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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de orientar o cidadão /usuário
quanto aos principais canais de atendimento prestados pela Companhia de
Serviços Urbanos de Natal, seus horários de funcionamentos, critérios e
prazos de atendimento.
Tendo em vista a complexidade e particularidade da prestação dos serviços de
limpeza pública é impossível considerar todas as possibilidades e as
necessidades dos cidadãos em termos de serviços. Essa cartilha é um
instrumento para orientar o cidadão, a fim de que possamos atendê-los de
forma mais eficaz, informando-lhes sobre o status da sua solicitação.
Por fim, é importante destacar que a Urbana vem investindo em
importantes projetos e ações. No que se refere ao atendimento ao cidadão, a
ouvidoria foi criada com o objetivo de contribuir para a melhoria da
eficiência no atendimento à população, por meio dos canais virtuais e de
autoatendimento à partir do estímulo da participação da sociedade, a
interação entre a companhia e o cidadão representando um efetivo
funcionamento de gestão e de controle social, voltado ao aperfeiçoamento da
qualidade e eficácia dos serviços, uma vez que o cidadão poderá recorrer
quando um serviço não foi concluído, quando uma solicitação estiver
atrasada ou mesmo quando perceber alguma irregularidade que deva
denunciar, como também, sugerir melhoria nos serviços e elogiar a
Companhia quando achar conveniente.
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CANAIS DE ATENDIMENTO
Existem várias formas de entrar em contato com a URBANA de acordo

com as os recursos disponíveis, por meio dos seguintes canais:

ATENDIMENTO

PRESENCIAL:

prestados

na

Sede

da

URBANA,

atualmente o serviço está disponível para atendimento ao público,

recebendo solicitações para retirada de entulho e poda, recolhimento de
animal morto, limpeza de feiras, recolhimento de pneus e limpeza de
pontos de lixo; Os endereços podem ser encontrados no site da Prefeitura

do Natal ou neste documento. O cidadão/ usuário poderá deixar Ofícios e
solicitações no setor do protocolo da URBANA.

Fonte: URBANA 2016.



TELE -

ATENDIMENTO: serviço gratuito com funcionamento de 12

horas por dia, de 06h00min às 18h00min de segunda a sexta-feira.

O número de acesso à central Alô Limpeza/SAP é o prefixo: 3232 -

9999/8796 ou 8743. Por meio do serviço de coleta especial oferecido
pela Urbana.
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Como também pelo 3232-8790 número do nosso ponto de Apoio no
Ginásio Nélio Dias, este funciona 6 horas diárias, de 07h00min às
13h00min de segunda a sexta -feira.

Fonte: Blog sou Mirantes 2020



ENDEREÇO:
59020-030.



VIRTUAL:

Av. Guararapes, s/n - Portão 03 - Lagoa Azul, Natal - RN,
através

dos

sap.urbana@natal.rn.gov.br,

e-mails

urbana@natal.rn.gov.br

e

estes endereços eletrônicos ficam

disponibilizados no site da Prefeitura do Natal. O cidadão recebe

posteriormente um número de protocolo com o qual pode acompanhar
sua solicitação.
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OUVIDORIA
O QUE É OUVIDORIA?
A ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão/usuários e a
companhia.
A Ouvidoria URBANA trata de questões que não foram resolvidas por meio

de canais regulares no atendimento de segunda instância: atendimento
presencial, e-mail e telefone. Neste caso, será necessário um número de
registro de atendimento ou ordem de serviço.

Todos que desejarem procurar a nossa ouvidoria serão bem-vindos e suas
manifestações

serão

registradas,

analisadas

e

encaminhadas

aos

departamentos que compõem a empresa, por fim os cidadãos/usuários
serão notificados da resolução final.

O QUE SE REGISTRA NA OUVIDORIA?
CRÍTICA – Manifestação de revisão ou censura das ações, procedimentos
ou posições assumidas pela empresa, funcionários ou terceirizados.

ELOGIO – Demonstração de reconhecimento ou satisfação com o serviço
oferecido ou atendimento recebido.
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DENÚNCIA – Prática de divulgação de comportamentos ilegais e sua

solução depende da atuação dos setores de investigação competente. As
denúncias referentes a prestação de serviços e ao cidadão/usuário serão

encaminhadas aos setores e encarregados responsáveis pela resolução da
demanda. No caso de descumprimento ao “Código de Ética da Empresa”

serão redirecionadas, analisadas e encaminhadas à Comissão Permanente

de Inquérito Administrativo (CPIA). Denúncias anônimas serão tratadas
como "comunicação" e seguirão o mesmo procedimento, porém o autor não
poderá dar seguimento. (Lei nº 13.460/2017).

SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO – São esclarecimentos ou

orientações sobre os serviços prestados pela empresa. Os pedidos de

informações sobre assuntos administrativos, processuais e outros

estipulados na Lei de Divulgação de Informações serão encaminhados
diretamente ao consultor jurídico ou ao Presidente da Urbana e serão

objeto de trâmites específicos, com prazos diferenciados e com os recursos
estabelecidos pela Lei nº 12.527/2011.

RECLAMAÇÃO – Expressão de insatisfação referente ao serviço público
prestado.

SUGESTÃO – Recomendações/ideias ou propostas de melhoria das
políticas e serviços prestados pela Companhia.
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ATENDIMENTO OUVIDORIA
A

Ouvidoria

da

CIDADÃO/USUÁRIO:

Urbana

possui

vários

canais

de

acesso



E-MAIL: ouvidoria.urbana@natal.rn.gov.br



VIRTUAL: https://www2.natal.rn.gov.br/falanatal



APLICATIVO DE CELULAR: Fala Natal



TELEFONE: (84) 3232-8774



PRESENCIAL:

ao

Nesta modalidade, a ouvidoria da URBANA dispõe do

serviço de atendimento programado, cujo agendamento pode ser
realizado através do telefone acima citado.



ENDEREÇO: Avenida Dr. Mário Negócio, 2389 - Quintas - Natal/RN - CEP:
59.040-000.



HORÁRIO

DE FUNCIONAMENTO: de segunda-feira a sexta-feira

das 7h00min às 13h00min.

 QUAL O PRAZO DE RESPOSTA DA OUVIDORIA?
São 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante
justificativa. (Artigo 16 da Lei nº 13.460/2017).
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A URBANA trabalha basicamente com a limpeza pública do município de
Natal, serviço complexo que precisa de colaboração do cidadão/usuário, no

que tange a conscientização do lugar correto para descarte do seu lixo.
Então cidadãos/usuários iremos dar 10 dicas de como utilizar os serviços
desta Companhia da melhor forma possível, aproveitando todas as
vantagens de um sistema público de limpeza.

1 -

Primeiramente, é preciso separar em casa o lixo seco (resíduos

recicláveis, como por exemplo: papel, papelão, plástico e etc.) do lixo
molhado. Sempre utilize sacos biodegradáveis, mas não o encha
completamente para garantir que este seja fechado de forma definitiva e

ficar atento aos dias de coleta feita nas ruas, pois os coletores sempre
acompanham o calendário e passam horas antes nas vias programadas.

2-

Entre os recicláveis, estão as garrafas PET. Separe-as, lave e retire os

resíduos restantes do produto anterior e, caso tenha, descarte a embalagem
separada da tampa, a reciclagem delas reduz o volume de lixo, gera
emprego e renda para trabalhadores autônomos e cooperativas.

3 - Outro item reciclável é a latinha. Uma latinha de alumínio feita a partir

de minério virgem gasta 20 vezes mais energia elétrica para ser produzida
do que uma latinha feita de alumínio reciclado. Reciclar as latinhas, além de

gerar emprego e renda, evita a extração de mais minério e economiza
energia.
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Fonte: Blog Whitening Multiserviços

4 - Diminuir o tamanho das garrafas PET e de latinhas, amassando-as com
as mãos ou pisando em cima delas de forma segura, também auxiliar o

processo de reciclagem. É preciso ainda fechar as garrafas com a tampa
após amassada.

5 - Sempre que fizer compras, leve a própria sacola. Ela diminui o uso de

sacolas plásticas. O plástico, se descartado de forma incorreta, pode levar
até 100 anos para se decompor na natureza. Se a sacola pessoal não for
suficiente, opte por adquirir sacolas plásticas recicladas.

6-

Óleo de cozinha usado também é reciclável. Algumas pessoas, ou

entidades, transformam o óleo em sabão. Uma única lata de 1 litro de óleo

usado, despejada na pia, além de entupir o encanamento, pode contaminar
até 18 mil litros d’água, quase dois caminhões pipa.
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7 -

Para descarte de vidro quebrado ou outro tipo de material que

apresente risco à saúde dos coletores, embale-os de maneira segura e

identifique-os. Manter os resíduos separados facilita o recolhimento por
parte dos garis e preserva aqueles embalados para descarte.

Fonte: Blog da Direcional

8 - O papel é um dos itens mais volumosos no lixo doméstico. Separa-los,

rasgá-los em pedaços e empilhar, além de diminuir o volume, ajuda na hora
da coleta de materiais (coleta seletiva) enviar para reciclagem.

9 -

Baterias de telefones celulares geram lixo tóxico. Descarte este

material do lixo de sua casa, entregue as baterias velhas em lojas de
eletrônicos. Logística reversa: Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº
12.305.

