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Abstract 
This study has as objective to do the physical characterization of househould solid waste from the Planalto Pici 

district, situated in Fortaleza-CE, in order to provide subsidies for the planning of integrated actions in solid 

waste management with higher dimensions. The methodology used in this study occurred in two stages. At first, 

a bibliographical survey about issues related to solid waste management and methodologies applied in its 

physical characterization was done.  The second stage covers the definition and implementation of sampling and 

physical characterization of household solid waste. In order to establish an initial contact with the community 

around the university, a fieldwork, which approached the application of socio-environmental questionnaires, 

was conducted. Through the questionnaires, it was found that, related to source separation of waste, 93% 

proved to be due to environmental awareness, and 50% confirmed that some waste sorting is done. Regarding 

the measurements performed in the environmental preservation, 63% of the inhabitants allocate solid waste 

reasonably; 27% do selective collection, 43% state  save water. Other environmental actions verified refer to the 

differenciated collection of used oil, energy saving and care with plants (10%). It was found that the 

neighborhood Pici has high potential for implementation of a differentiate or selective collection system. Such 

fact is corroborated by the acceptance of the residents interviewed in this project (approximately 162 homes), 

the percentage of organic matter obtained (52.2%), and recyclable material (26.8%). The household solid waste 

collected was characterized with low apparent specific weight of 119.17 kg / m³. In contrast, it was found a high 

per capita production of 0.86 kg/inhabitant.day. 
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Resumo 
O trabalho objetivou a caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares do bairro Planalto Pici, inserido no 
município de Fortaleza-CE, para fornecer subsídios ao planejamento de ações integradas no manejo de resíduos 
sólidos em maiores dimensões. A metodologia empregada na pesquisa ocorreu em duas etapas. No primeiro 
momento foi feito um levantamento bibliográfico acerca de assuntos relacionados à gestão dos resíduos sólidos e 
das metodologias aplicadas na sua caracterização física. A segunda etapa abrange a definição e execução do 
plano de amostragem e a caracterização física dos resíduos domiciliares. Com a finalidade de se estabelecer um 
contato inicial com a comunidade do entorno da universidade foi realizado um trabalho de campo, que 
compreendeu a aplicação de questionários de cunho socioambiental. Constatou-se por meio dos questionários, 
em relação à separação dos resíduos na origem, que 93% demonstraram uma preocupação com o meio ambiente, 
e que 50% fazem algum tipo de segregação do lixo. Quanto às medidas praticadas na preservação do meio 
ambiente, 63% dos habitantes destinam os resíduos sólidos de forma racional; 27% fazem coleta seletiva; 43% 
alegam economizar água. As outras ações ambientais verificadas se referem à coleta de óleo de fritura usado, 
economia de energia e cuidado com as plantas (10%). Verificou-se que o bairro Pici possui alto potencial para 
implementação de um sistema de coleta diferenciada ou seletiva, tal fato é corroborado pela aceitação dos 
moradores entrevistados na participação deste projeto (162 residências) e pelo percentual obtido de matéria 
orgânica (52,2%) e de recicláveis (26,8%). Os resíduos sólidos domiciliares coletados caracterizaram-se com 
baixo peso específico aparente de 119,17 Kg/m³, em contrapartida, teve-se uma produção per capita de 0,86 
Kg/habitante.dia. 
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Introdução 
 
