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1. INTRODUÇÃO 

 

O lixo vem se tornando um problema seríssimo do ponto de vista sanitário, ambiental, 

econômico e social, uma vez que a geração de lixo urbano é inesgotável, ocasionando graves 

problemas em sua gestão por parte dos órgãos responsáveis pela limpeza pública do município. O 

crescimento da geração de resíduos sólidos urbanos em uma taxa superior ao crescimento 

populacional faz com que, nos grandes centros urbanos do Brasil, a quantidade média seja de 1 quilo 

de lixo por habitante, sendo 240 mil toneladas geradas por dia. 

Além disso, esse lixo gerado tem características de acondicionamento, coleta, transporte, 

disposição e tratamento final diferentes. O destino dos resíduos sólidos representa um sério problema 

ecológico, envolvendo aspectos sanitários e de saúde. Hoje em dia, milhares de toneladas de resíduos 

são despejadas diariamente nos lixões ou em aterros sanitários, encurtando sua vida útil. 

Dessa forma, uma das alternativas é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS, que é uma exigência da Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010, nos artigos 18 

e 19, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Visa também atender o artigo 52, 

inciso I parágrafo 1° e 2°, da lei 11.445/07 (lei do saneamento básico), além de atender as diretrizes 

da lei 12.187/2009, que trata da Política Nacional Sobre Mudanças do Clima relativas às rotas 

tecnológicas que menos geram gases de efeito estufa. 

O Plano foi elaborado com a participação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - 

SELIM - do município de Parnamirim, além da contribuição de representantes da sociedade, e da 

equipe técnica. O PMGIRS é definido com instrumento que cuida dos detalhes técnicos operacionais 

do serviço público de limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos urbanos, afim de formular 

políticas públicas no município, executando as atividades necessárias para o gerenciamento, com foco 

em fatores sociais, ambientais e econômicos. 

O principal objetivo dos planos municipais de gestão integrada é conseguir crédito, via 

governo federal, juntamente em cooperação com Município. Por isso, é necessário que a gestão dos 

resíduos e da limpeza urbana seja feita de forma integrada, compatibilizando com as ações 

normativas, operacionais, financeiras e planejamento que deem suporte a esse processo. Para que se 

consiga esse subsídio do Governo Federal, é obrigatório seguir todas as diretrizes do Plano de Gestão 

Integrada, que serão relatadas mais a frente nesse projeto. 

Com o propósito de obedecer às premissas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e 

estabelecer uma gestão integrada para os resíduos sólidos, o município de Parnamirim desenvolve 

este importante instrumento e uma grande ferramenta de gestão municipal. 
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 Para isso, a Prefeitura do Município de Parnamirim, através da Secretaria de Limpeza Urbana 

(SELIM), constitui uma parceria com Efetiva Engenharia, empresa terceirizada, sendo executado 

conforme diretrizes do contrato administrativo de número 005/2021 atendendo às seguintes etapas 

previstas no referido contrato: 

A) Portaria ou Decreto para Criação do Grupo 

B) Relatório de Diagnóstico  

C) Prospectiva e Planejamento Estratégico 

D) Programas, Projetos e Ações 

E) Plano de Execução 

F) Indicadores de Desempenho e Sistema de Informações 

Parnamirim está buscando ter um crescimento sustentável, de modo que seus impactos ao 

meio ambiente sejam minimizados. Dessa maneira, aqueles que não podem ser evitados sejam 

mitigados, e aqueles que podem ser previstos sejam prevenidos e realizados de forma a não impactar 

tão seriamente como seria se não houvesse nenhuma ação nesse sentido.  
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2. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PMGIRS 

 

A metodologia para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

para o município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, atende ao Contrato n° 005/2021, firmado 

entre a Prefeitura do Município de Parnamirim, através da Secretaria de Meio Ambiente a empresa 

Efetiva Engenharia e atende a Lei 12.305/2010. 

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos do município de Parnamirim será elaborado com a 

participação dos diversos setores da sociedade: Gestores municipais, Gestores e operadores de 

Empresas Terceirizadas, Câmara de vereadores, Associações Empresariais, Sindicatos Rurais, 

Membros das Cooperativas, Sindicato da Construção Civil, Organizações Não governamentais, 

Universidades, Ministério Público, técnicos da Prefeitura e outros. 

Além disso, desenvolverá eventos abertos à comunidade local, por exemplo oficinas, 

seminário, consulta pública e audiência pública para discussão e participação popular na formulação 

do PMGIRS – Parnamirim, e  também a recepção de dados, qualitativos e quantitativos, sobre a gestão 

dos resíduos sólidos municipais estimulará formas de acompanhamento e participação, no processo 

de elaboração do PMGIRS – Parnamirim, dos componentes do Comitê Diretor e do Grupo de 

sustentação. 

Ambos os grupos tem a função de auxiliar no desenvolvimento e aplicação do plano, porém 

o do Comitê Diretor é formado de representantes do poder público e o Grupo de Sustentação 

composto pelos diversos representantes da sociedade civil do município, como pode ser esclarecido 

abaixo:  

• Comitê Diretor: tem caráter técnico e a atribuição de formular os temas para debate. Exerce 

também papel executivo nas tarefas de organização e viabilização da infraestrutura (convocatória de 

reuniões, locais apropriados, cópias de documentos etc.), com a responsabilidade de garantir, 

inclusive com recursos, o bom andamento do processo; 

• Grupo de sustentação: organismo político de participação social que é formado por 

representantes do setor público e da sociedade organizada e instituições de âmbito local. Busca 

abarcar toda a gama de agentes envolvidos no tema. É responsável por garantir o debate e o 

engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo. 

O planejamento do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PMGIRS do 

município de Parnamirim foi elaborado de acordo com as seguintes etapas: 

a) Identificação dos agentes facilitadores; 

b) Estudos preliminares das legislações específicas e caracterização municipal; 

c) Utilização dos dados primários e secundários caracterizando o atual serviço de limpeza 
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urbana e manejo de resíduos sólidos; estruturação dos dados gerenciais, operacionais 

e sociais fornecidos pela Prefeitura Municipal; 

d) Prognóstico com as estratégias para alcançar os objetivos e metas definidas no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

e) Concepção de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos, metas 

e ações de emergência; Mecanismos e procedimento de controle social e 

monitoramento dos projetos e das metas do PMGIRS; 

f) Audiência pública para validação do PMGIRS. 

A metodologia usada para a construção dessa Plano seguiu certos requisitos, como o 

envolvimento da comunidade por meio de mobilizações, reuniões técnicas, audiências pública, 

consulta popular e etc. Além disso, o desenvolvimento de processos midiáticos, com a utilização de 

comunicações locais para estimular e informar a comunidade sobre a importância da participação da 

sociedade na construção da Política Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Realizadas 

por meio de rádio, TV, jornais e boletim informativos locais. 

Durante reuniões com os comitês, foi possível determinar os objetivos desse plano de forma 

clara: 

• 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; 

• O incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas e 

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

• A gestão integrada de resíduos sólidos; 

• A articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, 

com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 

• A capacitação técnica continuada em gestão de resíduos sólidos; 

• A regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

• A integração de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, priorizando a sua inclusão 

social e a emancipação econômica; 

• A implementação do compartilhamento de responsabilidades e dos processos de logística 

reversa previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
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• O estímulo à implantação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

• A ampliar os processos e espaços de participação e controle social. 

Juntamente com a participação dos dois comitês, o diagnóstico, prognóstico e demais 

relatórios serão elaborados, tendo em vista as informações técnicas coletadas junto às secretarias, 

empresas terceirizadas e demais órgãos e entidades relacionados à gestão dos Resíduos Sólidos. A 

estas informações, serão adicionadas as coletadas junto à população, sociedade civis e operadores, 

referentes à atual realidade das atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e de resíduos 

de limpeza urbana. 

Sendo assim, ao final, serão entregues relatórios elaborados de maneira técnico-participativa, 

de modo que os dados presentes nestes estarão de acordo com a realidade e peculiaridades do 

Município de Parnamirim. 

Deverão ocorrer Oficinas com o Comitê Diretor Local antecedendo as audiências públicas, 

para apresentação e discussão de propostas, apresentação de dados obtidos na fase de diagnóstico, 

discussão sobre alternativas estudadas, avaliação e definição do modelo de gestão e manejo de 

resíduos sólidos, validação dos produtos, apresentação da proposta final consolidada, entre outras 

ações. Após a realização de cada Oficina deverá ser elaborado pela consultora relatório descrevendo 

a metodologia adotada, registro por meio de ata, lista de presença, lista de contribuições dos 

participantes com as respectivas análises e considerações, e identificação dos coordenadores das 

Oficinas. 
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3. LEGISLAÇÃO PRELIMINAR 

3.1. Legislação Federal: 

 

• Lei nº 5.318, de 26/09/1967 - Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho 

Nacional de Saneamento; 

• Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Regulamentada pelo 

Decreto nº99.274, de 6 de junho de 1990 (alterado pelo Decreto nº1.523/95) e alterada pelas 

Lei nº7.804, de 18 de julho de 1989 e nº8.028, de 12 de abril de 1990; 

• Lei nº 7.347, de 24/07/1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, 

turístico e paisagístico, e dá outras providências; Modificada pela Lei nº 8.078/90; Artigos 1º 

e 5º alterados pela Lei nº8.884/94; 

• Lei nº 7.797, de 10/07/1989 - Criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

• Lei nº 7.802, de 11/07/1989 - 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, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes afins, 

e dá outras providências; Regulamenta pelo Decreto nº 98.816/90 e pelo Decreto nº991/93; 

• Lei nº 7.804, de 18/07/1989 - Altera as Leis nos 6.803/80, 6.902/81, 6.938/81 e 7.735/89; 

• Lei nº 8.080,de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá 

outras providências. 

• Lei nº 8.884, de 11/06/1994 - Altera a redação e acrescenta incisos ao artigo 39 da Lei nº 

8.078/1990, altera a redação e acrescenta inciso ao artigo 1º da Lei nº 7.347/85 e altera a 

redação do inciso ao artigo 5º da Lei nº 7.347/85; 

• Lei nº 9.008, 21/05/1995 - Cria o Fundo de Direitos Difusos e altera os artigos 4º, 39, 82, 91 

e 98 da Lei nº 8.078/90; 

• Lei nº 9.605, de 12/02/1998 - Dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; Dispositivo 

acrescentado pela Medida Provisória nº 1.710-1/98. 

• Lei nº 11.445, de 05/01/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666. 
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3.2. Legislação Estadual: 

 

A Lei de nº 8.672 de 8 de julho do ano de 2005 dispõe sobre o controle da produção, comércio, 

uso, armazenamento, transporte interno e o destino final de embalagens e resíduos de agrotóxicos, 

seus componentes e afins, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. 

 

3.3. Legislação Municipal: 

 

• Lei no 1064/2000 - Institui o Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos Especiais de 

características poluente, química e radioativo e dá outras providências. 

• Lei Ordinária no 1.895 - Dispõe sobre a proibição do descarte de resíduos sólidos nos 

logradouros públicos do Município de Parnamirim e dá outras providências. 

• Lei Ordinária no 1.854 - Dispõe sobre a proibição do descarte de  resíduos sólidos nos 

logradouros públicos do Município de Parnamirim e da outras providências. 

 

3.4. Normas Técnicas 

 

As normas são leis utilizadas para padronizar, e indicam um padrão de qualidade. É importante 

seguir com vigor as publicações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para que não 

existirem conflitos e padronização ajuda, ainda, na comparação de pesquisas relacionadas a um 

mesmo assunto. 

Neste pensar, corroborando com os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, são apresentadas, na Tabela 1, as normas técnicas relacionadas ao sistema de 

resíduos sólidos: 

 

Tabela 1 – Normas Técnicas ABNT 

NORMAS TÉCNICAS – ABNT 

Norma 
Ano de 

Publicação 
Assunto Abordado 

ABNT/NBR 

10004 
2004 

ABNT NBR 10004/2004. Resíduos sólidos – Classificação 

 

ABNT/NBR 

15849 

 

 

2010 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Resíduos sólidos urbanos – aterros sanitários de pequeno porte – 

Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento. 
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NORMAS TÉCNICAS – ABNT 

Norma 
Ano de 

Publicação 
Assunto Abordado 

ABNT/NBR 

13221 

 

2010 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Transporte terrestre de resíduos. 

 

 

ABNT/NBR 

13334 

 

 

2007 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para coleta de resíduos 

sólidos por coletores- compactadores de carregamento traseiro – 

Requisitos. 

 

ABNT/NBR 

10005 

 

2004 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 

 

ABNT/NBR 

10006 

 

2004 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos. 

ABNT/NBR 

10007 

 

2004 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Amostragem de resíduos sólidos. 

 

ABNT/NBR 

14599 

 

2003 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Requisitos de segurança para coletores- compactadores de 

carregamento traseiro e lateral. 

ABNT/NBR 

8849 

1985 Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos 

urbanos – Procedimento. 

 

ABNT/NBR 

14283 

 

1999 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Resíduos em solos – Determinação da biodegradação pelo método 

respirométrico. 

ABNT/NBR 

13591 

 

1996 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Compostagem – Terminologia. 

ABNT/NBR 

13463 

 

1995 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Coleta de resíduos sólidos. 

 

ABNT/NBR 

 1298 

 

1993 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Líquidos livres – Verificação em amostra de resíduos 

– Métodos de ensaio. 

 

ABNT/NBR 

13896 

 

1997 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, 

implantação e operação. 

 

ABNT/NBR 1299 

 

1993 

Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados): 

Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – 

Terminologia. 

 

ABNT/NBR 

15116 

 

 

2004 

Resíduo de Construção Civil: 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos. 
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NORMAS TÉCNICAS – ABNT 

Norma 
Ano de 

Publicação 
Assunto Abordado 

 

ABNT/NBR 

15112 

 

2004 

Resíduo de Construção Civil: 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de 

transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 

 

ABNT/NBR 

15113 

 

2004 

Resíduo de Construção Civil: 

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 

ABNT/NBR 

15114 

 

2004 

Resíduo de Construção Civil: 

Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação 

ABNT/NBR 

15115 

 

2004 

Resíduo de Construção Civil: 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos 

 

ABNT/NBR 

14652 

 

2001 

Resíduos de Serviços de Saúde: Coleto-transportador 

rodoviário de resíduos de serviços de saúde – Requisitos de construção 

e 

inspeção-Resíduos do grupo A. 

ABNT/NBR 

8418 

 

1984 

Resíduos de Serviços de Saúde: Apresentação de projetos de aterros 

de resíduos industriais perigosos – Procedimentos. 

ABNT/NBR 

12808 

1993 Resíduos de Serviços de Saúde: 

Resíduos de serviço de saúde – Classificação. 

ABNT/NBR 

12810 

 

1993 

Resíduos de Serviços de Saúde: 

Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento. 

ABNT/NBR 

12807 

1993 Resíduos de Serviços de Saúde: 

Resíduos de serviços de saúde – Terminologia. 

ABNT/NBR 

15051 

2004 Resíduos de Serviços de Saúde: 

Laboratórios clínicos – Gerenciamento de resíduos. 

ABNT/NBR 

10157 

 

1987 

Resíduos Eletroeletrônicos, Pilhas, Baterias e Lâmpadas: Aterros de 

resíduos perigosos – Critérios 

para projeto, construção e operação – Procedimento. 

 

ABNT/NBR 

11175 

 

1990 

Resíduos Eletroeletrônicos, Pilhas, Baterias e Lâmpadas: Incineração de 

resíduos sólidos perigosos – Padrões de desempenho – Procedimento. 

Fonte: Adaptado Normas da ABNT (2022) 

 

3.5.  Resoluções: 

 

A Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, dispõe sobre o Inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos Industriais. 
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Para discorrer acerca dos resíduos sólidos domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados), 

foram instituídas as resoluções seguintes: a Resolução CONAMA nº 404 de 11 de novembro de 2008 

que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos; a Resolução CONAMA nº 378 de 19 de outubro de 2006, na qual 

define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional 

para fins do disposto no inciso III,§ 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras 

providências; a Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002 em que dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos, 

alterada pela resolução nº 386 de 27 de dezembro de 2006; e a Resolução CONAMA nº 275 de 25 de 

abril de 2001 na qual estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

Com relação aos Resíduos de Construção Civil, foram estabelecidas: a Resolução CONAMA 

nº 448 de 18 de janeiro de 2012 em que altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 11º da Resolução nº307, 

de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAM, alterando critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; a Resolução CONAMA 431 de 24 de 

maio de 2011, alterando o art. 3º da Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso; e Resolução 

CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, na qual estabelece diretrizes, critérios e procedimento para 

a gestão dos resíduos da construção civil, alterada pelas Resoluções 348, de 16 de agosto de 2004, e 

nº 431, de 24 de maio de 2011. 

As Resoluções também foram estabelecidas abrangendo os Resíduos de Serviços de Saúde, 

sendo assim, têm-se: a Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; a 

Resoluções nº 360, de 17 de maio 2005 e nº 376, de 24 de outubro de 2006; a Resolução CONAMA 

nº 006 de 19 de setembro de 1991 na qual dispõe sobre incineração de resíduos sólidos provenientes 

de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; e a Resolução ANVISA nº 306 de 07 de dezembro 

de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

serviços de saúde. 

3.5.1.  Resíduos Eletroeletrônicos, Pilhas, Baterias e lâmpadas 

 

• Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008: 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 
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adequado, e dá outras providências. Alterada pela Resolução nº 424, de 22 de abril de 

2010. 

• Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996: regulamenta a importação 

e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, de 07 de janeiro 1998, 

e nº 244, de 16 de outubro de 1998. 

• Resolução CONAMA nº 228, de 20 de agosto de 1997: dispõe sobre a importação de 

desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

3.5.2. Resíduos Pneumáticos 

 

• Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009: dispõe sobre a prevenção à 

degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 

adequada, e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 008, de 19 de setembro de 1991: dispõe sobre a entrada no 

país de materiais residuais. 

3.5.3. Resíduos dos serviços públicos de saneamento 

 

• Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011: dispõe sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes complementam e alteram a Resolução nº 357, de 

17 de março de 2005, do CONAMA. 

• Resolução CONAMA nº 410, de 04 de maio de 2009: prorroga o prazo para 

complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes previsto no art. 

44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3º da Resolução nº 397, de 

03 de abril de 2008. 

• Resolução CONAMA nº 375, de 29 de agosto de 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.  

• Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993: dispõe sobre o gerenciamento 

de resíduos sólidos nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

Alterada pela Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005. 

 

3.5.4. Resíduos Industriais 
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• Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005: dispõe sobre o recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

• Resolução CONAMA nº 228/1997: dispõe sobre a importação de desperdícios e 

resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

3.5.5. Resíduos Agrossilvopastoris 

 

• Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003. Dispõe sobre os procedimentos 

de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

3.6. Decretos 

 

• Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010: regulamenta a lei Federal nº 11.445 de 05 

de janeiro de 2007. 

• Decreto nº 50.877, de 29/06/1961: dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos  ou 

oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; Decreto nº 

76.389, de 03/10/1975: dispõe sobre as medidas de previsão e controle da poluição 

industrial de que trata o Decreto Lei nº 1.413, de 14/08/1975, e dá outras providências; 

• Decreto nº 85.206, de 25/09/1980: altera o art. 8º do Decreto nº 76.389, de 03/10/1975, 

que dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial; 

• Decreto nº 86.028, de 27/05/1981: institui em todo o território Nacional a “Semana 

Nacional do Meio Ambiente”, e dá outras providências; 

• Decreto nº 875, de 19/07/1993: promulga o texto da convenção sobre o controle de 

movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito - Convenção da 

Basiléia; 

• Decreto nº 1.306, de 09/11/1994: regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

de que tratam os artigos 13 e 20, da Lei 7.437, de 24/07/1985, seu Conselho Gestor, e 

dá outras providências; 

• Decreto nº 3.179, de 21/09/1999: especifica sanções administrativas aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, entre outras normas, na Lei 

nº9.605, de 28/01/1998; 
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• Decreto nº 6.017, de 17/01/2007: regulamenta a Lei nº 11.107; Decreto nº 7.404, de 

23/12/2010: regulamenta a Lei nº 12.305/2010. 
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4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CULTURAL, AMBIENTAL E DA 

INFRAESTRUTURA: 

 

A caracterização tem por finalidade levantar dados sobre o município que nos permita 

conhecer a cidade de Parnamirim, e ter noção de dados em relação aos aspectos geográficos, 

biológicos, sociais e culturais. 

4.1. Histórico: 

 

Nesta seção daremos ênfase aos aspectos históricos do município, considerando que eles são 

relevantes para que se possa compreender o cenário atual da realidade e o quanto são significativos 

para o desenvolvimento local. 

Há registros a respeito da doação de extensas áreas a capitães-mores, datadas entre 1600 e 

1633 (ano da invasão holandesa), com várias referências a topônimos que hoje fazem parte do 

município de Parnamirim. O Rio Pitimbu, com seus nomes antigos, é uma delas. Porém, apesar das 

distribuições feitas pelos capitães-mores e da cobiça dos fidalgos por propriedades, as terras de 

Parnamirim permaneceram inabitadas e despovoadas por séculos. 

Em 1881, a região foi cortada pelos trilhos da linha férrea entre Natal e Nova Cruz, seguindo 

de perto o traçado do velho caminho para a Paraíba e o Recife. Sabe-se também que as terras ao sul 

do Pitimbu estavam, em 1889, nas mãos do senhor do Engenho Pitimbu, João Duarte da Silva. 

Posteriormente, o fidalgo comprou a maioria das propriedades vizinhas, incluindo uma grande área 

de tabuleiro plano ao sul do rio que dava nome à propriedade, distante 18 quilômetros de Natal. A 

área era conhecida como a planície de Parnamirim e fazia parte do Engenho Cajupiranga. 

Em 1927, o português Manuel Machado passou a ser o novo dono das terras do Engenho 

Pitimbu, que se estendiam dos limites com os Guararapes, Macaíba, ao norte, e as terras do Engenho 

Cajupiranga, ao sul. Ele adquiriu fazendas, sítios, engenhos e terras férteis, mas também áreas 

extensas e desabitadas. Com a posse das terras não esperava ganhar nenhum título nobiliárquico, mas 

apenas que a cidade crescesse e exigisse novos espaços para moradias. 

No entanto, foi em meio à aventura dos pioneiros da aviação civil que Parnamirim nasceu. 

Em 1927, foram abertas diversas rotas aéreas no Brasil. Para isso, foram escolhidas algumas áreas ao 

longo dessas rotas a fim de que se pudesse ser instalada uma rede de aeroportos. 

Dessa forma, a Compagnie Generale Aéropostale - CGA (antiga Compagnie Générale 

d´Entreprise Aéronautique - CGEA) instalou o campo de pouso, para ser a cabeça da linha 

transatlântica na América do Sul, numa área doada pelo então dono da maior parte das terras 
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pertencentes ao "município", o comerciante Manuel Machado, que contava com a imediata 

valorização do restante da sua propriedade. 

Nesse mesmo período, foi construída "uma estrada de rodagem, ligando Natal ao campo de 

aviação em Pitimbu", facilitando, assim, a instalação da Aéropostale no Estado. Essa estrada, na 

verdade, era uma estrada carroçável que saía do caminho que levava ao porto dos Guararapes, em 

Macaíba, passava pelo engenho Pitimbu e acompanhava a linha férrea Natal/Nova Cruz, até o novo 

campo. 

Nos anos seguintes, com a expansão das atividades da Aéropostale, que viria a ser absorvida 

em outubro de 1933 pela Air France, Manuel Machado vendeu novos pedaços de terra para a 

ampliação do "aeroporto de Parnamirim". 

Em 1933, a Air France absorveu todas as companhias privadas de aviação civil. Novos 

investimentos foram feitos no campo e a companhia estatal francesa transferiu os hangares e demais 

instalações para o outro lado da pista de pouso, onde hoje estão as instalações da Base Aérea de Natal. 

A partir daí, ficou reconhecida a importância de Parnamirim para o desenvolvimento da aviação 

internacional. 

Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas se viu forçado a assinar um 

acordo de defesa mútua (julho de 1941), ceder as áreas para a instalação de bases norte-americanas 

no Nordeste (outubro de 1941), romper relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão (janeiro 

de 1942) e, por fim, em 22 de agosto, declarar guerra aos países do Eixo. A construção das bases 

naval e aérea, em Natal, seria fruto desses acordos. 

Para manter as aparências da participação conjunta nos esforços de guerra e salvar a 

autoestima brasileira, o governo criou por decreto a Base Aérea de Natal, que daria o impulso decisivo 

para o surgimento da cidade de Parnamirim. A pista de pouso das companhias comerciais dividia ao 

meio o campo de Parnamirim. Os brasileiros ficaram com o lado oeste, onde já estavam as instalações 

da Air France e da companhia de aviação italiana (LATI), desativadas desde o início da guerra na 

Europa.  

Eram instalações modestas demais para atender o esforço de guerra dos aliados e os 

americanos preferiram ocupar o lado leste. Lá, eles estavam construindo um novo campo, a Base 

Leste: Parnamirim Field, o maior campo de aviação e base de operações militares que os Estados 

Unidos viriam a ter, durante a Segunda Guerra, fora do seu território. 

Em termos estratégicos, Parnamirim Field foi a base de um triângulo que apontava para o 

"teatro de operações" (o norte da África e o sul da Europa), onde a sorte dos aliados contra os nazistas 

estava sendo lançada. Este triângulo era identificado nos mapas estratégicos norte-americanos como 

Trampoline of Victory (Trampolim da Vitória). 
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Somente em outubro de 1946, dezessete meses após a rendição da Alemanha, a Base Leste foi 

entregue a Força Aérea Brasileira. No mesmo ano foi inaugurada a Estação de Passageiros da Base 

Aérea de Natal, elevada à condição de Aeroporto Internacional Augusto Severo, em 1951. 

Para não deixar o Brasil por fora dos conhecimentos tecnológicos que a corrida espacial 

certamente traria à humanidade, o presidente Jânio Quadros criou a Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais (CNAE). Como consequência, em 12 de outubro de 1965, o Ministério da Aeronáutica 

oficializou a criação do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI), instalado em área do 

município de Parnamirim, e que nos dez anos seguintes, deu a Natal a fama de "Capital Espacial do 

Brasil", desenvolvendo vários projetos internacionais em parceria com a NASA. Um dos motivos que 

levar à escolha do Nordeste para a instalação de uma base brasileira de lançamento de foguetes já é 

conhecido e comprovado pela sua posição estratégica em relação ao tráfego aéreo entre a Europa, 

Norte da África e Estados Unidos. 

 

4.2. Localização do Município: 

 

O município localiza-se na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião Natal (IBGE,2017) 

do Estado do Rio Grande do Norte. Ocupando uma área de 123,471 km², integra a região 

metropolitana do estado. Limita-se ao norte com o munícipio de Natal, a oeste com Macaíba, a Leste 

com Oceano Atlântico e ao Sul com as cidades de Nísia Floresta e São José de Mipibu (Figura 1). 

