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Resumo: Este trabalho busca evidenciar a atual situação do gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos no município de Porto Seguro-Ba. O texto aborda todo o 
processo de gestão de resíduos, coordenado pela Prefeitura Municipal. A 
caracterização do município, origem e caracterização dos resíduos do município, 
projeção de quantidade, coleta e transporte, reciclagem e disposição final dos 
resíduos são alguns dos aspectos abordados. O objetivo é fornecer aos gestores 
informações para o planejamento urbano sustentável, que possa proporcionar 
conforto aos visitantes e qualidade de vida para os moradores locais. 
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Abstract: This paper highlights the current state of management of municipal solid 
waste in the municipality of Porto Seguro-Ba. The text addresses the entire process 
of waste management, coordinated by the Municipality. The characterization of the 
municipality, home and waste characterization of the municipality, projection of 
quantity, collection and transport, recycling and final disposal of waste are some of 
the points raised. The goal is to provide management information for planning urban 
development, which can provide comfort to visitors and quality of life for local 
residents. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Várias são as justificativas para que governantes e instituições desenvolvam 
bons sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, também chamado de lixo. Não 
apenas a vertente ambiental, mas também as questões sanitárias. 

Dentre as diversas definições de Resíduos Sólidos, podemos acreditar que 
são rejeitos resultantes das diversas atividades humanas. Podem ser de diversas 
origens: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de limpeza de vias 
públicas e outras. 
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O crescimento demográfico e as atividades humanas nas cidades vêm 
intensificando-se e tem gerado um acelerado aumento na produção de resíduos 
sólidos, que constituem um grande problema para a administração pública. A 
mudança ou a criação de novos hábitos, a melhoria do nível de vida, o 
desenvolvimento industrial e uma série de outros fatores está contribuindo para 
agravar o problema da destinação final desses resíduos. 

É perceptível o descaso com que as cidades brasileiras tratam os resíduos 
sólidos urbanos, dando-lhe uma destinação inadequada. A realidade nos diversos 
municípios brasileiros, dos cerca de 5 mil, é lamentável. Um sistema de 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos prevê fases que envolvem desde a sua 
geração até a disposição final. 
 Por tratar-se de uma cidade turística, visitada o ano inteiro, é imprescindível 
que a administração pública dispense atenção devida ao assunto, promovendo um 
turismo sustentável e saudável.  
 
 
Caracterização de Porto Seguro 
 
 
 A cidade de Porto Seguro possui, segundo censo 2007 do IBGE, cerca de 
114.459 habitantes, com distribuição espacial dessa população bem diversificada. 
Na parte baixa da cidade ficam o centro comercial, os bairros areão e campinho, 
bem como toda a orla norte, ocupada pelo parque hoteleiro, barracas de praia e 
alguns bairros de classe média. Já na parte alta localizam-se os bairros periféricos, 
onde vivem 70% da população local.  
 Por ser uma cidade turística, a cidade recebe turistas o ano inteiro, porém, em 
determinados períodos do ano, a geração de resíduos sólidos é alterada com o 
aumento do movimento, quando a cidade recebe seus visitantes. 
 Entre os meses de dezembro e março, com as férias escolares e o advento 
do carnaval, a população local quase dobra. Isso causa impacto no consumo de 
energia, abastecimento de água potável e claro, na produção de resíduos sólidos. 
 Como no Brasil é de competência do município a responsabilidade sobre a 
gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território, é a prefeitura municipal de 
Porto Seguro quem cuida dessa tarefa. 
 Tendo como principal atividade econômica o turismo, torna-se fundamental 
uma eficiente coleta de resíduos sólidos para que a cidade permaneça sempre 
limpa, isso trará conforto não apenas para os visitantes como para a população 
residente. 
 Mas a realidade ainda não é a desejada. Ainda é possível perceber resíduos 
dispostos em lugares e horários impróprios. Vale ressaltar que o sistema atual 
utilizado pela gestão municipal para disposição final dos resíduos sólidos está longe 
de ser o recomendado pela legislação e desejado pelos que atuam nas áreas 
ambiental e social. 
 Ainda é possível encontrar pontos de acumulação de lixo de forma indevida 
prejudicando o meio ambiente, a saúde pública e a imagem da cidade como atrativo 
turístico, diante de seus visitantes. 
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Origem e Características dos Resíduos Sólidos 
 
 

Com a intensificação das atividades humanas as cidades têm gerado um 
crescente aumento na produção de resíduos sólidos, que constituem um grande 
problema para os gestores públicos. 

