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RESUMO 

 

O avanço da tecnologia aliado ao crescimento populacional e intenso processo de urbanização 

têm contribuído fortemente para o aumento na produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

Observando essa tendência, nos últimos anos legislações têm sido criadas a fim de estabelecer 

novas diretrizes, para nortear o relacionamento entre o desenvolvimento das cidades e sua 

relação com os RSU visando a preservação ambiental. Tendo isto em vista que no Estado de 

Rondônia a maioria dos municípios ainda gerencia seus resíduos de forma deficiente, no 

distrito de Tarilândia, localizado no interior do município de Jaru (RO) foram desenvolvidas 

atividades objetivando o melhor conhecimento das características do problema, como a 

análise da qualidade do condicionamento de resíduos sólidos domiciliares nas fontes 

geradoras, serviços de coleta, transporte e disposição final, entre outras. O conhecimento das 

condições sócio-ambientais da população foi adquirido com o preenchimento de formulários 

através de entrevista em 240 domicílios, correspondendo a 34,58% do total de domicílios 

existentes no distrito. A análise da composição dos resíduos sólidos domiciliares foi realizada 

com uma amostra coletada em residências através do método do Quarteamento. Informações 

referentes ao Gerenciamento dos resíduos foram obtidas com consulta a um funcionário da 

equipe de limpeza pública e com a pessoa responsável pela secretaria municipal. Foi 

detectado que o único serviço oferecido no âmbito do saneamento básico é a limpeza pública, 

não há redes de distribuição de água ou de coleta e tratamento de esgoto. Identificou-se a 

existência de três a quatro pessoas morando nas residências em média, e a renda mensal de 

aproximadamente R$ 917,61 entre as pessoas que forneceram esta informação. A maioria dos 

entrevistados alegou adquirir água para consumo e suas atividades em poços nas 

propriedades, e dispõe os esgotos dos banheiros em fossas negras. Todos afirmaram ser 

contemplados com o serviço de coleta dos resíduos, e ainda assim mais de 50% pratica a 

queima de alguns materiais em suas residências, 60% não dispõe resíduos orgânicos com 

outros resíduos para a coleta, e os utilizam para alimentação de animais e/ou como adubo 

entre outras finalidades, muitos dos quais possuem horta em casa, para consumo da família 

em geral. Os principais resíduos separados e reutilizados pela população são as garrafas PET, 

sacolas e potes plásticos e latas de refrigerante/cerveja. Os resíduos domiciliares são 

compostos por mais de 60% de orgânicos, e 17% de plásticos. A equipe que desenvolve as 

atividades realiza a coleta duas vezes por semana. Todos os resíduos são levados ao lixão e 

geralmente queimados. A administração pública prevê a desativação do lixão até 2014, e a 

destinação dos resíduos ao aterro sanitário implantado pelo consórcio onde o Município está 

inserido, mas nenhuma atividade visando estas mudanças está sendo desenvolvida no distrito. 

Sendo assim, a melhor alternativa considerada para o correto gerenciamento dos resíduos no 

distrito, tendo em vista suas limitações é, a curto prazo, a otimização do sistema em exercício, 

programas de educação ambiental e o planejamento da área do atual do lixão para assemelhá-

lo a um aterro controlado enquanto a melhor alternativa não for executada. 
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ABSTRACT 

 

 

The advancement of technology technology ally with population growth and intense 

urbanization process have contributed greatly to the increase in the production of urban solid 

waste. Noting this trend, in recent years laws have been created in order to establish new 

guidelines to guide the relationship between the development of cities and their 

relationship with the USW in order to protect the environment. Rondônia is a state 

where more than half of the municipalities have less than 30,000 in habitants, and in 

general are still used poor solutions to solve the problem of waste generated. With this in 

mind, the district Tarilândia activities were carried out aiming at better understanding the 

characteristics of the problem, as the analysis of the quality of conditioning in solid 

waste generation sources, collect services, transportation and final disposal, among others. 