De acordo com informações do Google Maps (2021) as Coordenadas Geográficas do 

Município são: na latitude 05º54’56” S e na longitude 35º15’ 46” W. A altitude da sua sede é de 15 

m do nível do mar e se distancia em 12 km da Capital do Estado, Natal.  

Devido a sua localização estratégica, o Município de Parnamirim/RN foi sede da base 

americana durante a 2º Guerra Mundial, fato que influenciou sobremaneira a cultura local e 

movimentou a sua economia durante este período. 
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Figura 1 – Localização de Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Wikipedia (2021) 

O acesso ao município, desde a capital do estado, é realizado através das rodovias federais: 

BR 101 e BR 304, conforme mostra o mapa rodoviário do estado (Figura 2). A qualidade do acesso 

ao município é considerada satisfatória, devido à presença das BRs nos limites da cidade. 

 

Figura 2 – Mapa Rodoviário do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: NatalGuia (2021) 
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4.3. Aspectos Físicos do Município 

 

4.3.1. Geologia 

 

A Geologia é uma ciência natural que estuda a Terra, por meio dela é possível identificar a 

origem, a idade do planeta, as transformações que sofreu ao longo do tempo e ainda, sua formação 

geológica. Além disso, através das ferramentas e tecnologias utilizadas, ela pode prever os possíveis 

abalos sísmicos que acontecerão no globo e ainda, prever as mudanças do clima. 

Os conhecimentos desenvolvidos pela geologia são empregados na construção civil (represas, 

túneis e estradas); na exploração e aproveitamento dos minérios; na obtenção de energia geotérmica 

(energia produzida pelo calor do interior da Terra). 

O município de Parnamirim encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, 

sendo constituído pelos sedimentos do Grupo Barreiras (ENb), pelos Depósitos Litorâneos (Q2l), 

Depósitos Aluvionares (Q2a) e Dunas Inativas (Qd). (Figura 3). 
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Figura 3 – Mapa geológico do município de Parnamirim 

 

Fonte: Prefeitura Parnamirim (2021) 

 

O Grupo Barreiras EnB, apresenta sedimentos quartzosos a argilosos, dispostos em tabuleiros 

ao longo da Costa Brasileira, e quaternários fluviomarinhos. Ocorre ao longo da faixa costeira do 

Brasil, desde o Estado do Amapá até o Rio de Janeiro, caracterizando-se pela ocorrência quase 

contínua e pela regularidade geomorfológica (CPRM,2010). Para SUGUIO e NOGUEIRA (1999) o 

Grupo Barreiras é composto por sedimentos neogênicos de origem continental (leques aluviais e 

sedimentos fluviais anastomosados) E, atualmente, são tratados também como de origem marinha 
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(através de evidências paleontológicas e sedimentológicas); os sedimentos são arenosos e argilosos e 

de cores variadas, que se distribuem ao longo do litoral brasileiro. Em raros trechos, essas bordas 

expõem material pertencente ao Grupo Barreiras, formando falésias de até 12 m de altura, 

principalmente na faixa litorânea. 

Os Depósitos Litorâneos (Q2l) são compostos por sedimentos esbranquiçados, quartzosos, 

finos a muito finos, presentes no litoral maranhense ao longo das praias. Além disso, também possuem 

compostos de areia com conchas marinhas, argila e silte ricos em matéria orgânica e dunas de areias 

finas bem selecionadas. 

Os Depósitos Aluvionares (Q2a) são espessas coberturas arenosas de composição quartzosa 

nas aluviões dos principais rios que drenam o Estado de Rio Grande do Norte. Esses depósitos são 

explotados com emprego de balsas munidas de dragas, às quais retiram o material arenoso da calha 

dos rios. Posteriormente, este material é classificado por granulometria para comercialização. Estas 

areias por serem em geral homogêneas, de granulometria fina e constituída por grãos arredondados 

de quartzo, constitui uma matéria prima indispensável para a indústria da construção civil do estado. 

As Dunas Inativas (Qd) também chamadas fósseis, representam uma herança de climas 

antigos mais secos que o atual na área, embora estejam estabilizadas pela vegetação (Thomas & Shaw, 

1991). As dunas inativas, formadas pelo menos desde o Quaternário superior, teriam resultado da 

acumulação de areias vindas tanto das praias, quanto das planícies costeiras ou aluviais expostas. 

Ocorrências Minerais: 

• Argila para cerâmica vermelha - também denominada cerâmica estrutural, compreende a parte 

da cerâmica que engloba todos os produtos que apresentam cor vermelha após a queima a 

950ºC. Estes produtos são utilizados, em sua maioria, na construção civil, como tijolos, telhas, 

blocos, lajes, lajotas e outros artefatos. 

•  Caulim - os principais usos industriais são para cerâmica branca, papel, borracha, tintas, 

plásticos, tecidos, inseticidas, fertilizantes, adesivos, esmaltes, vidros especiais, 

medicamentos, química e couros, dentre outros. Os fatores que controlam os usos industriais 

do caulim são, principalmente, grau de pureza, alvura, poder de reflexão luminosa e a 

granulometria.  

• Diatomita - industrialmente possui uma extensa e variada aplicação e as principais são como 

agente filtrante, isolante, de carga industrial ou enchimento, de suporte absorvente e abrasivo, 

dentre outros, abrangendo as industrias química, isolantes, bebidas, produtos alimentícios, 

materiais plasticos, farmacêutica perfumaria, borracha, papel e papelão.  

• Minerais não metálicos: Caulim, Argila e Diatomito.  

• Jazinamento sedimentar de caulim na Fazenda Passagem da Areia I de forma estratiforme na 



 

 

 
29 

PMGIRS PARNAMIRIM/RN – PRODUTO 2 – DIAGNÓSTICO  

situação de garimpo ativo em Duna.  

• Jazinamento sedimentar de argila na localidade de Caturano e Mota Verde de forma lenticular. 

Umbu e Santo Izídio (garimpos paralizados).  

Recursos Minerais Associados: 

• Grupo Barreiras e Paleocascalheiras - cascalho (material utilizados para construção civil): 

seixos e calhaus de calcedónia (utilizada em artesanato mineral e em moinhos de bolas) e água 

mineral (utilizada para o consumo humano).  

• Depósitos aluvionares e Paleodunas - bancos de areias e cascalho (materiais utilizados para 

construção civil). 

• Depósitos de Praias - pláceres com rutilo, ilmenita, zircão e cianita utilizado em ligas especiais 

e abrasivos. 

 

4.3.2. Relevo 

O relevo é o modelo de superfície do Planeta Terra. Isto é, as formas que a camada externa 

apresenta devido as ações dos agentes internos (endógenos) e externos (exógenos). Ou seja, a base da 

formação de diversas paisagens existentes do planeta, pois exerce influências no clima e, 

consequentemente, no tipo de vegetação. 

 A Geografia demonstra muito interesse no estudo do relevo. Isso ocorre porque esse elemento 

é importante para a distribuição da população, ocupação e organização do espaço geográfico. Além 

disso seu estudo traz o conhecimento sobre as topografias das regiões, dessa forma é possível fazer 

planejamentos para a construção de imóveis, conduzindo o responsável a chegar as melhores 

decisões. Por exemplo, para a criação de culturas agrícolas, devem ser escolhidas em um local 

adequado para que o cultivo venha a dar bons resultados. 

No Brasil há 6 tipos de relevo, sendo eles: planaltos, planícies, depressões, serras, chapadas e 

patamares. Na Figura 4, observa-se quais são os relevos encontrados no município de Parnamirim. 
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Figura 4 – Mapa geomorfológico de Parnamirim 

 

Fonte: Prefeitura Parnamirim (2021) 

 

O relevo do município de Parnamirim possui altitudes médias inferiores a 100 (cem) metros, 

tem sua maior participação pela planície costeira, que compreende terrenos alterados em sua forma 

devido à presença de dunas em sua constituição, formando falésias de até 12 m de altura, 

principalmente na faixa litorânea. 

Seguido pelos tabuleiros costeiros ou "planaltos rebaixados", constituídos de argila, podendo 

chegar ou não ao litoral. Parnamirim está situado em área de abrangência de rochas do Grupo 
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Barreiras, formadas durante o período Terciário Superior, com a predominância de arenitos com 

espessura entre fina e média e intercalações de siltitos e argilitos associados sistemas fluviais.  

No litoral, encontram-se dunas modeladas pela ação dos ventos, de origem marinha, cuja 

constituição é formada basicamente por areia, as chamadas "paleodunas". 

 

4.3.3. Solos 

Os solos representam o objeto natural de estudo da pedologia e devido sua importância nos 

mais diversos ramos profissionais e acadêmicos quase sempre se apresenta como fator a ser 

destacado.  

Tal importância decorre do fato de que o conhecimento das potencialidades advindas das 

propriedades pedológicas facilitam, mitigam ou impedem ações como escoamentos, percolações, 

liberação de nutrientes cuja influência dá-se na produção agrícola, reabastecimento de aquíferos e na 

estabilização de terrenos. 

Os tipos de solos presentes no munícipio de Parnamirim são os Quartzosa Distrófica, 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Solos Indiscriminados de Mangues (SM), como pode ser 

observado na Figura 5. 
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Figura 5 – Mapa de Solos de Parnamirim 

 

Fonte: Prefeitura Parnamirim (2021) 

 

O tipo de solo predominante em Parnamirim é a Areia Quartzosa Distrófica, cujas 

características são a drenagem excessiva, baixo nível de fertilidade e textura formada por areia. 

Formada principalmente por grãos de quartzo com arredondamento e esfericidade variados, podendo 

conter diversas proporções de outros minerais, óxidos e silicatos que lhe confere uma variação na sua 

coloração (rosa, ocre, cinza, vermelha e branca). Suas aplicações são abrangentes, sendo elas: 

abrasivos, agronegócio, cerâmica, construção civil, filtração, fundição, impermeabilizantes, química, 

siderúrgicas etc. 
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O uso do solo Areias Quartzosas Distróficas no município de Parnamirim é em pequenas áreas 

com culturas de subsistência, vez que são pobres em macro e micronutrientes. O uso recomendado é 

o das adubações parceladas e irrigação no período seco. Apresentam condições favoráveis a 

mecanização agrícola, sendo mais indicados para as culturas do coqueiro e cajueiro. 

Outro tipo de solo presente é o do Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico que é caracterizado 

por ser um solo de textura média, muito profundo e poroso com fertilidade natural baixa, fortemente 

drenados e geralmente associado a relevo plano.  

O uso do solo Latossolo no município de Parnamirim é utilizado, em certos trechos, com 

fruticulturas, manga, banana, jaca e abacate, entre outras. Além de culturas de mandioca, agave, 

milho, feijão e pastagens. As limitações ao uso agrícola decorrem da baixa fertilidade natural e falta 

de água. As recomendações são adubações parceladas e irrigação durante o período de estiagem. 

Por último temos os Solos Indiscriminados de Mangues (SM), são solos holomórficos muito 

pouco desenvolvidos, lamacentos, escuros e com alto teor de sais provenientes da água do mar, 

formados em ambientes de mangues a partir de sedimentos fluviomarinhas recentes misturados com 

detritos orgânicos, de natureza e granulometria variada. 

 

4.3.4. Clima 

 

Como a posição terrestre varia ao longo de um ano, conforme sua posição no plano de 

circulação do sol as formas de incidência dos raios solares apresentam variações regulares sobre os 

diversos pontos do globo terrestre. Isso corrobora para a diversificação da entrada energética no 

sistema Terra que, por conseguinte, age de formas variadas na geração de processos físico e químicos 

(VAREJÃO-SILVA, 2006). As transições entre essas variações ao longo das regiões geográficas 

planetária marcam os períodos das estações do ano em cada hemisfério da Terra. 

Localizado sob influência das diversidades de ações climáticas da zona intertropical, o 

Nordeste brasileiro (NEB), segundo Nimer (1978) recebe diretamente a ação de 04 (quatro) sistemas 

sinóticos para os quais atribuiu a denominação de sistemas de correntes. Esses sistemas são:  

• Sistema de Correntes Perturbadas de Sul (SCPS) - Representa-se por invasões de frentes 

polares pela porção sul da Bahia. 

• Sistema de Correntes Perturbadas de Norte (SCPN) - Dá-se pelo deslocamento da Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT. 

• Sistema de CorrentesPerturbadas de Este (SCPE) - Origina-se a partir do anticiclone tropical 

do Atlântico Sul, sendo esse sistema responsável pela formação das chamadas Ondas de Leste. 
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Sistema de Correntes Perturbadas de Oeste (SCPO) - Responsabiliza-se pelas chuvas tropicais  

do tipo “monçonico”, onde atinge principalmente o Oeste da Bahia e S-SW dos Estados do 

Maranhão e Piauí. 

Como o Nordeste brasileiro se localiza em região pautada pela intertropicalidade, 

caracterizada por ser fortemente modulada e modificada pelos padrões termodinâmicos diante os 

oceanos pacífico e atlântico tropical, os fatores climáticos auxiliam na distribuição das variações 

temporais dos elementos climáticos que por sua vez promovem eventos de chuvas na região. 

No inverno, Parnamirim pode ser atingida por algumas repercussões do gradiente termal de 

Frentes Frias (FF) quando estas conseguem sobrepor às latitudes mais baixas, ocasionando chuvas 

frontais e pós-frontais ao longo do litoral, enquanto o sertão do estado fica sob a atuação da Alta 

Tropical do Atlântico Sul, com tempo estável (NIMER, 1979, p. 48).  

Na porção do hemisfério sul (HS), onde se localizam o Brasil, o Nordeste, o estado do Rio 

Grande do Norte e o município do Parnamirim, as estações configuram-se no período de: 21 de 

dezembro a 20 de março, no que diz respeito ao verão; de 20 de março a 21 de junho, ao outono; de 

21 de junho a 22 de setembro, ao inverno; e de 22 de setembro a 21 de dezembro a primavera. 

O município de Parnamirim tem um clima tropical chuvoso com verão seco, caracterizado por 

baixas/médias temperaturas, presença de chuvas e alta umidade do ar. As chuvas no município de 

Parnamirim ocorrem com maior frequência nos meses de março a julho, tendo seu índice 

pluviométrico de aproximadamente 1.600 milímetros (mm) por ano. Na Figura 6 pode-se ver a 

classificação dos climas no estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 6 – Mapa Climático Rio Grande do Norte 

 

Fonte: PERFIL DO RIO GRANDE DO NORTE (2013) 

Em Parnamirim, o tempo médio de insolação é de aproximadamente 2.700 horas anuais, além 

disso tem uma elevada umidade relativa do ar, cuja média gira em torno dos 79%. Ademais, apresenta 

temperatura média anual de 27,1ºC, com máxima de 32ºC e mínima de 21ºC. Todos esses dados 

confirmam as características do clima tropical chuvoso, com a presença de uma alta umidade e 

temperaturas médias/altas. 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

desde 1993 o maior acumulado de precipitação (chuva) em 24 horas registrado em Parnamirim foi de 

221 mm em 30 de julho de 1998. Outros acumulados iguais ou superiores a 150 mm foram: 214,4 

mm em 15 de junho de 2014, 186,5 mm em 2 de julho de 2008 e 177 mm em 3 de abril de 1997. O 

maior volume de precipitação em um mês foi registrado em junho de 2005, de 729,6 mm.  

O conhecimento do clima para o município de Parnamirim é de relevância para o 

planejamento e execução da coleta de resíduos sólidos e também para o serviço de limpeza urbana. 

 

4.3.5. Recursos Hídricos: Superficiais e Subterrâneos 

 

4.3.5.1 Águas Superficiais 
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O município de Parnamirim se encontra parcialmente inserido na Bacia Hidrográfica do rio 

Pirangi, 84% do seu território, e o restante percorrido pela Bacia Litorânea Leste de Escoamento 

Difuso.  

As bacias hidrográficas são unidades geográficas ideais para estudos sobre os impactos 

causados pelo homem sobre o meio ambiente, que podem ocasionar prejuízos à qualidade e 

disponibilidade da água, devido principalmente aos fatores relacionados ao uso do solo (CARMO; 

SILVA, 2010). Juridicamente, esse entendimento é sustentado pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 

1997, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, podendo ser observado no Art. 1º que a bacia hidrográfica é a 

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A Bacia do Rio Pirangi faz parte do conjunto de bacias menores que deságuam no litoral 

oriental do Estado do Rio Grande do Norte. Localizada aproximadamente entre as coordenadas 35º 

30’ – 35º 00’ de Longitude Oeste, e 05º 50’ – 06º 30’ de Latitude Sul, abrange uma área aproximada 

de 599,04 Km2, onde se inserem os municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba, Nísia Floresta, São 

José de Mipibu e Vera Cruz, sendo os cinco (5) primeiros desta série pertencentes à Região 

Metropolitana da Grande Natal (Figura 7).  
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Fonte: Adaptado IDEMA (2008) 

 

A Bacia do Rio Pirangi, que se caracteriza por uma extensão relativamente pequena, tem a 

rede hidrográfica formada pelos rios Pitimbu, Taborda, Mendes, Pium, Água Vermelha, Pirangi, 

Ponte Velha e Lamarão. 

 O rio Pitimbu/RN desempenha importante função quanto ao equilíbrio ambiental do seu 

entorno, assim como abastecer comunidades rurais dos municípios de Macaíba-RN e Parnamirim-

RN e 30% da população de Natal-RN, porém ao longo dos anos, vem sendo alvo de intensa 

degradação socioambiental. 

Destaca-se também o grande lançamento de resíduos sólidos a céu aberto no bairro do 

Pitimbu, em Natal-RN, relatado pelos próprios moradores, que denunciam um grande descarte de 

resíduos no lixo e a presença de vários insetos, devido à disposição inadequada. 

Figura 7 – Mapa da Bacia do Rio Pirangi 
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O rio Pitimbu-RN desempenha grande importância estratégica para a zona rural do município 

de Macaíba e zona urbana dos municípios de Parnamirim-RN e Natal-RN, sendo responsável por 

cerca de 30% do abastecimento de água do último município citado (OLIVEIRA 2012). 

Todas as informações aqui apresentadas têm como referência o documento perfil do seu 

município, Rio Grande do Norte (2013), publicado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), referente ao município de Parnamirim. 

No município de Parnamirim também se encontra a Lagoa do Jiqui, que se configura como 

uma importante fonte de água para abastecimento do município do Natal e Parnamirim.  

 

 

4.3.5.2 Águas Subterrâneas 

O número de poços perfurados, segundo o IBGE, no período de 1980 a 2011, foi de 80 

(oitenta) poços. Na Figura 8 há um mapa de localização com todos os poços cadastrados em campo, 

operados pelo sistema público de abastecimento (CAERN) e de particulares. 

 

Figura 8 – Mapa com localização dos poços em Parnamirim/RN 

 

Fonte: Águas Subterrâneas (2016) 

O município de Parnamirim possui dois aquíferos presentes em seu território sendo o primeiro 

deles o Aquífero Barreiras e Aquífero Aluvião. Como pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 – Sistemas de Aquíferos do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA, 2016). 

 

Um aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas que pode armazenar água 

subterrânea. São rochas porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la. Esses reservatórios 

móveis aos poucos abastecem rios e poços artesianos. Podem ser utilizadas pelo homem como fonte 

de água para consumo. 

O Aquífero Barreiras é composto por arenitos finos e grosseiros, conglomerados, arenitos 

argilosos, caulínicos e ferruginosos níveis de cascalhos, lateritas e argilas variadas de coloração 

amarela e avermelhada. Quanto a hidrogeologia este, aquífero apresenta-se confinado, semiconfinado 

e livre em algumas áreas. Os poços construídos mostram capacidade máxima de vazão, variando entre 

5 a 100 m³ / h, com água de excelente qualidade química, com baixos teores de sódio e podendo ser 

utilizada praticamente para todos os fins. 

O Aquífero Aluvião é um aquífero livre e apresenta-se disperso sendo constituído pelos 

sedimentos geralmente arenosos depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de maior porte. 

É uma fonte de água subterrânea e ocorre em faixas de largura entre 50 e 400 m ao longo do leito de 

rios. Sua recarga se dá de duas formas: através das precipitações e por meio do próprio fluxo 

superficial dos rios nos períodos de cheias. Poços tubulares nessa área podem produzir vazões de até 

12 m³/hora.   
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4.3.6. Vegetação 

No Rio Grande do Norte há diversos tipos de vegetação. O município de Parnamirim possui 

características diferentes quando comparada aos outros municípios da região, que se caracteriza pela 

presença da vegetação da caatinga. 

Como pode ser observado na Figura 10, Parnamirim está inserida em uma boa parte do bioma 

da mata atlântica, além disso encontram-se fragmentos da floresta subperifólia, uma vegetação 

caracterizada por árvores sempre verdes, e por último é possível encontrar vegetação cobrindo os 

Tabuleiros Costeiros (essas áreas geralmente foram onde ocorreu intervenção humana). 

 

Figura 10 – Mapa da Vegetação do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: PERFIL DO RIO GRANDE DO NORTE(2013) 

 

A Floresta Subperifólia é constituída por árvores sempre verdes, que possuem grande número 

de folhas largas, troncos relativamente delgados, densa e solo apresenta-se recoberto por uma camada 

de húmus. Ocorre, principalmente, em solos como Latossolos e Argissolos, ambos Amarelos e 

Vermelho–Amarelos, normalmente com baixa fertilidade natural. 

 A Formação Tabuleiros Litorâneos é uma vegetação encontrada cobrindo os Tabuleiros 

Costeiros, geralmente são áreas onde ocorreu intervenção humana. Ecossistema protegido: Mata 
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Atlântica. Representam a faixa de transição entre o domínio das terras altas e da planície costeira, 

moldados nos sedimentos mio-pleistocênicos da Formação Barreiras. 

A porção de mata atlântica presente do município é muito pouca, a maior parte da vegetação 

original que possuía na cidade foi devastada, e hoje a pouca parte desse tipo de vegetação é um 

ecossistema protegido. Para garantir que esses locais realmente tenham toda a proteção necessária, o 

município criou leis para a defesa dessas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA). 

O município possui um código ambiental em sua lei orgânica, publicado com o objetivo de 

preservar as belezas naturais existentes em todo o município e garantir a qualidade de vida de gerações 

consideradas futuras. Parnamirim possui seis unidades de conservação ambiental: o Parque das 

Exposições, a unidade de Emaús, a lagoa do Jiqui, a praia de Cotovelo e o cajueiro de Pirangi, além 

de zonas de proteção ambiental, definidas pelo plano diretor, que se dividem em três subzonas 

distintas: I, II e III. 

Segundo estudos divulgados em 2009, na fauna municipal foram cadastradas 98 espécies de 

aves, 70 de artrópodes, dezessete de mamíferos e nove de anfíbios, entre as quais estão o chorozinho-

de-papo-preto e o patinho-do-nordeste (aves ameaçadas de extinção, comuns em áreas verdes); 

morcegos das famílias phyllostomidae e vespertilionidae (mamíferos); a cobra-coral-verdadeira e o 

teiú (répteis). Já na flora foram encontradas 59 espécies de árvores, sendo as principais o pau-brasil, 

a sapucaia, o louro-canela, a pitombeira e o goiti-trubá. 

 

4.4. Aspectos Sociais e Demográficos: 

4.4.1. População 

Segundo os dados relativos ao Censo Demográfico de 2010, o Brasil possui mais de 190 

milhões habitantes (IBGE, 2010). Desses, cerca de 53 milhões se concentram na Região Nordeste, a 

qual corresponde por 27,8% do total da população nacional, cerca de 24% da população urbana e 

nada menos do que 47,7% da população rural brasileira. 

 A importância desse efetivo demográfico nordestino pode ser avaliada por ser o Nordeste a 

segunda região mais populosa do País, perdendo apenas para a região Sudeste. O estado do Rio 

Grande do Norte possui, segundo Censo Demográfico 2010, 3.168.027 habitantes, concentrando 

77,81% da sua população em áreas urbanas.  

O município de Parnamirim possui um total de 202.456 habitantes em 2010, segundo as 

informações censitárias, sendo que 105.461 são mulheres, representando 52,09%, e 96.995 são 

homens, 47,91%.  
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O IBGE disponibiliza uma série histórica de evolução da população com início em 1970 e 

dados para os anos de 1980, 1991, 1996, 2000, 2007, 2010. A série indica que a população em 

Parnamirim vem crescendo a taxas anuais variáveis, como pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Evolução da População de Parnamirim 

Ano: População (habitantes): 

1970 14.502 

1980 26.362 

1991 63.312 

1996 85.938 

2000 124.690 

2007 172.751 

2010 202.456 

Fonte: IBGE (2010) 

 

De acordo com os dados dos últimos censos demográficos, para o Brasil, no período 1991-

2000, a taxa de crescimento populacional foi de 1,63% ao ano, declinando para 1,17% ao ano na 

década seguinte. O Nordeste apresentou uma redução ainda mais significativa. Sua taxa de 

crescimento, que era de 1,30% ao ano entre 1991-2000, declinou para 1,07% ao ano entre 2000 e 

2010, uma das menores do País no período. O Rio Grande do Norte também revelou taxas de 

crescimento populacional numa tendência de declínio para o período de 1991-2000, a taxa de 

crescimento foi de 1,56% ao ano e na década subsequente, a taxa foi de 1,33% ao ano.  

O ritmo de crescimento da população do município de Parnamirim aumentou de forma 

gradativa ao longo dos últimos anos, como pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 11 – Gráfico de crescimento populacional de Parnamirim 

 

Fonte: Adaptado IBGE (2010) 

 

As estimativas indicam que nos próximos 20 anos a população de Parnamirim aumentará na 

ordem de 26%. Embora a tendência no crescimento do número de deslocamentos diários realizados 

no município esteja relacionada a sua tendência de evolução demográfica, outros fatores que 

influenciam diretamente na geração de viagens tais como faixa etária, renda e posse de veículo, 

imóveis também serão analisadas para a construção de cenários futuros. 

Em relação à densidade demográfica, quando avaliada em setores censitários, percebe-se 

valores mais elevados dessa variável na sede do município em relação ao resto do Estado, como pode-

se visualizar com a Figura 12 abaixo: 
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Figura 12 – Mapa da Densidade Demográfica do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Em 2010, a população do município era de 202.456 habitantes. Segundo o IBGE, Parnamirim 

é considerado o terceiro mais populoso do estado, com uma densidade demográfica de 1.638,14 

habitantes por km², a segunda maior densidade populacional do Rio Grande do Norte, perdendo 

somente para Natal.  

4.4.2. Estrutura etária e razão de dependência 

A distribuição relativa da população total por grupos de idade e sexo do Brasil, Nordeste, Rio 

Grande do Norte e Parnamirim em 1980, 1991, 2000 e 2010 trazem informações sobre de como se 

comportou as gerações de acordo com sua pirâmide, podendo ser explicada e interpretada com 

análises comparativas.  