10 -

Se não tiver coleta seletiva na sua rua, você pode entregar seu

material reciclável no ecopontos mais próximo da sua residência, ou em
locais específicos de recebimento desse tipo de resíduo, como por exemplo:
comércios participantes do programa.

11 | P á g i n a

UMA OPÇÃO DE DESCARTE INTELIGENTE
O descarte do material reciclável, especial com entulhos e podas e resíduos
de construção civil, pode ser efetivado em algum dos três pontos de

Entregas Voluntárias (Ecopontos) que atualmente a Prefeitura mantém em
nosso município, os Ecopontos foram criados pela Companhia de Serviços
Urbanos de Natal, para recebimento de pequenos volumes e estão
localizados nas Zonas Leste, Sul e Norte, conforme abaixo:

 ZONA LESTE - Rua Mermoz, s/n, Viaduto do Baldo, Cidade Alta Natal|RN - CEP: 59025-250.

 ZONA NORTE - Avenida da Seringueiras, s/n, Nossa

Senhora da

Apresentação, Conjunto Parque dos Coqueiros - Natal|RN - CEP: 59.114500.

 ZONA SUL - Avenida praia de Muriú, s/n, Ponta Negra, Natal|RN - CEP:
59.092-390.

Fonte: URBANA,2020.
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SERVIÇOS PRESTADOS
Ao longo de sua trajetória à URBANA sempre cumpriu com sua atividade

fim que é a limpeza pública da Cidade do Natal, vem acompanhando um
processo de crescimento natural de sua área urbana e consequentemente o
crescimento populacional e de seus serviços. (URBANA,2020)

O Município de Natal possui uma área de 170,298 Km², com quatro regiões
administrativas, Norte, Sul, Leste e Oeste, e um universo de 36 bairros,
correspondendo a uma população atual residente de 890.480 habitantes,

além da população turística e flutuante, essa advinda dos Municípios da
Grande Natal. No ano de 2020 a coleta de resíduos, chegou a um total médio

de 428.622 tonelada/ano, advindos de diferente fontes de produção, dos
quais 279.960, correspondem aos resíduos domiciliares, 137.977 aos
resíduos de entulho e resíduos de construção civil, 6.735 de resíduos de
podação e 3.929 de materiais recicláveis. (URBANA,2020)

Atualmente para desenvolver os serviços de limpeza pública no Município

de Natal, conta-se com um quadro atual de 924 (novecentos e vinte e quatro)
funcionários, pertencentes ao quadro da Urbana e 595 pessoas de empresas
prestadoras de serviços, e concessionária, perfazendo um total de 1.519
pessoas envolvidas na limpeza pública da cidade. (URBANA,2020)

A Empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A realiza as atividades de coleta
domiciliar, entulhos e podas, nas quatro regiões administrativas e a ZELO

RECURSOS HUMANOS EIRELI – ME que é responsável pelo serviços de varrição,
capinação e pintura de meio fio, limpeza e manutenção de logradouros nas

Regiões Sul, Leste, e Oeste, uma vez que a Zona Norte é de exclusividade das
turmas da Urbana.
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RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 COLETA DOMICILIAR
Realizada pela empresa terceirizada MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, com
veículos coletores compactadores (imagens 01 e 02) e garis, recolhe
resíduos sólidos domiciliares, nas ruas em que não são possíveis realizar o

serviço por meio de veículos coletores compactadores, por serem áreas de

difícil acesso, são utilizados mini basculantes (imagem 03), tratores com
reboque (imagem 04) e equipes de garis que acessam estes locais e levam
os resíduos para o logradouro mais próximo onde existe acesso veicular do
veículo coletor. (URBANA,2020.)

Imagem 01 – Fonte: URBANA, 2020.

Imagem 03 – Fonte: URBANA, 2020.

Imagem 02 – Fonte: URBANA, 2020.

Imagem 04 – Fonte: URBANA, 2020.
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 MAPA DE SETORIZAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR

(FONTE: MARQUISE ENGENHARIA AMBIENTAL)

SETOR
AZUL
AMARELO
VERDE
MARROM
ROSEO

FREQUÊNCIA COLETA
2ª-4ª-6ª
2ª-4ª-6ª
3ª-5ª-SÁBADO
3ª-5ª-SÁBADO
DIÁRIO

TURNO
DIURNO
NOTURNO
DIURNO
NOTURNO
NOTURNO
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Em relação ao descarte para a coleta seletiva ou de resíduo comum, o artigo

17 da Lei nº 4.748 de 30/04/1996 do Código de Limpeza Pública do

Município de Natal, que abrange a Organização do Sistema de Limpeza
Urbana do Município de Natal, determina que a disposição na calçada, no

período diurno, deve ser feita com antecedência máxima de duas horas

antes do horário previsto para a coleta. Já no período noturno, os resíduos
devem ser descartados somente após as 18h30min.