Knowledge of socio-environmental conditions of the population was acquired by 

completing forms through interviews in 240 households. Analysis of the composition of solid 

waste was conducted with a sample collected in households by the method of quartering. 

Information regarding the management of waste were obtained with a consultation 

of employee of a team of street cleaning and the person responsible for municipal office in 

charge for services. It was detected that the only service offered under the sanitation is 

cleaning public, there is no water distribution network or sewage collection and treatment. It 

was found that there are 3.94 persons living in households on average monthly income of 

approximately R $ 917.61 between the people who provided this information. The majority of 

respondents claimed to acquire drinking water by wells and their activities in the 

properties and dispose sewages by bathrooms in cesspools. Everybody claimed be 

contemplated with the waste collection service, and still more than50% practice the burning 

of some materials in their homes, 60% do not  discards organic waste with other waste for 

collect, and use it for animal feed and/or as fertilizer among other purposes, many of which 

have gardens at home, usually for family consumption. The main waste separated and 

reused by the population are PET bottles, bags and plastic bottles and cans of soda / beer. 

Household waste is composed of more than 60% organic and 17% of plastics. The team that 

develops the activities do not have PPE, and performing the collect twice a week. All waste 

is taken to the landfill and often burned. The government provides for the deactivation of 

the landfill by 2014, and disposal of waste to Sanitary landfill implemented by the 

consortium in which the municipality is located, but no activity to target these changes is 

being developed in the district. Therefore, the best alternative considered for the proper 

management of waste in the district, in view of its limitations is in the short term, the 

optimization of system performance, environmental education programs and planning area of 

the current landfill to liken it to a controlled landfill while the best alternative is not executed.  
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INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia e a maior acessibilidade das comunidades, a cada ano 

muitos novos produtos e serviços pertencentes a diversas categorias são inseridos no mercado. 

Produtos estes que são vistos como de caráter prático e posterior a sua aquisição, facilmente 

descartáveis, constituindo um montante de resíduos sólidos que muitas vezes não possuem 

sequer um manejo adequado, tão pouco uma disposição final, representando uma ameaça à 

qualidade do meio ambiente e, conseqüentemente, à saúde coletiva. 

O crescimento populacional e o processo de urbanização intensificado aliados ao 

consumo exagerado de recursos naturais tornaram-se a combinação ideal para o desequilíbrio 

ambiental, que vem se agravando. Vivemos numa sociedade da comunicação, muito mais das 

máquinas, da tecnologia do que das pessoas, aonde tudo que se fabrica é feito para durar 

pouco tempo, e assim surgir a necessidade de novos produtos, transformando o planeta em um 

imenso depósito de resíduos (FRANÇA & RUARO, 2009). 

A Resolução CONAMA 308 de 21 de março de 2002 considera Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) todos aqueles provenientes de residências ou quaisquer atividades que gerem 

resíduos com características domiciliares, assim como os resíduos de limpeza pública urbana. 

O surgimento de Leis como a Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e a Lei 12.305 de 02 

de agosto de 2010, que estabelecem a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), respectivamente, estabeleceu diretrizes e 

critérios para o manuseio destes resíduos, cabendo aos municípios desenvolverem métodos 

mais eficientes, de forma que se adequem, visando a saúde pública e ambiental, uma vez que 

sua responsabilidade para tanto já era prevista na Constituição Federal de 1988. 

Segundo o IBGE (2010) houve um aumento considerável dos domicílios atendidos pelo 

serviço de coleta de resíduos sólidos, e as formas inadequadas de descarte (lançamento em 

terrenos baldios e corpos hídricos, entre outros) sofreram uma drástica redução, tanto em 

áreas urbanas quanto em áreas rurais. 
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Ao serem comparadas as regiões do país, nota-se a existência de diferenças entre os 

percentuais de atendimento deste serviço. Nas regiões Sul e Sudeste há maior abrangência, 

aproximando-se da universalização do atendimento. Já o Nordeste e Norte apresentam os 

menores percentuais, onde, apesar do grande incremento na taxa de atendimento nos últimos 

anos, aproximadamente 5% dos domicílios urbanos ainda carecem desse serviço (IBGE, 

2010). 