Pode-se evidenciar uma intensa alteração dos padrões etários dessas populações. Na década 

de 80, a estrutura populacional era típica de uma população “jovem”, em todas as áreas consideradas 

no estudo. Observam-se maiores contribuições da população jovem (menor de 15 anos) e uma 

incipiente expressão da população idosa (acima de 65 anos). 

Fazendo uma comparação das estruturas etárias relativas aos anos 1980 e 1991, percebe-se 

mudanças ocasionadas, principalmente, devido à “entrada” na pirâmide etária pelo grupo entre 0 e 4 

anos. Isso provavelmente se deve ao declínio da fecundidade ocorrido nos anos 80. Nos últimos anos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o_(2010)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
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considerados no estudo, 2000 e 2010, constata-se uma retração ainda mais acentuada do grupo etário 

mais jovem (0 a 4 anos) e uma maior expressão da participação relativa da população mais idosa 

(acima de 65 anos). Já a população entre 15 e 64 anos de idade constituirá, ainda por um longo período 

de tempo, uma fração expressiva da população. 

Na Figura 13, pode-se ver a pirâmide etária de Parnamirim no ano de 1991. Nota-se um 

grande volume entre os nascidos de 0 a 4, e um menor volume de 60 anos a mais. Nesse ano, o número 

de habitantes era de 62.870. 

 

Figura 13 – Pirâmide etária de Parnamirim (1991) 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – IPEA 

 

Na Figura 14, pode-se ver a pirâmide etária de Parnamirim no ano de 2000. Ao comparar as 

duas situações de 1991 e 2000, é possível notar uma diminuição entre os nascidos de 0 a 4 anos, além 

do aumento da população entre 40 a 60 anos. 
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Figura 14 – Pirâmide etária de Parnamirim (2000) 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – IPEA 

 

Na Figura 15, pode-se ver a pirâmide etária de Parnamirim no ano de 2010. Ao comparar as 

duas situações entre 2000 e 2010, é possível notar uma diminuição ainda maior entre os nascidos de 

0 a 4 anos, além do aumento da população entre 60 a 80 anos. É possível afirmar que a taxa de 

nascidos caiu, porém a taxa de mortalidade no estado aumentou. 
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Figura 15 – Pirâmide etária de Parnamirim (2010) 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – IPEA 

 
O IBGE disponibiliza informações sobre a pirâmide etária de Parnamirim nos anos de 1991, 

2000 e 2010, como observado acima. Por isso é possível realizar comparações entre as três situações. 

Entre 1991 e 2010, a população de crianças e adolescentes (0 a 19 anos) passou de 47,90% 

para 32,72%, a população de adultos (de 20 a 59 anos) passou de 46,89% para 60,07% e a população 

de idosos (60 anos ou mais) passou de 5,24% para 7,21%. Nota-se que a pirâmide etária de 

Parnamirim também segue tendência semelhante à do Rio Grande do Norte e do Brasil: aumento do 

percentual de adultos e idosos e redução do percentual de crianças e adolescentes. 

 

4.4.3. Componentes da Dinâmica demográfica 

Os dados dos últimos Censos Demográficos referentes ao município de  Parnamirim indicam 

que a trajetória recente de evolução da fecundidade modifica-se, declinando para um patamar no qual, 

atualmente, a Taxa de Fecundidade Total (TFT)  - número médio de filhos que teria uma mulher de 

15 e 49 anos de idade ao final de seu período reprodutivo, situa-se em 1,62 filhos por mulher em 

2010, portanto, muito abaixo dos 3,38 identificados no Censo de 1991, conforme o IBGE. 

Em consonância com as mudanças na estrutura etária provocadas pela redução dos níveis de 

fecundidade, pôde-se observar a ampliação da esperança de vida ao nascer, fato que indica uma 

melhoria das condições de vida e saúde da população. A esperança de vida ao nascer representa o 

número médio de anos que um recém-nascido esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de 
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mortalidade. A esperança de vida ao nascer no município de Parnamirim subiu de 61,54 anos em 

1991 para 74,52 anos em 2010, segundo dados do IBGE. 

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do quociente entre número de crianças de um 

determinado local que morre antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas vivas. É considerado um 

importante indicador tanto na área de situação de saúde como de avaliação de condições de vida, 

devido à grande vulnerabilidade que as crianças menores de um ano apresentam frente às alterações 

do ambiente (sociais e econômicas e das intervenções da saúde. No município de Parnamirim, 

observou-se um significativo decréscimo da mortalidade infantil, de tal forma que o valor da taxa de 

mortalidade infantil era de 35,26 mortes para cada mil nascidos vivos, em 2000, chegando a 15,01 

mortes para cada mil nascidos vivos, em 2010, de acordo relatado pelo IBGE. No entanto, o valor 

ainda é considerado bastante elevado diante do estipulado para as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio, desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

4.4.4. Saúde 

Nas últimas décadas o Brasil vem vivenciando o processo de transição demográfica e 

observando avanços expressivos na área da saúde. Evidências empíricas têm mostrado incrementos 

significativos na expectativa de vida dos brasileiros, reduções nas taxas de mortalidade, sobretudo a 

infantil, e mais recentemente nas idades mais avançadas (MONTEIRO, 1997). Ressalta-se que as 

intensas alterações no padrão demográfico, com o aumento da longevidade e envelhecimento da 

população, vêm acompanhadas por mudanças no perfil epidemiológico e de morbidade.  

A Tabela 3 apresenta as informações referentes ao total de internações das doenças de maior 

incidência no município referente aos anos 2012 a 2020, onde é possível observar o surgimento de 

pandemias passadas e também de picos de algumas doenças já conhecidas. 

Os dados utilizados nesse segmento são aqueles provenientes de uma série histórica de dados 

do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATA-SUS) que contém 

registros administrativos das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) do sistema público de 

saúde. Considera-se que esta é uma importante base de dados sobre Saúde no Brasil. 

 

Tabela 3 – Incidência de doenças em Parnamirim entre 2012-2020 

Doenças  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coqueluche 3 - 1 - - 1 - 1 - 

Dengue 971 839 254 989 348 11 65 776 597 

Hanseníase 2 1 4 3 2 6 7 1 3 

Hepatite A 50 11 2 1 - - 3 - 3 
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Doenças  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meningite 1 3 - 5 1 1 - 2 - 

Tuberculose 72 71 69 72 71 76 84 56 80 

Zika Vírus - - - 10 110 7 4 210 40 

Febre Chikungunya - - - - 1 7 13 527 229 

 

Fonte: Adaptado DATA-SUS 

 

Analisando os valores da Tabela 03, é importante observar a diminuição de casos da doença 

Hepatite A no ano 2012 com o valor atual de 2020. A Tuberculose também chama atenção, porém 

por apresentar um quadro estático, e com uma grande incidência atualmente. 

Além disso temos a Dengue com o seu maior pico em 2015 com 989 casos, decaindo no ano 

de 2017 para 11 casos, porém em 2019 já apresenta um novo pico de 776 casos, um aumento de 

incidência preocupante ao munícipio. Por último, visualiza-se os surgimentos de casos, em 

2015/2016, das doenças do Zika e Chikungunya, tendo seus picos de incidência em 2019. 

Estudos apontam que algumas doenças, tais como: dengue, hepatite A, leptospirose, entre 

outras, podem estar relacionadas principalmente com a vulnerabilidade da população a elevados 

riscos sanitários acarretados por falta ou ineficiência de saneamento básico e podem afetar 

diferentemente indivíduos. Por isso a importância do saneamento básico na cidade, além de um plano 

bem definido do tratamento e destino dos resíduos gerados pelo município. 

Parnamirim possuía, em 2009, setenta estabelecimentos de saúde, sendo 33 deles privados e 

37 públicos (Figura 15) entre hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos, 

sendo 25 desses Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). 

 

Figura 16 – Estabelecimentos de Saúde no município de Parnamirim (2016) 
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Fonte: IBGE 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, Parnamirim possuía em 2008, um total de 

345 profissionais de saúde residentes no próprio município, sendo 174 deles agentes de saúde, 10 

assistentes sociais, 101 auxiliares de enfermagem, 32 auxiliares de consultório dentário, 24 

enfermeiros, 2 clínicos gerais e 2 nutricionistas. Já entre os profissionais de saúde residentes fora do 

município, existia um total de 405 pessoas, sendo 4 agentes de saúde, 43 auxiliares de enfermagem, 

25 bioquímicos, 52 dentistas, 65 enfermeiros, 13 fisioterapeutas, 30 ginecologistas, 6 cardiologistas,5 

clínicos gerais, 46 pediatras, 6 nutricionistas, 19 ortopedistas, 9 psicólogos, 11 oftalmologistas e 9 

radiologistas, além de outras 36 pessoas que trabalhavam em outras profissões de saúde. 

 

4.4.5. Educação 

Os resultados apresentados na Tabela 4 demonstram uma tendência de melhoria dos níveis 

de escolaridade no município de Parnamirim, considerando-se a população com idades de 25 anos ou 

mais de idade, e os anos de 1991, 2000 e 2010. De tal sorte que, em 2010, 9,86% dos residentes neste 

município declararam ser analfabetos, 65,19% tinham o ensino fundamental completo, 52,59% 

possuíam o ensino médio completo e 16,55%, o superior completo. 

 

Tabela 4 – Indicadores da Educação em Parnamirim/RN 

Indicadores da Educação: 1991 2000 2010 

Analfabetismo (25 anos 

 ou mais) 
30,29% 17,00% 9,86% 

Ensino fundamental completo  

(25 anos ou mais) 
29,96% 47,18% 65,19% 

Ensino médio completo  

(25 anos ou mais) 
19,40% 34,11% 52,59% 

Ensino superior completo  

(25 anos ou mais) 
4,21% 7,10% 16,55% 

Fonte: Adaptado PNUD (2021) 

 

Nota-se a evolução do município em todos os indicadores da Tabela 4. A maior evolução foi 

a dos indivíduos que finalizaram o ensino superior completo, tendo um aumento de 292% nesse valor. 

Já os alunos que finalizaram o ensino médio, teve um aumento de 171%, e os do ensino fundamental 

aumentaram em 117%. Já o número de analfabetos caiu em 67% no período de 1991 a 2010.  

Os números de estabelecimentos educacionais são divididos em três âmbitos: infantil, 

fundamental e médio. Tendo seu maior volume nas escolas de ensino fundamental, com o número 
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atual de 112 estabelecimentos, em seguida tem a de ensino infantil com 87 locais, e por último com 

25 estabelecimentos referente ao Ensino Médio, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Escolas de Parnamirim/RN 

Escolas: 2010 2015 2018 

Ensino Infantil 64 81 87 

Ensino Fundamental 87 105 112 

Ensino Médio 20 23 25 

Total: 171 209 224 

Fonte: Adaptado IBGE (2021) 

Nota-se o aumento de números estabelecimentos entre os períodos de 2010 a 2018, com isso 

pode-se afirmar que as matrículas e o números de docentes referentes a esses estabelecimentos 

deverão aumentar também, para atender a nova demanda do município, que pode ser visualizado nas 

Tabelas 6 e 7. 

Tabela 6 – Matrículas nas escolas de Parnamirim/RN 

Matrículas - Escolas: 2010 2015 2018 

Ensino Infantil 6.766 8.817 8.993 

Ensino Fundamental 29.551 31.219 31.275 

Ensino Médio 7.824 7.816 8.051 

Total: 44.141 47.852 48.319 

Fonte: Adaptado IBGE (2021) 

 

Tabela 7 – Docentes nas escolas de Parnamirim/RN 

Docentes - Escolas: 2010 2015 2018 

Ensino Infantil 300 457 548 

Ensino Fundamental 1.244 1.406 1.511 

Ensino Médio 373 493 497 

Total: 1917 2356 2556 

Fonte: Adaptado IBGE (2021) 

 

Comparando os dados, observa-se que o maior crescimento nas matrículas foi no âmbito 

infantil, que no período analisado aumentou 32,9% sua demanda. Já o ensino fundamental teve um 

aumento de apenas 5,8%, e por último o ensino médio com 2,9%.  

Já para o número de docentes, vê-se a mesma tendência de crescimento, porém com os valores 

um pouco mais elevados. Para o ensino infantil teve um aumento de 82,6% no seu quadro de docentes, 

já para o ensino médio teve um aumento de 33,24%, e por último para o ensino fundamental com o 

valor de 21,46%. 
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Por fim, de acordo com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), em 

1991 a Taxa de Escolarização de 06 a 14 anos é de 79,45%, um valor bem abaixo do recomendável. 

Em 2010, houve um aumento significativo nesse indicador, com o valor de 97,87%, ou seja, em 20 

anos o município conseguiu um aumento de 23% na taxa de escolarização dos alunos de 06 a 14 anos. 

4.4.6. Renda e Ocupação 

O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, compara os 20% mais 

pobres com os 20% mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de 

total igualdade (perfeita igualdade), ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda (a desigualdade máxima). 

A Tabela 08 mostra a evolução da desigualdade de renda nas últimas décadas (1991, 2000, 

2010) no município de Parnamirim, descrita através do Índice de Gini. Observa-se uma persistência 

da desigualdade da distribuição de renda neste município, que passou de 0,52 em 1991, para 0,58 em 

2000, e para 0,55 em 2010. Assim, observa-se um valor muito baixo e ainda uma regressão entre os 

anos de 2000 a 2010 em relação a essa desigualdade entre os habitantes do município. 

Os aspectos relacionados à ocupação dos habitantes são de grande importância para aferições 

do nível de desenvolvimento social e econômico de uma população, uma vez que sua análise permite 

compreender e inferir não apenas sobre a oferta de trabalho em um determinado contexto, mas 

também sobre como a renda está distribuída entre a população, gerando subsídios para políticas 

públicas no sentido de estimular melhores possibilidades para população. 

 

Tabela 8 – Indicadores de habitação e renda em Parnamirim/RN 

Indicadores Habitação/Renda: 1991 2000 2010 

Índice de Gini 52,00% 58,00% 55,00% 

% extrema pobreza 14,97% 8,34% 2,68% 

% dos pobres 38,89% 26,34% 10,91% 

10% mais ricos 40,03% 45,19% 42,00% 

Fonte: Adaptado IBGE (2021) 

 

Considerou-se para a caracterização municipal, a pobreza na sua dimensão particular de 

insuficiência de renda, isto é, a falta de renda nas famílias que atenda o nível mínimo necessário para 

que possam satisfazer suas necessidades mais básicas. No município de Parnamirim, a proporção de 

pessoas consideradas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (referência 

de agosto de 2010), passou de 38,89%, em 1991, para 26,34%, em 2000, e para 10,91%, em 2010. 

Entretanto, essa diminuição quantitativa nem sempre representa ganhos reais para população, mas 
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pode ser considerada reflexo dos programas de distribuição de renda do governo federal, dando 

oportunidades de ganhos para o município. 

A população economicamente ativa (PEA) representa todas as pessoas que trabalham ou que 

estão procurando emprego. Para o IBGE, a PEA é composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade 

que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa. São 

essas pessoas que produzem para o país e que integram o sistema produtivo, envolvendo os diferentes 

setores. Conhecer a composição dessa parcela da população, de acordo com as diferentes realidades 

de cada município, serve de base para o poder público municipal organizar ações e programar a 

implementação de políticas públicas. Em Parnamirim a PEA é composta por 54.572 pessoas, destas 

32.267(68,6%) são homens e 22.305 (43,4%) mulheres, o valor percentual da PEA é de 55,6% 

referente a população total, de acordo com o IBGE (2010). O salário médio mensal dos trabalhadores 

formais é de 1,8 vezes do salário mínimo, ficando na posição 59 referentes aos outros municípios do 

Estado. 

Por fim, foi analisado o PIB (Produto Interno Brito) do município de Parnamirim ao longo 

dos anos. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, 

geralmente em um ano. Em Parnamirim, Tabela 09, foi possível notar um decréscimo no valor, pois 

no ano de 2013 tinha o valor de 15,09 e em 2016 apresentou com o valor inferior de 13,41. 

 

Tabela 9 – PIB de Parnamirim/RN 

ANO 2013 2014 2015 2016 

PIB  15 15 14 13,41 

Fonte: Adaptado IBGE (2021) 

 

4.4.7. IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma importante medida 

concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico de uma população, sendo de grande importante no subsidio de políticas 

públicas, pois fornece, para a população e gestores públicos, meios para o fomento e direcionamento 

das políticas públicas nos diferentes setores do município. 

O IDHM possui 3 dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de viver uma vida 

longa e saudável; o acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta o atendimento das 

necessidades básicas. Seu valor pode variar de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano do município. Para captura das dimensões foram traduzidas em grandezas 

denominadas: longevidade, educação e renda. Segundo o PNUD (2013) na análise desse indicador 
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pode-se localizar cada município em cinco esferas: IDHM muito baixo (0 a 0,499), baixo (até 0,599), 

médio (até 0,699), alto (até 0,799) e muito alto (até 1) – considerando uma escala numérica de 0 a 1. 

O IDHM do município de Parnamirim passou de 0,472 - muito baixo, em 1991, para 0,629 - 

médio, em 2000, chegando, em 2010, a 0,766 - alto. Tais resultados permitem identificar uma 

variação percentual de 21,7% entre 1991 e 2010, o município padece de um valor considerado alto, 

como se pode ver na Figura 17. 

Figura 17 – Evolução do IDHM de Parnamirim 

 

Fonte: Adaptado PNUD (2021) 

 

4.4.8. Condições de Habitação 

Nesse tópico revela-se algumas das principais características as condições de moradia 

relacionadas à prestação de alguns serviços públicos: saneamento (abastecimento d´água, 

esgotamento sanitário e destino do lixo) e fornecimento de energia.  

O serviço de abastecimento de água de toda o município é feito pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), enquanto a responsável pelo abastecimento de energia 

elétrica em Parnamirim é a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), que fornece 

energia em todos os municípios do estado. No ano de 2007 existiam 60 499 consumidores e foram 

consumidos 233 779 KWh de energia. Ainda há serviços de internet discada e banda larga (ADSL) 

sendo oferecidos por diversos provedores de acesso gratuitos e pagos. O serviço telefônico móvel, 

por telefone celular, é oferecido por diversas operadoras. 

Quanto à energia elétrica, 98,90% dos habitantes a possuíam em suas residências fornecidas 

diretamente pela Cosern. Já 0,28% da população possui energia em casa, porém não fornecida pela 
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Companhia de Energia do Estado. Outros 116 domicílios não tinham ou não eram abastecidos pela 

rede elétrica (0,19%). 

Já em relação ao tratamento e destino dos resíduos sólidos, pode-se observar que desde de 

2014 todas as residências já dispunham da coleta de resíduos domésticos, porém até hoje o município 

não apresenta planejamento para realizar a coleta seletiva, e não possui um Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos. Na Figura 18, mostra a quantidade de resíduos domésticos e públicos foram 

coletados nos anos de 2014, 2016 e 2017. Nota-se uma diminuição na quantidade de lixo coletada. 

Sendo em 2014 o valor de 128.365 toneladas, e em 2017 o valor de 63.257, quase um decréscimo de 

50% em seu valor. 

Figura 18 – Quantidade de Resíduos Domiciliares coletados – Parnamirim/RN 

 

Fonte: SNIS (2021) 

 

Em relação ao destino do lixo, 59.666 domicílios possuíam coleta dos seus resíduos 

domiciliares (100%), só que 94,02% dessas residências apresentam a coleta comum como serviço de 

limpeza, e o restante, os 5,97%, possuem a coleta feita a partir de uma caçamba de serviço de limpeza.  

O tratamento da água pode ser observado como uma melhoria significativa para a população 

residente em Parnamirim nas últimas décadas, de acordo com Tabela 10, pois em 2008 a quantidade 

água tratada tinha um volume no valor de 1390m³, já em 2010 o valor desse volume de água tratada 

passou ser de 66022 m³. Além disso, o número de pontos de abastecimento passou de 58551 (2008) 

para 79206 (2010), tendo um crescente na solicitação desse serviço. 

 

Tabela 10 – Volume de Tratamento Água – Parnamirim/RN 

Indicadores - Tratamento Água: 2008 2010 

Abastecimento de água (unid.): 58.551 79.206 

Volume Tratado de água (m³): 1.390 66.022 

Fonte: IBGE (2021) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo
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Já o abastecimento de água teve um aumento significativo em relação aos anos de 2000 a 2010 

(Tabela 11). O maior aumento de domicílios foi em relação a Rede geral que em 2000 apresentava o 

valor de 30471 unidades e passou em 2010 para 58347 unidades, um aumento de 91,48% em 10 anos. 

Já os Poços e Nascente em 2000 abasteciam 1032 domicílios, e passou em 2010 a abastecer 1728 

unidades, um aumento de 67,44%, um valor menor em relação a Rede Geral, porém ambos 

apresentaram um aumento considerável em relação a população de Parnamirim. 

 
Tabela 11 – Abastecimento de Água – Parnamirim/RN 

Tipo de Abastecimento de Água: 2000 2010 

Rede Geral: 30.471 58.347 

Poço ou Nascente: 1.032 1.728 

Carro Pipa: - 16 

Outros: - 232 

Fonte: IDEMA (2021) 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, em 2017 o volume tratado de esgoto era de 1096m³ 

(IBGE,2017). Nota-se, Tabela 12, uma certa ampliação desse serviço no município, pois em 2000 

96,77% do esgotamento era feito da forma de fossa rudimentar, já em 2010, já pode-se ver uma 

melhora, com o surgimento de fossas sépticas que ganham o maior volume em cima das rudimentares. 

As fossas sépticas representam 53,27% do esgotamento e as rudimentares com a participação de 

41,73%. Um grande avanço foi feito em 10 anos, porém o valor em porcentagem das fossas 

rudimentares ainda se mostra preocupante. 

Já em relação a rede geral, em 2000 representava 0,944% de participação no esgotamento, e 

para 2010 houve um crescimento para 4,396%. Já para Vala houve um decrescimento da sua 

participação de 0,516% em 2000 para 0,309% em 2010. Ressalta-se, porém, que já existem projetos 

para ampliação da cobertura da rede pública de esgotos, o que vai diminuir gradativamente o uso de 

fossas sépticas como alternativa individual de tratamento.  

 
Tabela 12 – Tipos de Esgotamento – Parnamirim/RN 

Tipo de Esgotamento: 2000 2010 

Rede Geral: 300 2.648 

Fossa Séptica: - 32.091 

Fossa Rudimentar: 30.766 25.144 

Vala: 164 186 

Outros: 560 171 

Rio, Lago, Mar: - 2 
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Total: 724 359 

Fonte: IDEMA (2021) 

4.4.9. Áreas Especiais: ZPA/ Assentamentos Rurais/ Território – Quilombos 

Para que o planejamento integrado de resíduos sólidos seja feito de forma a universalizar os 

serviços, precisa-se considerar toda a área do território municipal, incluindo aquelas com ocupação 

aglomeradas e dispersas (áreas rurais indígenas, quilombolas e tradicionais). Algumas dessas áreas 

dispersas recebem com frequência recursos destinados especificamente para promover suas melhorias 

sanitárias. Deste modo, é importante para o planejamento do setor, a identificação prévia de sua 

existência no território municipal para que possam ser criadas metas prioritárias e recursos que serão 

destinados para esse tipo de uso e ocupação. 

 

4.4.9.1 Zoneamento Ambiental 

O zoneamento ambiental pode ser nacional, regional, estadual, ou municipal, consiste em um 

instrumento de organização territorial, planejamento eficiente do uso do solo e efetiva gestão 

ambiental. Age por intermédio da delimitação de zonas e uma correspondente atribuição de usos e 

atividades compatíveis, de acordo com as características específicas do território, permitindo, 

restringindo, ou impossibilitando determinados usos e atividades. 

Para melhor identificar os usos e atividades pretendidas paras as diversas áreas zoneadas, 

serão adotadas as seguintes definições: 

I. Usos conformes: são os usos ou atividades recomendados para a zona em questão; 

II.  Usos aceitáveis: são os usos ou atividades permitidos na zona em questão, desde que 

apreciados e aprovados pelo órgão municipal responsável; 

III. Usos proibidos: são os usos ou atividades não permitidos na zona em questão. 

 

Com os objetivos acima colocados, serão identificadas e mapeadas as seguintes zonas de uso 

do solo: 

a) Zona Industrial - ZI; 

b) Zona Agropecuária - ZAP; 

c) Zona de Preservação e Reflorestamento - ZPR; 

d) Zona de Preservação Ambiental - ZPA. 

 

Na ZAP serão obrigatórios os seguintes procedimentos: 

I. plantio de culturas em nível, com o uso de curvas de nível; 
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II. observação rigorosa dos requisitos exigidos para aplicação segura dos agrotóxicos, de 

acordo com os respectivos receituários agronômicos, que deverão ser mantidos na propriedade 

para efeito de fiscalização; 

III. cadastro, no órgão municipal responsável, de todas as captações de água para irrigação, 

sejam permanentes ou temporárias, fornecendo as características das culturas irrigadas, de 

acordo com as exigências da Prefeitura; 

IV. planejamento do uso do solo segundo sua capacidade e mediante o emprego de 

tecnologia adequada e aprovada pelo órgão responsável. 

 

Para  Parnamirim, foi determinada na Lei Nº 1058/2000  - Plano Diretor, no capítulo 01 do 

Art. 24 – 27 considerações, obre o Zoneamento Ambiental do município, parte integrante desta Lei, 

divide a totalidade do território do Município em duas zonas: I - Zona Adensável – aquela adequada 

à urbanização, efetivamente ocupada ou destinada à expansão da cidade; II - Zona de Proteção 

Ambiental – aquela de restrição à ocupação urbana que abrange as áreas de condições físicas adversas 

à ocupação intensa pelas condições geológicas, de cobertura vegetal ou de importância para a 

preservação dos corpos de água e espécies nativas da fauna e da flora.  

Pelo mesmo Plano Diretor mencionado, foi definido que a Zona de Proteção Ambiental 

subdivide-se em: Subzona I - integra uma faixa de 60 m (sessenta metros) sobre cada uma das margens 

dos rios que cortam o Município, tendo como objetivo a proteção do ecossistema ribeirinho, a 

preservação da mata ciliar, o controle de poluição das águas e dos processos erosivos e de 

assoreamento; Subzona II - integra uma faixa de 240 m (duzentos e quarenta metros), subsequente à 

Subzona I, seguindo cada uma das margens dos rios que cortam o Município, incorporando as porções 

do território municipal que contêm as reservas de mata nativa de vegetação, tendo como objetivo 

minimizar os impactos sobre o ecossistema ribeirinho e mata ciliar e proteger as reservas nativas de 

vegetação (Figura 19). 
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Figura 19 – Zoneamento Ambiental – Parnamirim/RN 

 

Fonte: Adaptado Plano Diretor (2021) 

 
Além disso, Parnamirim possui ao longo do seu território cinco unidades de conservação 

ambiental. São elas: o Parque das Exposições, a unidade de Emaús, a lagoa do Jiqui, a praia de 

Cotovelo e o maior cajueiro do mundo. Nessas áreas são proibidas quaisquer atividades que possam 

prejudicar a integridade local, como a livre circulação de veículos, aterros sanitários, assoreamentos, 

queimadas e depósitos de lixo.  

