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Resumo
Os resíduos da arborização urbana (oriundos dos serviços de poda e corte de árvores) normalmente são dis-

postos em lixões e/ou aterros sanitários, ocasionando a diminuição de sua vida útil e, muitas vezes, acabam 

por gerar sérios problemas quando não recebem a destinação ambientalmente adequada. A cidade de For-

taleza se destacou representando a segunda capital mais arborizada da região Nordeste. A pesquisa objeti-

vou descrever e analisar o processo de gerenciamento dos resíduos oriundos de serviços de poda urbana na 

cidade de Fortaleza-CE, e  se dividiu em acompanhar o trabalho de uma equipe que executa os serviços poda 

de árvores em Fortaleza; visitar o aterro sanitário que recebe temporariamente os resíduos de poda; e acom-

panhar o processo de fabricação de briquetes – que, por meio de um acordo entre a Prefeitura de Fortaleza e 

a administração da fábrica, utiliza os resíduos oriundos da poda no processo produtivo. O gerenciamento dos 

resíduos da poda urbana mostrou-se bastante eficiente.

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Limpeza urbana. Briquetes.

Abstract
The residues from urban afforestation ( from pruning and tree cutting services) are usually disposed of in dumps 

or landfills, causing their useful life to be shortened and, often, end up causing serious problems when not properly 

used. The city of Fortaleza stood out representing the second most wooded capital of the Nordeste region. The re-

search aimed to describe and analyze the process of waste management from urban pruning services in the city of 

Fortaleza-CE, and was divided into following the work of a team that performs tree pruning services in Fortaleza; 

visit the landfill site that temporarily receives pruning waste; and monitor the briquette manufacturing process - 

which, through an agreement between the City Hall of Fortaleza and the factory management, uses the waste from 

pruning in the production process. The management of waste from urban pruning proved to be quite efficient.
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1 INTRODUÇÃO
Conforme o Art. 13° da Lei Federal 12.305/2010, 

que trata da Política Nacional de Resíduos Sóli-

dos, os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) compre-

endem os resíduos domiciliares (originários de 

atividades domésticas em residências urbanas) 

e os resíduos de limpeza urbana (originários da 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

e outros serviços de limpeza urbana).

Para o Ministério do Meio Ambiente - MMA 

(2009). os resíduos de arborização são aqueles 

provenientes da poda de arborização urbana e 

remoção de árvores públicas e de residentes par-

ticulares, e ainda resíduos vegetais, que incluem 

o material orgânico resultante da manutenção 

de parques e jardins (como grama e materiais 

lenhosos diversos). Estes podem gerar sérios 

problemas quando não são devidamente apro-

veitados e são descartados em locais impróprios 

como aterros sanitários e lixões (BRASIL, 2009).

O município de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceará, destacou-se representando a segunda 

capital mais arborizada da região Nordeste (DIÁ-

RIO DO NORDESTE, 2012). Conforme a Prefeitura 

de Fortaleza (2019), no ano de 2018 foram rea-

lizados mais de 15 mil serviços de poda, corte e 

recolhimento de árvores na cidade.

Para Fernandes et al. (2018), o envio de resíduos 

originários da poda de árvore para lixões ou ater-

ros sanitários é considerado um passivo ambien-

tal, pois é um material que demora a se decom-

por e ocupa bastante espaço, além de diminuir a 

vida útil do aterro.

Todavia, esses resíduos podem ter um outro fim 

que não sejam aterros sanitários ou lixões. Para 

Vale (2016), esse material produz uma quanti-

dade substancial de energia, pois globalmente 

estão neles contidas várias toneladas de bio-

massa, que podem ser subaproveitadas do pon-

to de  vista das suas potencialidades para valo-

rização energética.

De acordo com Amorim et al. (2015), uma forma 

de utilização dos resíduos de poda e/ou corte 

das árvores seria transformá-los em biocom-

bustíveis sólidos, por meio da briquetagem. Essa 

técnica consiste no aproveitamento de resíduos 

orgânicos, dos mais variados tipos, e o conse-

quente processamento destes. Um produto que 

não agride o meio ambiente, não necessita de 

processos complexos de fabricação e que pode 

substituir outras formas de energias, como o car-

vão mineral e a lenha (PANCIERI, 2009).