Apesar da gravidade do problema e de sua influência direta na qualidade de vida, Lopes 

(2006) afirma que o sistema utilizado pelas cidades para coletar, tratar e dispor os resíduos 

sólidos não evoluiu proporcionalmente ao aumento da quantidade de seus moradores e da 

produção de resíduos sólidos per capita. Nota-se a melhora no acesso a coleta de lixo, o tipo 

de maquinário para fazê-la e, em menor escala, a destinação final mais adequada. A carência 

na cobertura se faz sentir, principalmente, nas áreas urbanas com infra-estrutura deficiente nas 

grandes cidades, assim como em pequenos municípios, onde a disponibilidade dos recursos 

financeiros é limitada (CALDEIRA et. al., 2009). 

O estado de Rondônia é constituído por 52 municípios, em sua maioria cidades de 

pequeno porte, com poucos habitantes, considerando-se a população total do estado de 

1.562.409 habitantes (IBGE, 2010) apenas 11 municípios possuem mais de 30.000 habitantes. 

Mas encontram-se em franco desenvolvimento, onde muitas vezes as atividades relacionadas 

aos resíduos sólidos, desde sua separação e acondicionamento inadequados até sua disposição 

final promovem a degradação ambiental local, o que torna este diagnóstico relevante para que 

se possam desenvolver medidas que nortearão o relacionamento entre as cidades e seu 

desenvolvimento e a gestão adequada dos resíduos gerados ao longo do tempo nestas 

localidades. 

Ainda segundo o IBGE, no ano de 2008 em Rondônia 93,8% dos resíduos domiciliares 

da zona urbana eram coletados, abaixo da média da região norte de 95,1% e da média 

nacional de 97,8%, eram queimados ou enterrados na propriedade 5,2% dos resíduos, acima 

da média regional de 3,9% e nacional 1,4%, e 1% ainda era jogado em terreno baldio ou 

logradouro, também acima das médias regional de 0,9% e nacional de 0,7%. 

Tendo em vista o atual modelo de gerenciamento dos RSU gerados no distrito de 

Tarilândia, localizado no município de Jaru (RO), devem ser desenvolvidas atividades que 

permitam o melhor conhecimento das características do problema que, neste caso consiste na 

análise da qualidade de seu acondicionamento em fontes geradoras, dos serviços de coleta, 

transporte e disposição final, análise de sua constituição, entre outras, tornando possível 

sugerir medidas que subsidiem o desenvolvimento do gerenciamento mais adequado para 
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estes resíduos visando à minimização dos impactos, e que as mesmas sejam viáveis e ao 

serem aplicadas aperfeiçoem a eficiência do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

nesta e em outras cidades que possuam as mesmas características. 

Lopes (2003) complementa que para que se obtenha êxito nessa área, faz-se necessária 

uma visão global da problemática que os envolve, para que estratégias possam ser elaboradas, 

tendo como ponto inicial justamente a fonte de geração desses resíduos, no entanto devido à 

abrangência do tema e considerando a complexidade de se estudar os vários aspectos 

relacionados aos resíduos sólidos, devido à sua geração estar relacionada a uma grande 

diversidade de atividades, neste trabalho serão abordados apenas alguns aspectos. 

Para fins de interesse prático serão considerados apenas os resíduos sólidos 

domiciliares, aqueles gerados nas residências. O mesmo é composto de material orgânico e 

inorgânico, podendo conter inclusive alguns resíduos tóxicos, tais como tintas, solventes, 

pigmentos, inseticidas entre outros (LOPES, 2006). 

Este trabalho teve como Objetivo Geral descrever e discutir o sistema de 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no distrito de Tarilândia – Jaru, e propor 

medidas que subsidiem a sua adequação e melhorem sua eficiência. Para que isso fosse 

possível, outros objetivos específicos foram estabelecidos, sendo eles:  

a) Realizar diagnóstico sócio-ambiental junto à população, para subsidiar a análise 

dos dados coletados; 

b) Realizar a análise gravimétrica dos RSU; 

c) Mostrar exemplos que possam contribuir para correta gestão de RSU. 

