro, estercos, 
vísceras. É comum observar o gerenciamento inadequado destes com a disposição em lixões 
municipais, terrenos baldios ou queimados com combustíveis fósseis, sem a devida estrutura 
de controle de poluição atmosférica. Já os efluentes líquidos são as águas residuárias 
contaminadas com sangue e fezes.  

As instalações completas para o abate de animais devem ter currais, rampa de acesso à 
matança, área de atordoamento, sala de matança com subseções (sangria, esfoliação, 
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evisceração, toalete, seções de miúdos), sala de desossagem, expedição, setor de utilidades 
e áreas anexas (processamento de subprodutos como farinha de sangue e de osso, sebo, 
triparia, bucharia, couro, entre outras). Portanto, esses estabelecimentos devem possuir 
estrutura adequada que permita o abate, manipulação, preparo e conservação da carne. 

Buscou-se levantar a situação destes estabelecimentos na Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e na Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
(AGED), sobre o licenciamento e situação sanitária destes, bem como nos órgãos municipais 
de licenciamento ambiental. Algumas destas empresas são caracterizadas a seguir, a partir 
de informações disponibilizadas pelos órgãos citados. 

 Frigorífico Dhias Ltda-ME em Axixá 

O Frigorífico Dhias Ltda-ME, localiza-se no povoado Santa Rosa, no município de Axixá. O 
empreendimento é licenciado pela SEMA para o abate de bovinos, apenas. Segundo a técnica 
da AGED, este frigorífico tinha muitas irregularidades que foram solucionadas ao longo do 
tempo. Foram instalados fornos crematórios para resíduos de carcaças e vísceras, bem como 
lagoas de decantação para efluentes de abate. 
Atualmente, todos os resíduos de processo são tratados ou aproveitados e comercializados, 
logo não há geração de resíduos de origem animal. Os subprodutos gerados neste matadouro, 
tais como sebo bovino, torta de farinha de carne e osso e farinha de sangue são vendidos 
para a Industria de Derivados Animais do Maranhão (INDAMA), conforme Figura 3.377 e O 
Quadro 3.87, que apresenta a geração e gerenciamento dos resíduos no Frigorífico Dhias.  

.  
Figura 3.377 – Documento da INDAMA sobre recebimento de resíduos do Frigorífico Dhias. 
Fonte: FLORAM (2018). 
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Quadro 3.87 – Geração e gerenciamento de resíduos do Frigorifico Dhias. 

Resíduos Origem Classe NBR 
10.004 

Taxa de 
geração 
(kg/mês) 

Disposição final 

Material não-
comestível para 

graxaria (tecidos, 
gorduras, ossos, 
cabeça, partes 
condenadas) 

Procedimento de abate de 
animais Classe II 8.000 Reciclagem - Fabricação de ração 

animal – INDAMA 

Esterco bovino Curral, insensibilização, 
sangria Classe II 2.700 Reutilização - Doação informal 

para pequenos agricultores locais 
Couro bovino in natura Etapa de coureamento Classe II 1.000 É vendido (reutilizado/reciclado) 

Restos de coco e 
cascas de coco 

babaçu carbonizados 
Caldeiras Classe II 20 Aterro sanitário Titara 

Papéis, papelão, 
plástico, não 

contaminado com 
produtos químicos, 

filmes plásticos, 
pequenas 

embalagens, restos de 
alimentos (cantina), 
resíduos de varrição 
não perigosos, entre 

outros 

Setores administrativo do 
matadouro, cantina, 

vestiários e banheiros 
Classe II 50 Aterro sanitário Titara 

Lodo Estação de Tratamento de 
Efluente Classe II 2.000 Aterro sanitário Titara 

Fonte: AGED (2018). 

 Frango Americano Ltda. em Paço do Lumiar e São José de Ribamar 

Nos municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, há unidades da Frango 
Americano, a principal empresa do ramo de criação, abate de frangos para a fabricação de 
alimentos. A caracterização apresentada a seguir foi extraída do Plano Básico de 
Regularização Ambiental da Empresa, elaborado em 2017. 

Os resíduos orgânicos gerados no refeitório são compostados pela própria empresa, que 
vende o adubo gerado no processo. Já os orgânicos gerados nos processos de criação e 
abate de animais são armazenados sobre paletes, em um depósito, e posteriormente 
destinados para uma fazenda no interior do estado, onde servem de alimento para o gado. 
Os demais resíduos de áreas administrativas (comuns) são segregados e coletados 
diariamente pela empresa RO Ambiental, titular da limpeza pública em Paço do Lumiar. A 
Figura 3.378 e Figura 3.379 mostram as lixeiras utilizadas na coleta seletiva e o local para 
armazenamento temporário dos resíduos orgânicos.  
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Figura 3.378 e Figura 3.379 – Lixeiras para coleta seletiva e local para armazenamento temporário de resíduos 
na empresa Frango Americano. 
Fonte: Plano de Regularização Ambiental (2017). 

 Matadouro de Santa Rita 

Em Santa Rita, há um matadouro que foi visitado, mas os responsáveis não informaram o 
nome do estabelecimento. Os principais resíduos gerados no matadouro são o sangue e 
restos de animais, que são coletados pela empresa INDAMA. 

O couro é acondicionado embaixo de uma cama de sal grosso (Figura 3.380), sendo coletado 
por um vereador do município, segundo informações dos responsáveis. Os resíduos comuns 
gerados, tais como copos descartáveis, plásticos, embalagens de produtos de limpeza, dentre 
outros, são coletados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, titular da limpeza pública no 
município, sem a cobrança. 

 
Figura 3.380 – Couro bovino sob cama de sal no matadouro de Santa Rita. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Frigorífico D.A. Vital – Marchantaria Rio Grande 

As informações apresentadas a seguir foram extraídas do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) do Frigorífico D.A. Vital, localizado no bairro Maracanã, zona rural 
de São Luís. A empresa possui planta de abate mecanizado de bovinos com capacidade 
instalada para 300 unidades por dia, entretanto, opera com cerca de 150 abates por dia, em 
média, com carne para abastecer os quatro municípios da Ilha de Maranhão. 