A geração de resíduos sólidos (RS) faz parte da vida cotidiana do homem. Todavia, a sua composição e 
quantidade são totalmente influenciadas por fatores econômicos, políticos e culturais da sociedade e, além disso, 
pelas peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas da região (IBAM, 2001).  
Hoje em dia, os centros urbanos são apontados como os maiores geradores de RS. Tal comportamento se deve 
pelo elevado crescimento populacional e industrial e, também, pelo consumismo demasiado. Libânio (2002) 
assegura que a principal dificuldade, em relação ao lixo urbano, nas grandes cidades é “o esgotamento da 
capacidade instalada para a disposição final de enormes quantidades de resíduos coletadas diariamente”. Deste 
modo, os núcleos urbanos carecem de uma adequada Política de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
baseada não apenas na coleta e no afastamento do local de origem, mas também no tratamento e 
reaproveitamento dos resíduos, seja na fabricação de novos materiais ou, até mesmo, na geração de energia 
(PHILLIPI JR., 2005).  
O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos é um processo que necessita da participação de diferentes órgãos 
da administração pública e da sociedade civil com o propósito de promover a limpeza urbana, a coleta, o 
tratamento e a disposição final do lixo. Entretanto, alguns gestores municipais entendem por gerenciamento de 
RS apenas as etapas de coleta, transporte e destino final em aterros sanitários, apresentando uma visão distorcida 
do verdadeiro conceito (IBAM, 2001).  
A caracterização física dos resíduos sólidos é uma ferramenta de extrema importância no dimensionamento das 
unidades e equipamentos que compõe o sistema de limpeza pública municipal e, ainda, está diretamente 
relacionada ao modo de vida da população (BARROS, 2012). Segundo Cruz (2005), estes parâmetros almejam 
identificar a quantidade de materiais resultantes da transformação e utilização de bens de consumo, sendo 
avaliados por intermédio da composição gravimétrica, do peso específico aparente e da geração per capita.  
A composição gravimétrica descreve os componentes individuais que constituem um fluxo de resíduos e a sua 
distribuição relativa nesse grupo, recorrendo geralmente a valores percentuais (em massa/massa) de cada 
material. No entanto o peso específico aparente refere-se ao peso dos resíduos em função do volume ocupado em 
condições normais, sem sofrer qualquer processo de redução. E a produção per capita e dada pela razão entre a 
quantidade de lixo produzido diariamente e o total de habitantes de uma determinada localidade (MOTA, 2006; 
BARROS, 2012).       
A disposição final de grande parte dos RSU do município de Fortaleza e sua região metropolitana é o Aterro 
Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). O ASMOC foi projetado para receber resíduos por um 



Figura 1: Localização da área de estudo, bairro Pici - Fortaleza, CE. 

período mínimo de 15 anos, encontrando-se já saturado. Essa saturação acontece devido ao exacerbado volume 
de lixo que chega diariamente ao aterro, sendo reflexo do crescente consumismo praticado pela população 
(SANTOS et al., 2007). 
Entretanto, uma parte significativa dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) pode ser reaproveitada. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, lei n° 12.305/2010, prevê que os materiais passíveis de reaproveitamento ou 
reciclagem não devem ser encaminhados aos aterros sanitários, o que ainda não é uma realidade do país. No 
Brasil, cerca de 32% dos RSU produzidos correspondem ao material que está apto ao processo de reciclagem e 
51% correspondem a matéria orgânica que possui um elevado potencial na produção de bioenergia (MMA, 
2011).  
Segundo Nagashima et al. (2011), outro aspecto de relevante interesse na gestão RS é a existência de programas 
de coleta diferenciada ou coleta seletiva. A coleta diferenciada consiste na segregação por componente no 
momento da geração, e a coleta seletiva está associada à separação de materiais recicláveis. Ambas as 
modalidades apresentam-se como alternativas que permitem o reaproveitamento e/ou reutilização dos resíduos, 
propiciando inúmeras vantagens econômicas, como aumento da vida útil dos aterros sanitários, e ambientais, 
através da redução da poluição (MATTEI; ESCOSTEGUY, 2007). 
Diante deste cenário, há uma preocupação em se caracterizar os RSU, buscando otimizar o processo de 
reciclagem e minimizar a quantidade de RSU dispostos em aterro sanitário. Outra questão a ser considerada é a 
escassez de informações quanto ao tema abordado. Portanto, tem-se como objetivo neste trabalho a 
caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares do bairro Planalto Pici, inserido no município de 
Fortaleza-CE, para fornecer subsídios ao planejamento de ações integradas no manejo de resíduos sólidos em 
maiores dimensões. 
 