Este trabalho reveste-se de grande importância 

no que se refere à reciclagem de materiais resul-

tantes da poda urbana, e, consequentemente, na 

gestão de resíduos sólidos urbanos, por se tratar 

da produção de briquetes como uma das alter-

nativas energéticas, além de ser muito atrativa e 

com grande potencial de aceitação de mercado.

A pesquisa tem como objetivo descrever e ana-

lisar o processo de gerenciamento dos resíduos 

oriundos do serviço de poda urbana na cidade de 

Fortaleza-Ceará.

2 METODOLOGIA  
2.1 Área Estudada 

A cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ce-

ará, conforme o IBGE (2017), apresenta uma 

área de 314,93 km2, com 2.452.185 habitantes e  

densidade demográfica de 7.786,44 hab/km2 

(IBGE, 2010).

Os órgãos pertencentes à Prefeitura Municipal 

de Fortaleza (PMF) com responsabilidade dire-

ta e/ou indireta em relação à poda urbana e ao 

corte de árvores em Fortaleza são a Secretaria 

Municipal da Conservação e Serviços Públicos 

(SCSP), a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo 

de Fortaleza (UrbFor) e a Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA).
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De acordo com o IGBE (2010), a arborização de 

vias públicas de Fortaleza corresponde a 74,8%, 

ocupando a posição 157° dos 184 municípios ce-

arenses. Conforme a PMF (2014), a cidade con-

ta  com mais de 90 mil árvores. No ano de 2018 

foram realizados um total de 15.282 serviços de 

manutenção arbórea distribuídos da seguinte 

forma: poda (13.912); corte (971) e recolhimento  

de árvores caídas (399).

A cidade de Fortaleza conta com três canais para 

solicitação de poda e corte de árvores; são eles: as 

Secretarias Executivas Regionais, Central 156 ou 

ainda pelo Programa Fala Fortaleza. Todos os pe-

didos são contabilizados e enviados pela UrbFor 

para a Athos Construções (empresa terceirizada 

que presta serviços para a Prefeitura de Fortaleza).

2.2 Trabalho de Campo

A pesquisa foi realizada em três etapas, a saber: a 

primeira etapa envolveu o acompanhamento de 

uma equipe que presta serviços (de poda e corte 

de árvores) para a Prefeitura Municipal de Forta-

leza, no mês de fevereiro de 2019. Após a solici-

tação de corte e constatação do risco de aciden-

te com três árvores, a equipe realizou o corte das 

mesmas, localizadas na Rua Meton de Alencar com  

Rua Senador Pompeu, Centro de Fortaleza-CE, 

conforme Fig. 1.

Paiva BKV, Silva AC, Rocha Filho GN, Carvalho RLT

Na segunda etapa, realizou-se visita técnica ao 

Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia 

(ASMOC), que recebe temporariamente os resíduos 

resultantes dos serviços de poda e corte de  árvore.

A terceira etapa consistiu em conhecer o proces-

so de fabricação de briquetes, produzidos a par-

tir dos resíduos provenientes da poda de árvores 

que, ao chegarem no ASMOC, são encaminhados 

para uma fábrica, situada no Estado do Ceará.

A Fig. 2 ilustra os processos envolvidos nas três 

etapas da pesquisa, que vão desde o acompa-

nhamento da poda na rua, transformação da 

matéria-prima em novos produtos (briquetes), 

até a  distribuição ao consumidor final.

 
Figura 1 - Localização das árvores cortadas

Fonte: Google Maps (2020).
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Figura 2 - Fluxograma do acompanhamento da poda à distribuição do produto final
Fonte: Elaborado pelos autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o acompanhamento de um dia de trabalho 

de uma  das dez equipes  que realizam os serviços 

de poda e corte de árvores para a PMF, foi conta-

bilizada a geração de 3,8 toneladas de resíduos 

de poda. Na Fig. 3 é possível visualizar um dos 

cenários do acompanhamento desses serviços 

executados em Fortaleza-CE.

 
Figura 3 - Execução do corte de árvores (Fortaleza/CE)

Fonte: Autores (2019).

Geralmente, todo o resíduo gerado após a etapa 

de corte das árvores é encaminhado ao ASMOC. 