De acordo com o plano de gerenciamento, a empresa promove o abate seguindo as boas 
práticas associadas, promovendo a segregação dos resíduos sólidos, que possibilita a 
quantificação e destinação às empresas existentes na RMGSL que aproveitam estes resíduos. 
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Portanto, nota-se no Quadro 3.88, a geração diária de 13.200 kg de resíduos no abate de 
bovinos, com destinação principalmente à Indústria de Derivados de Animais no Maranhão 
(INDAMA). 

Quadro 3.88 – Geração e destinação dos resíduos gerados no Frigorífico D.A. Vital – Marchantaria Rio Grande, 
em São Luís. 

Tipos de Resíduos 
Gerados 

Quantidade de 
resíduos por 

animal abatido 
(kg) 

Quantidade de 
resíduos gerados por 

dia (kg) para 150 
abates 

Destinação 

Borra de sangue 4 600 Destinado para ETE própria 

Cabeças 10 1.500 Indústria de Derivados de Animais no 
Maranhão (INDAMA) 

Cascos 8 1.200 RCM Indústria e Comércio Ltda 

Chifres 5 750 Indústria de Derivados de Animais no 
Maranhão (INDAMA) 

Couros 30 4.500 Maranhão Indústria de Couros Ltda 

Fezes 4 600 Indústria de Derivados de Animais no 
Maranhão (INDAMA) 

Ossos  5 750 Indústria de Derivados de Animais no 
Maranhão (INDAMA) 

Rabos 3 40 RCM Indústria e Comércio Ltda 

Sebos e gorduras 7 1.050 Indústria de Derivados de Animais no 
Maranhão (INDAMA) 

Vísceras não 
comestíveis 12 1.800 Indústria de Derivados de Animais no 

Maranhão (INDAMA) 
Total 88 13.200 - 
Fonte: SEGMA (2015). 

 

 Agrolusa – Agroindustrial Lusitana S.A.  

A Agrolusa é uma empresa de suinocultura de médio porte, localizada em São Luís, que 
promove a fertilização, criação, engorda e abate de suínos seguido pela comercialização de 
produtos tipo light.  

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da empresa os resíduos 
de processo são: tecidos animais, cascos (unhas), pelos, sangue, vísceras, carcaças e 
gorduras, além dos lodos gerados nos sistemas de tratamento. 

Os tecidos animais, cascos e pelos sãos coletados juntamente com os resíduos domiciliares 
e dispostos diretamente num lixão interno da empresa. Já o sangue é segregado dos demais 
itens e vendido aos supermercados para fabricação de farinha. As vísceras, carcaças e 
gorduras são acondicionadas e misturadas em um espaço próximo ao abatedouro, 
aguardando a coletada diária realizada pela INDAMA. A lavagem das pocilgas gera um 
efluente que é destinado às lagoas de estabilização, sendo que o destino do lodo gerado 
nestas lagoas, quando cheias, não foi informado. 

O Anexo VII apresenta um quadro com a geração de resíduos nas atividades da Agrolusa. 

 Fertipar Fertilizantes do Maranhão Ltda 

A empresa Fertipar está situada no município de São Luís e atua na fabricação de adubos e 
fertilizantes, exceto os organo-minerais. As informações a seguir foram extraídas do Relatório 
de Desempenho Ambiental da empresa, elaborado em 2017. 
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Os resíduos recicláveis são segregados e acondicionados temporariamente até formar um 
lote que é encaminhado às empresas e cooperativas de reciclagem de materiais. Já os 
resíduos considerados não-recicláveis são acondicionados em lixeiras específicas e 
destinados para a coleta municipal. 
Quanto aos resíduos perigosos, estes são encaminhados para empresas licenciadas, onde 
são destinados e tratados de acordo com suas demandas. Entretanto, o relatório citado não 
explica quais são os resíduos Classe I nem apresenta informações sobre o gerenciamento os 
resíduos de processo da empresa. 

3.5.12.2. Resíduos agrossilvipastoris inorgânicos 

Os resíduos sólidos agrossilvipastoris inorgânicos são formados pelas embalagens de 
agrotóxicos e fertilizantes passíveis de logística reversa, que já foram abordados no item 5.2.7. 

3.5.13. Resíduos de Óleos Comestíveis  

Os resíduos de óleos comestíveis não estão enquadrados na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, por se tratarem de resíduos líquidos, portanto, não são objeto deste Diagnóstico. 
Entretanto, como há uma relação intrínseca entre estes e os resíduos sólidos, já que são 
gerados nas cozinhas de restaurantes e residências e muitas vezes dispostos 
inadequadamente junto com os resíduos domiciliares ou na rede de esgoto, será feita 
abordagem em nível de dados secundários.  

Conforme a FEAM (2009), o óleo de cozinha causa grandes malefícios ao meio ambiente pela 
difícil degradabilidade e alto poder de contaminação. Após consumo, sua disposição final 
inadequada gera vários problemas, podendo-se citar: 

 Incrustações nas tubulações por onde passa, pois se emulsifica com a matéria 
orgânica, formando crostas e retendo resíduos sólidos, podendo atrair vetores de 
doenças e causar mau cheiro; 

 Aumento das pressões internas das tubulações, causado pelas incrustações, 
podendo romper os dutos e contaminar o solo e o lençol freático, além de ser 
necessária a utilização de produtos tóxicos nocivos ao meio ambiente para a 
retirada dessas crostas; 

 Onera em 45% o tratamento de esgoto, pois um litro de óleo de cozinha polui cerca 
de um milhão de litros de água; 

 Prejudica as estações de tratamento de esgoto, pois o óleo interfere negativamente 
no desempenho dos decantadores e dos biodigestores anaeróbios, que acabam 
produzindo maior carga orgânica, ocasionando maior geração de lodo e escuma; 

 Prejudica os reatores aeróbios que tem seu pH modificado, ocasionando perda de 
desempenho; 

 Prejudica as comunidades aquáticas, pois, pela diferença de densidade entre o óleo 
e a água, o óleo sobrenada, impedindo a entrada de luz, reduzindo a interface ar-
água, dificultando as trocas gasosas e, consequentemente, a oxigenação do corpo 
hídrico; 

 Aumento do aquecimento global, pois o óleo de cozinha, em contato com a água do 
mar, sofre reações químicas, decompondo-se anaerobicamente, liberando gás 
metano e poluindo a atmosfera; 
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 Obstrução dos interstícios do solo, dificultando a drenagem das águas, tornando o 
ambiente propício a alagamentos; 

 Desperdício, pois é um excelente subproduto para a cadeia produtiva. 