 

1.4.9.2 Assentamento Rural 

O assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas 

pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) onde originalmente existia um 

imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma dessas unidades é entregue pelo 

INCRA a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras 

vias (INCRA, 2018). 

A criação dos assentamentos é feita por meio de portaria, publicada no Diário Oficial da 

União, na qual constam a área do imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de 

assentamento e os próximos passos que serão adotados para assegurar sua implantação (INCRA, 

2018).  

Os assentamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: 
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• os criados por meio de obtenção de terras pelo INCRA, na forma tradicional, 

denominados Projetos de Assentamento (PAs), que incluem os ambientalmente 

diferenciados; 

• e aqueles implantados por instituições governamentais e reconhecidos pelo 

INCRA, para acesso às políticas públicas do PNRA. Os procedimentos 

técnicos administrativos da criação e reconhecimento estão amparados pela 

Norma de Execução DT nº 69/2008. 

 
O Estado do Rio Grande do Norte possui atualmente 298 assentamentos rurais registrados na 

plataforma “Painel dos Assentamentos” do INCRA, com 19.884 famílias instaladas (INCRA, 2017). 

No município de Parnamirim, de acordo com dados do INCRA (2017) não se identificam projetos de 

assentamentos rurais registrados e consequentemente, não há populações em áreas especiais que 

demandam de um planejamento diferenciado. 

Além dos assentamentos rurais frutos de desapropriação de terra que foram instalados pelo 

INCRA, também existem assentamentos rurais que foram obtidos através do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF), no qual os trabalhadores rurais sem terra ou que possuem pouca terra, 

podem comprar um imóvel rural por meio de financiamento. O Programa é coordenado pela 

Secretaria de reordenamento agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com os 

governos estaduais. No caso do Rio Grande do Norte, o programa é vinculado à Secretaria de Estado 

de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA). 

 

1.4.9.3 Território Remanescente de Comunidade Quilombola 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente constituídos pela 

população negra rural ou urbana –, que se auto definem a partir das relações específicas com a terra, 

o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que 

em todo o País existam mais de três mil comunidades quilombolas (INCRA, 2018). 

A partir do Decreto nº 4.887, de 2003, estabeleceu-se que o INCRA é a autarquia competente, 

na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. As terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 

econômica e cultural (INCRA, 2018). 

O estado do Rio Grande do Norte possui atualmente 25 territórios quilombolas registrados no 

site da Fundação Palmares (Fundação Cultural Palmares, 2018). Até o ano de 2003, a competência 

para titulação territorial (identificação e delimitação dos territórios), na esfera federal, era da 
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Fundação Cultural Palmares. Por força do Decreto 4.887 de 2003, essa competência passou a ser do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Uma dessas comunidades chamada de Moita Verde está localizada no município de 

Parnamirim. As informações encontradas no histórico do território, apontam, inicialmente, para a 

presença indígena do grupo que ficou conhecido como Potiguara e que habitava a capitania do Rio 

Grande no século XVII. Estes se referiam ao local como a denominação do tupi-guarani “Paranã-

Mirim” (pequeno parente do mar ou rio veloz), sendo apresentado como referência aos cursos de água 

existentes na localidade. 

Atualmente, em termos administrativos, a organização do território da comunidade 

quilombola de Moita Verde permanece sendo por sítios, com a presença de moradores, sendo em sua 

maioria parentes. A organização interna dos sítios se deu com locais de moradia, foram ordenados 

pela casa do ‘cabeça’ de família composta por sala, quarto, cozinha, banheiro e ou varanda; na área 

externa próxima a cozinha os quintais, onde são criados: galinhas, galo, coelho, animais de pequeno 

porte, também local destinado à lavagem de roupa; na área externa, próximo a sala e as laterais são 

chamadas de terreiro, local de preocupação com a sua manutenção, tarefa cotidiana de “varrer o 

terreiro” para manter a limpeza e a organização. 

 

4.4.10. Segurança 

A falta de segurança por parte da população tem sido alvo de constantes debates e notícias em 

vários canais de comunicação não só do Brasil, mas também de todo o mundo. A Constituição Federal 

Brasileira de 1988, assegura em seu artigo 144 que “a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988, p. 45). Como qualquer outro serviço de bem-estar social, 

é dever do Estado manter a segurança para preservar a ordem pública.   

No caso da ordem pública, a intensificação da interdependência social produziu uma 

consciência coletiva de que a violência e a criminalidade eram problemas menos de ordem pessoal e 

muito mais de responsabilidade de certas instituições públicas. Prevaleceu a consciência da 

generalização da interdependência que vincula os indivíduos no interior de uma coletividade nacional, 

associada ao senso de responsabilidade que impele não a uma ação pessoal, e sim à atenção do Estado 

e ao suporte através de fundos públicos (SAPORI, 2007, p. 20). 

Foi divulgado, recentemente, no site da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social 

do estado do Rio Grande do Norte o Relatório Estatístico de Crimes Violentos Letais Intencionais 
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(CVLI) dos anos 2013 e 2014. Pode-se notar pela Figura 20 uma crescente nos CVLI ao passar dos 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio Grande Do Norte, 2021. 

 

O mapa da Figura 21 mostra o registro de CVLI’s por município do Rio Grande do Norte 

entre os meses de janeiro e dezembro de 2017.  Neste contexto, o município de Parnamirim ficou na 

faixa dos municípios que apresentou de 50-250 registros no ano. 

Figura 20 – Número de CVLI no período de 2011–2014 no Rio Grande do Norte 
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Figura 21 – Registros de CVLI's entre janeiro e dezembro de 2017, no Estado do RN 

 
Fonte: Rio Grande Do Norte, 2021. 

 
De acordo com a secretaria de obras, o município tem 3 delegacias, todas funcionando de 

manhã e tarde. Atualmente há 39 policiais civis, 205 militares e 118 guardas municipais.  

As delegacias de Parnamirim são: 

a) Delegacia de Polícia de Parnamirim 

b) Delegacia Especializada em Defesa da Mulher 

c) Delegacia de Homicídios de Parnamirim/RN - DHPP 

Já as prisões são 3, sendo elas: Penitenciária Estadual de Parnamirim, CDP Parnamirim e CDP 

Feminino – Emaús. 

 

4.4.11. Comunicação  

Os meios de comunicação são artifícios que permitem a troca de informações entre as pessoas 

e instituições. Com o tempo, foram se modificando de acordo com as necessidades da sociedade, 

tornando-se mais eficazes. São essenciais para atividades que necessitam de respostas rápidas, 

podemos nos comunicar por meio de telefones, e-mails, redes sociais, cartas, buscamos informações 

em sites e blogs, dentre outros, levando em consideração os mais atualizados e acessados. 
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Em Parnamirim existem vários veículos que visam a divulgação da informação ao cidadão, 

como a Rádio Trampolim e Rádio 87,7 FM, que tem como objetivo informar a população a respeito 

das informações relevantes para o município, além disso, no município existem vários veículos que 

visam à informação ao cidadão desta região através da internet, como por exemplo, o próprio site da 

prefeitura. 

No site da Prefeitura do município é possível acompanhar Boletins periódicos da prefeitura, 

saber o horário dos ônibus, se atualizar sobre as ações que estão sendo feitas no âmbito da saúde, 

obras e reformas, mobilidade e etc. Além disso é possível achar o Boletim de atualizações sobre 

Covid-19, abrir uma reclamação ou sugestão na ouvidoria do site. Por último ainda se encontram as 

legislações vigentes e o contato telefônico das secretarias.  

Com relação aos serviços de telefonia móvel pessoal, o município conta com 4 prestadoras 

deste serviço: OI, Rede de Telefonia Vivo, Rede de Telefone Tim e Rede de Telefone Claro. Através 

de uma pesquisa mais detalhada sabe-se que no município os provedores de internet utilizados são: 

Oi, Vivo, Cabo Telecom, SKY e Brisanet. 

Os canais de televisão não se restringem ao sinal analógico/digital da TV aberta, pois é 

possível adquirir os canais privados através da contratação com as empresas Cabo ou SKY. Por fim, 

é válido destacar a infraestrutura postal do município, onde a cidade dispõe de 2 Agência dos Correios 

para atender toda a demanda da população. 

4.4.12. Transporte 

Os meios de transporte, assim como a comunicação, evoluíram com o tempo e de acordo com 

a necessidade da sociedade. Dessa forma, foram construídos meios de transportes mais rápidos, mais 

seguros e que chegavam cada vez mais longe, sejam eles terrestres, aquáticos ou aéreos. 

De acordo com as tendências mundiais pela busca por maiores facilidades na locomoção, a 

população do município de Parnamirim também avança na aquisição de veículos motorizados, tal 

qual se demonstra na Tabela 13. 
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Tabela 13  - Frota e número de veículos no município de Parnamirim – janeiro/2021 

VEÍCULO QUANTIDADE  

Automóvel 62.927 

Motocicleta 28.671 

Caminhonete 7.073 

Camioneta 3.901 

Utilitário 2572 

Caminhão 2.410 

Motoneta 2.302 

Reboque 1.703 

Semirreboque 803 

Ciclomotor 783 

Ônibus 541 

Micro-ônibus 424 

Caminhão trator 377 

Triciclo 61 

Sidecar 11 

Outros 8 

Chassi plataf 5 

Trator rodas 4 

TOTAL: 114576 

Fonte: DENATRAN, janeiro/2021 

Dessa forma, observa-se que o maior número de meio de transporte no município é do tipo 

automóvel, com 62.927 unidades, o segundo maior ficou para a motocicleta com 28.671, e logo em 

seguida a caminhonete com 7.073.  

No que tange ao transporte intermunicipal, existem taxistas que fazem a linha para as cidades 

próximas e a capital do estado, consideradas como “principais” para o município de Parnamirim. 

Além disso há 10 tipos de linhas de ônibus. Sendo elas: 

 
• Linha A - PARNAMIRIM / NATAL VIA AEROPORTO 

• Linha B - PARNAMIRIM / NATAL VIA ALECRIM 

• Linha C - PARNAMIRIM / NATAL VIA COHABINAL 

• Linha D - PARQUE INDUSTRIAL / RIBEIRA(via Tirol) 

• Linha D - PARQUE INDUSTRIAL / RIBEIRA(via Alecrim) 

• Linha E - EMAÚS / NATAL 

• Linha J - PASSAGEM DE AREIA / NATAL VIA RODOVIÁRIA NOVA 

• Linha L - PARNAMIRIM / NATAL VIA LIBERDADE 

• Linha N - CIRCULAR COOPHAB / CIDADE VERDE 

• Linha P - PARNAMIRIM / NATAL VIA PONTA NEGRA 
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4.4.13. Cemitérios 

A história dos cemitérios ao longo dos séculos está atrelada aos impactos ambientais negativos 

ao meio ambiente e a população. No séc. XVIII, os mortos eram enterrados no entorno das igrejas e 

nas divisas das cidades, causando mau cheiro pela decomposição dos corpos, contaminando o solo e 

as águas subterrâneas.  

Os cemitérios tem uma grande repercussão, pois é um empreendimento que reflete frente as 

questões ambientais, além da escolha da área adequada para a implantação do empreendimento e os 

impactos, em sua maioria negativos, que se refletem na sociedade e no meio ambiente. 

No município de Parnamirim há cinco cemitérios ativos e cadastrados na prefeitura, como 

pode ser observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Cemitérios de Parnamirim 

Estabelecimento: Endereço: 

Cemitério São Sebastião 
Rua Av. Pres. Getúlio Vargas, S/N. Bairro 

Monte Catelo 

Cemitério Parque Nova Esperança Rua Tobago, S/N, Nova Esperança 

Cemitério Santa Terezinha 
Rua Cleiton Bezerra dos Santos,S/N, Nova 

Esperança 

Cemitério de Pium 
Rua Maria Isabel dos Santos, S/N, Pium 

(Distrito Litoral) 

Cemitério de Pirangi do Norte 
Av. Deputado Márcio Marinho, S/N - (Distrito 

Litoral) 
Fonte: Prefeitura Parnamirim (2021) 

 

4.4.14. Comércios 

O comércio pode ser entendido como um dos agentes responsáveis por transformações no 

espaço, bem como no lugar onde ele ocorre, contribuindo para o desenvolvimento das cidades, 

estabelecendo relações entre o rural e o urbano. Essa transformação do espaço gera empregos para a 

comunidade local, aumenta a demanda daquele setor, e também produz resíduos devido a sua 

operação. 

O lixo comercial são os resíduos provenientes do comércio e serviços, ou seja, pelo terceiro 

setor. São produzidos em diversos estabelecimentos os quais são geradores de grandes quantidades 

de lixo como os bancos, restaurantes, bares, supermercados, lojas, hotéis, escritórios, dentre outros. 

É composto de diversos tipos de resíduos desde embalagens de plásticos, papelões, papéis e restos de 

alimentos. 

No Estado do Rio Grande do Norte foram encontradas 58.972 empresas ativas (IBGE,2018). 

Dentre todos os segmentos, o que mais se destacou foi o de Comércio/Reparação veículos 
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automotores (Figura 22) pois apresentou 41,74% das empresas totais do Estado, seguido pelo ramo 

de Atividades administrativas, e em terceiro, com 6,75%, o ramo de Indústrias de Transformação. 

 

Figura 22 – Segmento das Empresas no RN 

 

Fonte: Adaptado IBGE (2018) 

 

No município de Parnamirim, de acordo com o Sebrae, possui 20.763 empresas ativas, 

dividido em 5 macrossetores, Tabela 15, onde nota-se que que os setores de Serviço e Comércio são 

os dominadores no Município, tendo a participação de 42,66% e 39,42%, respectivamente. 

 

Tabela 15 – Empresas de Parnamirim/RN em 2021 

Setores: Quantidade de Empresas: 

Serviços: 8.858 

Comercio: 8.184 

Industria: 2.292 

Construção Civil: 1.381 

Agropecuária: 48 

Total: 20.763 

Fonte: Sebrae (2021) 

Considerando a geração de renda e o valor da empresa, foi possível classificar as 10 atividades 

econômicas que mais acontecem em Parnamirim, Tabela 16. A atividade comercial que mais ocorre 

é a venda varejista de artigos de vestuários e acessórios, seguido de serviços de salão de beleza, e em 

terceiros comércios de mercado e mercearia. 

 

Segmento Empresas - RN

 Comércio/Reparação
veículos automotores

Atividades
administrativas/Serviços
complementares

Indústrias de transformação

 Construção

 Alojamento e alimentação
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Tabela 16 – Atividades Econômicas com maior incidência – Parnamirim/RN 

ATIVIDADE ECONÔMICA 
NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS: 

Comércio Varejista: Artigos vestuários e acessórios 1.367 

Cabeleireiros, manicure e pedicure 1.039 

Comércio: Mercado/Mercearias 490 

Promoção de Vendas 456 

Lanchonetes, Casa de Chás e sucos 438 

Restaurantes e Similares 438 

Comércio Varejista:  perfumes e higiene pessoal 409 

Alimentos pré-prontos para consumo domiciliar 392 

Comércio varejista: Bebidas 334 

Comércio: Peças e acessórios para veículos. 319 

Fonte: Sebrae (2021) 

 

4.4.15. Indústrias 

A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas 

em mercadoria através do trabalho humano e, de forma cada vez mais comum, utilizando-se de 

máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em três 

grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de 

bens de consumo. 

Devido as suas atividades de transformação, as indústrias acabam gerando vários resíduos, 

que dependendo do seu segmento precisa de uma destinação adequada, por isso é necessário conhecer 

quantas indústrias existem no município e quantificar sua geração de resíduos para que sua destinação 

seja adequada. Parnamirim possui 2.482 indústrias ativas (Sebrae, 2021), sendo essas tendo as mais 

diversas atividades econômicas diferentes. A Tabela 17 mostra a quantidade de atividades recorrentes 

no munícipio de Parnamirim. 

 

Tabela 17 – Atividades Econômicas Industriais – Parnamirim 

ATIVIDADE ECONÔMICA 
NÚMERO 

ESTABELECIMENTOS: 

Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar 392 

Fabricação e produtos de padaria e confeitaria 162 

Fabricação de móveis  160 

Fabricação de produtos diversos 134 

Confecção sob medida de vestuário 123 

Confecção vestuário 98 

Fabricação de artigo de serralheria 73 

Serviços de usinagem, tornearia e solda 53 
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ATIVIDADE ECONÔMICA 
NÚMERO 

ESTABELECIMENTOS: 

Impressão de material para uso publicitário 48 

Fabricação de outros produtos têxteis 47 

Fabricação de produtos de panificação industrial 42 

Fonte: Senae (2021) 

Observa-se que as atividades econômicas mais incidentes são o fornecimento de alimentos 

para consumo domiciliar, seguida de fabricação de produtos de padaria e confeitarias, cada um com 

a participação de 392 e 162 estabelecimentos, respectivamente. 

 

4.4.16. Cultura 

A cultura é um termo bastante explorado pela Antropologia, ciência que surgiu na mesma 

época em que a Sociologia e visa a analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural. 

O sentido de cultura é amplo, correspondendo a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de 

um povo ou um determinado grupo artístico (literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes 

plásticas etc.) que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. 

A responsável pelo setor cultural é a Fundação Parnamirim de Cultura, que tem como objetivo 

planejar e executar a política cultural do município por meio da elaboração de programas, projetos e 

atividades que visem ao desenvolvimento desse setor. Está vinculada ao Gabinete do Prefeito, integra 

a administração pública indireta do município e possui autonomia administrativa e financeira, 

assegurada, especialmente, por doações orçamentárias, patrimônio próprio, aplicação de suas receitas 

e assinatura de contratos e convênios com outras instituições. 

 No cenário teatral de Parnamirim, destacam-se o Cine Teatro Municipal Paulo Barbosa da 

Silva, um dos mais recentes espaços culturais do estado do Rio Grande do Norte, inaugurado em 

setembro de 2014 e com capacidade para mais de 500 pessoas. Além disso há os serviços 

disponibilizados pelos órgãos municipais. 

 A Fundação Parnamirim de Cultura, por exemplo, ajuda anualmente, no mês de maio, nas 

comemorações da festa de Nossa Senhora de Fátima. Em 2011 também houve a organização da 

opereta Oratório de Nossa Senhora de Fátima, em homenagem à santa padroeira da cidade, além de 

espetáculos teatrais e shows religiosos. 

 A Fundação ainda organiza todos os anos, desde 2006, o espetáculo Nas Asas da História, 

que conta em forma de teatro à população sobre a história da cidade, sendo exibido em vários bairros 

e distritos nos meses de dezembro, nas proximidades do aniversário de emancipação política. 

O artesanato também é uma das formas mais espontâneas da expressão cultural 

parnamirinense. Em várias partes do município é possível encontrar uma produção artesanal 
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diferenciada, feita com matérias-primas regionais e criada de acordo com a cultura e o modo de vida 

local. Alguns grupos, ou mesmo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), reúnem 

diversos artesãos da região, disponibilizando espaço para confecção, exposição e venda dos produtos 

artesanais. Normalmente essas peças são vendidas em feiras, exposições ou lojas de artesanato, como 

a Feira de Artesanato da Praça Paz de Deus, realizada anualmente em maio.  

Parnamirim ainda conta com diversos pontos turísticos por toda a cidade, que vão desde 

construções até atrativos naturais. O Planetário Aluísio Alves foi inaugurado em dezembro de 2008 

e conta com 53 cadeiras dispostas ao redor de um aparelho semelhante a um semi globo, sendo um 

dos únicos do Nordeste brasileiro. 

 O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno é uma base da Força Aérea Brasileira (FAB) 

para lançamentos de foguetes, contando ainda com uma praia e um museu aeroespacial. 

 O Parque Aluízio Alves foi inaugurado em 18 de março de 2007 e faz parte de um complexo 

que conta com uma fonte luminosa, banheiros, pista de skate, playground e teatro de arena, além de 

um pequeno rio artificial, uma réplica do Pico do Cabugi e uma estátua em tamanho natural do ex-

governador potiguar Aluízio Alves.  

As praias de Cotovelo e de Pirangi são alguns dos principais atrativos naturais, têm boa 

arborização e estrutura, além de falésias e possuem relevante valor paisagístico. A segunda citada 

ainda se destaca pelos Parrachos e abriga o cajueiro de Pirangi, que tem 10.000 m² de copa e já foi o 

maior do mundo, tendo entrado em 1994 para o Guiness Book.  

Para estimular o desenvolvimento socioeconômico local, a prefeitura de Parnamirim, 

juntamente ou não com empresas locais, investe no segmento de festas e eventos. Essas festas muitas 

vezes atraem pessoas de outras cidades, exigindo uma melhor infraestrutura no município e 

estimulando a profissionalização do setor, o que é benéfico não só aos turistas, mas também a toda 

população da cidade. As atividades ocorrem durante o ano inteiro.  

Dentre elas, destaca-se o a Exposição de Animais e Máquinas Agrícolas do Rio Grande do 

Norte, mais conhecida como "Festa do Boi". Maior evento de agronegócio do estado onde também 

são realizados exposição de animais, concursos, leilões e muitos negócios, além de uma movimentada 

programação cultural incluindo principalmente shows de vários artistas.  

Os feriados em Parnamirim são 15. Sendo 11 feriados nacionais, 1 ponto facultativo, 1 

estadual e 2 do próprio município. Os dois feriados do município são no dia 13 de maio, dia de Nossa 

Senhora de Fátima, padroeira do município e, no dia 17 de dezembro, devido a emancipação 

municipal. 
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4.4.17. Obras/Reformas 

Sabe-se que a quantidade de obras que ocorrem no município influencia diretamente na 

quantidade de resíduos gerados. Apesar de não se ter disponível o número exato de obras correntes 

no município, pode-se afirmar que atualmente as obras consideradas diárias e mensais são referentes: 

• Urbanização das Orlas de Pirangi e Pium 

• Caminhódromos de Cajupiranga e Boa Esperança (em fase de conclusão) 

• Obras de manutenção viária. 

 

4.4.18. Educação Ambiental – Sustentabilidade 

O estado tem uma grande influência social sobre a população, referente a construção daquele 

ser ambiental, com isso há campanhas de conscientização em datas comemorativas, apoiadas pela 

prefeitura de Parnamirim, sendo elas: 

• Semana do meio ambiente – Dia 05 de junho. 

• Dia Mundial  da limpeza – Dia 18 de setembro. 

• Semana Lixo Zero – Dia 23 de novembro. 

Além disso, busca-se através da implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos, bem 

como a identificação dos grandes geradores, o Município estar adequado para o incentivo a 

cooperativas e outras formas de associações que promovam a inclusão social de catadores e indústrias 

recicláveis. 

Atualmente, a Logística Reversa, determinada pela PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) e pela Lei Federal nº 12.305/2010, traz o conceito da responsabilidade compartilhada, que 

afirma que a responsabilidade pelo resíduo gerado deve ser de todos (consumidores, empresas 

geradoras dos produtos, poder público), procurando diminuir a quantidade de resíduos gerados e 

buscando maneiras de aumentar a quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis nesse processo.  
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5. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

5.1. Conceito 

 

De acordo com o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, "lixo é tudo aquilo que não se 

quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor." Já a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT – define o lixo como os "restos das atividades humanas, considerados pelos 

geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, 

semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional." 

Normalmente os autores de publicações sobre resíduos sólidos se utilizam indistintamente dos 

termos "lixo" e "resíduos sólidos". Neste diagnóstico, resíduo sólido ou simplesmente "lixo" é todo 

material sólido ou semissólido indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil 

por quem o descarta, em qualquer recipiente destinado a este ato. 

É importante destacar, no entanto, a relatividade do termo “inservível” do lixo, pois aquilo 

que já não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta, para outro pode se tornar matéria-

prima para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia do reaproveitamento do lixo é um 

convite à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser 

conceituado como tal somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova 

utilização dos elementos então descartados. 

 

5.2. Classificação 

 

Há diversas maneiras de classificar os resíduos sólidos. As mais comuns são quanto aos riscos 

potenciais de contaminação do meio ambiente, NBR 10.004 da ABNT, e quanto à natureza ou origem, 

Lei Federal 12.305/2010. De acordo com a NBR 10.004, há três classificações para os resíduos 

(Tabela 18), de acordo com o risco de contaminação desses no meio ambiente, para que possa ser 

feito um plano para cada um deles, devido as suas peculiaridades. 
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Tabela 18 – Classificação dos resíduos segundo a ABNT NBR 10.004 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

CLASSE I OU 

PERIGOSOS 

São aqueles que, em função de suas características intrínsecas de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento 

da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao 

meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada 

 

 

 

 

 

CLASSE II OU NÃO-

INERTES 

São os resíduos que podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade 

de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas 

classificações de resíduos Classe I –Perigosos – ou Classe III – Inertes 

 

 

 

 

 

 

CLASSE III OU 

INERTES 

São aqueles que, por suas características intrínsecas, não 

oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados 

de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a 

temperatura ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma 

NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme 

listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004), excetuando-se os padrões de 

aspecto, cor, turbidez e sabor.  

 

 

 

 

 

 
Fonte: ABNT 

 

De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, há uma classificação devido a origem desses resíduos, 

Tabela 19.  

Tabela 19 – Classificação dos resíduos segundo a Lei Federal 12.305/2010 

Classificação: Descrição: 

Resíduos domiciliares 

São os resíduos gerados nas atividades diárias 

em casas, 

apartamentos, condomínios e demais 

edificações residenciais  

Resíduos de estabelecimentos comerciais 

São os resíduos gerados em estabelecimentos 

comerciais, cujas características dependem da 

atividade ali desenvolvida 

 

Resíduos de limpeza urbana 

Originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros 

 serviços de limpeza urbana 
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Resíduos da construção civil 

Gerados nas construções, reformas. 

Em termos de composição, os resíduos da 

construção civil são uma mistura de materiais 

inertes, tais como concreto, argamassa, 

madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, 

cerâmica e terra 

 

 

 

Resíduos dos serviços públicos de  

saneamento básico 

Geradores nas atividades principais que ocorre  

o saneamento básico 
 

Resíduos industriais 
Gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais 
 

Resíduos de serviços de saúde 

Gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do 

SNVS 

 

Reparos e demolições de obras de 

 construção civil 

Incluídos os resultantes da 

 preparação e escavação de terrenos para obras 

civis 

 

 

Resíduos agrossilvopastoris 

Gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades 

 

Resíduos de serviços de 

Originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, 

 rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira 

 

 

Resíduos de mineração 
Gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

 beneficiamento de minérios 
 

Resíduo Radioativo 

Assim considerados os resíduos que emitem 

radiações acima dos limites permitidos pelas 

normas ambientais.  