Monteiro (2001) afirma que o principal fator para caracterizar os resíduos 
sólidos é a origem, podendo ser agrupados em cinco diferentes tipos de lixo: 
doméstico ou residencial; lixo comercial; lixo público; lixo domiciliar especial: Entulho 
de obras, Pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e Pneus; lixo de fontes 
especiais: lixo industrial; lixo radioativo; lixo de portos, aeroportos e terminais; 
rodoferroviários; lixo agrícola e resíduo de serviços de saúde. 

No município em questão, a maior parte dos resíduos tem são originados pelo 
lixo doméstico, comercial e público. Os maiores geradores são os hotéis e barracas 
de praia, e a limpeza pública de logradouros. 

O município não dispõe de dados exatos, mas acredita-se que entre 60 e 70% 
dos resíduos gerados localmente são orgânicos. 

Porém, a administração local ainda não possui um sistema que possa 
diferenciar os Pequenos Geradores de Resíduos Comerciais (PGRC) e os Grandes 
Geradores de Resíduos Comerciais (GGRC). Sendo que os PGRC geram até 120 
litros de lixo por dia e os GGRC geram um volume superior de resíduos, conforme 
Monteiro (2001). 

Possuindo essa classificação o município poderia elaborar leis e estabelecer 
parcerias, fazendo com que os GGRC fossem responsáveis pela coleta, 
acondicionamento e disposição dos seus próprios resíduos. Com isso, a gestão 
municipal poderia reduzir custos e tornando-se mais eficiente e concentrando forças 
nos resíduos originários dos demais.  Se as barracas de praia e os hotéis fossem 
responsáveis pela gestão dos seus próprios resíduos, a economia já seria 
significativa.   

Em cidades turísticas, tem-se como exemplo de grandes geradores de 
resíduos sólidos os hotéis, os restaurantes e os quiosques.  

Certamente que a gestão municipal não dispõe de mecanismos de controle 
que sejam capazes de, segundo as Normas da ABNT e as Resoluções do 
CONAMA, caracterizar os resíduos gerados no município. 

Isso deve-se a inexistência de uma boa gestão dos resíduos sólidos, o que 
certamente exigiria mais dos responsáveis por essa tarefa. 

 
 

Projeção da quantidade de Resíduos Sólidos Urbano 
 
 

Torna-se imprescindível para se avaliar corretamente a projeção da geração 
de lixo per capita conhecer o tamanho da população residente. No caso de cidades 
turísticas, o da população flutuante, sendo que esta última gera cerca de 70% a mais 
de lixo do que a população local. Tal variável - população flutuante - é um dado 
importantíssimo a ser considerado na projeção da quantidade de lixo gerado em 
cidades turísticas, conforme Manssadijian (1997). 

Para Monteiro (2001), a geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é 
de cerca de 0,6 kg/hab./dia  e  mais  0,3kg/hab./dia  de  resíduos  de  varrição, 
limpeza de logradouros e entulhos. 
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A empresa responsável pela coleta e transporte de resíduo em Porto Seguro 
não possui dados que possibilite projetar a quantidade de resíduos da população 
local e muito menos da flutuante.  

Tudo é feito de maneira empírica, o que torna oneroso o gerenciamento de 
resíduos no município. 

Como a prefeitura também recolhe os resíduos oriundos da maioria das 
barracas de praia e hotéis, fica difícil determinar a quantidade de resíduo per capita 
no município. Tais empreendimentos geram uma quantidade de resíduo grandioso, 
tornando oneroso o serviço para a prefeitura.     
 Infelizmente, a omissão do poder público impede que seja elaborada uma lei 
que torne obrigatório aos empresários de responsabiliza-se pela gestão dos 
resíduos gerados em seus empreendimentos.  

A carga de lixo dos veículos coletores deverá ser pesada buscando-se 
alternativas em balanças de empresas ou de órgãos públicos. Caso não consiga 
balança capaz de dimensionar a quantidade de resíduos, pode-se utilizar um método 
aproximado, baseado nos volumes de resíduos coletados, denominado cubagem. O 
local de disposição final dos resíduos em Porto Seguro possui uma balança que não 
funciona. 

Os veículos que fazem a coleta e transporte de lixo domiciliar no município 
são equipamentos compactadores de carregamento traseiro.  