Dentre as empresas que trabalham com reciclagem de óleo na RMGSL, destacam-se a 
INDAMA e a OLEAMA, caracterizadas a seguir. 

3.5.13.1. INDAMA 

A reciclagem de óleo em São Luís passou a ocorrer, desde 1997, com a atuação da Indústria 
de Derivados Animais do Maranhão (INDAMA), cuja principal finalidade é a reciclagem de 
subprodutos de origem animal e vegetal, com recolhimento destes resíduos em shoppings, 
hotéis, bares e restaurantes, supermercados, buffets, cozinhas industriais, hospitais, escolas, 
igrejas, universidades, comunidades, além de parcerias com Organizações não 
Governamentais - ONGs (INDAMA, 2017).  

A Figura 3.381 a Figura 3.382 mostram o caminhão baú utilizado para a realização da coleta 
de óleos nos estabelecimentos comerciais da RMGSL. 

  
Figura 3.381 e Figura 3.382 – Caminhão baú da empresa Indústria de Derivados Animais do Maranhão (INDAMA) 
usado para a coleta de óleo de fritura. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.5.13.2. OLEAMA  

A OLEAMA é uma empresa que fabrica sabão a partir do óleo saturado coletado em 
condomínios residenciais, bares, hotéis e lanchonetes. Segundo a OMEGA (2016), a iniciativa 
de coleta de óleo na capital começou a ser implementada no final de 2009 nos condomínios 
da rua do Aririzal. Em função do grande número de condomínios situados naquela via, entre 
eles: Ferrazi, Madri, Valência II, Bouganville, Village das Palmeiras II e D’Italy IV. Em cada um 
foram instaladas em local acessível, unidades receptoras com capacidade volumétrica de 25 
litros para o recolhimento de óleo doméstico, que é retirado semanalmente. 

Nas residências foram distribuídos pela empresa OLEAMA mini reservatórios de 500 ml para 
que o óleo seja armazenado e transportado pelos moradores nas unidades receptoras de seus 
condomínios. O projeto se expandiu e hoje restaurantes, bares, hotéis e lanchonetes já 
possuem também as unidades receptoras (OMEGA, 2016). 
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Pontos de coleta em São Luís: 

 Bom Sabor; 

 Cheiro Verde; 

 Cabana do Sol; 

 Café e Companhia; 

 Condomínios da rua do Aririzal; 

 Hoteis (Abeville, Luzeiros, Pestana e Skina Palace); 

 Frigoríficos. 

A partir das atividades da INDAMA e OLEAMA, outras iniciativas, projetos e parcerias se 
desenvolveram na capital, sendo que, atualmente São Luís conta com três principais projetos 
de reciclagem de óleo: 

3.5.13.3. Projeto Óleo Solidário  

O Projeto Óleo Solidário foi idealizado pela ONG Libertas, em parceria com a indústria de 
reciclagem INDAMA, que recebe cerca de 20 mil litros de óleo por ano, provenientes de 
frituras. Além da empresa citada, outras parcerias no desenvolvimento do projeto são: 
Batalhão de Polícia Ambiental da (PMMA), Ecomaranhão da TV Difusora, Pastoral 
Universitária, Jornal Pequeno, Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e Fórum das 
Entidades (MAURO JORGE GARCIA, 2015). 

 
Figura 3.383 – Projeto e Óleo Solidário, desenvolvido pela ONG Libertas, em São Luís. 

Fonte: ONG LIBERTAS (2018). 

3.5.13.4. Projeto OLEO SOCIAL 

O Projeto Óleo Social idealizado pela SEMOSP, em parceria com a ASCAMAR, está em fase 
de estruturação das instalações físicas e do modelo que irá adotar para operacionalização e 
alcance dos geradores. Tem apoio da PETROBRAS e do Governo estadual, o que possibilitou 
a aquisição de equipamentos e materiais necessários para a implantação. 

O projeto consiste na coleta e transformação dos OGRs (óleos e gorduras residuais) em 
produtos comercializáveis, tais como: sabão artesanal, em barra, líquido e sabonete, visando 
a inclusão social e a geração de renda aos catadores de materiais recicláveis. 
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Dentre as atividades previstas no projeto, destacam-se o cadastramento dos catadores como 
coletores de OGR, a capacitação destes atores da coleta na área técnica e de gestão, a 
estruturação da coleta e a implantação de uma unidade de tratamento primário em São Luís, 
para a fabricação dos produtos. 

A previsão é que o projeto atenda aos municípios de Bacabeira, Rosário, São José de 
Ribamar, Santa Rita e São Luís. 

3.5.13.5. Projeto ECO OLEO 

O Projeto Eco Oleo criado pela Associação Comunitária Itaqui Bacanga (ASCIB, em parceria 
com a empresa JC Ambiental Reciclagem, coleta atualmente óleo residual proveniente de 
residências, restaurantes, bares, lanchonetes e outros localizados no Polo Itaqui Bacanga 
(OMEGA, 2016). 