 
Objetivos 
 
1. Caracterizar os resíduos sólidos domésticos do bairro Planalto Pici, Fortaleza-CE; 
2. Realizar um levantamento dos aspectos socioambientais da comunidade da área em estudo;  
3. Programar uma coleta diferenciada no bairro Planalto Pici, no intuito de conscientizar a comunidade a 

segregar os resíduos e, posteriormente, coletar o material separado para o desenvolvimento de outros estudos. 
 
 
Metodologia 
 
A área de estudo compreende o bairro do Planalto Pici, localizado a oeste do município de Fortaleza-CE (Figura 
1). O bairro Pici está inserido na Secretaria Executiva Regional III (SER III), possuindo uma área total de 3,92 
Km² e 42.494 habitantes, contendo 1,7% da população do município (IPECE, 2012; PMF, 2013).  
De acordo com os dados do Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o bairro 
do Planalto Pici possui coleta sistemática de resíduos em 99,78% dos domicílios, totalizando 11.845 unidades 
residenciais. Quanto aos resíduos não coletados esse registro é de 0,22%, cerca de 26 domicílios dispõem os seus 
resíduos de forma inadequada em terrenos baldios ou logradouros, corpos d’água, combustão não controlada e 
outros destinos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O critério de escolha desse bairro se deve a uma maior facilidade na logística para coleta dos resíduos sólidos, 
isso pelo fato da Universidade estar situada nesta região e também pelas experiências já aplicadas junto à 
comunidade por estudantes e professores.  
A metodologia empregada neste trabalho ocorreu em duas etapas. No primeiro momento foi feito um 
levantamento bibliográfico acerca de assuntos relacionados à gestão dos resíduos sólidos e das metodologias 
aplicadas na sua caracterização física. A segunda etapa abrange a definição e execução do plano de amostragem 
e a caracterização física dos RSD. 
Ressalta-se que a caracterização da comunidade do bairro Pici e de seus resíduos sólidos constituem a etapa 
preliminar deste projeto, que consiste na avaliação da produção de biogás a partir da bioestabilização anaeróbia 
da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU), procurando assim a criação e o desenvolvimento de 
um sistema de coleta diferenciada com a finalidade da contribuição da parcela dos resíduos orgânicos que 
subsidiará a alimentação dos reatores anaeróbios.  

 
Amostragem  
 
Para estabelecer um contato inicial com a comunidade do entorno da universidade foi realizado um trabalho de 
campo, que compreendeu a aplicação de questionários de cunho socioambiental (possuindo um total de 16 
perguntas) e, conjuntamente, buscou-se o consentimento dos moradores na doação do lixo gerado em suas 
residências. Salienta-se que as questões de caráter ambiental abordaram majoritariamente a problemática 
ambiental dos RSU.   
Esta ação inicial de educação ambiental aconteceu durante os meses de março a abril de 2013. O horário das 
abordagens com o público alvo situou-se das 09:00 às 11:00 horas, isso foi estabelecido a partir de um pré-teste 
sucedido em diferentes horários, onde se diagnosticou que em outros intervalos de tempo não havia uma boa 
aceitação da população em virtude de seus compromissos diários ou ausência dos próprios residentes.  
Foram entrevistados 175 moradores, sendo que apenas 162 se comprometeram a doar seu lixo, quantidade esta 
que será estudada efetivamente.  
A coleta dos RS (Figura 2) ocorreu no dia 19/04/2013 (sexta-feira), nos turnos da manhã (no horário das 07:30 
às 09:30 horas) e da tarde (no horário das 15:00 às 17:00 horas). O tempo de coleta foi definido a partir das 
respostas obtidas dos questionários. Registrou-se que em alguns trechos a coleta acontecia regularmente pela 
manhã e em outros à tarde, portanto para garantir o recebimento de uma parcela significativa do lixo optou-se 
por fazê-la em ambos os turnos. Destaca-se que o recebimento do lixo da comunidade aconteceu anteriormente 
ao horário que o veículo do sistema de limpeza pública municipal recolhe o lixo da região. Apesar de ter sido 
comunicado anteriormente a população da data do recolhimento do lixo, somente cerca de 100 domicílios o 
doaram, um equivalente a 393 habitantes. O trecho percorrido no dia da coleta compreendeu todas as residências, 
de maneira que a visita aconteceu de porta em porta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização física dos RS 
 
A caracterização dos RSD foi feita através dos seguintes parâmetros físicos: geração per capita, composição 
gravimétrica e peso específico aparente.  
A geração per capita foi determinada pela razão entre a massa total de resíduos coletados e o número de 
habitantes que disponibilizaram o seu lixo.  