 
 

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 
 
 

Monteiro (2001) define coleta de lixo como o recolhimento do lixo 
acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante transporte 
adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual tratamento e à 
disposição final. Coleta-se o lixo para evitar problemas de saúde que ele possa 
propiciar. 

Conforme já mencionado anteriormente, a coleta e o transporte do lixo 
domiciliar, imóveis residenciais, estabelecimentos públicos e no pequeno comércio 
normalmente são efetuados pelo órgão municipal encarregado da limpeza urbana. 
Assim sendo, a prefeitura pode usar de diversos recursos para operacionalizar a 
coleta e transporte dos resíduos sólidos. Desde recursos próprios, de empresas sob 
contrato de terceirização ou sistemas mistos, ou mesmo o aluguel de viaturas e a 
utilização de mão-de-obra da prefeitura. 

A coleta e transporte de resíduos no município em estudo é feita por empresa 
terceirizada, contratada pela prefeitura municipal através de licitação pública.  
 Um fator importante para Porto Seguro, por tratar-se de cidade turística, é o 
tempo de permanência do lixo no logradouro público, assunto que merece especial 
atenção, em função dos aspectos estéticos, emissão de odores e atração de vetores 
e animais. 

A recomendação para o tempo entre a produção e a coleta dos resíduos é de 
no máximo uma semana, o que evitaria a proliferação de moscas, aumento do mau 
cheiro e a atratividade que o lixo exerce sobre roedores, insetos e outros animais.  
 Segundo o responsável pela coleta de lixo no município, ela é feita em dois 
turnos, manhã e tarde, evitando assim acumulo de lixo em logradouros e vias 
públicas por onde circulam turistas. 
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A quantidade de lixo a ser coletada varia com a sazonalidade, seja ela 
turística ou de hábitos, segundo Monteiro (2001). Uma vez que a variação devida à 
diferenças de  hábitos praticamente  não  interfere  com  o dimensionamento  da  
frota,  este  tópico  se restringe  a procedimentos que devem ser adotados em 
cidades turísticas com o objetivo de manter a qualidade da coleta domiciliar nas 
épocas em que ocorre o maior fluxo das pessoas. 

A higiene ambiental dos estabelecimentos assistenciais à saúde, o transporte 
interno dos resíduos, o correto armazenamento e a posterior coleta e transporte 
completam as providências para a redução de doenças. 
 
 
Recuperação de Recicláveis 
 
 

Para Remedio, Mancini & Zanin (2002), a falta de uma política adequada de 
educação ambiental faz com que o Brasil jogue cerca 5,8 bilhões de reais por ano no 
lixo, correspondendo a 17 vezes o orçamento destinado ao Ministério do Meio 
Ambiente. Isso faz com que grande parte da população não perceba a importância 
da cultura dos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar, que serve basicamente, para melhorar 
a qualidade de vida da sociedade. 

Segundo os autores, alguns sistemas de reaproveitamento e reciclagem 
demonstram que há certo valor que pode ser agregado ao resíduo. Assim sendo, 
pode-se transformar o resíduo em um recurso econômico ao ser separado e 
transportado para um novo local ou passar por um beneficiamento.  

O interesse da população pela questão do lixo, nasceu com a criação, nos 
países desenvolvidos, de políticas ambientais bem definidas. O município de Porto 
Seguro, grande gerador de resíduos, ainda não possui um projeto de 
reaproveitamento e reciclagem de lixo. Tal projeto pode estimular o desenvolvimento 
da consciência ambiental e princípios de cidadania em parte da população.  
 Uma cooperativa de catadores e o beneficiamento de resíduos, mesmo que 
em pequena escala, certamente é o programa que falta ao município. Mesmo 
sabendo das dificuldades que um programa como esse enfrenta (falta de recurso, 
criação e gestão da cooperativa e etc), tal programa beneficiaria a muitos catadores 
que atual trabalham em condições desumana e excluídos.  
 Já existem projetos de reciclagem elaborados por voluntários no município, 
mas a falta de apoio do poder público inviabiliza a implementação do mesmo. 
Enquanto isso, esses catadores são presas fáceis para atravessadores oportunistas, 
que vêem nesses trabalhadores a oportunidade de lucrar. 
 