No Brasil, o manuseio, acondicionamento e 

disposição final do lixo radioativo está a cargo 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN 

 

Fonte: ABNT 

Por fim, há também a classificação de acordo com a periculosidade do resíduo, tendo duas 

classificações: 

• Resíduos Perigosos - Aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e/ou 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 em resíduos perigosos. 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 

alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, 
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em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal. 

 

5.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, 

remoção e o transporte dos resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e logradouros 

públicos, a remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza, a remoção de resíduos 

volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros públicos, a prestação de serviços de operação 

e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos urbanos e das unidades de triagem e 

compostagem, incluindo a transferência dos rejeitos gerados nessas unidades para destino final 

disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários em conformidade com a legislação ambiental. 

Porém, verifica-se que a solução dos problemas relacionados à limpeza urbana e coleta de 

resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos e do município, uma vez que a educação da população 

e o descarte correto dos resíduos por parte desta define o êxito da coleta de resíduos domiciliar. Sendo 

assim, cabe à Prefeitura de Parnamirim a maior parcela destes esforços, uma vez que esta dispõe de 

meios para educar e atingir toda a população, difundindo e intensificando as práticas sanitárias e 

impondo ao público obrigações que facilitem o trabalho oficial e ajudem a manter a cidade limpa. 

Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e intensificação das 

práticas sanitárias por parte do poder público, observa-se que a implementação do gerenciamento 

integrado de resíduos – conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento 

para coleta, separação, tratamento e disposição adequada dos resíduos – permitirá que a 

municipalidade defina a melhor combinação de soluções necessárias, compatíveis às condições do 

município e da população. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aparece nesse contexto com o 

intuito de diagnosticar o atual sistema de limpeza pública, coleta e destinação de resíduos de 

Parnamirim, classificando fisicamente os resíduos gerados, caracterizando o sistema de coleta e 

demonstrando algumas técnicas utilizadas para remoção do material coletado, desde a sua geração 

até seu destino final. 

Além disso, por conta desse conceito do gerenciamento integrado, são preconizados 

programas da limpeza urbana, enfocando meios para que sejam obtidos a máxima redução da 

produção de lixo, o máximo reaproveitamento e reciclagem de materiais e, ainda, a disposição dos 

resíduos de forma mais sanitária e ambientalmente adequada, abrangendo toda a população e a 



 

 

 
76 

PMGIRS PARNAMIRIM/RN – PRODUTO 2 – DIAGNÓSTICO  

universalidade dos serviços. Essas atitudes contribuem significativamente para a redução dos custos 

do sistema, além de proteger e melhorar o ambiente. 

5.4. Maiores problemas relacionados aos resíduos sólidos 

 

A gestão correta dos Resíduos Sólidos é um dos problemas que o homem se depara 

diariamente e que tem forte influência na saúde, no meio ambiente e no bem-estar da população. 

Levando-se em consideração que a saúde não é apenas a ausência de doenças e enfermidades, mas 

sim um estado de bem-estar físico, mental e social, os resíduos dispostos da maneira incorreta afetam 

diretamente a saúde da população. Sendo assim, o saneamento está diretamente ligado à saúde, uma 

vez que este controla todos os fatores do meio físico do homem, que causam ou podem causar 

insalubridade sobre seu bem-estar físico, mental e social. 

O saneamento e gestão dos resíduos sólidos tem influência direta na população e no município, 

de modo que é necessário ter uma gestão correta e consciente para evitar problemas sociais, 

ambientais e de saúde. Problemas estes que podem acarretar em sérios prejuízos para o município, 

população e seu entorno. Impactos ambientais significativos estão associados aos resíduos sólidos, 

especialmente quando sua disposição final se apresenta inapropriada, resultando na geração de odores 

desagradáveis, contaminação da água e do solo e aspecto paisagístico indesejável. Nesse sentido, a 

gestão adequada dos resíduos sólidos é, para o saneamento e meio ambiente, um dos fatores mais 

importantes para a segurança à saúde pública e proteção do meio ambiente. 

Uma análise detalhada das diferentes tipologias de resíduos sólidos gerados nos municípios, 

especificamente nas áreas urbanas, nos encaminha para a identificação de vários acontecimentos 

relacionados aos resíduos sólidos. 

Destacam-se alguns: 

• Crescimento das populações urbanas pelo contínuo êxodo da população rural; 

• Crescimento da geração de resíduos produzidos diariamente pelos habitantes 

das áreas urbanas; 

• Aumento da cultura dos descartáveis; 

• Distanciamento cada vez maior dos centros urbanos aos locais de tratamento 

e/ou disposição final; 

• Aumento dos custos operacionais dos equipamentos e mão de obra para a 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos; 

• Falta de novas tecnologias licenciadas no País, tendo em vista a recuperação 

energética presente nos resíduos sólidos; 
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• Baixa participação da população na coleta seletiva de materiais recicláveis; 

• Falta de recursos financeiros provenientes de taxas e tarifas tendo em vista a 

sustentabilidade dos sistemas de limpeza urbana; 

• Ainda persiste na população que a responsabilidade de “pagar a conta do lixo” 

é da Prefeitura; 

• Falta de programa efetivo e bem detalhado de Educação Ambiental voltado 

para os resíduos sólidos, e, 

• Inexistência de conhecimento técnico, financeiro e gerencial de programas de 

compostagem, vermicompostagem, bioenergia, entre outros. 

 

Além disso, os maiores problemas enfrentados devido a uma má gestão de resíduos sólidos 

são: 

• Poluição Hídrica: uma das principais consequências de má gestão de resíduos 

sólidos. Pois a introdução de qualquer resíduo que altere as propriedades físico-

químicas de um determinado corpo de água, pode gerar um grande estrago na 

água depositada. Os principais causadores desse tipo de poluição são os 

efluentes industriais (produtos químicos, metais pesados), agrícolas 

(fertilizantes outros tipos de agrotóxico), o esgoto doméstico e o chorume 

oriundo da decomposição de resíduos. 

• Poluição Visual: Os resíduos descartados em locais inadequados, como lixões 

a céu aberto, vias públicas, matagais ou em encostas formam um cenário 

desagradável. Esses resíduos são responsáveis pela degradação das cidades. 

• Contaminação do Solo: Consiste em qualquer mudança na natureza ou na 

composição da terra decorrente do seu contato com produtos químicos e 

resíduos. Esse tipo de contaminação é perigoso porque pode tornar a solo 

infértil, além de gerar riscos à saúde dos humanos, dos animais e das plantas. 

• Alagamentos e Inundações no dia de chuva: As empresas que não realizam a 

gestão adequada dos resíduos podem descarta-los incorretamente, provocando 

o entupimento das galerias de águas pluviais, que servem para escoar a água 

da chuva até córregos e riachos. Uma vez obstruídas por acúmulo do resíduo 

descartado nas ruas, elas impedem a passagem da água que retorna e provoca 

alagamentos e inundações. 

• Diminuição da Vida Útil do Aterro Sanitário: Quando resíduos que poderiam 

ser reciclados ou reutilizados em outros processos são destinados a aterros 
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sanitários, esses encurtam a sua vida útil, por aumentar o volume de resíduos 

recebidos. 

• Proliferação de endemias: O acúmulo de resíduo descartado de forma irregular 

pode gerar a proliferação de pragas e vetores de endemias e colocar em risco a 

saúde pública. 

 

Sendo assim, este Plano procura sanar ou minimizar os problemas relacionados aos resíduos 

sólidos. Gerenciar o lixo de forma integrada demanda trabalhar integralmente os aspectos sociais com 

o planejamento das ações técnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana. 

Para além das atividades operacionais, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos destaca 

a importância de se considerar as questões econômicas e sociais envolvidas no cenário da limpeza 

urbana e, para tanto, as políticas públicas – locais ou não – que possam estar associadas ao 

gerenciamento do lixo, sejam elas na área de saúde, trabalho e renda, planejamento urbano etc. 
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6. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DA ATUAL GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

6.1. Considerações iniciais 

 

O diagnóstico de gestão dos resíduos sólidos é a ferramenta principal para fundamentar um 

modelo de gerenciamento para o município e assegurar seu desenvolvimento sustentável. Através 

dele, busca-se dar continuidade à melhoria da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente. 

Conhecer a realidade dos resíduos no município é de extrema importância tanto para a administração 

municipal como para a população que se beneficia deste serviço. 

A carência de saneamento básico, principalmente da disposição final adequada dos resíduos, 

repercute diretamente sobre a qualidade da água e do solo de um município. Se o lixo for queimado 

pela população, temos ainda a poluição do ar. Sendo assim, cabe ao poder público o exercício do 

planejamento municipal, considerando a questão dos resíduos sólidos como um instrumento do 

desenvolvimento político e de sustentabilidade econômica e ambiental. 

Para isso, é necessário fazer a caracterização, bem como definir a composição dos resíduos 

sólidos gerados no município, através de levantamentos, estudos e pesquisas, que identifiquem área 

e a população atendida pelos serviços de limpeza e coleta, a fim de quantificar a geração per capita, 

sua regularidade e/ou frequência, e ainda levantar a eficiência dos equipamentos e recursos humanos 

utilizados na realização destes serviços. 

Neste capítulo serão expostas a caracterização dos resíduos sólidos gerados, assim como os 

serviços de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

de Parnamirim. 

 

6.2. Característica do Modelo Atual 

 

A estrutura operacional é vista como elemento essencial para a gestão de resíduos sólidos no 

município. Tal estrutura é composta por diversos elementos que viabilizam a execução dos serviços 

relacionados à gestão de resíduos sólidos, por meio de uma tecnologia específica ou um conjunto de 

tecnologias. 

Dessa forma, o município pode contar com o apoio de empresas especializadas em gestão de 

resíduos sólidos para efetuar o levantamento das variáveis mencionadas. É de suma importância 

compreender a atual estrutura operacional dos serviços de limpeza urbana do município para planejar 

uma solução operacional sustentável em longo prazo e que seja adequada à PNRS. 
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A população do Município de Parnamirim possui características socioeconômicas e culturais 

de cidades com características de médio porte, produzindo um volume mais homogêneo de resíduos 

sólidos, tendo sua origem variada, apresentam em grandes quantidades os comerciais e domiciliares. 

 Com isso, a prefeitura decidiu que que de 95% dos tipos de resíduos seriam feitos pela 

administração direta, podendo ser destacados: 

• Resíduos domiciliares; 

• Resíduos de limpeza urbana; 

• Resíduos sólidos urbanos; 

• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; 

• Resíduos industriais; 

• Resíduos de serviços de saúde; 

• Resíduos da construção civil; 

 

Atualmente, no município de Parnamirim, a coleta e disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos, domiciliares e de limpeza pública são realizadas de forma terceirizada, pela empresa MB 

Limpeza Urbana. A coleta e destinação final dos RSS (Resíduos de Serviços da Saúde) são realizadas 

de forma terceirizada pela empresa Alpha Serviços. Com relação aos resíduos industriais, estes são 

de responsabilidade de cada empresa, como pode ser visualizado na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Responsabilidades do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Origem do Resíduo Responsável 

Domiciliar MB Limpeza Urbana 

Comercial MB Limpeza Urbana 

Limpeza Pública MB Limpeza Urbana 

Saneamento Básico CAERN 

Industrial Empresas Privadas 

Serviço de Saúde Alpha Serviços 

Construção Civil MB Limpeza Urbana 

Fonte: Prefeitura de Parnamirim (2021) 

 

6.3. Serviços Executados 

 

A lei complementar nº 053/2011 dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.  Em seu capítulo I, art. 126, 

dá as premissas para o acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSU 
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(Resíduos Sólidos Urbanos), que deverão ser processados em condições que não tragam malefícios 

ou inconvenientes à saúde, promovendo o reaproveitamento da parcela reciclável e da parcela 

orgânica. 

Sendo assim, a gestão municipal contratou empresa terceirizadas para acondicionar, coletar, 

transportar, tratar e dar o destino final aos RSU gerados em Parnamirim, com o objetivo de garantir 

boas condições de saúde, segurança alimentar, bem-estar e meio ambiente à população que vive no 

município. 

A empresa terceirizada MB foi contratada pela prefeitura para realizar os serviços de coleta 

manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, operação de estação de 

transbordo e transferência para aterro sanitário, Coleta Manual de resíduos volumosos quando forem 

gerados pela administração pública (RCC/Entulhos), Coleta Mecanizada de resíduos volumosos 

(entulhos/rejeitos, Coleta de resíduos de poda com produção de biomassa, Varrição manual de vias 

pavimentadas, Capina manual de vias pavimentadas, capina mecanizada, pintura de meio fio e 

limpeza de prédios públicos, coleta de pneus inseríveis, catação e demais serviços correlatos com a 

limpeza urbana, Limpeza/varrição mecanizada de praias, Administração local e Serviço de destinação 

final de entulhos (classe A+B+C) coletados no município de Parnamirim/RN. 

Para os serviços relacionados a coleta, tratamento, destinação dos RSS a empresa responsável 

por essa operação é a Alpha Serviços. Ademais, os resíduos de saneamento básico são de 

responsabilidade da CAERN e os industriais e perigosos são de responsabilidade do gerador. Os 

Resíduos de Construção Civil (RCC) são de responsabilidade do gerador e, se for de origem pública 

ou a população fizer a solicitação de retirada junto à prefeitura, é de responsabilidade da MB Limpeza 

Urbana. 

Atualmente, no Município de Parnamirim, são produzidas cerca de 6.537,97 toneladas/mês de 

RSU, limpeza urbana, e incluindo os RCC e RSS. Destas, 6.000 toneladas são de resíduos sólidos 

domiciliares urbanos e rurais, como pode ser visualizado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Veículos de coleta e quantidades por tipo de resíduos - Parnamirim 

Veículo de coleta/tipo de resíduo 

 Quantidade  

Área Diária (ton) 
Mensal 

(ton) 

Caminhão coletor compactador (domiciliar) Urbana 200  6.000,0  

Veículo de Carroceria Fechada tipo baú (RSS) Urbana 0,216  6,5  

Caminhão Basculante (Entulho) Urbana 0,049  1,470,00 

Caminhão Carroceria Aberta (Poda/Capina/Varrição) Urbana 17,6  530,000  

TOTAL   217,86  6.537,97  
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Fonte: Adaptado MB 

6.3.1. Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos a serem tratados e/ou dispostos 

 

A caracterização quantitativa e qualitativa é realizada para se obter a quantidade de resíduos 

sólidos urbanos gerados e analisar sua composição gravimétrica. Este procedimento auxilia na criação 

de propostas para elaboração do PMGIRSU, com vistas a contemplar o sistema de gerenciamento de 

resíduos desde a geração à destinação final, realizando o tratamento apropriado dos materiais 

recicláveis, inclusive dos resíduos orgânicos. 

O processo de caracterização dos RSU em um município tem como objetivo planejar a forma 

de disposição final mais adequada a ser aplicada aos resíduos sólidos gerados em uma determinada 

comunidade; ou viabilizar a implantação de algum sistema de tratamento, como por exemplo, a 

compostagem a partir dos resíduos sólidos orgânicos; avaliar a viabilidade do aproveitamento do 

material inorgânico para instalação de usina de triagem e posterior venda dos materiais recicláveis; 

estas caracterizações são feitas no destino final dos resíduos sólidos (STECH, 1990). 

 

 

6.3.1.1 Caracterização qualitativa 

A Figura 23 mostra os valores referentes à composição física dos resíduos gerados no 

município de Parnamirim. Este aponta que 41,74% de matéria orgânica estão presentes na amostra 

de resíduos analisada. O plástico está presente em 10,61% da amostra, a areia segue com 8,11% e 

logo após representando 6,08% os componentes papel/papelão. Esta amostra trabalhada apresentou 

20,16% de material de rejeito.  
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Figura 23 - Composição Gravimétrica dos resíduos de Parnamirim/RN 

 

Fonte: PEGIRS, 2011. 

Como se pode perceber, quase a metade dos resíduos sólidos do município consiste em matéria 

orgânica, de modo que, se for realizada uma campanha de separação do lixo na fonte (residências, 

escolas, órgãos públicos, etc.) e um trabalho de educação ambiental efetivo, o volume dos resíduos 

do município iria ter uma grande redução, além de se iniciar um programa de compostagem que são 

apropriados, para viabilizar o uso de lixo orgânico urbano e resíduos da agroindústria na produção de 

composto orgânico, contendo nutrientes essenciais às plantas, além de matéria orgânica, que melhora 

a CTC (Capacidade de Troca Catiônica) e as propriedades físicas do solo. 

Com estas atitudes, é possível reduzir a quantidade de resíduo orgânico encaminhado para o 

Aterro Sanitário, gerando economia para o município, além de gerar mais uma fonte de renda para a 

população ser uma alternativa de gestão destes resíduos que traz benefícios de forma sustentável, 

tanto nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

A região metropolitana, por englobar os maiores municípios, é a que tem a maior geração de 

recicláveis, justificando programas de inserção social nessa área para minimização de resíduos 

lançados no Aterro Sanitário, aumentando assim, a sua vida útil e oportunizando ocupação e renda 

para catadores. Entretanto, necessita-se de investimentos em capacitação para que essa proposta seja 

viabilizada. Apenas em Natal existem associações de catadores para a coleta seletiva formal, que é 

realizada através de termo de permissão da prefeitura para essas associações. 

Já os metais não-ferrosos (p. ex. alumínio) não têm uma grande parcela de significância, tendo 

apenas 2,29% da amostra total, em função de uma coleta seletiva na fonte já realizada por catadores 

informais ou pela própria população de baixa renda, que já encaminha para compradores locais.  
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6.3.1.2 Geração Per Capita 

A geração dos resíduos domiciliares varia de acordo com o porte dos municípios e regiões 

geográficas do país, em função da atividade econômica, tamanho e renda da população, e possíveis 

populações flutuantes presentes no local. A quantidade de resíduos em toneladas, na ausência de 

balança, pode tomar como parâmetro os indicadores de massa específica aparente dos resíduos 

domiciliares. O Instituto Brasileiro de Administração Pública - IBAM (2001) afirma que, 

normalmente, o peso específico dos resíduos corresponde a 230 kg/m³, quando soltos, e compactados 

atingem cerca de 600 kg/m³. 

No Brasil, segundo dados da Abrelpe (2020), na Tabela 22, houve uma coleta de lixo, em 

2019, de 727.485,15 toneladas, um aumento de aproximadamente 19% em relação ao ano de 2010.  

A região brasileira com o maior volume de coleta é a do Sudeste com 38.681,61 toneladas, e em 

seguida vem o Nordeste com 15.973,49 ton. 

Tabela 22 – Dados das coletas de resíduos no Brasil 

Regiões: 
Coleta Total (kg/ano) Coleta per capita (kg/hab/ano) 

2010 2019 2010 2019 

Norte 3.530.280,00 4.770.185,00 229,80 262,40 

Nordeste 13.112.625,00 15.973.495,00 244,70 281,40 

Centro-Oeste 4.525.270,00 5.453.465,00 325,70 339,10 

Sudeste 31.127.930,00 38.681.605,00 384,70 440,90 

Sul 6.499.555,00 7.869.765,00 234,50 264,60 

Brasil 58.795.660,00 72.748.515,00 307,10 348,90 

Fonte: Adaptado Abrelpe (2020) 

 

Observando o indicado de coleta por capita, o Nordeste possui em 2019 o valor 281,4 

kg/hab/ano. Se considerarmos a coleta de resíduos nos municípios sendo 26 dias/mês, pode-se afirmar 

que esse valor em dia para cada habitante nordestino seria de 0,90 kg/hab/dia. 

Considerando apenas os dados do Rio Grande do Norte, pode-se observar na Tabela 23. O 

valor per capita para o estado no ano de 2019 é 1,019 kg por habitante, e como o Rio Grande do Norte 

possui 3.506.853 habitantes, afirma-se que há uma produção de 3.573.483,207 kg/dia. 

 

Tabela 23 – Dados das coletas de resíduos no Rio Grande do Norte 

Estado: 
Coleta Total (kg/ano) Coleta per capita (kg/hab/ano) 

2010 2019 2010 2019 

Rio Grande do Norte 844.245,00 1.115.075,00 0,75 1,02 

Fonte: Adaptado Abrelpe (2020) 
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6.3.1.3 Caracterização quantitativa 

No Município de Parnamirim são produzidas mensalmente cerca 6.000 toneladas de resíduos 

sólidos domiciliares, os quais são coletados pela empresa terceirizada MB, responsável pela limpeza 

urbana no município. Os resíduos são coletados através de coleta diferenciada de acordo com a 

seguinte procedência e produção percentual, conforme informações da empresa terceirizada 

responsável pela limpeza urbana do município. 

 

6.4. Diagnóstico da Gestão de Resíduos Comerciais e Domiciliares 

 

6.4.1. Acondicionamento 

Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares significa prepará-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, compatível com o tipo e a quantidade de resíduos. O acondicionamento dos 

resíduos sólidos domiciliares requer o preparo em embalagens apropriadas, facilitando a identificação 

e possibilitando o manuseio seguro dos resíduos durante as etapas posteriores de coleta, transporte e 

armazenamento. Os recipientes mais comuns utilizados para acondicionar os resíduos domiciliares 

são os sacos plásticos ou de papel, caixas empilháveis, baldes ou contentores de pequena dimensão. 

Os esforços dos municípios deverão ser concentrados no sentido de conscientizar a população 

para que procure acondicionar, da melhor maneira possível, o lixo gerado em cada domicílio. Pois a 

qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da forma adequada do seu 

acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no local, dia e horários 

estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta.  

Para ter um acondicionamento adequado, o recipiente deve ter essas características: 

• Peso máximo de 30kg, incluindo a carga, se a coleta for manual; 

• Dispositivos que facilitem seu deslocamento no imóvel até o local de coleta;  

• Serem herméticos, para evitar derramamento ou exposição dos resíduos 

• Serem seguros, para evitar que lixo cortante ou perfurante possa acidentar os 

usuários ou os trabalhadores da coleta;  

•  Serem econômicos, de maneira que possam ser adquiridos pela população;  

•  Não produzir ruídos excessivos ao serem manejados;  

•  Possam ser esvaziados facilmente sem deixar resíduos no fundo. 

 

Porém, para que se possa decidir e adotar um tipo de recipiente para acondicionamento do 

lixo, é necessário detectar as características dos resíduos e sua origem de geração, além do 
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conhecimento da frequência que ocorre a coleta, o tipo de edificação e o preço do recipiente para o 

acondicionamento. Infelizmente, o que se verifica em muitas cidades é o surgimento espontâneo de 

pontos de acumulação de lixo domiciliar a céu aberto, expostos indevidamente ou espalhados nos 

logradouros, prejudicando o ambiente e arriscando a saúde pública. 

A importância do acondicionamento adequado está em:  

• Evitar acidentes;  

• Evitar a proliferação de vetores;  

• Minimizar o impacto visual e olfativo;  

• Reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva);  

• Facilitar a realização da etapa da coleta.  

 

Ainda relacionado à importância do adequado acondicionamento do lixo para a coleta, um 

dado importante a se ressaltar é a questão da atratividade que os resíduos exercem para os animais. 

Nas áreas carentes e naquelas com menor densidade demográfica das cidades há, em geral, maior 

quantidade de animais soltos nas ruas, tais como cães, cavalos e porcos. Os cães costumam rasgar os 

sacos plásticos para ter acesso aos restos de alimentos; os cavalos sacodem violentamente os sacos 

plásticos, espalhando lixo em grande área; os porcos aprendem até a derrubar contêineres. Existem 

ainda os ratos que se alimentam e proliferam no lixo.  

Nas cidades brasileiras a população utiliza os mais diversos tipos de recipientes para 

acondicionamento do lixo domiciliar:  

• vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes);  

• sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo;  

• caixotes de madeira ou papelão;  

• latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio;  

• contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas;  

• embalagens feitas de pneus velhos 

 

Se os recipientes forem retornáveis, estes devem ser de plástico duro ou de ferro, possuir 

tampa para evitar insetos e que animais vasculhem o lixo, ter capacidade compatível com a coleta, ter 

alças e tamanho compatíveis e não possuir bordas ou arestas cortantes, a fim de evitar acidentes com 

o coletor. 

As condições de acondicionamento no município são consideradas, em geral, inadequadas 

pelo prestador de serviço. Por isso, as grandes empresas têm investido em contêineres, de modo a 

otimizar as condições de trabalho dos colaboradores. 
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6.4.2. Coleta 

A coleta do lixo significa recolher o resíduo 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. A coleta é, sem dúvidas. a mais importante das atividades da limpeza urbana. Para avaliar 

sua importância, dentre as atividades de limpeza urbana, é bastante mencionar que a remoção do lixo 

urbano é responsável por aproximadamente 80% dos custos desse serviço. O serviço geralmente é 

responsável pela remoção de mais de 50% de todos os resíduos produzidos no município, sendo o 

restante, atendidos pela coleta de volumosos, que corresponde aos entulhos, objetos de uso 

domésticos inservíveis, matéria orgânica de podas e de capina.  

Além disso, um sistema de coleta de lixo domiciliar deve estabelecer um recolhimento com 

dias e horários determinados, de pleno conhecimento da população, através de comunicações 

individuais a cada responsável pelo imóvel e de placas indicativas nas ruas. A população deve adquirir 

confiança de que a coleta não vai falhar e assim irá prestar sua colaboração, não atirando lixo em 

locais impróprios, acondicionando e posicionando embalagens adequadas, nos dias e horários 

marcados, com grandes benefícios para a higiene ambiental, a saúde pública, a limpeza e o bom 

aspecto dos logradouros públicos. 

A coleta regular, normal ou convencional consiste na recolhida dos resíduos misturados nos 

devidos locais e é desempenhada, em geral, seguindo horários e rotas pré-estabelecidas, em número 

suficiente para atender a necessidade de cada região, de porta em porta, coletivamente, ou em áreas 

de difícil acesso, através de pontos de coleta onde são disponibilizados contêineres basculantes ou 

intercambiáveis. 

Uma coleta mal planejada encarece o transporte, gera prejuízos e reclamações, prejudica o 

tratamento e a disposição final do lixo. A coleta de lixo e o seu transporte para áreas de tratamento 

ou destinação final são ações do serviço público municipal, de grande visibilidade para a população, 

que impedem o desenvolvimento de vetores transmissores de doenças que encontram alimento e 

abrigo no lixo. Outra consequência do lixo não recolhido, é que a cidade fica com mau aspecto e mau 

cheiro, o isto costuma incomodar mais diretamente a população, que passa a criticar a Administração 

Municipal. As possibilidades de desgaste político são grandes e é principalmente por isto que muitas 

Prefeituras acabam por promover investimentos no setor de coleta de lixo. 

Em qualquer cidade que disponha de controle do peso de lixo coletado, é possível verificar 

matematicamente se a coleta é, de fato, regular, comparando-se os pesos de lixo em duas ou mais 
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semanas consecutivas. Nos mesmos dias da semana (uma segunda-feira comparada com outra 

segunda-feira, e assim por diante) os pesos de lixo não devem variar mais que 10%. Da mesma forma, 

as quilometragens percorridas pelas viaturas de coleta devem ser semelhantes, pois os itinerários a 

serem seguidos serão os mesmos (para um mesmo número de viagens ao destino). 