Figura 2: Imagens da coleta realizada em 19 de abril de 2013, bairro Pici, Fortaleza-CE. 



Para avaliar o peso específico aparente utilizou-se contêineres de 120 L, o procedimento de enchimento dos 
contêineres foi realizado consecutivamente em quadruplicata.  
A composição gravimétrica ocorreu através do método do quarteamento conforme recomendado pela ABNT nº 
10007 de 30 de novembro de 2004, que trata da amostragem de resíduos sólidos. Na pesagem dos resíduos usou-
se uma balança de piso da marca DIGI-TRON com capacidade para 500 ± 0,1 Kg, com declaração de verificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). O local para a 
composição gravimétrica foi preparado anteriormente, colocando uma lona impermeabilizante sobre toda a área.    
Para estimar o percentual de cada material, inicialmente, todo o lixo foi espalhado sobre uma lona 
(compreendendo no total de 337 Kg), os sacos foram rasgados manualmente com o uso de enxadas, em seguida, 
homogeneizou-se todo o material e depois o dividiu em quatro montes. Recolheu-se uma quantidade de 40 Kg de 
cada monte, totalizando uma massa de 160 Kg. Esta massa foi novamente homogeneizada e dividida em 04 
(quatro) partes de 40 Kg, descartando-se duas partes opostas. A amostra final de resíduo utilizada para verificar o 
percentual por tipo de resíduo era de 80 Kg.  
Embora seja recomendado em diversas literaturas um volume de aproximadamente 1 m³ (equivalente a 400 Kg) 
para se fazer a gravimetria dos resíduos sólidos podem ser adotados outros valores, desde que essa decisão seja 
em função de circunstâncias locais específicas, do conhecimento do pesquisador e devido a peculiaridades do 
projeto desenvolvido (BARROS, 2012). 
Para este trabalho, optou-se pela classificação mais completa, envolvendo os seguintes tipos de materiais: 
matéria orgânica (MO); papel/papelão (PP); plástico rígido (PR); plástico maleável (PM); embalagens de 
polieteftalato de etileno (PET); embalagens Tetrapack (Tetrapack); metal (Me); alumínio (Al); vidro (Vi); 
madeira (Ma); borracha (Bo); couro (Co); panos/trapos (PT); resíduos inservíveis (RIn). 
 
 
Resultados 
 
Perfil socioambiental  

 
Tabela 1: Panorama geral dos moradores entrevistados no bairro Pici, Fortaleza-CE, 2013. 
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Observa-se na Tabela 1 que os entrevistados são majoritariamente do sexo feminino; encontram-se casado (a); e 
33% não possuem vínculo empregatício, exercendo apenas as atividades do lar. A maioria dos domicílios é de 
propriedade dos moradores, representado por uma parcela de 88%. Cerca de 56% das residências são ocupadas 
por 3 a 4 pessoas. Em relação nível de escolaridade: 27% possuem 1º grau completo e 26% concluíram o ensino 
médio. Quanto à separação dos resíduos na origem, 50% confirmaram que fazem algum tipo de segregação do 
lixo, destinando maior parte do material reciclável aos catadores de lixo existentes na região. Contudo, os demais 
resíduos continuam sendo descartados ao sistema de limpeza pública municipal; por isso, mesmo algumas 
residências fazendo qualquer tipo de segregação, ainda todos os domicílios despejam continuamente nos 
equipamentos públicos de limpeza municipal. 
Em relação às questões ambientais, 93% demonstraram uma preocupação com o meio ambiente. As medidas 
praticadas na preservação do meio ambiente são indicadas na Figura 3, acredita-se que algumas respostas foram 
tendenciosas devido ao contexto das perguntas. Dessa porção 63% dos habitantes destinam os RS de forma 
racional; 27% fazem separação entre recicláveis; no tocante a ação de economia de água (43%), constatou-se que 
a causa desta ação não é apenas para o benefício ambiental, mas principalmente para reduzir o valor do imposto 
cobrado pelo abastecimento de água. As outras ações ambientais verificadas se referem à coleta diferencia de 
óleo usado, economia de energia e cuidado com as plantas (cerca de 10%).   