A quantidade de resíduos disposta no aterro 

sanitário é controlada por meio do processo de 

pesagem eletrônica dos caminhões na cabine de 

controle existente na portaria. Na Fig. 4, parte 

desse processo pode ser observado, com desta-

que para o veículo estacionado sobre a balança 

eletrônica, o resultado da pesagem e o compro-

vante da pesagem (ticket eletrônico).
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Na área do aterro sanitário, os resíduos prove-

nientes da poda urbana são depositados separa-

damente dos demais e uma equipe com máqui-

nas forrageiras e picadores faz a trituração dos 

mesmos. Após serem triturados, os resíduos são 

encaminhados em contêineres para uma fábrica 

de briquetes (que está localizada no Estado do 

Ceará). Existe um acordo entre a PMF e a fábrica 

de briquetes, que recebe os resíduos e os intro-

duz no processo produtivo.

A valorização desses resíduos por parte do po-

der público e da iniciativa privada traz benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, sendo consi-

derada por alguns autores como um avanço na 

promoção da produção mais limpa (VALE, 2016).

Semelhante ao acordo estabelecido entre a PMF e 

a empresa de briquetes, Vale (2016) descreve um 

caso bem-sucedido que consiste em uma parceria 

firmada entre a Prefeitura de Presidente Pruden-

te-SP e uma produtora de briquetes, que mantém 

sua produção a partir de podas de árvores oriun-

das dos serviços prestados pela prefeitura. Por 

mês, a Prefeitura contribui com aproximadamente 

50 toneladas de poda para o processo produtivo 

da fábrica. O autor estima ainda que a cada tone-

lada de briquete é evitado o corte de 6 a 9 árvores.

Rocha et al. (2015) ressaltam que os compostos 

derivados dos resíduos de poda urbana possuem 

grande valor ambiental, porém essa técnica ain-

da é pouco explorada no Brasil. Em outra pesqui-

sa sobre o aproveitamento de resíduos florestais 

para confecção de briquetes, Vale (2016) afirma 

que os resíduos da arborização permitem produ-

zir uma quantidade substancial de energia, pois 

globalmente estão neles contidas várias tonela-

das de biomassa. Quando não são reutilizados de 

forma efetiva, representam uma enorme perda 

de recursos.

Na fábrica de briquetes, a composição dos prin-

cipais resíduos que entram no processo produ-

tivo  são: material de serraria e resíduos da poda 

de Fortaleza. O processo de fabricação dos bri-

quetes consiste nas seguintes etapas: tritura-

ção, picagem e moagem; processo de secagem, 

onde o material é exposto à temperatura solar 

e, com a ajuda de um secador rotativo, utilizado 

principalmente em períodos chuvosos; brique-

tagem (compactadora) à alta temperatura; e o 

empacotamento. As Fig. 5, 6, 7 e 8 ilustram os 

processos realizados na fábrica para a produção 

dos briquetes.

 
Figura 4 - Detalhes do processo de pesagem da poda no ASMOC

Fonte: Autores (2019).
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Figura 5 - Resíduos triturados
Fonte: Autores (2020).

 
Figura 6 - Secador rotativo (redução da umidade)

Fonte: Autores (2020).

 
Figura 7 - Briquetadeira

Fonte: Autores (2020).

 
Figura 8 - Briquetes

Fonte: Autores (2020).

A fábrica produz mensalmente cerca de 700 to-

neladas de briquetes. O objetivo da fabricação de 

briquetes é atender estabelecimentos e indús-

trias que possuam fornalhas, fornos e caldeiras, 

visando substituir o uso da lenha e gerar ener-

gia. Seu formato cilíndrico padronizado reúne 

uma alta densidade de resíduos prensada, sem a 

adição de produtos químicos ou componentes, e 

possui alto poder calorífico. Os briquetes contri-

buem para o controle do desmatamento e da po-

luição, já que uma grande quantidade de resíduo 

que seria descartado pode ser aproveitada.

Conforme Quirino (1991), o briquete é uma opção 

mais sustentável e com qualidades que devem 

substituir a lenha, considerando que sua produção 

se baseia em compactar resíduos ligno-celulósi-

cos (pó de serra, maravalhas, casca de arroz, palha 

de milho, sabugo, bagaço de cana etc.).