Como a composição dos resíduos comerciais é semelhante à dos resíduos residenciais, a coleta 

destes é realizada de forma integrada com os resíduos domiciliares, sendo realizadas nos mesmos dias 

e horários e com os mesmos veículos e funcionários que realizam a coleta domiciliar, de modo que 

neste diagnóstico, os dois estão abordados conjuntamente. Deve-se entender resíduos comerciais 

como aqueles provenientes das atividades comerciais em geral como banca de revista, 

supermercados, padarias, bares, restaurantes, lojas, lanchonetes, etc. 

A coleta e o transporte do lixo domiciliar produzido em imóveis residenciais, em 

estabelecimentos públicos e no pequeno comércio são, em geral, efetuados pelo órgão municipal 

encarregado da limpeza urbana. Para esses serviços, podem ser usados recursos próprios da prefeitura, 

de empresas sob contrato de terceirização ou sistemas mistos, como o aluguel de viaturas e a 

utilização de mão-de-obra da prefeitura. O lixo dos "grandes geradores" (estabelecimentos que 

produzem mais que 120 litros de lixo por dia) deve ser coletado por empresas particulares, cadastradas 

e autorizadas pela prefeitura. 

A fim que tudo ocorra da maneira correta e conforme programado, é necessária uma fase de 

planejamento e treinamento com os funcionários e, depois, a prática do serviço em si, onde há o 

contato com a população, o transporte e a destinação final correta do resíduo coletado. Sendo assim, 

a metodologia operacional dos serviços de coleta de resíduos pode ser dividida em duas grandes 

ações, que por sua vez são subdivididas em mais cinco, como pode ser visto na Figura 24. 
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Figura 24 – Fluxograma dos processos envolvidos na coleta de resíduos residenciais e comerciais 

 

Fonte: Adaptado de MB, 2021 

 

As ações de planejamento são as que devem ser realizadas antes das atividades de coleta 

propriamente ditas. Envolvem projeto e treinamento e são de responsabilidade total da gerência da 

MB para execução dos serviços, definindo o modelo tecnológico e a forma de gestão. O treinamento, 

necessário para que se alcance a correta execução dos serviços planejados, ocorre antes e durante as 

atividades e consiste no desenvolvimento de ações que visem à segurança e bem-estar do trabalhador 

e da população assistida pelas atividades. 

A coleta pontual ocorre em locais onde há um grande acúmulo de lixo, como no caso da 

retirada de resíduos em pontos de lixo ou de caixas estacionárias. Neste caso, o veículo permanece 

estacionado enquanto o processo de carregamento é executado por um sistema mecânico 

(denominado lifting) ou de forma manual com os agentes de limpeza removendo os resíduos com a 

ajuda de garfos, pás, enxadas e vassouras. 
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Já a coleta porta a porta é a mais conhecida pelos moradores. Ela consiste no recolhimento 

dos resíduos armazenados em sacos plásticos ou recipientes em frente às residências. Nesta 

metodologia o veículo e sua guarnição percorrem todas as ruas da cidade num trajeto pré-definido. 

Os resíduos são transportados para o veículo que permanece em movimento. Na prática, as duas 

coletas coexistem, já que é comum encontrarmos vários pontos de lixo ou áreas onde o tráfego de 

veículo seja inviabilizado por condições naturais ou antrópicas de acesso. 

Atualmente, em Parnamirim é coletada neste serviço uma média de 200 toneladas por dia de 

resíduos comerciais e domiciliares. O dimensionamento de veículos e funcionários foi formulado de 

forma que contempla as características individuais de cada veículo. A mesma equipe e veículos são 

utilizados para a coleta de resíduos comerciais, uma vez que esta é feita no mesmo momento que a 

coleta domiciliar. As equipes podem ser vistas na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Veículos  x Equipe – Coleta de Resíduos em Parnamirim/RN 

Veículo Equipe por veículo Área 

Quantidade 

 (Toneladas) 
 

Diária Mensal 
 

 

9 Caminhões compactadores (domiciliar) 
1 motorista 

4 Garis de limpeza 
Urbana 200,00 6000 

 

 

1 Carroceria Fechada tipo baú (RSS) 
1 motorista 

2 Garis de limpeza 
Urbana 0,22 6,5 

 

 

3 Caminhões basculantes (Entulho) 
1 motorista 

2 Garis de limpeza 
Urbana 0,05 1,470 

 

 

3 Caminhões Carroceria 

Aberta(Poda/Varrição) 

1 motorista 

2 Garis de limpeza 
Urbana 17,60 530 

 

 
Totais  217,86 6.537,97  

Fonte: Adaptado MB(2020) 

A MB nos informou que atualmente há 35 rotas de recolhimento dos lixos comerciais e 

domiciliares, todas elas urbanas. São utilizados nove caminhões coletores compactadores, contando 

cada um com uma equipe de um motorista e quatro garis de limpeza, totalizando 18 equipes no total. 

Cada caminhão realiza de duas a três viagens diárias ao Transbordo de Parnamirim, assim tendo sua 

cobertura significativa.  

Durante a coleta os resíduos mais encontrados são: plásticos, papel/papelão, resíduo orgânico, 

madeiras e podas. 
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6.4.3. Cobertura de Coleta de Parnamirim 

Atualmente, no município de Parnamirim, a coleta domiciliar e comercial dos resíduos sólidos 

urbanos é realizada de forma terceirizada, pela empresa MB – Limpeza Urbana. A coleta acontece 

todos os dias da semana, mas cada bairro e localidade são contemplados pela coleta três vezes na 

semana, atendendo a toda zona urbana, contemplando a sede do município e as localidades de 

Caminho do Sol, Centro, Cidade Verde, Coophab, Emaus, Jardim Planalto, Liberade, Nova 

Parnamirim, Parque Industrial, Parque de Exposições I, Parque das Árvores, Via Principal – Praias -

, Pium, Cotovelo, Bela Parnamirim, Blumenau, Cajupiranga, Cohabinal, Jóquei Clube, Monte 

Castelo, Nova Esperança, Parque Industrial II, Passagem de Areia, Santos Reis, Santa Tereza, Vale 

do Sol, Vida Nova e Pirangi do Norte. (Figura X) 

Figura 25 – Coleta de resíduos comerciais 

 

 

Este serviço diário é realizado por um total de 90 funcionários, sendo eles 18 motoristas e 72 

garis de limpeza, divididos em 18 equipes diferentes, sendo todas as equipes com caminhões 

compactadores. Cada gari e motorista recebem um conjunto de EPI’s, como boné, camisa, calça, bota, 

luva, óculos de proteção e máscara. 

Os resíduos domiciliares coletados pela empresa terceirizada são encaminhados para o 

Transbordo de Parnamirim, e depois disso levados ao aterro sanitário de Vera Cruz – CTR Potiguar, 

distante cerca de 38,6 km. O roteiro realizado pela empresa MB obedece a diversos itinerários 

diferentes, diariamente, uma vez que nove equipes vão para as ruas simultaneamente. Todas as coletas 

são feitas em locais urbanos. O seguinte itinerário, mostrando os bairros e localidades contemplados 

pela coleta de resíduos urbanos (Tabela 25) foi elaborado com base na distância percorrida, economia 

de combustível e eficiência de coleta. 

Tabela 25 – Itinerários de coleta dos bairros de Parnamirim 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

CAMINHO DO 

SOL 

BELA 

PARNAMIRI

M 

CAMINHO DO 

SOL 

BELA 

PARNAMIRI

M 

CAMINHO DO 

SOL 

BELA 

PARNAMIRI

M 
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CENTRO BLUMENAU CENTRO BLUMENAU CENTRO BLUMENAU 

CIDADE 

VERDE  

CAJUPIRANG

A 

CIDADE 

VERDE  

CAJUPIRANG

A 

CIDADE 

VERDE  

CAJUPIRANG

A 

COOPHAB COHABINAL COOPHAB COHABINAL COOPHAB COHABINAL 

EMAUS 
JOQUEI 

CLUBE 
EMAUS 

JOQUEI 

CLUBE 
EMAUS 

JOQUEI 

CLUBE 

JARDIM 

PLANALTO 

MONTE 

CASTELO 

JARDIM 

PLANALTO 

MONTE 

CASTELO 

JARDIM 

PLANALTO 

MONTE 

CASTELO 

LIBERDADE 
NOVA 

ESPERANÇA  
LIBERDADE 

NOVA 

ESPERANÇA  
LIBERDADE 

NOVA 

ESPERANÇA  

NOVA 

PARNAMIRIM 

PARQUE 

INDUSTRIAL 

II 

NOVA 

PARNAMIRIM 

PARQUE 

INDUSTRIAL 

II 

NOVA 

PARNAMIRIM 

PARQUE 

INDUSTRIAL 

II 

PARQUE 

INDUSTRIAL  

PASSAGEM 

DE AREIA 

PARQUE 

INDUSTRIAL  

PASSAGEM 

DE AREIA 

PARQUE 

INDUSTRIAL  

PASSAGEM 

DE AREIA 

PARQUE DE 

EXPOSIÇÕES I 

SANTOS 

REIS 

PARQUE DE 

EXPOSIÇÕES I 

SANTOS 

REIS 

PARQUE DE 

EXPOSIÇÕES I 

SANTOS 

REIS 

PARQUE DAS 

ÁRVORES 

SANTA 

TEREZA 

PARQUE DAS 

ÁRVORES 

SANTA 

TEREZA 

PARQUE DAS 

ÁRVORES 

SANTA 

TEREZA 

PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 

VALE DO 

SOL 

PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 

VALE DO 

SOL 

PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 

VALE DO 

SOL 

PIUM VIDA NOVA PIUM VIDA NOVA PIUM VIDA NOVA 

COTOVELO 
PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 
COTOVELO 

PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 
COTOVELO 

PRAIS - VIA 

PRINCIPAL 

  
PIRANGI DO 

NORTE 
  

PIRANGI DO 

NORTE 
  

PIRANGI DO 

NORTE 

Fonte: Adaptado MB, 2021 

 

6.4.4. Coleta Seletiva 

A coleta seletiva trata-se de um processo de separação e recolhimento dos resíduos conforme 

sua composição: seco/reciclável e úmido/não reciclável. De acordo com essa classificação, os 

resíduos devem ser acondicionados de forma adequada. Na constituição de 1988 a coleta seletiva 

passou a integrar a gestão de resíduos sólidos urbanos, sendo competência das administrações 

municipais. 

Também definida, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a coleta de resíduos sólidos 

previamente segregados conforme sua constituição ou composição, abrange a coleta de resíduos secos 

comumente chamados de recicláveis, e de resíduos úmidos, comumente chamados de orgânicos, 

separados na fonte geradora (Decreto regulamentador da PNRS nº 7.404/2010).  

Para entender melhor sobre o processo e implementação da coleta seletiva, é importante 

conhecer os conceitos e as diferenças dos resíduos sólidos com os rejeitos: 

• Resíduos sólidos - São materiais, substâncias, objeto ou bens descartados resultantes de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido. Têm valor econômico 
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e podem ser aproveitados, gerando trabalho e renda. 

• Rejeitos - São os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades de tratamento 

e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Aqueles para os quais não há aproveitamento e que têm que ser aterrados ou gerar energia. 

 

A implantação da coleta seletiva é essencial para se atingir a máxima valorização dos resíduos 

e a meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto na PNRS. 

Primeiramente, é necessário que se proceda a uma campanha de sensibilização e informação da 

população para que haja uma participação adequada. A campanha de sensibilização pode sugerir que, 

nas residências e demais pontos de geração, sejam utilizados recipientes distintos para facilitar a 

separação dos resíduos e a coleta seletiva. 

Essa separação facilita o manejo dos resíduos e o envio do rejeito para os aterros sanitários. 

Com essa segregação, grande volume de materiais recicláveis pode ser encaminhado para recuperação 

(reutilização ou reciclagem), e, também, boa quantidade de matéria orgânica poderá ser transformada 

em composto orgânico que servirá para melhorar a qualidade do solo, devolvendo nutrientes à terra. 

Embora a meta da PNRS seja a de enviar apenas rejeitos aos aterros sanitários, até o presente 

momento, só é praticada no país a coleta seletiva de resíduos secos, em âmbito municipal, sendo 

poucas as experiências municipais de compostagem. 

Um dos modelos de separação do lixo bem usual, é aquele que a população separa os resíduos 

domésticos em dois grupos: materiais orgânicos (úmidos), compostos por restos de alimentos e 

materiais não recicláveis (lixo), que devem ser acondicionados em um único contêiner e coletados 

pelo sistema de coleta de resíduo domiciliar regular. E materiais recicláveis (secos), compostos por 

papéis, metais, vidros e plásticos, que devem ser acondicionados em um único contêiner e coletados 

nos roteiros de coleta seletiva. (MONTEIRO et al, 2001). 

Os principais materiais que podem ser reciclados são os papéis, plásticos, vidros e os metais. 

Na Tabela 26, pode-se observar produtos dessas composições que podem ser considerados 

recicláveis ou rejeitos. 

Tabela 26 – Materiais Reciclados x Rejeitos 

Subtipos O que pode ser reciclado Rejeitos 

Plásticos 

Garradas, potes, copos, talheres, 

embalagens de limpeza, de beleza,  

sacos e sacolas, CDs, tubos de PVC, 

Fraldas, fitas adesivas, plásticos  

da indústria eletroeletrônica  

e de computadores, fones e  
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 baldes, DVDs. Embalagens 

metalizadas 

 e isopor 

eletrodomésticos, celofanes, cabos de 

panelas, acrílicos, espumas, e outros 
 

 

 

Papéis 

Caixas de papel e de papelão,  

embalagens de ovos, jornais e  

revistas limpas, papel sulfite, contas,  

envelopes, cartolina, calendários,  

lista telefônica, papel de embrulho,  

embalagem longa vida. 

Papel higiênico, adesivos, lenços,  

guardanapo, fotografias, neon,  

fax, papel encerado, laminado ou  

molhado, com cola, e sujo de comida ou 

óleo. 

 

 

 

 

 

 

Metais 

Latas, tampas, talheres, molduras e  

ferragens, panelas, formas, bandejas,  

marmitex, móveis, papel alumínio, latas 

de aerossol vazias.  

Clipes, grampos, tachinhas e pregos, 

esponja de aço, canos(tubos), latas de 

combustível, latas de tinta, solventes, latas 

de aerossol e inseticidas e raticidas 

 

 

 

 

 

Vidros 
Vasilhames em geral, potes, copos,  

jarras, vasos, janela e utensílios 

Cristais, espelhos, cerâmica, utensílios de 

barro, porcelana, utensílios de cozinha 

(pirex e talheres, vidros de carros, 

lâmpadas (inclusive as incandescentes), 

tampa de forno e micro-ondas, óculos. 

 

 

 

 

 

  
Fonte: 

 

Já os principais tipos de resíduos úmidos ou não recicláveis são: papel carbono; fotografias; 

papel de fax; papéis sujos; papel toalha; guardanapos; papel higiênico; etiquetas adesivas; fitas crepe 

e adesiva; papéis metalizados, plastificados, parafinados; papel vegetal e celofane. Cabos de panela; 

tomadas; embalagens com restos de biscoitos, café, balas e doces. Latas de aerossol, tinta, pesticida, 

inseticida; esponja de aço. Espelhos; vidros planos; cerâmica; pirex; porcelana; acrílico; isopor. 

Restos de alimentos. 

As lâmpadas fluorescentes e incandescentes, pilhas e baterias, possuem materiais tóxicos e 

não podem ir junto com o lixo comum, nem com o reciclável. Elas são recolhidas e armazenadas 

separadamente para serem encaminhadas para um tratamento de descontaminação e reciclagem. A 

adoção de pontos de entrega voluntária tem sido bem difundida no país. Consiste na instalação de 

contêineres ou recipientes em locais públicos (ecopontos) para que a população, voluntariamente, 

possa fazer o descarte dos materiais separados em suas residências. 
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Parnamirim não possui nenhum programa de coleta seletiva oficial, não havendo a educação 

da população, a separação de materiais recicláveis, ou a coleta diferenciada destes. De acordo com a 

terceirizada não há atualmente nenhuma prática de coleta seletiva diante dos resíduos coletados, 

evitando a reciclagem de alguns produtos e a compostagem feita com os resíduos orgânicos, e também 

não há acordos com cooperativas de catadores. Além disso, de acordo com a MB, o resíduo mais 

encontrado é o plástico, afirmando a importância da separação dos resíduos para possibilitar o reuso 

ou reciclagem dos plásticos. Porém, em 2022 está previsto a implementação do programa de coleta 

seletiva organizada pelo município. 

Sendo assim, para se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos, é necessário iniciar 

uma campanha de educação ambiental com a população, além de um incentivo maior em instituições 

de ensino, igrejas, comércios e órgãos públicos. Após esta campanha de conscientização, deve ser 

realizada uma coleta diferenciada para estes resíduos recicláveis e encaminhá-los ao destino correto 

para serem reciclados e reaproveitados. 

 

6.4.5. Transporte 

O termo transporte de resíduos sólidos no Brasil, sobretudo a partir da década de 1980, vem 

sendo caracterizado de forma muito controversa. As questões ambientais tem tido um peso muito 

significativo para a definição do termo, visto que ele pode ser conceituado segundo vários prismas.  

De forma geral, o transporte de resíduos sólidos pode ser feito pelo modo motorizado ou não 

motorizado ou, ainda, através de uma empresa pública ou privada, dependendo de cada município. 

Em alguns municípios a prefeitura tem seus próprios veículos, enquanto que em outros o serviço é 

terceirizado, como no caso de Parnamirim, que terceirizou esse serviço para a empresa MB. 

Alguns pontos são levados em consideração para a escolha ideal do transporte para cada 

situação do município: 

• Dados gerais do local a ser atendido - a partir desses dados é possível viabilizar 

o tipo e material de transporte, entendendo-se que as condições 

socioeconômicas têm um rebatimento direto na composição final do resíduo 

• Localização geográfica e tipologia da rota/terreno - também estão ligadas à 

escolha do veículo ideal, ou seja, às características da malha urbana do local, 

especialmente as condições de pavimentação, topografia, densidade 

demográfica, infraestrutura de transportes, locais públicos (praças, mercados, 

feiras);  

• Abrangência do sistema - informar se além da sede municipal existe coleta em 
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outros núcleos urbanos do município, estrutura organizacional e administrativa 

do sistema de limpeza pública;  

• Descrição da estrutura organizacional do serviço - informar a forma de 

organização existente: serviço, departamento ou seção e o seu funcionamento. 

Em alguns municípios, principalmente de médio e grande portes, é comum a 

existência de serviços terceirizados, devendo, tais serviços serem informados;  

• Equipe envolvida com serviços de limpeza urbana - deverá ser informado o 

número de pessoas envolvidas com a ação de limpeza urbana no município, 

inclusive de gerência, e a sua distribuição por atividade ou serviço 

desempenhado. No caso de haver terceirização de parte dos serviços, deverá 

também ser informado o quantitativo de pessoal dos prestadores e a sua 

distribuição;  

• Acondicionamento na fonte - descrever como ocorre o acondicionamento na 

fonte dos resíduos, enumerando os principais tipos de recipientes e vasilhames 

utilizados pela população, materiais utilizados, capacidade, bem como estado 

de conservação e condição sanitária dos mesmos (existência de tampas, 

condições de vedação, etc.). Enumerar ainda os recipientes públicos existentes 

em praças, mercados e feiras;  

• Sistema de coleta existente - relatar o sistema de coleta existente, enumerando 

a cobertura dos serviços, a frequência e a periodicidade de coleta por bairros, 

produção e produtividade, o número de pessoas envolvidas, os equipamentos 

utilizados, e as coletas de resíduos de estabelecimentos comerciais, de feiras, 

mercados;  

• Limpeza pública - descrever o sistema de limpeza pública, enfocando, 

principalmente, varrição de ruas e sua frequência, pessoal envolvido na 

atividade de limpeza de praças e logradouros, poda e capinação de árvores, 

varrição de feiras e de locais de eventos esportivos e religiosos, enumerando 

produção e produtividade;  

• Tratamento e disposição final - descrever o sistema de tratamento (se houver), 

as condições de disposição final, os prováveis impactos sobre a saúde pública 

e o meio ambiente, bem como as condições de funcionamento;  

 

Em Parnamirim o transporte possui três fases distintas, sendo elas durante a realização da 

coleta, no trajeto até a estação de transbordo e o trajeto para a disposição dos resíduos (aterro 
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sanitário). Como a coleta ocorre pela metodologia porta a porta é comum que os resíduos já coletados 

sejam transportados na praça de carga do veículo enquanto novos resíduos são adicionados ao 

montante.  

Sendo assim, o processo de transporte do resíduo passa pelas etapas de coleta, o transporte 

propriamente dito, em seguida segue para a estação de transbordo até que se chegue à disposição 

final, de modo que cada um dos processos que ocorrem em cada etapa dessas está explicitado na 

Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Processos de Coleta e Disposição Final 

Etapas: Características 

Coleta 

Veículo em movimento (porta a porta) 

Veículo estacionário (pontual) 

Remoção dos resíduos 

Disposição dos resíduos na praça de carga do veículo 

 

  

Transporte 

Compactação hidráulica (para compactadores) ou organização destes de 

forma manual (para caçambas basculantes) na praça de carga 

Coleta de líquidos percolados (somente compactadores) 

Isolamentos dos resíduos do ambiente externo 

 

  

Estação de Transbordo 

Veículo de grande porte 

Transportar os resíduos até o a disposição final 

Simples plataforma elevada - Rampa de acesso 

 

 

 

Disposição 

Disposição dos resíduos em local apropriado 

Eliminação dos líquidos (chorume) 

Retorno ao setor de coleta ou término do serviço 

 

 

 
 

No tocante ao equipamento específico de transporte deve-se levar em consideração as 

seguintes características: o veículo ou equipamento transportador devem ser descritos segundo seus 

modelos, tipos e características físicas, levando-se em conta sua objetividade, ou seja, a que tipo de 

serviço tal equipamento vai ser utilizado.  

Os veículos compactadores possuem uma grande capacidade de carga, o que lhe dá uma 

autonomia de 3 a 5 vezes sobre um veículo do tipo caçamba. A grande vantagem deste é seu sistema 

hidráulico de compactação que comprime os resíduos fazendo que seus espaços vazios sejam 

reduzidos. O resultado é uma compactação média de 3 para 1 (cada 3m³ de resíduos podendo ser 
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reduzidos para 1m³). O compactador é mais indicado a áreas densas enquanto as caçambas para locais 

com pouca infraestrutura de acesso. 

Além do fator compactação ainda existe o de capacidade de carga, tanto em volume quanto 

em peso. Um veículo compactador pode chegar a 22m³ de volume útil enquanto uma caçamba possui 

no máximo 8m³. Não é preciso explicitar que a diferença de volume e compactação reduz 

consideravelmente o número de viagens e consequentemente aumenta o tempo de coleta e reduz o de 

transporte e o de disposição (pela redução de viagens). Porém, o grande inconveniente deste 

equipamento é justamente o seu maior trunfo, o tamanho e o peso. 

Estes veículos são mais indicados para áreas planas, calçadas e planejadas, não sendo 

aconselhado o seu uso em áreas onde não há pavimento ou em locais que apresentem fiação baixa, 

ruas estreitas ou relevo acentuado. Por estas características, seu uso é mais restrito aos centros 

municipais. Assim, os veículos tipo compactadores são utilizados em áreas mais densas e com melhor 

infraestrutura de acesso, e os caminhões de carga lateral para as áreas que não apresentem estas 

características na área urbana e rural. 

O acionamento da bomba hidráulica pode ser feito na dianteira do chassi diretamente acoplado 

ao motor ou pela caixa de marchas, por meio de tomada de força acionada pneumaticamente do 

interior da cabine. O equipamento tem dispositivo que permite a aceleração automática do motor ao 

serem acionados os manetes do sistema de compactação, com limite de rotação máxima. O sistema 

de iluminação e sinalização atende às normas do CONTRAN. O limite de ruído do coletor em 

operação está dentro dos padrões estabelecidos na norma NBR 8433. 

A quantidade de veículos está de acordo com a quantidade de resíduo coletado, de modo que 

está dentro da média de duas viagens por turno. Atualmente tem 9 caminhões compactadores de lixo, 

Mercedes-Benz Atego 1729, todas do ano 2020, e cada um com a capacidade de 15m³. Cada caminhão 

roda 2 turnos diferentes, totalizando 18 equipes para cobrir toda a necessidade da coleta dos resíduos. 

Existem atualmente 35 rotas, todas urbanas.  No turno matutino inicia-se as 06:00 horas e 

finaliza as 14:20 horas, no turno vespertino inicia-se as 15:20 horas e finaliza as 23:20 horas. Com 

1:00 hora para refeição em cada turno. 

 

6.4.5.1. Estação de Transbordo 

Com o crescimento populacional dos grandes centros urbanos, a quantidade de resíduos 

gerada pela atividade humana, aliada à diminuição de locais adequados e a dificuldade na locomoção 

para a disposição final têm se apresentado como um dos grandes desafios a serem enfrentados, não 

só pelas administrações municipais, como também por toda a comunidade geradora de resíduos. 
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A falta de grandes áreas que atendam a necessidade de construção de um aterro sanitário faz 

com que a distância percorrida para destinação final dos resíduos sólidos aumente com o passar dos 

anos. Normalmente, as estações de transferência são implantadas quando a distância entre o centro 

de massa de coleta e o aterro sanitário é superior a 25 km. Hoje a situação da gestão dos resíduos 

sólidos se apresenta em cada cidade brasileira de forma diversa, prevalecendo, entretanto, uma 

situação nada alentadora. O transbordo de resíduos sólidos é um modelo que vem se destacando como 

uma necessidade no transporte desses resíduos. 

Aplica-se o termo estação de transbordo às instalações onde se faz o translado do lixo de um 

veículo coletor a outro veículo com capacidade de carga maior, tipo carretas e caminhão roll-on roll-

off. Este segundo veículo, de maior porte, é o que transporta o lixo até o seu destino final. Estas 

instalações podem resumir-se a uma simples plataforma elevada, dotada de uma rampa de acesso, ou 

a um edifício sofisticado e de grandes dimensões.  

O Transbordo de resíduos sólidos é a passagem dos resíduos coletados em caminhões 

compactadores com capacidade de até 15 m³ para caminhões com maior capacidade de carga. O 

transbordo pode ser feito através de estações de transbordo ou apenas em áreas abertas onde o lixo 

será despejado em local adequado e recolhido por escavadeiras, que posteriormente disponibilizarão 

estes resíduos em caminhões maiores. Existe também o transbordo de resíduos recicláveis, que são 

despejados em esteiras mecanizadas onde ficam trabalhadores que executam a seleção destes resíduos 

gerando, renda. 