3.5.14. Iniciativas de Educação Ambiental voltadas para a Gestão de Resíduos Sólidos 

3.5.14.1. Ações e Iniciativas oficiais do governo do estado do Maranhão  

 Plano Estadual de Educação Ambiental 

O principal avanço recente no estado do Maranhão relativo à educação ambiental foi a 
elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental, concluído em 2018. Este Plano 
contempla cinco temáticas prioritárias, dentre elas a gestão dos resíduos sólidos, destacando-
se os seguintes aspectos: 

  Redução de geração de resíduos por meio de incentivo às práticas ambientalmente 
adequadas, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Fomento à participação da sociedade no processo de gestão integrada dos resíduos; 

 Promoção de ações educativas para Povos e Comunidades Tradicionais; 

 Divulgação das ações educativas desenvolvidas sobre a gestão integrada dos 
resíduos. 

 Projeto Atitude Consciente – SEMA 

Destaca-se ainda no âmbito estadual, o Projeto Atitude Consciente (Figura 3.384), 
desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) trazendo uma série de 
ações de educação ambiental que visam desenvolver a sensibilização dos cidadãos 
maranhenses para atuar na redução dos impactos ambientais ocasionados pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos em praias, rios, lagos, lagoas e unidades de conservação do 
Maranhão, bem como outros tipos de poluição ou de impactos ambientais (CODÓ NOTÍCIAS, 
2017). 
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Figura 3.384 – Cartaz da Campanha Atitude Consciente desenvolvida pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. 
Fonte: SEMA (2018). 

Dentro do Projeto, o Mutirão Ecológico – Atitude Consciente, visa levar à população 
maranhense, conscientização e educação ambiental nos cuidados com o meio ambiente 
(Figura 3.385 e Figura 3.386). 

  
Figura 3.385 e Figura 3.386 – Ações desenvolvidas pelo Projeto Atitude Consciente da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. 
Fonte: SEMA (2018). 

3.5.14.2. Ações e iniciativas oficiais dos municípios da RMGSL 

A seguir são apresentadas as iniciativas de educação ambiental realizadas pelas prefeituras 
dos municípios da RMGSL com vistas à melhoria da gestão de resíduos sólidos. Entretanto, 
é importante esclarecer alguns aspectos da realidade das prefeituras e secretarias municipais 
de meio ambiente, especialmente dos municípios do continente. 

Primeiro, nota-se que, de maneira geral, a estrutura das secretarias de meio ambiente é 
mínima, sendo marcada pela falta de técnicos e gestores capacitados para lidar com as 
temáticas ambientais. Estas secretarias não têm autonomia orçamentária e, no caso de 
Presidente Juscelino, não há sequer uma sede para a secretaria de meio ambiente. 
Justamente pela falta de técnicos capacitados e estrutura administrativa adequada, a maioria 
dos municípios da RMGSL não podem realizar procedimentos de licenciamento ambiental, 
dependendo totalmente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 

Observou-se ainda que, excetuando-se os municípios de Paço do Lumiar, São José de 
Ribamar e São Luís, não há estrutura de fiscalização ambiental, especialmente voltada para 
a temática de resíduos sólidos, dentro dos municípios da RMGSL. 
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É importante frisar o baixo nível de educação ambiental dos gestores e técnicos diretamente 
ligados à limpeza pública nos municípios da RMGSL e também que muitas das ações e 
iniciativas de educação são realizadas por instituições de ensino e Organizações Não 
Governamentais, carecendo de maior participação do poder público, principalmente nos 
municípios do continente.  

Portanto, muitas prefeituras concentram as ações e iniciativas de educação ambiental em 
datas específicas, como a semana do meio ambiente, dia mundial da água, dia dos índios, 
dentre outros, não havendo uma continuidade das ações ao longo do ano, nem o trabalho 
coordenado entre os educadores ambientais e a fiscalização ambiental, por falta de técnicos 
e estrutura. 

Tendo esclarecido estas questões, apresenta-se a seguir as iniciativas realizadas no âmbito 
das prefeituras municipais da RMGSL, com vistas ao gerenciamento de resíduos sólidos. A 
maioria das ações voltadas para a educação ambiental estão concentradas nos municípios da 
Ilha de Maranhão, especialmente São José de Ribamar e São Luís. 

O município de Alcântara, que é uma exceção no continente, tem realizado ações pontuais 
em datas comemorativas. Uma delas, denominada de Projeto Pequenas Atitudes, Grandes 
Resultados, foi realizada em 2017, em comemoração ao dia do meio ambiente. Durante os 
cinco dias de ações, a programação foi composta por várias atividades de conscientização e 
limpezas de rios e praias com o objetivo de atingir a população por meio do conhecimento da 
sustentabilidade (ALCÂNTARA, 2017). 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alcântara elaborou um planejamento visando 
relacionar as atividades a serem desenvolvidas durante o quadriênio de 2017 a 2020. O plano 
abrangeu os principais problemas ambientais existentes no município bem como as ações 
preventivas e medidas corretivas para minimizar e/ou solucioná-los, contemplando ações 
voltadas para educação ambiental, como palestras em escolas e povoados, averiguação de 
denúncias ambientais com medidas de conscientização ambiental e notificação, se 
necessário.  

Com o foco na educação ambiental, foram previstas ações de sensibilização da população e 
a necessidade de instituir a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Porém, a 
primeira ação prevista foi a elaboração de levantamento dos principais problemas existentes 
na cidade para pautar um calendário ambiental anual que aborde temas como água, solo, 
resíduos sólidos e meio ambiente, em geral, visando a implantação de projetos ambientais. 

No que tange, especificamente, à gestão de resíduos sólidos, previu-se a regularização da 
coleta e o incentivo à reciclagem, a partir das seguintes ações: 

 Dar continuidade às atividades de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 Elaborar e divulgar o roteiro da coleta pública de resíduos sólidos; 

 Elaboração do projeto dos Ecopontos; 

 Incentivar a criação de cooperativas de reciclagem; 

 Manter ações regulares envolvendo a reciclagem. 
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Estas ações listadas acima para o município de Alcântara, especialmente as voltadas à coleta 
seletiva e reciclagem, ainda não se iniciaram, uma vez que ainda não existem organizações 
de catadores no município, nem Ecopontos. 