 RECOLHIMENTO DE PODAS

Nossa Companhia presta este serviço através das empresas terceirizadas, a

coleta de resíduos de podação é realizada nas quatro regiões
administrativas em caminhões carrocerias de 7m³ (imagem 05) e de
poliguindaste

nos

ecopontos.

Estes

serviços

são

disponibilizados

diariamente, sendo sua frequência realizada de acordo com a necessidade

de cada local. No entanto, a coleta desses resíduos não compete ao

Município, sendo de inteira responsabilidade do gerador, porém, mais uma

vez, em virtude da grande quantidade descartada indevidamente em vias

públicas o Município por meio da Urbana, sente-se na obrigação de efetuar
o seu recolhimento. Outro ponto a destacar é que existe um veículo locado
pela Urbana, tipo Munck (imagem 06), que realiza a coleta de troncos de
árvore

e

material

(URBANA,2020)

pesado

Caminhões

Imagem 05 - Fonte: URBANA

nas

quatro

Regiões

Administrativas.

Munck

Imagem 06 - Fonte: URBANA
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 RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
A coleta dos resíduos de entulho e de construção civil, são executadas
diariamente nas quatro regiões administrativas pela empresa terceirizada

Marquise Serviços Ambientais S/A. Para tanto, se utiliza uma frota

composta por caçambas basculantes de 6 m³, para a coleta manual (imagem
07), caçambas de 12m³, para a coleta mecanizada, esta, com auxílio de
enchedeiras (imagem 08) e caminhões poliguindastes (imagens 09 e 10),
esses últimos, recolhem os resíduos nos ecopontos.

Apesar de não ser de competência do Município a realização deste tipo de

serviço, pois a responsabilidade é do gerador, se faz necessária à sua coleta

em virtude de que, em sua maior parte, os resíduos são depositados pela
população em áreas públicas, ruas e avenidas da Cidade (imagens 11 e 12),

provocando um dano ambiental e pondo em risco a saúde da população,
uma vez que tais locais, normalmente, viram pontos de descarte indevidos,

agravando o problema de saúde pública, inclusive com a presença de

resíduos domiciliares, provocando além de uma poluição visual, um
problema de saúde pública. (URBANA,2020).
Coleta Manual

Imagem 07 – Manual /Fonte: URBANA

Coleta Mecanizada – Enchedeira

Imagem 08 – Fonte: URBANA
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Coleta com poliguindastes

Imagem 09 – Poliguindaste/ Fonte: URBANA

Ponto de lixo

Imagem 11 – Ponto de Lixo/ Fonte: URBANA

Coleta com poliguindastes

Imagem 10 – Fonte: URBANA

Ponto de lixo

Imagem 12 – Ponto de Lixo/ Fonte: URBANA

 COLETA ESPECIAL
Uma opção de coleta feita pela Urbana para serviço de recolhimento de

resíduos especiais inertes tais como: metralha, entulho, areia, podação e

restos de móveis, custando um valor subsidiado de RS 80,00, por cada
carrada de 6m³ no veículo do tipo caçamba basculante e 7m³ no veículo do
tipo caminhão carroceria, solicitado através do Alô Limpeza 3232-9999.

No entanto, é ofertado pelo Município, apesar de não ser obrigatório, mas
tem o condão de evitar descarrego inadequado, como também, facilitar sua

solicitação em um valor de custo social compatível, principalmente com os
cidadãos de baixa renda, considerando que tal serviço contratado tem uma
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destinação nos moldes ambientais corretos, evitando dessa forma descartes
em vias públicas. (URBANA,2021)

Para a concretização desses serviços, o requisitante informa o tipo de

resíduo, o local, que, após a cubagem efetuada pela Encarregada
Responsável, gera-se o boleto para pagamento e posteriormente a este

procedimento, é efetuada o agendamento da referida coleta. (URBANA,2021)
NORMAS E PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO

 Serviço EXCLUSIVO para pessoa física, ou seja, pessoa jurídica e/ou

pontos comerciais não são autorizados, portanto, aos condomínios (área
em comum) não é permitido.

 O material deve estar na calçada para a realização da cubagem e
recolhimento do material, temos permissão para recolhimento de 1
(uma) carrada por semana em cada endereço e não é permitido cubar
ou recolher dentro do imóvel.

 O recolhimento de material que necessite de máquinas e de caçamba de
12m³ só será realizado com a autorização da Diretoria.