A estação de transbordo de Parnamirim se localiza entre o limite dos munícipios de 

Parnamirim e Macaíba. O local auxilia que a gestão do transporte do lixo seja mais eficiente e menos 

custosa, pois os caminhões das rotas, após cheios vão ao local indicado, e enche toda a carreta, que 

vai em direção ao Aterro Sanitário, localizado em Vera Cruz, como pode ser visto na Figura 26. 
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Figura 26 – Estação de Transbordo de Parnamirim/RN 

 

Fonte: Efetiva Engenharia (2021) 

 

O processo de encher as carretas ocorre através da chegada dos compactadores, a escavadeira 

faz a transição do lixo entre os veículos. Quando a carreta atinge 80 – 90% da capacidade total, é 

autorizada sua partida em direção ao Aterro, como pode ser observado na Figura 26. A terceirizada 

afirmou que as carretas fazem de 4 a 6 viagens, e cada veículo possui em média 25 toneladas de 

resíduos.  
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Figura 27 – Carroceria do Transbordo – Parnamirim/RN 

 

Fonte: Efetiva engenharia (2021) 

Por fim, pode-se afirmar que as principais características e vantagens do transbordo, podemos 

destacar:  

• Redução do tempo ocioso do serviço de coleta (o veículo coletor e a mão- de-

obra são utilizados exclusivamente na coleta); 

• Possibilidade de término de serviço mais cedo (o lixo permanece um tempo 
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mais curto na via pública)  

• Possibilidade de maior flexibilidade na programação de coleta (por exemplo, 

utilização de veículo de menor capacidade e maior facilidade de manobra);  

• Redução no número de caminhões na malha viária, contribuindo para a 

minimização das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais a camada de 

ozônio;  

• Contribuição na redução de congestionamentos (menos veículos irão percorrer 

maiores distâncias e os trechos dentro das cidades serão percorridos em tempo 

menores). 

 

6.4.6. Tratamento 

Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais não passam por nenhum tipo de tratamento ou 

separação, antes de serem levados ao destino final, que é o aterro sanitário de Vera Cruz. 

 

6.4.7. Disposição Final 

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e Comerciais de Parnamirim é o Aterro 

Sanitário, localizado no município de Vera Cruz. 

 

6.5. Diagnóstico da Gestão de Resíduos da Limpeza Pública: 

6.5.1. Caracterização Geral 

As atividades de limpeza pública, definidas na Lei Federal nº 11.445/07, relacionam as 

atividades de varrição, capina, podas e atividades correlatas, limpeza de escadarias, monumentos, 

sanitários, abrigos entre outros; raspagem e remoção de terra e areia em logradouros públicos; 

desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos e limpeza dos resíduos de feiras 

públicas e eventos de acesso aberto ao público (BRASIL, 2007). São constituídos principalmente por 

restos vegetais, podas de árvores, embalagens, jornais, madeira, papéis e plásticos. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos resultantes da atividade de 

limpeza pública representam 15% da geração total de resíduos domiciliares. Já na varrição, o Manual 

de Saneamento da FUNASA registra taxas que variam de 0,85 a 1,26 m3 diários de resíduos por km 

varrido. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 2008, apresentam 

uma extensão média varrida nos municípios pesquisados de 0,27 km/hab (Funasa, 2006; MCidades, 

2010). 
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Boa parte desses serviços de limpeza pública apresenta uma sazonalidade muito grande, ora 

sofrendo influência do clima (regime de chuvas, por exemplo) ora pela própria dinâmica populacional 

do município de modo que sua área da atuação e indicação da metodologia a ser aplicada permanece 

sob a orientação de ordens de serviços que são emitidas pela prefeitura, ficando pré-definido apenas 

sua frequência, que ocorrerá entre os dias de segundas-feiras e sábado e excepcionalmente nos dias 

de domingos. 

Para controle da qualidade na execução desses serviços é utilizada uma guia denominada de 

Controle de Execução dos Serviços – CES. Ela é o instrumento que é utilizado para o controle das 

atividades dos serviços que não envolvam veículos. A partir do preenchimento das CES na execução 

das atividades de limpeza pública tem-se um controle mais efetivo dos serviços executados, de modo 

que se realiza um planejamento de atividades baseado em informações advindas da  prática, como 

também ter um controle dos serviços realizados a partir de verificação de parâmetros como: distância 

percorrida, tempo de execução do serviço,  guarnição, etc. 

Essa guia é preenchida pelo responsável pela distribuição dos serviços, e sempre contém 

informações como: 

• Tipo do serviço; 

• Local da execução do serviço; 

• Nome do Fiscal de turma; 

• Nome dos garis constituintes da equipe 

• Detalhamento do serviço executado; 

• Hora da saída e retorno da equipe do ponto de apoio ou escritório da MB; 

• Hora de início e término dos serviços no campo. 

 

Os resíduos coletados provenientes de serviços de limpeza pública são transportados para o 

Usina Duarte, e são coletados em média por mês a quantidade de 530 toneladas. 

 

6.5.1.1 Capinação, Roçagem e Raspagem Manual  

Conforme Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2010) a capina e 

roçagem compreendem os seguintes serviços: 

• Capinação: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, 

ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira considerada 

prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas 

não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente a remoção de suas 

raízes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes; 
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• Roçagem: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, 

da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e 

logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, 

abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na maioria dos casos, a atividade de 

roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo geralmente executada 

preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de maior porte existente no 

trecho a ser capinado. 

A caracterização da situação atual da capina, roçagem e raspagem manual foi elaborada com 

base em informações e dados informadas pela MB, que é a empresa terceirizada responsável por este 

serviço no município. Os serviços de capinação são realizados com a formação de montículos para 

posterior recolhimento pela caçamba basculante de coleta de volumosos. 

Porém, nos serviços de limpeza pública de Parnamirim, apesar de diferentes, os serviços de 

capinação e roçagem são feitos de forma conjunta e pela mesma equipe, de modo que os serviços de 

capinação compreendem a capinação e roçagem de toda a Zona Urbana, da sede municipal, além de 

áreas às margens da rodovia próximas aos núcleos mais habitados e nos distritos, quando solicitado 

pela prefeitura. Os trabalhos têm início prioritário das avenidas principais, seguindo para as 

secundárias, as ruas, praças, largos e outros.  

Os serviços são executados de acordo com programação prévia que é fornecida pela Prefeitura 

Municipal de Parnamirim e pela MB. Esta programação prevê as situações adversas e especiais, tendo 

condições de atender situações eventuais de trabalho, quando ocorrerá a limpeza dos logradouros 

públicos nos locais da realização de eventos esportivos, culturais e artísticos. 

A execução desse serviço (Figura 27) obedece a uma sequência de atividades pré-

estabelecidas pelo setor de fiscalização, que é responsável pela sua programação em conjunto com as 

solicitações da população e da Prefeitura Municipal de Parnamirim. 
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Figura 28 – Capinação em Parnamirim 

 

 

O objetivo do serviço de capinação é manter os logradouros públicos livres de mato, ervas 

daninhas e materiais volumosos e criando um bom aspecto visual. A capinação manual utiliza 

enxadas, foices, pás e demais ferramentas com o objetivo de retirar gramíneas, ervas e material 

vegetal de pequeno porte das vias e logradouros públicos. A roçagem é feita quando se deseja manter 

uma cobertura vegetal de modo a se evitar deslizamentos de terra e erosões em taludes e encostas.  

No processo, o agente de limpeza retira os vegetais em sua totalidade, inclusive com a 

realização da extirpação das raízes. A atividade também possui uma função social já que elimina parte 

da poluição visual causada pelo crescimento desordenado da vegetação e pode ser aplicada em 

canteiros centrais, calçadas, guias, meios-fios, praças e áreas para realização de eventos. 

A roçagem difere da capinação manual, por não extinguir a vegetação. Ao invés disso a 

atividade ordena o crescimento das plantas e gramíneas. Utiliza as mesmas ferramentas, mas apenas 

apara os vegetais, sendo muito utilizada no desenvolvimento de trabalhos de paisagismos como 

modeladora estética e é aplicada principalmente em praças e canteiros centrais. As duas metodologias 

são aplicadas em quaisquer logradouros, independentemente de haver ou não pavimentação. 

Também, inserido no serviço de capinação é realizada a raspagem de linha d’água que é 

executada ao longo de vias e logradouros pavimentados e visa tão somente à retirada de terra das 

canaletas destinada a drenagem pluvial e de águas servida. A atividade é necessária porque com o 

passar do tempo há um acúmulo de resíduos muitos finos, do tipo silte e argila, que dificilmente são 
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retirados pelos serviços de varrição. Os detritos criam, na maioria dos casos, uma pequena camada 

de lodo ou até mesmo de pequenos vegetais e se solidificam, criando uma barreira ao escoamento das 

águas por gravidade. Nesse momento a raspagem deve ser realizada com a utilização de pás e enxadas. 

As caneletas são raspadas e os pequenos resíduos não retirados por esta raspagem são submetidos a 

uma varrição localizada. 

 

6.5.1.2 Pintura de Meio-fio 

A pintura de meio-fio, também chamada de caiação de vias, é executada após a conclusão dos 

serviços de capina ou roçagem, seguidos da raspagem de linha d’águas com o objetivo de livrar as 

guias de qualquer impureza e prepará-la para a pintura. O serviço é executado com baldes e broxas e 

consiste na aplicação de tinta à base de água (cal hidratada) nas guias das vias e praças públicas. 

Deve sempre acompanhar a execução dos trabalhos da equipe de capinação. A execução desse 

serviço obedece a uma sequência de atividades pré-estabelecida pelo setor de fiscalização, que é 

responsável pela sua programação em conjunto com as solicitações da população e da Prefeitura. 

A pintura de meio-fio é um serviço complementar ao serviço de limpeza urbana, como já foi 

citado anteriormente é realizada após a varrição, capinação e limpeza geral do logradouro, com o 

objetivo de apresentar um melhor acabamento ao serviço de limpeza pública e melhor orientar o 

tráfego de veículos e requer uma técnica especial para propiciar a correta aplicação da cal e evitar o 

desperdício de material. Apesar de ser um serviço aparentemente simples, requer constante atenção 

na sua execução para que todas as etapas sejam cumpridas 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados na realização de serviços de 

capinação, raspagem manual e pintura de meio-fio são roupa apropriada, luvas e sapatos de borracha. 

O fiscal de turma da capinação é responsável também pela orientação dos serviços de caiação de guias 

e catação manual. 

As ferramentas utilizadas para a execução dos serviços de capinação, roçagem, raspagem 

manual e pintura de meio-fio, consistem em: 

• Garfo: utilizado no recolhimento de materiais secos de maior dimensão ou de 

difícil manuseio pela pá. O garfo permite a retirada do resíduo quando este se 

encontra sobre solo seco, que não necessita ser removido; 

• Pá: utilizado no recolhimento de materiais de maior dimensão sobre vias 

pavimentadas logo após serem reunidos com o auxílio do vassourão; 

• Vassourão: é utilizado para limpeza do local e reunir menores partículas de 

resíduos, permitindo que a paliação com garfo seja executada com mais facilidade; 
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• Ancinho e sacho: utilizado para reunir a folhagem em locais sem pavimento, 

evitando o arraste do solo; 

• Carro de mão: utilizado para transporte do material capinado até um local para 

acumulação intermediária 

• Brocha (trincha): utilizada para aplicação da mistura de cal e água sobre a 

superfície lateral e superior do meio fio. 

• Baldes: recipiente geralmente de 20 (vinte) litros geralmente de lata ou plástico 

acompanha o gari na aplicação da cal. Também são utilizados tambores de 100 ou 

200 litros para o preparo da mistura. 

• Cal: é utilizado o óxido de cálcio (CaO) forma a cal hidratada que é diluída em 

água para aplicação no meio fio. 

 

Os serviços de capinação, roçagem, raspagem de linha d’água e pintura de meio fio são 

executados de acordo com um inventário pré-estabelecido e com as solicitações da Secretária de 

Limpeza Urbana e demais órgãos afins. O serviço também atende as demandas de eventos e shows 

realizados nos municípios. 

A mesma mão de obra que realiza os serviços de capinação, roçagem e pintura do meio fio é 

a mesma. Esses serviços são direcionados na semana de acordo com as prioridades e demandas 

solicitadas a terceirizada. A mão de obra utilizada é composta por uma equipe com média de 80 

(oitenta) garis que utilizam as ferramentas descritas acima.  

 

6.5.1.3 Poda 

A poda é o serviço que consiste na manutenção da cobertura vegetal existente no município, 

tanto é realizado pelo poder público, quanto pelos moradores, que em grande maioria fazem podas e 

abates de árvores de forma e frequência irregulares. Esta ação produz uma demanda intensa de 

resíduos que geralmente são destinados em calçadas e canteiros, o que torna imprescindível a 

execução do serviço para a otimização da limpeza pública. 

Sendo assim, os resíduos de poda são os resultantes da derrubada de árvores e de manutenção 

de suas copas e, podem se apresentar como folhagem, pequenos galhos ou materiais mais volumosos 

como troncos e raízes. 

A realização da poda obedece ao atendimento de solicitações da Prefeitura Municipal e de 

denúncias da comunidade, ou seja, é realizada por demanda. O serviço de corte é realizado com o 

auxílio de escadas, motosserras, machados, foices, facões e demais ferramentas necessárias, a 

depender do caso. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cal_hidratada&action=edit&redlink=1
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Dependendo da quantidade de resíduos e do tipo de serviço de poda e corte, essa atividade 

poderá ser executada paralelamente ao recolhimento mecânico ou manual de poda, ou ser realizada 

separadamente e o recolhimento ocorrer posteriormente, de modo que a mão de obra necessária para 

a realização do serviço de poda normalmente são dois garis, e as ferramentas utilizadas geralmente 

estão listadas em sequência. 

• Garfo: utilizado no recolhimento de materiais secos, de maior dimensão ou de 

difícil manuseio pela pá. O garfo permite a retirada do resíduo quando este se 

encontra sobre solo seco, que não necessita ser removido; 

• Facão: é utilizado para reduzir o volume de parte dos galhos das árvores; 

• Vassourão: é utilizado para limpeza do local e reunir menores partículas de 

resíduos, permitindo que a apelação com garfo seja executada com mais facilidade; 

• Ancinho: utilizado para reunir a folhagem em locais sem pavimento, evitando o 

arraste do solo; 

• Tesoura para corte com haste: Para realização do corte em folhagens; 

• Triturador mecânico: para poda, da marca Vicon; 

• Motosserra a gasolina: com potência de 40 CV e com sabre de 16’’. 

Os garis utilizam como EPI a roupa completa (camisa e calça), boné, botas de borracha, óculos 

de proteção contra fragmentos e máscara. 

 

6.5.1.4 Catação Manual 

Esse serviço consiste no recolhimento de resíduos de baixa densidade (plásticos, papéis, 

metais e outros) que geralmente são atirados por ocupantes de veículos ou carreados pelo vento em 

vias públicas a partir de pontos de deposição clandestinos de resíduos. 

Para a realização desse serviço, os equipamentos utilizados servem basicamente para 

recolhimento dos resíduos coletados pelos garis e acondicionados em sacos plásticos de 100 litros. 

São utilizados os veículos já dimensionados para os serviços de coleta domiciliar e coleta de 

volumosos. Sendo assim, os resíduos resultantes da catação, após acondicionados em sacos plásticos, 

também serão recolhidos pelos veículos de coleta de volumosos. 

Para a realização da catação manual de Parnamirim, a MB determinou que os garis coletores 

s dos resíduos comerciais são também responsáveis por esse serviço. A terceirizada nos informou que 

em média 1 (uma) ou 2 (duas) equipes por dia são destinadas a essa tarefa, sendo 4 (quatro) garis em 

cada equipe, ficam responsáveis em realizar essa tarefa. 
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As ferramentas utilizadas na execução do serviço são o garfo e o gadame, onde o garfo é 

utilizado no recolhimento de materiais secos de maior dimensão ou de difícil manuseio pela pá, 

permitindo a retirada do resíduo quando este se encontra sobre solo seco, que não necessita ser 

removido e o gadame é uma haste de ferro que permite perfurar e prender resíduos como sacos 

plásticos e folhagem. 

Consiste em serviços rotineiros que têm execução diária. Para sua execução não é necessária 

a emissão de ordens de serviço por parte da Prefeitura Municipal de Parnamirim, tendo execução 

contínua de segunda à sábado. 

 

6.5.2. Coleta da Poda 

A metodologia de coleta é a mesma utilizada para a coleta de entulhos, mas conta com a 

ferramenta adicional de serras (motorizadas ou manuais) ou serrotes para reduzir o tamanho dos 

galhos maiores, permitindo o melhor manejo do material. A coleta de resíduos provenientes da poda 

pode ser mecânica ou manual, de modo que se usam equipamentos e equipes diferentes em cada uma 

dessas e este serviço é realizado por demanda, ou seja, quando há o pedido ou denúncia por parte da 

população, ou quando é solicitado pela prefeitura do município. 

 

6.5.2.1 Coleta Mecânica de Poda 

Para o recolhimento mecânico dos resíduos é utilizado um trator motocana com garra e 

capacidade de carga de 1.200kg, altura máxima da garra de 6,50 metros, abertura máxima da garra 

de 1,6 metros, área útil da garra de 0,40 m3 e potência de 23 Hp e 02 (dois) caminhões de carroceria 

aberta. 

Para a coleta mecânica de poda no município de Parnamirim são necessários 02 motoristas, 

08 garis e 01 operador de trator. 

 

6.5.2.2 Coleta Manual de Poda 

Para o recolhimento manual dos resíduos de poda e dos galhos de árvore é utilizado um 

caminhão com carroceria aberta, contando com uma guarnição composta por 1 gari cortador e 2 garis 

coletores da poda. 

As ferramentas utilizadas na execução do serviço são o garfo, utilizado no recolhimento de 

materiais secos, de maior dimensão ou de difícil manuseio pela pá e o facão, utilizado para reduzir o 

volume de parte dos galhos das árvores. 
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6.5.3. Varrição 

Compreendem os serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias públicas, com o 

recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos passeios e pistas de rolamento de veículos 

dos logradouros públicos. Também fazem parte dos serviços em questão a retirada de resíduos dos 

cestos coletores públicos e o recolhimento de terra e demais resíduos das aberturas para captação de 

águas pluviais (bocas de lobo). Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas 

dimensões, principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços 

urbanos. É comum a presença de areia e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços de madeira, 

fezes de animais entre outros. 

O serviço de varrição é um dos mais importantes no que se refere à limpeza pública, e deve 

ocorrer de forma regular. Este serviço pode ser executado de forma manual, com o auxílio de 

vassouras apropriadas e carrinho para disposição dos resíduos, ou de forma mecanizada. Para que o 

serviço ocorra de forma adequada, visando à minimização do tempo e também do desgaste dos 

funcionários, é necessário que este serviço seja previamente planejado, onde já estejam estabelecidos 

os itinerários, a frequência e os horários, em função de alguns itens a serem considerados: 

• Importância de cada malha e/ou região do município; 

• Grau de urbanização; 

• Locais que representem perigo a população; 

• Áreas em que possa ocorrer entupimento de bocas de lobo em épocas de chuva. 

 

A varrição das vias é feita em toda a largura dos passeios públicos, incluindo paradas de 

ônibus, corredores de ônibus, canteiros centrais de avenidas e em todas as faixas, junto ao meio fio, 

que contenham resíduos, inclusive onde houverem veículos estacionados. Áreas ajardinadas ou não 

pavimentadas também são varridas. Os resíduos eventualmente dispostos em bocas de lobo são 

retirados com o auxílio de enxadinha de pequeno porte.  

A varrição manual é feita com o emprego de vassouras confeccionadas em madeira com cerdas 

de nylon. Os detritos varridos são recolhidos por pás apropriadas e acondicionados em sacos plásticos 

com capacidade de 100 litros. Os sacos plásticos são conduzidos acoplados em carrinhos de varrição 

ou lutocars. Os sacos plásticos, quando cheios, são fechados, e depositados nos passeios públicos, em 

locais previamente determinados pela fiscalização do DMLU, para posterior recolhimento. 

Na região central da cidade, em polos comerciais e em terminais de transporte coletivo com 

grande circulação de pedestres, a modalidade de varrição adotada é a varrição de conservação, onde 

são distribuídos varredores fixos que são responsáveis pela manutenção da limpeza em determinados 
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trechos de logradouros, devendo efetuar a varrição dos locais, nos seus turnos de trabalho, tantas 

vezes quantas forem necessárias para mantê-los limpos. 

A varrição no Município de Parnamirim ocorre com frequência diária nas principais ruas da 

dos bairros Santos Reis, Monte Castelo, Pirangi, Pium, Nova Parnamirim, Nova Esperança, Passagem 

de Areia, Rosa dos Ventos, Centro, Cohabinal, Boa Esperança, Liberdade, Santa Teresa, Emaús e 

Parque Industrial (Figura 29) 

Figura 29 – Varrição em Parnamirim 

 

 

A varrição das ruas e logradouros é feita de maneira que os dois lados da rua sejam varridos, 

de modo que a distância total varrida consiste no dobro do comprimento da rua. Desta maneira, a 

Tabela 28 indica as ruas e logradouros contemplados com o serviço de varrição, sendo identificado o 

bairro ao qual a via pertence. 

 

Tabela 28 – Logradouros onde é feita a varrição 

Bairros Ruas 

Boa Esperança Rua Dr. Luís Antônio 

Boa Esperança Av. Brigadeiro Everaldo Breves 

Boa Esperança Av. Comandante Petit 

Boa Esperança Rua Antônio Neto 

Boa Esperança Rua Juvenal Lamartine 

Boa Esperança Rua Min. Salgado Filho 

Boa Esperança Rua Odilon Braga 

Centro Rua Dr. Carlos Mateus 

Centro Rua Edgar Dantas 

Centro Rua João XXIII 

Centro Rua Prof. Clementino Câmara 

Centro Rua Suboficial Farias 

Centro Rua Tenente Osório 

Centro Av. Comandante Petit 

Centro Av. Marceliano Almeida Neto 
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Bairros Ruas 

Centro Av. Ten. Cordeiro 

Centro Rua Aspirante Santos 

Centro Rua Dom Leme 

Centro Av. Brig Everaldo Breves 

Centro Av. Comandante Petit 

Centro Av. Prof. Clementino Câmara 

Centro Rua Aspirante Santos 

Centro Rua Capitão Martinho Machado 

Centro Rua Sargento Noberto 

Centro Rua Tenente Ferreira Maldos 

Centro Rua Dr. Luís Antônio 

Centro Rua Neilza Gomes de Figueiredo 

Centro Rua Otávio Gomes de Castro 

Centro Av. Brig Everaldo Breves 

Centro Av. Pres. Getúlio Vargas 

Centro Rua Edgar Dantas 

Centro Rua Pires Campos 

Centro Rua Sargento Noberto 

Centro Rua Tenente Ferreira Maldos 

Centro Rua Tenente Osório 

Centro Av. Tenente Medeiros 

Centro Rua Nossa Senhora de Fátima 

Centro Rua Sargento Noberto Marques 

Centro Rua Sagr. Amor Divino 

Centro Rua Tenente Ferreira Maldos 

Cohabinal Av. Castor Vieira Régis 

Cohabinal Rua Edson Luís Rodrigues de Siqueira 

Cohabinal Rua Gov. Dix Sept Rosado Maia 

Cohabinal Rua Capitão Martinho Machado 

Cohabinal Rua Dr. Átila Paiva 

Cohabinal Rua João XXIII 

Cohabinal Rua Manoel Cirilo 

Cohabinal Rua Pedro Bezerra Filho 

Cohabinal Rua Senador Georgino Avelino 

Emaús Rua Padre João Maria 

Emaús Rua Santa Teresa 

Emaús Ginásio 

Emaús Rua Dom Bosco 

Emaús Rua Luís Jerônimo Bezerra 

Emaús Rua Padre João Maria 

Emaús Rua Santa Gema 
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Bairros Ruas 

Emaús Av. Aeroporto 

Jardim Planalto Av. Felizardo Moura 

Liberdade Rua da Abolição 

Liberdade Rua Dom Pedro I 

Liberdade Rua Dom Pedro II 

Liberdade Rua Felizardo Moura 

Liberdade Rua José Bonifácio 

Liberdade Rua Princesa Isabel 

Liberdade Estr. Cajupiranga 

Liberdade Tv. Cajupiranga 

Monte Castelo Av. Paulo Afonso 

Monte Castelo Rua Mar da Galiléia 

Monte Castelo Av. Bella Parnamirim 

Monte Castelo Rua Feliciano Martins 

Monte Castelo Av. Brigadeiro Trompowsky 

Monte Castelo Rua Altino Vicente de Paiva 

Monte Castelo Rua Dr. Carlos Matheus 

Monte Castelo Rua Francisco Pereira Neves 

Monte Castelo Rua Suboficial Farias 

Nova Esperança Rua Rosa Fernandes da Silva 

Nova Esperança Rua Rosa Fernandes da Silva (UPA) 

Nova Parnamirim Av. Maria Lacerda Montenegro 

Nova Parnamirim Av. Maria Lacerda Montenegro 

Nova Parnamirim Av. Maria Lacerda 

Nova Parnamirim Av. Maria Lacerda Montenegro 

Nova Parnamirim Rua - Maria Dolores Costa 

Nova Parnamirim Av. Abel Cabral 

Nova Parnamirim Av. Abel Cabral 

Nova Parnamirim Av. Ayrton Senna 

Nova Parnamirim Av. Ayrton Senna 

Nova Parnamirim Av. Petra Kelly 

Nova Parnamirim Rua Aníbal Brandão 

Nova Parnamirim Av. Gastão Mariz de Faria 

Parque Industrial Av. Rio Água Vermelha 

Parque Industrial Av. Rio Água Vermelha 

Parque Industrial Rua Rio Nilo 

Passagem de Areia Rua Bolívia 

Passagem de Areia Rua Bolívia 

Passagem de Areia Rua Cabo Serafim 

Passagem de Areia Rua Cândido Martins 

Passagem de Areia Rua Manoel Monteiro Filho 
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Bairros Ruas 

Passagem de Areia Rua Raquel Gomes de Castro 

Pirangi Av. Dep. Marcio Marinho 

Pirangi Av. São Sebastião 

Pirangi Rua Maria Cristina Xavier 

Pium Av. Eduardo de Medeiros 

Pium Av. Joaquim Patrício Xavier 

Pium Rua João Matias 

Pium Rua Maria das Dores 

Pium Rua Santa Luzia 

Rosa dos Ventos Av. Dr. Mário Negócio 

Rosa dos Ventos Rua Cabo Serafim 

Rosa dos Ventos Rua Candido Martins 

Rosa dos Ventos Rua Luzia Bezerra Lima 

Rosa dos Ventos Rua Oscar Ramalho 

Rosa dos Ventos Rua Cândido Martins 

Rosa dos Ventos Rua Joel Imperador 

Rosa dos Ventos Rua Luzia Bezerra Lima 

Santa Teresa Av. Dr. Mário Negócio 

Santa Teresa Rua Francisco Ferreira da Silva 

Santa Teresa Rua Sebastiana Constância da Silva 

Santos Reis Cruzeiro do Sul 

Santos Reis Rua Aspirante Santos 

Santos Reis Rua Doroti de Moura 

Santos Reis Rua Pedro Bezerra Filho 

Santos Reis Rua Pedro Nunes 

Santos Reis Rua Senador Duarte Filho 

Santos Reis Av. Pres. Getúlio Vargas 

Santos Reis Rua Cruzeiro do Sul 

Santos Reis Rua Dr. Carlos Mateus 

Santos Reis Rua Manoel Fernandes 

Santos Reis Rua Paulo Afonso 

Santos Reis Rua Sadi Mendes 

Santos Reis Rua Senador Georgino Avelino 

Santos Reis Rua Tenente Rufino dos Santos 

Fonte: MB (2022) 

 

A realização da varrição nas demais vias da cidade, que não estão contempladas na Tabela 28, 

obedecem às ordens de serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, ou seja, ocorrem 

por demanda. 
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A varrição, após os serviços de coleta de resíduos domiciliares e comerciais, é a atividade 

mais importante da limpeza pública. Sua importância se dá em primeiro lugar ao impacto estético 

positivo causado pelo asseio de uma via ou logradouro público, e em segundo ao impacto sanitário, 

pois a remoção dos resíduos de varrição carrega consigo várias partículas, esporos, fungos e pequenos 

animais potencialmente causadores de doenças. 