Ressalta-se que a Secretaria possui corpo técnico de pessoas formadas ou em formação na 
área ambiental que, inclusive participaram de reunião com a equipe técnica da Floram, para 
tratar da elaboração deste PGIRS, conforme Figura 2.7. Por outro lado, ressalta-se que a 
Secretaria não possui recursos financeiros, sendo todo o custeio de suas atividades de 
responsabilidade direta da Prefeitura Municipal.  

 
Figura 3.387 – Reunião preliminar de apresentação do PGIRS aos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de 
Alcântara. 
Fonte: FLORAM (2018). 

Em São José de Ribamar, destaca-se uma iniciativa da prefeitura relacionada à educação dos 
usuários das praias. O programa “Praia Legal é Praia Limpa”, desenvolvido pela Secretaria de 
Meio Ambiente tem como objetivo conscientizar a população para o banho consciente e a 
preservação da natureza. Assim, os técnicos do município realizam há três anos ações diretas 
nas praias, com orientações aos banhistas e comerciantes sobre o acondicionamento e o 
descarte corretos dos resíduos sólidos (SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 2017).  

Além do Programa Praia Limpa, destacam-se em São José de Ribamar as ações coordenadas 
entre a fiscalização ambiental e a equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. Assim, quando há alguma denúncia relacionada à disposição ilegal de 
resíduos, os educadores ambientais vão junto com o fiscal ambiental para sensibilizar a 
população acerca da importância do manejo e disposição correto dos resíduos sólidos (Figura 
2.77 e Figura 2.78). 
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Figura 3.388 e Figura 3.389 – Ações de educação ambiental do projeto Praia Legal é Praia Limpa, em São José 
de Ribamar. 
Fonte: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR (2018). 

Em São Luís, destacam-se os seguintes programas de educação ambiental, com foco na 
gestão adequada de resíduos, realizados em sua maioria, pelo Comitê Gestor de Limpeza 
Urbana.  

 Educação Ambiental nos Ecopontos 

O referido Comitê promove ações de educação ambiental visando o uso adequado dos 
ecopontos instalados pela prefeitura municipal, sendo que em 2017 foram realizadas quarenta 
(40) ações educativas e, até a meados de junho de 2018, vinte e oito (28). 

 Programa de Coleta de Bagulho Volumoso 

É uma modalidade de limpeza especial, realizada rotineiramente pelo Comitê Gestor de 
Limpeza Urbana em parceria com a Superintendência de Epidemiologia e Coordenação de 
Combate à Dengue da Secretaria Municipal de Saúde. Esta ação prevê a retirada dos resíduos 
que não são recolhidos pela coleta domiciliar, como móveis, eletrodomésticos e entulho de 
construção, visando o controle de pontos de descarte de resíduos de forma irregular e a 
proliferação de doenças provocadas pelo mosquito Aedes (SÃO LUÍS, 2017b).  

 Programa mais limpeza, mais saúde 

O Comitê Gestor de Limpeza Urbana desenvolve no município o Programa Mais Limpeza, 
Mais Saúde. O programa tem o objetivo de adequar os imóveis urbanos às Leis de Muros e 
Calçadas (Lei Municipal n° 4.590/2006) e ao Código de Posturas, a fim de melhorar o aspecto 
urbanístico da cidade, com ênfase na limpeza urbana e ordenamento público. São realizados 
serviços de roçagem, capina, coleta de entulhos e resíduos dispensados de forma irregular 
em vias públicas (AGENCIA SÃO LUIS, 2017). 

 Realização do I Fórum Municipal Lixo Zero 

O Comitê Gestor de Limpeza Urbana em parceria com o Instituto Maranhão Sustentável e o 
Instituto Lixo Zero Brasil, realizaram em junho de 2018 o I Fórum Municipal Lixo Zero São 
Luís. O objetivo do evento foi a discussão de ações que ações que fortaleçam e incentivem 
práticas sustentáveis na capital, diminuindo a geração de resíduos sólidos.  De acordo com o 
Instituto Lixo Zero Brasil, o termo “lixo zero” é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária 
para guiar as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos 
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naturais sustentáveis, onde todos os materiais residuais são projetados permitindo seu uso no 
pós-consumo (AGÊNCIA SÃO LUÍS, 2018). 

3.5.14.3. Iniciativas de ONGs, empresas, associações e institutos  

As ações voltadas à educação ambiental realizadas por organizações não governamentais, 
associações, empresas e institutos concentram-se nos municípios da Ilha de Maranhão, 
principalmente na capital, São Luís. 

 Projeto Ecocemar 

O Ecocemar é um projeto de responsabilidade social da Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR) desenvolvido desde 2011, que tem o objetivo de organizar a destinação dos 
resíduos à indústria de reciclagem e difundir a cultura da coleta seletiva e ações conscientes 
sobre a preservação do meio ambiente (CEMAR, 2018).  

 Programa Nossa São Luís 

O programa é uma articulação criada em 2008 pelo Instituto de Cidadania Empresarial do 
Maranhão (ICE-MA), organização não governamental sem fins lucrativos, para a promoção 
dos temas da sustentabilidade urbana, com a finalidade de realizar a incidência política junto 
ao poder público por meio do monitoramento e controle social utilizando indicadores sociais 
(ICEMA, 2016). 

Em 2016, uma das ações do projeto foi a intervenção urbana Clean Up the World que teve 
como objetivos a sensibilização do consumo consciente e o descarte correto dos resíduos 
sólidos, promover os temas da sustentabilidade urbana e direito à cidade, e articular atores e 
organizações que agem nos temas da sustentabilidade (empresas, poder público e 
organizações sociais) (ICEMA, 2016). 

O projeto foi realizado com a parceria da Fundação AVINA, OAK Foundation, Instituto Clima 
e Sociedade (ICS) e com sete parceiros locais: Associação de Surf e Bodyboarder do Olho D' 
Água (ASBOA), Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha da Universidade Estadual do 
Maranhão (LBVM), Laboratório de Manguezais da Universidade Federal do Maranhão 
(LAMA), Engajamundo, Greenpeace, Fórum de Juventudes de São Luís e Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (ICEMA, 2016). 