 O recolhimento do material é realizado pelas empresas terceirizadas
que prestam serviço a URBANA.
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 Não coletamos GESSO em hipótese alguma, portanto, caso haja esse

tipo de material misturado, esse ficará no local para que o contribuinte

dê o destino adequado com as empresas que recolhem esse tipo de
resíduo.

 O prazo para a realização da cubagem é de 3 dias úteis, mas, diante da
Pandemia do Covid-19, essa cubagem está sendo realizada por meio de

envio de fotos do material para o WhatsApp da Urbana que é

EXCLUSIVO para o serviço de Coleta Especial, as solicitações são feitas
pelo Alô Limpeza.

 A partir do dia do recebimento do comprovante de pagamento no
WhatsApp,

o

prazo

para

recolhimento

do

material

é

de

aproximadamente 5 a 10 dias úteis, mas devido a Pandemia do Covid-19

esse prazo pode ser maior. (Fonte: Virgínia Carla - Encarregada da
coleta especial)

 VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO - TURMAS DE FRENTE DE TRABALHO

Os serviços de limpeza correspondente a capinação e roçagem se constitui
na remoção total (capina) ou parcial (roçagem) de ervas daninhas e

vegetação indesejáveis nas áreas verdes, resultando em um aspecto regular
e uniforme da vegetação. A varrição manual de sarjetas, ruas, avenidas e

praias são de fundamental importância incluindo a pintura de meio-fio que

é um serviço complementar ao serviço de limpeza urbana e é feita após a
varrição e limpeza geral para dar um melhor acabamento ao serviço de
limpeza pública e sinalização da via. (URBANA,2020).
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São ao todo dez turmas de frente de trabalho da URBANA que atendem toda

Zona Norte com exclusividade, e mais garis terceirizados que atendem as
zonas Leste, Oeste e Sul, divididos em turmas com seus respectivos

encarregados, é feita uma programação anual para mutirões de capinação,

varrição, limpeza e pintura de meios fios nos bairros da cidade, esse serviço
é solicitado através de ofícios ou e-mails.

Essas atividades acima descritas são executadas manualmente, pela Urbana,

nas quatro regiões administrativas (imagens 13 a 16), diariamente, com
99 garis de seu quadro de pessoal por meio de turmas fixas e volantes, além

das empresas terceirizadas, nas Regiões Sul e Leste com apoio de 100 garis
e Região Oeste 20 garis, seguindo o planejamento de roteiros pré-

estabelecidos pela Companhia. A URBANA é responsável pela execução dos
serviços dos trechos noturnos que são aqueles localizados nas principais
zonas comerciais da Cidade, ou sejam: Cidade Alta (Centro), Alecrim e

Ribeira. Ademais, nesse turno, executa também a limpeza das áreas
circunvizinhas aos seguintes Shopping: Midway Mall, Natal Shopping e Via
Direta. As empresas terceirizadas também executam o serviço de acordo
com as áreas de sua atuação, diariamente e nos turnos matutino e
vespertino. (URBANA,2020).
Serviço de Capinação

Serviço de Varrição de Praia

Imagem 13 – Fonte URBANA

Imagem 14 – Fonte URBANA
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Serviço de Pintura de meio fio

Serviço de Varrição

Imagem 15 – Fonte URBANA

Imagem 16 – Fonte URBANA

 DRENAGEM
Num sistema de drenagem a água da chuva que cai nas ruas, calçadas e
telhados escorrem para as sarjetas que levam a água para as bocas de lobo e

a partir desse ponto a água segue por galerias até o canal ou rio. A limpeza
desse sistema se faz necessário em virtude da grande quantidade de lixo

que são depositados irregularmente em vias públicas e, que carreiam para o

sistema em tela, provocando obstrução e alagamento de ruas e avenidas em
épocas de chuva, bem como o entupimento com areia, além do crescimento

da vegetação nas sarjetas e canais dificultando o escoamento natural da
água. (URBANA,2020)

A equipe de drenagem da URBANA, atende as quatro regiões

administrativas sendo composta por 29 garis e 4 encarregados, organizados
em duas turmas responsáveis por limpeza de galerias e, uma turma
exclusiva para limpeza das lagoas. Esse serviço engloba limpeza de galerias,

boca de lobo, poço de visita, calhas (imagens 17, 18 e 19), capinação e
limpeza das lagoas (imagens 20, 21, 22 e 23), em sua parte externa,
totalizando a quantidade de 72 (setenta e duas) lagoas. (URBANA,2020).
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A prestação de serviços oscila de acordo com as ordens de serviços, que são
emitidas diariamente e em períodos de chuva as demandas duplicam.
Limpeza do Sistema de Drenagem