Cada gari de varrição recebe um conjunto forma por camisa e calça de brim, calçados, boné, 

vassourão, ancinho, pazinha e carrinho tipo Lutocar ou contentor com capacidade para 90 litros. 

Luvas deverão ser trocadas a cada 20 dias ou se estas apresentarem algum defeito. Uniforme e 

calçados são trocados a cada 5 meses. Carrinhos Lutocar a cada 7 meses. Vassouras a cada 15 dias e 

demais ferramentas a cada 6 meses. 

 

6.5.4. Disposição Final e Tratamento 

O destino dos resíduos de varrição é a Usina Duarte localizado a 6 km do centro do município. 

 

6.6. Diagnóstico da Gestão de Resíduos da Serviço de Saúde: 

 

6.6.1. Caracterização Geral 

Essa atividade compreende o recolhimento de resíduos sólidos resultantes das atividades 

exercidas por estabelecimento gerador, destinado à prestação de assistência sanitária à população, 

como hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, odontológicas, laboratórios, farmácias e demais 

estabelecimentos públicos municipais que venham a produzir este tipo específico de resíduo. 

Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, a NBR 10.004/2004 

classifica os resíduos sólidos em duas classes: classe I e classe II.  Os resíduos classe I, denominados 

como perigosos, são aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, 

podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente. São caracterizados por possuírem uma ou mais 

das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 Os resíduos classe II denominados não perigosos são subdivididos em duas classes: classe II-

A e classe II-B.  Os resíduos classe II-A - não inertes podem ter as seguintes propriedades: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Os resíduos classe II-B - inertes não 

apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, com exceção dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor.  

De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução CONAMA no 358/2005, são 

definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 
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ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 

analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores 

de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de 

tatuagem, dentre outros similares. 

A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida em que 

são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde, e como resultado do conhecimento 

do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, como forma de estabelecer uma gestão 

segura com base nos princípios da avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos na sua 

manipulação. Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos 

urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial 

de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.  

Os RSS são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem 

acarretar ao meio ambiente e à saúde. De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução 

CONAMA no 358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E.  

• Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, 

peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, 

dentre outras.  

• Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex.: medicamentos 

apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre 

outros.  

• Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados 

nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por 

exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.  

• Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.  
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• Grupo E - materiais perfurocortantes ou escarificastes, tais como lâminas de 

barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas, espátulas e outros similares. 

A observação de abastecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os resíduos dos 

Grupos A, B, C e E são, no conjunto, 25% do volume total. Os do Grupo D (resíduos comuns e 

passíveis de reciclagem, como as embalagens) respondem por 75% do volume (MMA, 2011). 

O Município de Parnamirim possui, em sua legislação municipal, diretrizes relacionadas aos 

Resíduos provenientes de serviços da saúde. Sendo assim, a Política e o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, diz que é obrigatória a incineração do lixo hospitalar, bem como sua adequada coleta e 

transporte, sempre obedecidas as normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e de Meio Ambiente - COMDEMA e pelas normas sanitárias. 

Todos os dados que constam neste tópico foram fornecidos pela terceirizada (Alpha Serviços), 

que também faz o serviço de destinação do resíduo. 

 

6.6.2. Coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde  

A metodologia de coleta regular de resíduos sólidos de serviços de saúde é aquela em que os 

resíduos são coletados na unidade geradora e armazenados em bombonas plásticas hermeticamente 

fechadas, ideais para os resíduos de origem hospitalar. Estes resíduos são carregados manualmente 

por funcionários da Alpha Serviços, para o veículo de Carroceria Fechada tipo baú, sendo depois 

encaminhados para unidade de tratamento térmico, e posteriormente as cinzas são levadas ao aterro 

sanitário da Duarte (São José de Mipibu). As bombonas plásticas são enviadas para os geradores, que 

acondicionam os resíduos nestas e, no dia e horário previstos, a empresa passa para coletar tais 

resíduos e deixar uma nova bombona já limpa e desinfetada. 

A execução e responsabilização da operação dos serviços são da Alpha Serviços, que segue 

um cronograma e obedece a um planejamento definido, sob a fiscalização MB, de acordo com a 

relação de unidades definidas pela Secretaria de Saúde do município. A coleta de resíduos dos 

serviços de saúde do Município de Parnamirim é executada nas segundas e sextas, nos locais pré-

estabelecidos em função da localização das fontes geradoras dos resíduos. Os pontos de maiores 

coletas são os Hospitais e UBS’s. 

A produção mensal de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

hospitalares no município de Parnamirim é de 6,5 ton/mês. A preparação e acondicionamento dos 

resíduos são executados pelo próprio gerador, garantindo o mínimo contato dos coletores e a não 
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exposição dos resíduos sólidos de saúde. As bombonas possuem capacidade para armazenamento de 

volumes de 200 litros, com o custo de R$ 90 reais por bombona coletada. 

Após utilização e remoção do seu conteúdo, as bombonas são higienizadas com produtos à 

base de cloro e são novamente encaminhadas às unidades de saúde para reúso. O transporte ocorre 

sempre em veículo fechado tipo baú, com carroceria estanque que não permite vazamentos, licenciado 

no órgão ambiental competente. 

Segundo a NBR 12810 – Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde o veículo deve apresentar 

algumas características especiais, como: 

• Superfícies internas lisas, com cantos arredondados, de forma a facilitar a 

higienização; 

• Não permitir vazamento de líquido e ser provido de ventilação adequada; 

• Altura de carga deve ser inferior a 1,2 metros; 

• Deve constar em local visível o nome da municipalidade e o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone); 

• Ser de cor branca. 

• O veículo deve ainda apresentar equipamentos auxiliares como: 

o Pá, rodo, saco plástico (NBR 9191) de reserva, solução desinfetante; 

o Extintor de incêndio; 

o Estojo de ferramentas; e 

o Calço de dimensões apropriadas ao tamanho do veículo. 

 

No interior do veículo da terceirizada são armazenadas as bombonas plásticas. Este veículo 

transportador apresenta a simbologia de transporte de resíduo infectante e deve ser acompanhado da 

ficha de emergência (de acordo com a NBR 7503), envelope para transporte de produtos perigosos 

(segundo a NBR 7504), e ainda atender aos requisitos da NBR 13221. O veículo também conta com 

sistema de rastreamento por satélite e deve ser utilizado especialmente para transportar os resíduos 

de saúde. 

Já o tratamento desses resíduos é realizado por incineração, que, de acordo com a Resolução 

CONAMA 238/2001, consiste em processos e procedimentos que alteram as características físicas, 

físico-químicas, químicas e/ou biológicas dos resíduos e conduzam à minimização do risco à saúde 

pública e à qualidade do meio ambiente. O sistema que é utilizado é considerado a melhor alternativa 

para tratamento dos resíduos perigosos, por evitar os efeitos nocivos ao meio ambiente. 
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Os incineradores da terceirizada foram projetados para incinerar de maneira limpa e segura, 

sem causar danos ao meio ambiente, sendo fabricados sob tecnologia e licença exclusiva de INCOL 

INCINERATION-TECHTROL LTD, da Grã-Bretanha, e construído sob normas internacionais 

reconhecidas, como a British Standard da Grã-Bretanha e a E.P.A. dos Estados Unidos. O processo 

de incineração obedece integralmente à Resolução CONAMA 316/02, sendo seus equipamentos 

dotados de analisadores contínuos de emissões gasosas e sistema de intertravamento. 

A equipe responsável pela execução deste serviço é constituída por três funcionários, com 1 

motorista e dois (2) coletores, e as ferramentas necessárias para a execução do serviço são: garfo ou 

cadinho curvo e cabo para ferramentas. Os veículos utilizados para execução da coleta de resíduos de 

serviço de saúde são o caminhão com baú.  

A fiscalização de todo o serviço é realizada dentro da empresa através de checklist, sob 

responsabilidade do gerente de operações, e esta fiscalização é acompanhada pelo setor responsável 

pela destinação. 

 

6.7. Diagnóstico da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

 

Os resíduos da construção civil (RCC) são os provenientes dos serviços de construção, 

demolição, reformas, reparos e movimentação de solo. Nestes resíduos predominam materiais 

trituráveis, como restos de alvenarias, argamassas, concretos e asfalto, além do solo, todos designados 

como Resíduos da construção e demolição classe A (reutilizáveis ou recicláveis), correspondendo a 

80% da composição típica desse material. 

Aparecem, ainda, materiais facilmente recicláveis, como embalagens em geral, tubos, fiação, 

metais, madeira e o gesso. Este conjunto é designado de classe B (recicláveis para outras destinações) 

e correspondem a quase 20% do total, sendo que metade é debitado às madeiras, bastante usadas na 

construção. 

O restante dos resíduos em questão são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação e os 

resíduos potencialmente perigosos como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes, 

tintas e baterias de ferramentas. 

Quando os resíduos são provenientes de obras e atividades de administração pública, estes são 

coletados e sua gestão é realizada juntamente com os resíduos volumoso explanados anteriormente. 

Se os resíduos forem particulares, mas houver o pedido formal para a prefeitura fazer a coleta e 

disposição final ou, ainda, se estes resíduos forem depositados em vias ou terrenos públicos, os 



 

 

 
120 

PMGIRS PARNAMIRIM/RN – PRODUTO 2 – DIAGNÓSTICO  

mesmos são tratados como resíduos volumosos, sendo coletados e transportados para a Usina Duarte, 

parceira da terceirizada que destina os resíduos coletados pelo munícipio. 

A quantidade de entulho coletada pela MB por mês é, em média, de 1,47 toneladas. O corpo 

funcional, equipamentos envolvidos e características operacionais e funcionais são as mesmas que as 

descritas no tópico sobre a Gestão e Coleta de Resíduos Volumosos. Porém, se os resíduos forem de 

origem particular, o acondicionamento e destinação final são de responsabilidade do gerador, que 

deve contratar uma empresa especializada para realizar o serviço. 

Há relatos de resíduos de origem particular que na maioria das vezes são despejados em 

terrenos ou vias públicas, ficando a cargo da administração pública fazer a coleta e dar a destinação 

correta a estes. Sendo assim, deve-se fazer um trabalho de educação e conscientização, além de 

disponibilizar um número de telefone para que a população possa denunciar casos de disposição 

incorreta destes resíduos. 

Além disso, quando estes resíduos são dispostos em locais indevidos, a coleta por parte da 

prefeitura não será eficaz, uma vez que o local não é previamente identificado nem informado, de 

modo que a retirada destes resíduos só acontecerá quando algum fiscal da terceirizada visualizar o 

resíduo ou quando a população fizer a denúncia junto à prefeitura. Este processo acarreta em danos 

para a população, impactos visuais negativos, além de estimular a colocação de outros tipos de 

resíduos no local, causando proliferação de vetores e mau cheiro. 

Os resíduos sólidos da construção civil, juntamente com poda de árvores, têm a destinação na 

Usina Duarte. Para que se alcance um ganho ambiental significativo, sugere-se que todo o resíduo de 

construção reaproveitável seja encaminhado para empresas de reciclagem desse tipo de material. 

Além de ganho ambiental, o município terá também ganho financeiro, uma vez que se pode negociar 

no momento de assinatura do contrato, que o material processado (areia e pedra reciclada) seja 

vendido para o município a um preço mais baixo, de modo que o gasto tido com a destinação correta 

será revestido para o próprio município, que sempre precisa de materiais como estes para reparar 

estradas, realizar reformas e construções, entre outros serviços. 

 

6.8. Diagnóstico da Gestão de resíduos de serviços públicos de saneamento básico 

 

São os resíduos resultantes dos processos aplicados em Estações de Tratamento de Água 

(ETA’s) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s), ambos envolvendo carga de matéria orgânica. 

Correspondem também aos resíduos dos sistemas de drenagem, com predominância de material inerte 

proveniente principalmente do desassoreamento de cursos d’água. 
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Os resíduos da Estação de Tratamento de Água (ETA) são constituídos basicamente por 

materiais removidos da água bruta e por produtos químicos adicionados à água durante o tratamento. 

Geralmente os resíduos apresentam baixa biodegradabilidade, alta concentração de sólidos totais, 

agentes patógenos e, casualmente, metais pesados. 

A Lei 11.445/2007 estabelece a obrigatoriedade do Plano Municipal de Saneamento, 

elaborado pelo município, como condição para acesso de recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamento geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 

federal. A lei determina avaliações anuais e revisões gerais do Plano a cada quatro anos. 

O Município de Parnamirim possui várias Estações de Tratamento de Água do tipo 

convencional. A CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande Do Norte) é atualmente a 

prestadora do serviço de abastecimento de água no município, adotando a cobrança individual aos 

usuários. A empresa também é responsável pelo abastecimento de água e também pela destinação dos 

resíduos poluentes, provenientes do esgotamento sanitário. Os resíduos gerados nas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) dependem do tipo de sistema adotado e do efluente tratado. Porém, 

todos envolvem uma grande carga de matéria orgânica, gerando resíduos provenientes do 

gradeamento, areia, sólidos de maior dimensão e lodo. 

No início da coleta de dados para elaboração deste diagnóstico, de acordo com informações 

dadas pela CAERN, as coletas não existiam e o lodo fica acumulado no próprio terreno das ETE’s e, 

algumas delas, por não possuírem leito de secagem de lodo, este é disposto diretamente no solo da 

ETE. De acordo com a demanda, o lodo é acondicionado em bombonas ou, ainda é colocado no solo 

para que a prefeitura passe com seus equipamentos e funcionários próprios e colete da mesma forma 

que coleta resíduos de poda ou construção civil. A CAERN não soube informar a quantidade de lodo 

gerado em cada Estação de Tratamento de Efluentes. 

 

6.9. Diagnóstico da Gestão de resíduos industriais 

 

A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas 

em mercadoria através do trabalho humano e, de forma cada vez mais comum, utilizando-se de 

máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em três 

grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de 

bens de consumo. 

Devido as suas atividades de transformação, as indústrias acabam gerando vários resíduos, 

que dependendo do seu segmento precisa de uma destinação adequada, por isso é necessário conhecer 
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quantas indústrias existem no município e quantificar sua geração de resíduos para que sua destinação 

seja adequada. 

As atividades geradoras dos resíduos industriais são as mais variadas possíveis. Além dos 

resíduos comuns advindos da permanência dos funcionários na empresa, existem os resíduos 

provenientes da própria produção industrial, que podem ser extremamente perigosos e impactantes 

ao meio ambiente se não dispostos da forma adequada. Podem ser constituídos por escórias 

(impurezas resultantes da fundição do ferro), cinzas, lodos, óleos, plásticos, papel, borrachas, dentre 

outros.  

De acordo com a ABNT, resíduos industriais são todos os resíduos sólidos ou semissólidos 

resultantes de atividades industriais, incluindo lodos e determinados líquidos cujas características 

particulares não permitem sua disposição na rede de esgoto ou no aterro sanitário comum. Dentre as 

opções para disposição final dos resíduos industriais estão a incineração e a disposição em aterros 

industriais. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305 (BRASIL, 2010), 

sujeita aos geradores de resíduos industriais a elaboração de plano de gerenciamento de seus resíduos. 

Os resíduos industriais foram disciplinados, anteriormente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

pela Resolução CONAMA nº 313/2002. Este decreto determina que as fábricas devem realizar o seu 

manuseio e separação, armazenamento, transporte, tratamento, reciclagem, e dar a destinação final. 

Além disso, as indústrias devem identificar quais são os seus dejetos, e através desses 

registros, criar o seu inventário de resíduos industriais. Além disso, é importante quantificar tudo o 

que é gerado na sua empresa, para traçar os melhores planos, de preferencialmente fazer por setor ou 

até por processos. Após identificar quais são os resíduos, eles devem ser classificados de acordo com 

a norma NBR 10004, sem seguida avaliar e aplicar as melhores alternativas para sua realidade.  

Por fim, é necessário encontrar um local adequado para o destino dos rejeitos, e acompanhar 

o processo através de levantamento de dados, para buscar sempre análises que tragam melhorarias 

para a empresa. É essencial tomar medidas para diminuir a geração de resíduos. Isso contribui para 

reduzir o desperdício de matéria-prima e insumos, além de contribuir com a sustentabilidade. 

Como dito na parte da caracterização de Parnamirim, o município possui 2482 indústrias 

ativas (Sebrae, 2021), tendo as mais diversas atividades econômicas. A atividade econômica com 

maior percentual de indústrias é a de fabricação e fornecimento de alimentos para consumo 

domiciliar, seguida de fabricação de produtos de padaria e confeitarias, cada um com a participação 

de 392 e 162 estabelecimentos, respectivamente. 

O município também apresenta indústrias na fabricação de móveis, serrarias e produtos 

diversos, no qual geram resíduos sólidos como madeira e aço, com isso a própria indústria deve fazer 
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o inventário dos resíduos sólidos industriais gerados por aquele estabelecimento. Uma das empresas 

desse setor é a Gerdau, uma produtora de aço mundialmente conhecida. 

O setor de vestuários também é muito presente, de modo que existem empresas de grande 

porte, como a Vicunha e Tecidos Constâncio Vieira, além de indústrias de pequeno e médio porte, 

produzindo fios, tecelagem, tecido, fibras têxteis, tapeçaria, peças de vestuários, entre outras. 

Outras indústrias presentes são referentes a fabricação de plástico, como a empresa A IPLAN-

Indústria de Plásticos Ltda que tem seus produtos finais os eletrodutos corrugado, mangueira, caixa 

4x2, conduíte e junta de dilatação. 

O município possui em seu cadastro a localização das empresas, CNPJ, tipo de atividade, se 

possui licença ambiental ou não e, quando necessário, se possui licença do IBAMA para exploração 

e extração de algum material. Outro registro mantido sobre as empresas é o Guia Informativo Anual, 

onde cada empresa informa sua situação financeira (estoques, entradas, saídas e outras informações 

necessárias), sendo este documento entregue à secretaria de tributação. 

O município mantém também um sistema de cadastros dos empreendimentos potencialmente 

poluidores, que precisam responder e apresentar toda a documentação de licenças junto ao órgão 

ambiental, à prefeitura e demais entes envolvidos. Porém, não existe qualquer registro junto ao poder 

público a respeito dos insumos e resíduos produzidos pelas indústrias. Sendo assim, até o presente 

momento, não existe levantamento qualitativo e quantitativo, quanto aos resíduos gerados neste 

segmento, nem mesmo algum tipo de controle ou fiscalização por parte do Município. 

Cada indústria é responsável pelo acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final de 

seus resíduos, sejam eles sólidos, semissólidos ou líquidos. Porém, por desenvolverem suas atividades 

no município, utilizando seus bens naturais, sejam eles minerais, animais ou vegetais, este deve 

manter uma fiscalização, a fim de saber se esta disposição está acontecendo de maneira correta ou 

não. 

Por isso, é de responsabilidade do município gerenciar melhor dados do cadastramento, e 

verificar se os dados informados são compatíveis com a realidade daquelas indústrias. Para isso, é 

necessário que o município realize a identificação dos geradores que estão sujeitos a elaboração de 

planos específicos obrigatórios e cobrar que estes planos sejam elaborados, apresentados para o poder 

público municipal e aprovados junto ao órgão ambiental. 

 

6.10. Diagnóstico da Logística Reversa 

 

Outro instrumento da PNRS, lei 12.305/2010, é a Logística Reversa, que é um conjunto de 

ações que tem o objetivo de viabilizar a coleta dos resíduos sólidos das empresas para 
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reaproveitamento, reciclagem ou qualquer outra destinação final mais adequada. A Logística Reversa 

é um 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.  

O objetivo principal da logística reversa é a gestão do material descartado, tornando possível 

o retorno de bens ou materiais constituintes ao ciclo produtivo às indústrias, agregando valor 

econômico, ecológico, legal e de localização ao negócio. As atividades presentes na logística reversa 

abrangem diversas etapas como: coleta, inspeção, separação, compra/venda e devolução, todas 

visando uma recuperação sustentável. 

 O PNRS, ainda define que a logística reversa é de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, de modo que o acondicionamento adequado e 

diferenciado, bem como a disponibilização para coleta ou devolução dos resíduos, é de competência 

dos consumidores/geradores domiciliares, ou seja, dos municípios em geral. Além disso, o artigo 33 

afirma que os fabricantes, comerciantes e distribuidores são obrigados a implementar um sistema de 

logística reversa, mediante o retorno do produto após o uso feito pelo consumidor, independente do 

serviço público de limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos. Os materiais são: 

• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas; 

• Pilhas e baterias; 

• Pneus; 

• Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

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

• Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

Esse instrumento, quando aplicado com eficiência, traz mútuos benefícios, tanto 

economicamente para a empresa, quanto para toda a sociedade em si. Os pontos positivos que podem 

ser vistos são: o incentivo ao reuso, a reciclagem e o tratamento dos resíduos, além do aumento da 

vida útil dos aterros sanitários, por meio do desvio de resíduos que podem ser reinseridos na cadeia 
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produtiva, e ainda compartilha a responsabilidade da gestão de resíduos com o setor público, privado 

e com a própria sociedade. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa passou a 

vigorar em 2014 e deverá estar implantada em todo país até o ano de 2015. Porém, já existem muitas 

indústrias utilizando a logística reversa, em função da política de responsabilidade ambiental que 

possuem. Em Parnamirim, esta realidade não é visualizada, de modo que a educação e 

conscientização da população, a implantação e divulgação de pontos de coletas e o estímulo, por parte 

do poder público, da implantação da logística reversa, são atitudes práticas que devem ser tomadas 

para que o município se adeque à PNRS. 

Atualmente, a prefeitura tem um acordo com empresas privadas, no processo de destinação 

de lâmpadas de uso doméstico, dos tipos: fluorescentes compactas e tubulares; de vapor de mercúrio, 

sódio ou metálico; e luz mista. Essa pareceria foi feita pelo município de Parnamirim com o apoio da 

Fecomércio. As lojas que contribuem com a logística reversa são: 

• Leroy Parnamirim – Rodovia BR 101 S/N – Parnamirim/RN. 

• Lampadinha – Rua Jabuticabeira, nº 71, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 

• Lampadinha – Avenida Piloto Pereira Tim, nº 731, Parque da Exposição, 

Parnamirim/RN. 

Os outros resíduos ainda possuem uma logística pouco significativa, de modo que algumas 

lojas possuem pontos de coleta destes materiais passíveis de logística reversa, mas o consumidor não 

os utiliza por falta de informação e conscientização. 

Sendo assim, sugere-se que se faça uma campanha intensa, atingindo a todos os setores 

envolvidos na logística reversa, a fim de implantar um programa eficaz, para atingir uma 

responsabilidade ambiental adequada e para o município se adequar legalmente. 

 

6.11. Diagnóstico de Grandes Geradores 

 

De acordo com o artigo 141 da Lei 13.478, de 2002, todos os Grandes Geradores de Resíduos 

Sólidos (RGG), ou seja, estabelecimentos comerciais que geram mais de 200 litros de lixo por dia, 

deverão contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos gerados, mantendo via original do contrato à disposição da 

fiscalização. 

Atualmente, nem a prefeitura de Parnamirim e nem a terceirizada têm dados que possam 

afirmar quem são os principais gerados de resíduos, porém de acordo com o Sebrae possui quase 
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21.000 empresa ativas, sendo 80% delas voltados a serviço e comércio. A empresa responsável pela 

coleta deve buscar conhecer quais são os grandes geradores do seu município, principalmente os dos 

resíduos comerciais e domiciliares, para que possa ter um maior controle dos seus dados e regularizar 

qualquer empresa que não esteja de acordo com a Lei 13.478.  
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7. ANÁLISE CRÍTICA DA ATUAL GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Através de visitas técnicas e levantamento de dados junto à prefeitura municipal, aos órgãos 

competentes e às empresas terceirizadas responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos no 

município de Parnamirim, foi possível realizar uma análise crítica da gestão de resíduos sólidos no 

local. 

Inicialmente, foi notado que nenhum dos órgãos realizou um estudo de composição 

gravimétrica, que demonstra a quantidade percentual de cada parte do lixo. Seus resultados ajudam a 

conhecer quais são os materiais mais e menos encontrados, que auxiliam na criação de ideias e metas 

para futuros planejamentos dos resíduos. 

Ao analisar os resíduos comuns, foi observado que as condições de acondicionamento do lixo 

urbano são consideradas inadequadas pelo prestador de serviço. Além disso, não há nenhuma parceria 

com cooperativas, e nem a realização da coleta seletiva.  

A estação de transbordo é um dos pontos fortes das etapas do processo da destinação do 

resíduo domiciliar, pois há um aumento de produtividade do processo e diminuição dos custos, devido 

a quantidade de viagens diminuídas realizadas em direção ao aterro. 

Já nos resíduos referentes a limpeza pública, observou-se que a terceirizada não faz nenhum 

tipo de recolhimento de forma separada para resíduos volumosos, como resíduos da construção civil 

rotineiros, móveis, colchões e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de 

madeira e outros.  

Os resíduos dos serviços de saúde precisam ter seus processos mais bem definidos pela gestão. 

É importante definir com maior clareza quais os pontos de recolhimento desses resíduos, além de 

construir um cronograma baseado na demanda atual, para que os recursos investidos sejam realmente 

dimensionados com a realidade.  

Por fim, os resíduos da construção civil não passam por nenhum processo de coleta seletiva, 

ou associação com cooperativa, o que seria muito válido devido à grande parte dos desses resíduos 

serem recicláveis, sendo inclusive uma fonte de geração de renda quando vendidos a empresas que 

fazem seu processamento para reutilização. 
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