Constatou-se certo receio ao se questionar sobre a renda familiar mensal, obtendo apenas 70% de respostas. Na 
Figura 4 visualiza-se a renda econômica mensal do bairro Pici. A renda mensal média dominante dos domicílios 
contemplados na pesquisa foi menos de três salários mínimos (82%). 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
      
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise física dos RS 
  
Na Tabela 2 estão dispostos os resultados encontrados para a composição gravimétrica dos RSD do bairro Pici. 

 
Tabela 2: Composição gravimétrica dos RSD coletados em abril de 2013 no bairro Pici, Fortaleza - CE. 

 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

Componente MO PP PR PM PET Tetrapak Me Al Vi Bo Co PT Rin 
% 52,2 6,00 4,2 7,4 2,0 0,9 3,2 0,3 2,7 1,8 0,8 1,2 17,3 

 
 

A massa total de resíduos domésticos coletada foi de 337 Kg. Desta porção, a matéria orgânica deteve o maior 
percentual em relação aos demais componentes com 52,2%. Em seguida, destacam-se os resíduos inservíveis 
com 17,3%; 7,4% de plástico maleável; 6,0% de papel/papelão; 4,2% de plástico rígido; 3,2% de metal; 2,7% de 
vidro; 2,0% de garrafas PET; 1,8% de borracha; 1,2 % de panos e trapos; 0,9% de embalagens Tetrapack; 0,8% 
de couro; e 0,3% de alumínio. Quanto aos materiais recicláveis foi obtido um teor de 26,8%.  
Nota-se que o percentual de MO, de recicláveis e de rejeitos apresentaram resultados não semelhantes quando 
comparado a estudos de caracterização do lixo a nível municipal. Oliveira e Mota (2010), avaliando a 
composição dos resíduos sólidos domiciliares depositados no Aterro Sanitário de Caucaia/CE, encontraram um 
valor médio em termos de MO (47,5%) e rejeitos (6,4%) menor, enquanto o de resíduos recicláveis foi superior 

Figura 4: Distribuição da renda familiar mensal dos 
domicílios do bairro Pici, Fortaleza-CE (2013). 

Figura 3: Perfil ambiental do público abordado. 