Imagem 17 – Fonte: URBANA

Imagem 18 – Fonte: URBANA

Imagem 19 – Fonte: URBANA

Limpeza de Lagoas

Imagem 20 – Fonte: URBANA

Imagem 22 – Fonte: URBANA, 2021

Imagem 21 – Fonte: URBANA

Imagem 23 – Fonte: URBANA, 2021.
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 LIMPEZA DE FEIRAS
A Urbana executa a limpeza e lavagem das 20 feiras livres nas quatro

regiões administrativas com uma equipe de 14 (doze) garis e 02 (dois)
encarregados de seu quadro, atendendo 11 feiras da Região Norte e a Feira

da Cidade da Esperança na Região Oeste (imagens 24, 25, 26). As outras 09
feiras das Regiões Leste e Sul, são atendidas pela EMPRESA MARQUISE

SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A. A equipe da Urbana procede com a varrição e

lavagem do espaço utilizado. Os resíduos resultantes da varrição, são
colocados

em

caixas

estacionárias

disponibilizadas

no

local

e

posteriormente são recolhidos pela Urbana por meio de um caminhão

poliguindastes. No entanto, esses serviços não são de total competência do
Município, conforme a Lei Municipal nº 4748/96, em seus artigos 44, 45 e
46, descritos abaixo:

Art. 44 – Nas feiras-livres instaladas nas vias e logradouros públicos os
feirantes são obrigados a manter varridas e limpas as áreas de
localização de suas barracas e as áreas de circulação adjacentes,
inclusive as faixas limitadas com alinhamento dos imóveis ou
muros divisórios.
Art. 45 – Imediatamente após o encerramento de suas atividades
diárias os feirantes procederão à varredura de suas áreas,
recolhendo e acondicionando, corretamente, em sacos plásticos, o
produto da varredura, os resíduos e detritos de qualquer natureza,
para fins de coleta e transporte a cargo da Companhia de Serviços
Urbanos.
Parágrafo Único – Os serviços de limpeza previstos no artigo poderão
ser executados pela Companhia de Serviços Urbanos, a seu critério
exclusivo, cobrando o preço público do serviço respectivo, de todos os
feirantes.
Art. 46 – Os feirantes deverão manter individualmente, em suas
barracas, um lugar visível e para uso público, sacos plásticos ou
recipientes padronizados para o recolhimento de detritos, lixo leve e
rejeições. (NATAL,2020)
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As turmas das feiras trabalham em regime escalonado para atender cada
feira nos seus respectivos dias.
DIAS
SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO

DOMINGO

FEIRA - BAIRRO
ROCAS
FELIPE CAMARÃO
IGAPÓ
ALIANÇA
CARRASCO
CIDADE PRAIA
PANORAMA
PLANALTO
PQ DOS COQUEIROS
ALECRIM
PAJUÇARA
SANTA CATARINA
CIDADE DA
ESPERANÇA
GRAMORÉ
LAGOA SECA
MÃE LUIZA
NOVA NATAL
NOVA REPÚBLICA
PIRANGI
QUINTAS

Limpeza das feiras

Imagem 24 - Fonte:
URBANA,2021.

Imagem 25 - Fonte:
URBANA,2021.

ZONA
LESTE
OESTE
NORTE
NORTE
LESTE
NORTE
NORTE
OESTE
NORTE
LESTE
NORTE
NORTE
OESTE

NORTE
SUL
LESTE
NORTE
NORTE
SUL
LESTE

Imagem 26 - Fonte:
URBANA,2021.
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 RECOLHIMENTO DE PNEUS
Em Natal, os pneus são coletados em caminhão carroceira pela URBANA,
conduzidos e acondicionados em um galpão que fica localizado na Travessa

Mirabeau s/n, no Bairro do Alecrim. Para essa atividade a URBANA conta

com uma equipe fixa de 08 garis distribuídos no Galpão e na coleta dos
referidos pneus (imagem 27, 28 e 29) e 01 (um) encarregado. Após o

acondicionamento, são transportados pela RECICLANIP por meio da
Transportadora KALUHE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELE, que os

encaminha para a SK RECICLAGEM LTDA EPP, PARQUE IND. MARIO M.
PACHECO BR 110 KM 398, CNPJ: 15.788.206/0001-03, INS. EST.
102340019,

CEP:43850-000,

(URBANA,2020)

SÃO

SEBASTIAO

DO

PASSE

–

BA.

Apesar de não ser obrigatoriedade da Prefeitura, a equipe desta Companhia

faz um ótimo trabalho, prestando este serviço, recolhe centenas de pneus

por semana, desde os usados por bicicletas até os de caminhões. A URBANA
segue uma rota de coleta que abrange as quatro zonas de Natal, retira dos
terrenos baldios pelos trechos de bairros, ou em borracharias, e os

encaminham para serem acondicionados no galpão, até seu recolhimento
pela RECICLANIP, com fins de destinação adequada.