Zago et al. (2010) citam algumas vantagens do 

uso de briquetes: i) alto poder calorífico; ii) pro-

duto de material reciclado e ecológico; iii) menor 

custo; iv) maior higiene e melhor aparência, ideal 

para indústria alimentícia; v) formato cilíndrico 

facilita o transporte, manipulação e armazena-

mento; vi) maior densidade.
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As atividades da poda urbana realizadas em For-

taleza seguem uma demanda de solicitações re-

passadas pela UrbFor para a empresa terceirizada 

que executa os serviços. De acordo com os dados 

fornecidos pelo referido órgão durante a pesqui-

sa, é possível observar, na Tabela 1, o quantitati-

vo em toneladas, referente aos serviços de poda 

realizados na cidade durante os meses de janeiro 

a dezembro de 2019.

Tabela 1 - Quantitativo de pesagem dos resíduos da 
poda urbana

Período (2019) Pesagem (ton)

Janeiro 313,37

Fevereiro 294,80

Março 225,49

Abril 307,09

Maio 285,37

Junho 249,68

Julho 291,29

Agosto 290,55

Setembro 242,28

Outubro 254,66

Novembro 242,00

Dezembro 234,65

Total: 3.231,23

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os dados acima foram fornecidos pela UrbFor e, 

ao todo, foram contabilizadas pouco mais de 3 

mil toneladas de resíduos de poda nos meses de 

janeiro a dezembro de 2019. A poda é realizada 

para correção, manutenção, limpeza, tratamen-

to de parasitas e desobstrução de sinalização de 

trânsito. Já o corte ocorre somente quando há 

risco de acidentes ou alguma edificação a ser 

construída no local.

Um estudo realizado por Cortez (2011) identificou 

a quantidade e destinação de resíduos de poda 

urbana gerados em outros estados, a saber: em 

Goiânia-GO foi contabilizado um total de 40.000 

t/ano de resíduos enviados para o aterro sanitário, 

porém sem programa ou iniciativa de reutilização; 

em Aracaju-SE, um total de 1.778,06 t/ano, com 

os resíduos depositados no aterro e sem iniciativa 

de reutilização; em Natal-RN, aproximadamente 

80 t/dia foram enviadas para o aterro sanitário, no 

entanto, a maior parte dos resíduos seguiu para 

as associações de catadores, que retiravam a le-

nha para comercialização; e em São Bernardo do 

Campo-SP foi gerado um total de 2.640 m³/ano, 

triturados e utilizados em praças, parques e hor-

tas comunitárias, após sua decomposição.

Conforme Vale (2016), os resíduos de poda urba-

na, quando reutilizados, colaboram para a redu-

ção do desmatamento de florestas nativas para 

fins energéticos (se forem usados para substituir 

lenha de desmatamento, por exemplo), além de 

apresentarem aspectos benéficos nos quesitos 

econômico, ambiental e técnico.

A utilização dos resíduos de poda como fonte de 

energia pode influenciar de maneira significativa 

na redução da importação de resíduos fósseis, na 

captação de recursos internacionais (em virtude 

da possível venda de Certificados de Emissão de 

Carbono), além de beneficiar o sistema elétrico  

com geração descentralizada a custos competi-

tivos (CORTEZ, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que os resíduos oriundos dos ser-

viços de poda e corte de árvores na cidade de 

Fortaleza-CE passam pelo aterro sanitário, po-

rém, são encaminhados para uma fábrica de bri-

quetes (localizada no Estado do Ceará), onde são 

incorporados no processo produtivo.

O potencial de resíduos gerados a partir da poda 

urbana em Fortaleza apresenta significativa im-

portância, visto que resulta em mais de 3 mil to-

neladas/ano.

A parceria firmada entre a Prefeitura Municipal 

de Fortaleza e a empresa de briquetes apresen-

ta-se como uma alternativa positiva, promoven-

do a reutilização de resíduos, conforme prevê a 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 

12.305/2010).

O gerenciamento desses resíduos mostrou-se 

bastante eficiente, contribuindo para a diminui-

ção de custos para o município, o não compro-

metimento de grandes áreas para disposição e a 

redução da poluição e degradação.
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