com 40,1%; já de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 
Fortaleza, elaborado em 2012, os índices constatados para MO, recicláveis e rejeitos foram de 38,1%; 33,3% e 
28,6%, respectivamente. Em nível regional, Firmeza (2005) analisando a Regional III determinou resultados não 
tão próximos com 46,49% de MO; 1,20% de Me; 4,39 de PP; 1,74% de PT. Entretanto tomando como análise 
comparativa o cenário nacional, a estimativa de MO e de rejeitos constada no Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos tiveram índices de RSU de 51,4% e 16,7%, respectivamente, estando próxima à referida neste estudo. 
É importante ressaltar que a análise comparativa da composição gravimétrica entre alguns trabalhos pode ser 
bastante questionável devido à empregabilidade de metodologias diferenciadas, contemplando áreas com 
características sociais, econômicas e culturais peculiares ou ainda pela grande variabilidade na classificação 
adotada.   
A geração per capita dos RSD foi de 0,86 Kg/habitante.dia. Dados distintos foram apresentados em outros 
trabalhos: Firmeza (2005) encontrou uma produção per capita de 0,49 Kg/habitante para mesma região; contudo 
na Regional III teve-se uma geração per capita média dos bairros de 0,56 Kg/hab.dia (PMF, 2012). Este valor 
elevado pode ser justificado pela ampla quantidade de rejeitos e também pela doação de um grande volume de 
recicláveis acumulado pela comunidade. 
O teor médio do peso específico aparente estimado foi de 119,17 Kg/m³ dos RSD da área em estudo, conforme 
mostrado na Tabela 3. Enquadrando os domicílios da região como pequenos geradores, de acordo com a Lei 
Municipal 8.408 de 24 de dezembro de 2009, por seu peso específico aparente não exceder a 500 Kg/m³ 
(FORTALEZA, 1999). O município de Fortaleza apresenta um peso específico aparente médio de 183,6 Kg/m³ e 
na Regional III este dado corresponde a 181,8 Kg/m³, realidade muito parecida com a encontrada na pesquisa. 
Porém, em nível nacional este parâmetro corresponde a 250 Kg/m³ (PMF, 2012). 
Acredita-se que a significativa parcela de material reciclável coletado pode ter influenciado no baixo valor do 
peso específico aparente dos resíduos analisados. Vale destacar ainda que o lixo recolhido não sofreu qualquer 
processo de redução, diferenciando dos resultados relatados por outros autores que recolheram o lixo diretamente 
do caminhão compactador. 

 
Tabela 3: Peso específico aparente 

Replicata Resultado (Kg/m³) Média (Kg/m³) DP CV 
1 108,33 

119,17 13,76 0,12 
2 116,67 
3 112,50 
4 139,17 

 
 

Considerando que a composição dos resíduos sólidos está intimamente relacionada ao poder aquisitivo da 
população, avalia-se que a comunidade do bairro Pici apresenta uma baixa renda econômica, traduzindo-se em 
um consumo menor de produtos industrializados e maior produção de resíduos orgânicos. Tal fenômeno é 
corroborado tanto pelo resultado encontrado na gravimetria dos RSD (possuindo 52,2 % de MO e 26,8% de 
recicláveis) como pelo rendimento nominal mensal observado no censo de 2010 do IBGE, onde a renda 
predominante da área estudada está situada entre mais de 1/2 a 1 salário mínimo, equivalente a 31,4% dos 
moradores, e 42,7% não possuem rendimento (estão enquadrados nessa categoria pessoas que também 
receberam somente benefícios).  
 
 
Considerações 
 
A aplicação do questionário socioambiental mostrou-se como uma ferramenta imprescindível para o 
conhecimento da área e do público alvo, facilitando assim ações futuras de educação ambiental com o intuito de 
se tornar habitual a segregação dos resíduos sólidos. Vale destacar que o objetivo principal da pesquisa inclui a 
coleta da FORSU, para se avaliar a geração de energia pelo biogás oriundo da biodigestão anaeróbia da matéria 
orgânica, logo necesitando da separação dos residuos diretamente na origem. 
Conclui-se que o bairro Pici possui alto potencial para implementação de um sistema de coleta diferenciada ou 
seletiva, tal fato é explicado pela aceitação dos moradores entrevistados na participação deste projeto e pelo 
percentual obtido de matéria orgânica (52,2%) e de recicláveis (26,8%). Lembra-se que é fundamental uma ação 
contínua de educação ambiental para conscientizar os moradores da importância da segregação do lixo.  
Os RSD da região caracterizaram-se com um baixo peso específico aparente, em contrapartida, teve-se uma 
elevada produção per capita. Recomenda-se uma amostragem em um período maior, objetivando ter uma 
caracterização mais confiável dos resíduos sólidos domésticos da área. 



Além disso, pretende-se desenvolver um modelo experimental de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, 
envolvendo o poder público, o setor privado e a população. Buscando assim estabelecer mecanismos 
operacionais para segregação, coleta, transporte, reaproveitamento e destino final adequado, ocasionando desta 
forma a redução de custos com o tratamento e minimizando os problemas ambientais provocados pelo destino 
irracional.    
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