 
Disposição Final de Resíduos Sólidos 

 
 
A disposição final é o último método de gerenciamento de resíduos e deve ser 

restrita aos que não sejam reutilizáveis, recicláveis ou recuperáveis. A 
recomendação é que a eliminação final seja realizada em aterros sanitários ou em 
incineradores, para a redução do volume. 

Com o crescimento das cidades, o desafio da limpeza urbana não consiste 
apenas em remover o lixo de logradouros e empreendimentos, mas, principalmente, 
em dar um destino final adequado aos resíduos coletados. 
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É comum observar nos municípios de menor porte a presença de "lixões", ou 
seja, locais onde o lixo coletado é lançado diretamente sobre o solo sem qualquer 
controle e sem quaisquer cuidados ambientais, poluindo tanto o solo, quanto o ar e 
as águas subterrâneas e superficiais das vizinhanças. 

Os lixões, além dos problemas sanitários com a proliferação de vetores de 
doenças, também se constituem em sério problema social, porque acabam atraindo 
os catadores, indivíduos que fazem da catação do lixo um meio de sobrevivência, 
muitas vezes permanecendo na área do aterro, em abrigos e casebres, criando 
famílias e até mesmo formando comunidades. 
 É inconcebível que uma cidade como Porto Seguro, ainda utilize o lixão como 
forma de eliminação final de resíduos. 
 A prefeitura afirma possuir um aterre sanitário, mas na verdade o que se vê é 
um lixão a céu aberto. Pior que isso, é saber que esse lixão fere as normas e 
legislação vigente. 
 O local escolhido para implantação é considerado uma APP (Área de 
Preservação Permanente), sendo uma encosta e estando próximo a nascente e leito 
de um rio.  
 Mesmo com orçamento reduzido, a prefeitura já deveria ter elaborado e 
implementado um sistema de aterro sanitário. Pois, além dos problemas que o lixão 
pode trazer, existem ainda as questões ambientais, tão discutidas atualmente. 
 Vale ressaltar que todos os resíduos são dispostos juntos, sem qualquer 
cuidado para com aqueles tidos como perigosos.  Um aterro deve utilizar as 
unidades operacionais, criando células distintas para cada resíduo característico.  
 O aterro sanitário ainda evitaria a presença de catadores, que arriscam suas 
vidas estando vulneráveis a doenças e disputando lugar com os abutres e as 
máquinas responsáveis por espalhar o lixo.  

Mesmo com as dificuldades de se implantar um aterro sanitário, não somente 
porque requer a contratação de um projeto específico de engenharia sanitária e 
ambiental e exige um investimento inicial relativamente elevado, ele ainda é uma 
alternativa melhor que o lixão. 
 
 
Conclusões 
 
  
 Após um levantamento da atual situação do gerenciamento de resíduos 
sólidos no município de Porto Seguro é possível fazer considerações oportunas e 
necessárias para melhorar a eficiência no processo de coleta e transporte e melhoria 
da qualidade de vida da população local e turistas. 
 O município é considerado de médio porte, com a disposição dos bairros 
complicada. Tratando-se de cidade turística, onde a sazonalidade é um fator 
determinante, faz-se necessários estudos e planejamento sistemático para 
implantação de um eficiente Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU).  
 Sabe-se que os maiores geradores de resíduos são os hotéis, barracas de 
praia e quiosques. O órgão responsável pela coleta e transporte precisará classificar 
os PGRC e GGRC, e fazer com os GGRCs sejam responsáveis pelos resíduos que 
geram. 
 A projeção da quantidade de resíduos é indispensável. Para isso, a 
administração pública terá que possuir dados reais sobre a população fixa e 
flutuante. 
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 A coleta e transporte devem funcionar visando maior ganho no processo. 
Com estabelecimento de itinerários e turnos bem definidos para a coleta, o que a 
prefeitura municipal ainda não possui. 
 É oportuno a implantação, no município, de um programa de reciclagem e 
beneficiamento que contemple uma cooperativa de catadores, visando melhorias 
econômicas, sociais e ambientais. 
 Urge um projeto de um aterro sanitário. Não é admissível um lixão a céu 
aberto para um município com essas dimensões e estrutura, e que este respeite as 
normas e leis que regulamenta o GRSU. 
 Nunca é demais lembrar que todo esse processo deve ser transparente e 
democrático, onde a administração pública mantenha a população informada sobre 
o projeto que afetada direta e indiretamente habitantes e visitantes. 
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