Imagem 27, 28, 29 -Coleta de Pneus – Fonte: URBANA,2021.
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 EQUIPE DE ROÇADEIRAS COSTAL
Este serviço atende a toda Natal, contando com turmas que fazem remoção

de matos utilizando máquina roçadeira (imagens 30 e 31) para agilizar a

retirada de ervas daninhas e vegetações indesejáveis nas áreas verdes, em
pontos estratégicos dos bairros da cidade e em terrenos baldios, resultando

em um aspecto regular e uniforme da vegetação. A URBANA conta com uma
turma de garis com roçadeira.
Serviço de Roçagem

Imagem 30 – Fonte: PMN

Serviço de Roçagem

Imagem 31 – Fonte: URBANA

 EQUIPE DE DESINFECÇÃO
Diante do cenário da pandemia do COVID - 19, surgiu a necessidade de uma
equipe para fazer um serviço temporário de limpeza, esterilização de

paradas de ônibus (imagens 32, 33 e 34), espaços públicos, em frente a
bancos, para garantir que o cidadão /usuário sinta-se mais seguro no que

tange ao protocolo de prevenção do vírus corona. A equipe de desinfecção

da URBANA atende a toda Natal, contando com 6 garis e 3 motocicletas
adaptadas, fazem a pulverização nos locais citados. O trabalho é integrado

com outras Secretarias do Município, garante a limpeza dos equipamentos
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utilizados pelos usuários do transporte coletivo, diminuindo assim, os riscos
de transmissão do vírus corona.

É utilizado na higienização, álcool e alvejante usados nos corrimãos de
rampas de acesso, barras dos ônibus e em locais estratégicos. São Sete
equipes ao todo, com 40 pessoas participando desta operação.
Serviço de Desinfecção

Serviço de Desinfecção

Imagem 32 - Fonte: URBANA, 2021.

Imagem 33 - Fonte: URBANA, 2021.

Imagem 34 – Fonte: URBANA, 2021.
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 COLETA SELETIVA
Outro serviço importante no sistema de limpeza pública é a Coleta Seletiva
de materiais recicláveis, esta, obedece à Lei nº 11.445/2007, que estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico e a Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aonde em nosso Município é
executada pelas Cooperativas de Catadores, COOPCICLA - Cooperativa de

Materiais Recicláveis da Cidade de Natal, com um total de 37 cooperados e a
COOCAMAR – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e
Desenvolvimento Sustentável do RN, no sistema porta a porta (imagens 35 e

36), com um total de 65 cooperados, perfazendo um total de 102 pessoas
envolvidas na coleta seletiva de materiais recicláveis. Para a realização
dessa atividade, a URBANA entra com o apoio logístico, no tocante ao

fornecimento de transporte, bem como, por meio de contrato firmado com
as mesmas, para a coleta porta a porta de materiais recicláveis e a

concretização do sistema em tela. A importância de tal atividade, se dá por
ações associadas à inclusão social e à emancipação econômica dos
catadores, bem como, evitando-se maior demanda de materiais recicláveis a

serem enviado ao aterro sanitário e, consequentemente, aumentando a vida
útil do mesmo, proporcionando assim, um potencial ganho ambiental.
(URBANA,2020)

Coleta Seletiva Porta a Porta

Imagem 35 - Fonte: URBANA

Coleta Seletiva Porta a Porta

Imagem 36 - Fonte: URBANA
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 ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS
A estação de transferência ou transbordo é o local aonde os caminhões

coletores vazam sua carga dentro de veículos com carrocerias de maior
capacidade que seguem até o aterro sanitário metropolitano localizado no

Município de Ceará Mirim. Tem como objetivo, reduzir o tempo gasto de

transporte e consequentemente, os custos com o deslocamento do

caminhão coletor desde o ponto final do roteiro até o local de disposição

final do lixo. Atualmente todos os resíduos domiciliares coletados pela
URBANA e empresas terceirizadas nas quatro regiões administrativas são

enviados à Área de Destino Final de Cidade Nova, aonde está localizada a

Estação de Transferência (imagem 37). Em Cidade Nova todos os resíduos
são pesados em balança eletrônica (imagem 38), emitidos tickets de

comprovação de peso, contendo data, hora de entrada e saída do veículo,
bairro e região administrativa, onde os resíduos foram coletados.
Estação de transferência