 Projeto Comunidade Limpa 

Em 2015, em parceria com o Instituto Formação, a Vale desenvolveu o projeto “Comunidade 
Limpa” com as comunidades Gapara, Argola e Tambor, Residencial Primavera, São João da 
Boa Vista e Fumacê, todas em São Luís, a fim de sensibilizar a comunidade quanto à 
destinação de resíduos sólidos (VALE, 2015).  

A Vale também é parceira da Cooperativa de Trabalho, Coleta e Recuperação de resíduos do 
Maranhão (COOPVILA) que fabrica móveis com madeira reutilizada (pallet) fornecida pela 
Vale (VALE, 2015). 

 ONG Libertas 

Fundada em 2006, na capital São Luís, e com atuação em todo o estado do Maranhão, a ONG 
Libertas é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantida por meio de doações de 
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instituições públicas, privadas e de pessoas físicas. A ONG tem o objetivo apoiar e 
desenvolver projetos nas áreas da cultura, educação, meio ambiente e áreas científicas. 
Dentre os projetos desenvolvidos pela ONG, destacam-se o “Lixo Digital” e o “Óleo Solidário” 
(Figura 3.390 e Figura 3.391) (MOBILIZAÇÃO SOCIAL, 2015). 

Em 2015, a ONG criou o projeto “Óleo Solidário” que tem o objetivo de coletar os óleos 
comestíveis. O projeto conta com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental da (PMMA), 
Ecomaranhão da TV Difusora, Pastoral Universitária, Jornal Pequeno, Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão, Empresa INDAMA, Fórum das Entidades (MAURO JORGE GARCIA, 
2015). 

Em junho de 2018, a ONG Libertas em parceria com a Escola Rio Grande do Norte, realizou 
em São Luís o Mutirão de Coleta de Resíduos Eletrônicos. O projeto visa à diminuição dos 
impactos causados ao meio ambiente pela má disposição dos resíduos eletrônicos (BLOG 
GENILVADO ABREU, 2018). 

  
Figura 3.390 e Figura 3.391 – Projetos Lixo Digital e Óleo Solidário, desenvolvidos pela ONG Libertas, em São 
Luís. 
Fonte: ONG LIBERTAS (2018). 

 Rede de Educação e Desenvolvimento Sustentável 

A Rede de Educação e Desenvolvimento Sustentável (REDS) surgiu em 2005 como uma ideia 
de rede, sugerindo interações entre 1°, 2° e 3° setor. A organização é um movimento de base 
popular multidisciplinar, com pesquisadores independentes, estudantes de diferentes áreas 
do conhecimento e grau de instrução, profissionais do mercado e voluntários reunidos pelo 
mesmo propósito: buscar conhecimento, partilhar informações de práticas de preservação do 
meio ambiente e empreendedorismo social. A instituição busca integrar diversos atores dos 
setores da sociedade em uma rede proativa, que juntos fomentem práticas que contribuam 
para o equilíbrio socioambiental. 

Atualmente a REDS vem engajando suas ações na contribuição da expansão da coleta 
seletiva na cidade de São Luís (Figura 3.392). 
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Figura 3.392 – Divulgação de ação da REDS, em São Luís. 
Fonte: REDS (2018). 

 Amigos da Reserva Canaã (ARCA) 

A Amigos da Reserva Canaã é uma organização que desenvolve ações visando a 
preservação da Reserva Permanente Canaã, localizada em São Luís e declarada pela 
prefeitura como Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), conforme Lei n° 4.770 de 22 
de março de 2007, uma vez que possui inúmeros babaçuais, ampla diversidade de árvores, 
além de animais de pequeno porte e está cercada por residências. 

A ARCA realiza ações de conscientização da população para não depositar os resíduos dentro 
e na área de entorno da Reserva, bem como eventos para a população doar os resíduos para 
a coleta seletiva (Figura 3.393 a Figura 3.395). Sendo assim, os resíduos coletados nestas 
ações têm sido levados para os Ecopontos da Prefeitura de São Luís. 

 
Figura 3.393 – Cartaz da Campanha de Conscientização da população residente no entorno da Reserva Canaã. 
Fonte: Condomínio Reserva Canaã. 
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Figura 3.394 e Figura 3.395 – Campanhas de conscientização promovidas pela ARCA, em São Luís. 
Fonte: ARCA (2018). 

 ONG GACC 

O Grupo de Apoio às Comunidades Carentes do Maranhão (GACC-MA) é uma Organização 
não Governamental com o título de utilidade pública federal, sem vínculo de caráter político 
ou religioso. Foi constituída legalmente em 1987 e desde então desenvolve projetos 
direcionados para as populações socialmente mais vulneráveis, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento comunitário. 

O GACC-MA conta com uma equipe multidisciplinar, com profissionais de Administração, 
Assistência Social, Ciências Sociais, Comunicação Social, Psicologia, Pedagogia, Direito, 
Economia e Filosofia dentre outras, que elaboram, coordenam e desenvolvem ações, no 
Maranhão, por meio de projetos com parcerias locais, nacionais e internacionais. O GACC-
MA tem sido campo de estágio nessas e em outras áreas de atuação em parceria com as 
universidades locais. 

O GACC trabalha em parceria com a Vale e possui dois projetos ligados diretamente aos 
resíduos sólidos, a saber: o Projeto Guará e o Projeto Inhauma Sustentável. 

- Projeto Guará 

Tem como objetivo principal fortalecer o exercício da cidadania de crianças e adolescentes 
através da participação individual e coletiva, permanente e responsável, frente à preservação 
e ao equilíbrio do meio ambiente no município de São Luís. No projeto, as crianças são 
ensinadas de forma lúdica, sendo apresentadas as possibilidades de reaproveitamento de 
resíduos recicláveis como os pneus, usados na fabricação de brinquedos e artesanatos, por 
exemplo (Figura 3.396 e Figura 3.397). 
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Figura 3.396 e Figura 3.397 – Equipamentos produzidos com pneus no Projeto Guará. 
Fonte: ONG GACC. 