Espera-se que, com seu desenvolvimento, este trabalho sirva de apoio para a tomada de 

decisões que possam inserir no sistema de gerenciamento dos RSU atividades que o tornem 

mais eficiente e menos prejudicial à saúde pública e ao meio ambiente. 

 



 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O crescimento desordenado da população, juntamente com a melhoria do poder 

aquisitivo e o desenvolvimento industrial do país, traz como uma de suas consequências a 

produção de grandes volumes de resíduos sólidos, sem que haja tempo para se pensar em 

medidas realmente efetivas que minimizem os impactos. 

Frente aos problemas relacionados aos resíduos, se faz necessária a adoção de medidas 

para o controle, desde sua geração até a destinação final (LOPES, 2003), e para isso é preciso 

que haja uma mudança nos conceitos relacionados ao tema, persistentes para a maioria da 

sociedade. 

É de fundamental importância que os diversos setores da sociedade considerem o que 

suas atividades estão provocando ao meio ambiente, a fim de que os impactos ambientais 

negativos sejam evitados, minimizando-se os prejuízos futuros, principalmente no caso dos 

resíduos sólidos, que demoram muito tempo para se decompor naturalmente (LOPES, 2003). 

Os resíduos refletem a densidade demográfica e níveis de renda da população geradora, 

sendo assim, nos estados brasileiros mais desenvolvidos economicamente, a geração per 

capita é maior que nos outros estados e as regiões mais densamente povoadas produzem mais 

resíduos (SILVA & ANDREOLI, 2010). Um exemplo disso são as capitais, Segundo dados 

da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2002), enquanto São Paulo, com 

10.434.252 habitantes, possuía uma geração per capita de 1.931 g.hab
-1

.dia
-1

, Porto Velho 

com 334.661 habitantes produzia 578 g.hab
-1

.dia
-1

. 

Segundo Ribeiro & Besen (2007) a crescente produção de RSU no Brasil e demais 

países está diretamente relacionada ao porte das cidades e ao Produto Interno Bruto – PIB, ou 

seja, quanto mais rico o local, maior é a produção de resíduos. 

No que se refere a sua qualidade e quantidade, a composição dos RSU pode ser muito 

variável e imprevisível, por isso é tão importante que se conheça suas características, desta 

forma é possível equacionar os problemas que podem surgir decorrentes das atividades de 

limpeza pública, que incluem o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a 

disposição final (FRANÇA & RUARO, 2009). 

Vários fatores influenciam na geração e na composição dos RSU, por exemplo, as 

variações sazonais e climáticas, hábitos e costumes da população, densidade demográfica, leis 

e regulamentações específicas, entre outros. No entanto, o aspecto econômico é um dos 

fatores de maior importância, de modo que se associa diretamente a produção de resíduos ao 

estágio de desenvolvimento de uma região (OLIVEIRA et. al, 2004). 
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A tabela 1 apresenta os valores da produção per capita de resíduos sólidos considerando-

se os extratos populacionais nos municípios brasileiros, segundo o IBGE (2000). 

 

Tabela 1: Produção per capita de resíduos sólidos domiciliares em Kg/dia, segundo os extratos 

populacionais dos municípios brasileiros. 

População 

(habitantes) 

Produção 

(Kg/hab.dia) 

Até 9.999 0,46 

De 10.000 a 19.999 0,42 

De 20.000 a 49.000 0,48 

De 50.000 a 99.999 0,56 

De 100.000 a 199.999 0,69 

De 200.000 a 499.999 0,78 

De 500.000 a 999.999 1,29 

Mais de 1.000.000 1,16 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2002) 

 

A geração de Resíduos Sólidos não é uma característica apenas das regiões urbanas, 

qualquer atividade independente da localização é passível de sua geração, no entanto nas 

cidades o volume gerado é maior o que torna questões como coleta, transporte, tratamento e 

disposição final, mais relevantes. 