Imagem 37 - Fonte: URBANA

Sistema de pesagem

Imagem 38 - Fonte: URBANA

É de suma importância destacar as condições estruturais atuais da estação,

pois necessita urgentemente, de reparação dos seus problemas correndo
risco de desabamento. Atualmente a área de destino final de Cidade Nova,

vem enfrentando um sério problema de ordem social e de segurança, com a
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invasão de catadores que não tem ligação com as Cooperativas de Catadores
e estão na Estação de Transferência de forma inadequada, com a retirada
dos materiais recicláveis contidos no lixo doméstico, gerando risco e
dificuldade de operacionalização no descarrego dos veículos coletores e no

carregamento das carretas (imagens 39 e 40), dessa forma, acarretando

acúmulo de lixo na referida estação, aparecimento de aves, bem como, a
presença de animais na citada área. Tais problemas envolvem as áreas de

fiscalização, meio ambiente, segurança e assistência social do Município
para sua resolução. (URBANA,2020).

Transferência de resíduos

Transferência de resíduos

Imagem 39 - Fonte: URBANA

 DESTINO

FINAL

METROPOLITANO

DOS

Imagem 40 - Fonte: URBANA

RESÍDUOS

DOMICILIARES

–

ATERRO

Após a pesagem os resíduos são enviados em carretas para o aterro
sanitário da Empresa Concessionária BRASECO S/A (imagens 41 e 42).

Este aterro é uma Concessão do Tratamento e Destinação Final dos
Resíduos Sólidos Urbanos coletados no Município de Natal, cuja licitação foi

homologada em dezembro de 1996. Diversos fatores motivaram a demora
na implementação do empreendimento, sendo à inexistência de área
disponível no Município de Natal para a sua construção, o maior entrave.
Em dezembro de 2002, foi assinado o Convênio entre a Prefeitura Municipal
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de Ceará Mirim, Prefeitura Municipal de Natal, Governo do Estado e a
Empresa Concessionária BRASECO S/A, para que o aterro fosse implantado
em área do primeiro município.

O aterro sanitário obedece a uma concessão, firmada pelo Município de
Natal, por meio do Contrato nº 001/1996, com um prazo de concessão de

20 (vinte) anos a partir da data de início de operação, que por sua vez
iniciou em 25 de junho de 2004, fica localizado em uma propriedade

arrendada de aproximadamente 90 hectares, dos quais 54 hectares são

ocupados, na localidade denominada Massaranduba, ao lado esquerdo da

Rodovia BR 406 – Km 159, sentido Natal – Ceará Mirim, distante
aproximadamente 22 Km da Cidade de Natal. Esta concessão segue o
modelo de Parceria Público Privado - PPP, onde o Poder Público une-se ao

Setor Privado em busca de soluções para problemas estruturais como o
saneamento básico.

Aterro Sanitário Metropolitano

Imagem 41 - Fonte: BRASECO S/A (2017)

Célula em atividade

Imagem 42 - Fonte: BRASECO S/A (2017)
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Num total de 12 (doze) células, onde 06 (seis) já foram utilizadas, o aterro

recebe uma média diária de 1.100 ton/dia, das quais 771 toneladas
correspondem aos resíduos enviados pelo Município de Natal, englobando
os da coleta pública e os dos grandes geradores. É mister ressaltar que de
conformidade com a Cláusula Segunda do Aditivo Contratual nº 04 (quatro),

de 16 de junho de 2004, a quantidade mínima de resíduos enviados ao
aterro será de 713 (setecentas e treze) toneladas dia, atualmente, se
considerarmos o total de 26 (vinte e seis) dias úteis trabalhados, ou seja, de
segunda à sábado, o quantitativo de resíduos recebidos pelo aterro,
advindos do Município de Natal no ano de 2020, foi de 277.631,780
toneladas perfazendo um média diária de 842 toneladas/dia.

 DISPOSIÇÃO FINAL DE ENTULHO E PODA
Os resíduos de entulho e poda coletados nas áreas públicas das quatro
regiões administrativas do Município de Natal, são dispostos no aterro da
Empresa RCC Correia, localizado no município de Extremoz (imagem 43).

Tais resíduos são dispostos irregularmente em áreas públicas (Pontos de

Lixo) pela população (imagem 44). É imprescindível destacar que foram
localizados 657 (seiscentos e cinquenta e sete) pontos de lixo espalhados
nas quatro regiões administrativas no ano de 2017.

Quanto a este tópico torna-se necessário destacar que a melhor alternativa
ambiental para estes resíduos é a destinação para usinas de reciclagem,
conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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Aterro de Entulho e Poda - Aterro
RCC Correia – Extremoz

Imagem 43 - Fonte: Google Maps – 2021.
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Pontos de lixo descartados pela população

Imagem 44 - Fonte: URBANA, 2017.
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https://natal.rn.gov.br/urbana
ouvidoria. urbana@natal.rn.gov.br
urbana@natal.rn.gov.br
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