- Projeto Inhauma Sustentável 

O Projeto Inhauma Sustentável se baseia na coleta de garrafas PET e no envio destas para 
uma fábrica de vassouras, no bairro Anil.  

O início do projeto se deu em 2016, quando o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e a VALE decidiram implementar um projeto social, elaborando então 
oficinas para o plano de negócio. Foi então que o GACC-MA assumiu o projeto para a 
definição da atividade com uma proposta de educação ambiental. Surgiu então, a ideia de 
montar a fábrica de vassouras, a partir de apoio do “LAR DE JOSÉ” que é uma obra social 
localizada no bairro do Anil, em São Luís. A fábrica foi montada entre setembro e outubro de 
2017, planejada inclusive com estrutura para o armazenamento das garrafas. Inicialmente 
cinquenta (50) pessoas trabalharam no local, com posterior redução para dezessete (17). 
Atualmente, a fábrica possui nove (09) integrantes, todos maiores de idade.  

A fábrica tem capacidade de produzir duzentas (200) vassouras por mês, uma vez que a 
produção é manual e o processo é lento, sendo que a meta é expandir a produção para 
seiscentas (600). Para isso, pretende-se adquirir maquinário e capacitação de mão de obra.  

Cada vassoura produzida consome entre dez (10) e onze (11) garrafas PET, sendo aceitas 
garrafas de refrigerante a partir de 1,0 litro e de água mineral acima de 1,5 litros.  O saiote das 
vassouras é de material biodegradável produzido em São Luís, o cabo é composto por 
eucaliptos reflorestados e a madeirinha que fica dentro do saiote é oriunda de materiais de 
demolição, comprados na COOPVILA. 

Há um quantitativo estipulado de cento e cinquenta (150) garrafas PET recolhidas 
mensalmente por cada participante do projeto. As garrafas são retiradas dos resíduos 
acondicionados nas ruas ou provêm de doações de parceiros, amigos, vizinhos e restaurantes 
de dezesseis (16) comunidades. Dentre os parceiros doadores de garrafas, destacam-se 
Hospital São Domingos, Ximenes Eventos e Bárbara Eventos. 

O valor da venda de cada vassoura é de R$ 10,00, tendo um lucro semanal de R$ 80,00 para 
cada um dos seis (06) participantes. A renda oriunda das vendas das vassouras é distribuída 
da seguinte forma: 20% do valor fica na reserva do caixa do projeto e 80% são divididos por 
igual entre os integrantes do projeto.  

Atualmente, os resíduos que não são reciclados pela fábrica estão estocados para possível 
venda, pois a equipe quer descartar o resíduo de forma que possa gerar renda e ser 100% 
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reaproveitado, não indo nada para a coleta comum. As tampinhas das garrafas são destinadas 
para o Projeto Guará, visando a produção de cortinas e bonecos, entre outros.  

A Vale tem o papel de capacitar e qualificar as pessoas na montagem e estruturação dos 
equipamentos e conceder o espaço para a realização das atividades, durante o período de 
dois (02) anos. A divulgação do projeto se dá pelas redes sociais e também pelo projeto 
“Vagão da Vale”, que realiza uma feirinha levando a produção desses materiais para 
Imperatriz, dentre outros lugares. 

A Figura 3.398 apresenta o cartaz de divulgação do projeto, enquanto a Figura 3.399, Figura 
3.400 e Figura 3.401 mostram a fábrica de vassouras. 

  
Figura 3.398 e Figura 3.399 – Cartaz do Projeto Inhaúma Sustentável, em São Luís. 
Fonte: ONG GACC (2018); FLORAM (2018). 

  
Figura 3.400 e Figura 3.401 – Fábrica de vassouras do Projeto Inhauma Suatentável, em São Luís. 
Fonte: FLORAM (2018). 

 Projeto Compostagem – CEUMA 

Conforme abordado no item de compostagem, a Universidade CEUMA desenvolve um projeto 
em que o professor ensina técnicas de compostagem para alunos de escolas públicas (Figura 
3.402 e Figura 3.403). 
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Figura 3.402 e Figura 3.403 – Ações desenvolvidas pelo Projeto de Compostagem da CEUMA. 
Fonte: FLORAM (2018). 

3.6. Considerações finais 

Este Diagnóstico possibilitou verificar a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos na 
RMGSL, que, de uma forma geral, apontam grandes deficiências e indicam que há um longo 
caminho a ser percorrido para se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 
12.305/2010). 

Ainda que a legislação federal sobre resíduos seja vasta, abordando as diversas tipologias, 
na esfera estadual não há uma política específica para o tema. Já no âmbito municipal, as leis 
que disciplinam a gestão de resíduos, quando existentes, não são aplicadas. 

Apesar do contexto de metropolização, com problemas similares nos municípios e/ou que 
extrapolam seus limites territoriais, há vários planos municipais de gestão de resíduos sólidos 
e de saneamento básico que não abordam os aspectos intermunicipais ou regionais da 
gestão. É importante esclarecer que esses planos não estão sendo implementados, como 
pôde ser constatado pela equipe técnica da Floram nas visitas de campo e, inclusive pelas 
dificuldades no levantamento de informações nos municípios, o que não ocorre quando a 
gestão é eficiente. 

De maneira geral, não há estrutura e mecanismos definidos relativos à fiscalização dos 
serviços de limpeza urbana e condutas dos usuários, o que compromete a qualidade da 
prestação dos serviços, bem como os aspectos sanitários e estéticos dos municípios da 
RMGSL.  

A gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) baseia-se no modelo de coleta convencional e 
disposição final, em detrimento do aproveitamento dos resíduos nos sistemas de coleta 
seletiva e compostagem de resíduos orgânicos, inexistentes na RMGSL, com exceção dos 
Ecopontos da Prefeitura de São Luís que, apesar de importantes, precisam ser 
complementados pela coleta porta a porta e outras modalidades, para assegurar incremento 
expressivo no aporte de resíduos destinados para a cadeia da reciclagem regional.  

Nesse contexto, cabe notar que boa parte dos resíduos recuperados para a reciclagem 
compõe a rede de catadores informais, em sua maioria, e pelos sucateiros. Além disso, há 
poucas indústrias de processamento de resíduos na região, com fluxo dos recicláveis 
segregados mais expressivo para outros estados brasileiros. Em relação à disposição final, 
apenas quatro municípios da RMGSL dispunham seus resíduos adequadamente em aterro 
sanitário na época da realização do diagnóstico, enquanto os outros nove, ainda descartavam 
em lixões.  
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Sobre os aspectos financeiros e econômicos, não há cobrança pela prestação dos serviços 
de limpeza pública, o que impossibilita que as prefeituras promovam a melhoria na gestão. 
Portanto, o estabelecimento de cobrança na implementação deste Plano é fundamental para 
o exercício da cidadania, participação e que se alcance as metas aqui previstas.  

Um aspecto importante referente à gestão dos resíduos sólidos na RMGSL é a inexistência 
de um consórcio público instituído pelos municípios da região atuando, de fato, na temática 
resíduos sólidos, apesar de tentativas do CONLESTE (Consórcio Público Intermunicipal das 
Mesorregiões Norte e Leste Maranhense) neste sentido.  

Em relação aos resíduos de comércio e prestadores de serviço, embora haja destinação de 
uma parcela dos resíduos para a cadeia da reciclagem, a maior parte está sendo coletada 
pelos titulares da limpeza pública e transportada para os locais de disposição final, portanto, 
sem aproveitamento, ademais não há cobrança destes serviços aos comerciantes, o que 
sobrecarrega as finanças públicas. 

O gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) na Ilha de Maranhão é precário, já 
que a geração é elevada e existem diversos pontos de lançamento inadequado, seja por 
carroceiros ou por outros prestadores de serviços, além da ausência de práticas de 
segregação dos resíduos nos canteiros de obras, pela maioria das construtoras. Nos 
municípios do continente a geração de RCC é pequena, possibilitando o aproveitamento 
adequado dos resíduos, resultando em baixo impacto associado à disposição. Não há 
beneficiamento e reciclagem dos resíduos e existe apenas uma área licenciada para 
recebimento de RCC na RMGSL.  

Sobre os resíduos de serviços de saúde (RSS), a participação do setor privado no 
gerenciamento de resíduos, com três empresas especializadas na coleta, transporte e 
tratamento dos resíduos infectantes (perigosos), apesar de importante não assegura a 
contratação dos serviços pela maioria dos geradores, que destinam os resíduos para a coleta 
domiciliar, sem tratamento térmico adequado. Cita-se a tímida fiscalização dos geradores pelo 
poder público, que deveria exigir dos geradores de RSS a elaboração e implementação dos 
PGRSS. 

A logística reversa, enquanto instrumento previsto na PNRS, não está ocorrendo a contento 
na RMGSL, o envolvimento do poder público é quase inexistente e a participação popular é 
baixa. Contudo, destaca-se a atuação de poucas empresas privadas, localizadas na Ilha de 
Maranhão. 

A RMGSL conta com empresas que realizam o tratamento e/ou disposição final dos resíduos 
sólidos industriais, entretanto, o baixo nível de fiscalização das atividades industriais, 
associado à ausência dos planos de gerenciamento e inventário de resíduos sólidos, 
impossibilitam o conhecimento da geração e destinação destes, exceto nas principais 
indústrias e mineradoras, que são mais organizadas e fiscalizadas. 

Em relação aos resíduos de transporte do modal rodoviário, não há aproveitamento dos 
resíduos gerados nas estações e terminais rodoviários sendo, desta forma, destinados à 
coleta municipal. Para os outros modais, vale lembrar que o aeroporto de São Luís, o Porto 
do Itaqui e os terminais de uso privados da Vale e ALUMAR contam com planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos, prevendo a segregação e destinação adequadas.  
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Sobre os resíduos sólidos de serviços públicos de saneamento, o gerenciamento dos lodos 
de estações de tratamento é incipiente e inadequado. Nas ETAs não há tratamento dos lodos, 
que são lançados nos mananciais de captação. As estações de tratamento de esgoto se 
restringem aos municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís, sendo que 
os lodos gerados nas ETEs da região são destinados ao aterro da CGA Titara. Cita-se ainda 
que os baixos índices de tratamento de esgoto mascaram uma geração potencialmente 
elevada de lodos, que contaminam indiretamente os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos pelo tratamento simplificado em fossas sépticas ou lançamento clandestino de 
esgoto bruto, não tratado. 

Na caracterização dos resíduos agrossilvipastoris observou-se que embora o gerenciamento 
de resíduos em matadouros e frigoríficos ainda seja deficiente há uma tendência de melhoria 
com o envolvimento dos órgãos estaduais e a destinação para as empresas que promovem o 
tratamento, ou a reciclagem, de resíduos oleosos e de gorduras. 

As iniciativas de educação ambiental existentes na RMGSL estão concentradas nos 
municípios da Ilha de Maranhão, sendo realizadas, em sua maioria, por Organizações não 
Governamentais, instituições de ensino e algumas empresas privadas. No âmbito municipal, 
destacam-se as atividades em São Luís e São José de Ribamar, sendo menores nos demais 
municípios, em alguns incipientes, quando restritas a eventos em datas comemorativas como 
a Semana do Meio Ambiente e o Dia Mundial da Água.  

Este Diagnóstico servirá como referência para o desenvolvimento das próximas etapas deste 
PGIRS, possibilitando o planejamento da gestão de resíduos na RMGSL no horizonte de vinte 
anos, conforme a PNRS.  