Para compreender como se dá o desenvolvimento do sistema de gerenciamento desses 

resíduos é necessário que se conheça os principais termos relacionados, o que pode ser feito e 

o que é mais vantajoso, e assim, adaptando às peculiaridades de cada região, aplicar as 

melhores alternativas. 

 

1.1 DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma NBR/10.004 

definiu resíduos sólidos como: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
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seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT, 2004, p. 1). 

 

A NBR 10.004 ainda classifica os resíduos sólidos de acordo com o seu risco potencial 

de contaminação ao meio ambiente em: 

Resíduos classe I – Perigosos: são aqueles que devido a propriedades físicas, químicas 

ou infecto-contagiosas, podem representar: 

- riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

intensificando suas ocorrências, 

- riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

Ainda podem ser classificados de acordo com o grau de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, patogenicidade e toxicidade, sendo que para os resíduos provenientes de serviços 

de saúde a classificação é dada conforme a ABNT NBR 12.808 de 1993; 

Resíduos classe II – Não perigosos: incluem diversos tipos de materiais, dentre eles 

restos de alimentos, madeiras, papéis, papelão, resíduos de plásticos polimerizados, borracha 

entre outros. Esta classe é subdividida em: 

- Resíduos classe IIa – Não inertes: são todos os resíduos que não se enquadram 

nos resíduos de classe 1 nem nos resíduos de classe 2b. Podem possuir propriedades como 

biodegradabilidade, solubilidade em água ou combustibilidade. 

- Resíduos classe IIb – 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,  excetuando-se  os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor, observando-se os anexos 

da norma NBR 10004. Nesta categoria de resíduos podem ser citados aqueles provenientes de 

serviços de demolição e construção, como madeira e vidro (TAVARES, 2008). 

Outra forma de classificar estes materiais é de acordo com a sua natureza ou origem: 

Resíduo doméstico ou residencial: é aquele gerado nas atividades diárias de casas, 

apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais; 

Resíduo comercial: são gerados em estabelecimentos comerciais, e suas características 

dependem das atividades desenvolvidas no local; 
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Resíduo público: é constituído pelos resíduos coletados nos logradouros públicos. 

Incluem-se nesta categoria, os provenientes da natureza (folhas, galhos, poeiras, terra) e os 

que são descartados irregularmente pela população (entulhos, papéis, embalagens, restos de 

alimentos etc.); 

Resíduo domiciliar especial: é uma categoria de resíduos que incluem diversos tipos 

destes e que demandam especial atenção quanto a sua forma de coleta e disposição final, 

devido ao grande volume gerado e/ou ao risco potencial de contaminação do meio ambiente, 

tais como, entulhos de obras, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus; 

Resíduo de fontes especiais: são resíduos com características peculiares, e, portanto, 

exigem cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e 

disposição final. Nesta categoria merecem destaque o lixo industrial, lixo radioativo, lixo 

proveniente de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, lixo agrícola e resíduos de 

serviços de saúde (RSS). 

Segundo IBAM (2001) estas duas formas supracitadas são as mais comuns para 

classificação dos resíduos sólidos, de acordo com o risco potencial ao meio ambiente e/ou sua 

natureza ou origem, mas ainda pode-se classificá-los de acordo com:  

A natureza física: Seco ou molhado. Os resíduos secos são materiais potencialmente 

recicláveis, enquanto os resíduos molhados correspondem a sobras de alimentos, sementes, 

cascas de frutas, restos de poda, entre outros. Essa classificação é muito utilizada nos 

programas de coleta seletiva  por  ser facilmente compreendida pela população (SILVA & 

ANDREOLI, 2010). 

A composição química: Orgânico ou inorgânico. De acordo com Azambuja (2002) os 

resíduos orgânicos são constituídos principalmente por restos de alimentos, frutas, sobras de 

podas, folhas e outros materiais, e inorgânicos por papéis, vidros, plásticos, fraldas 

descartáveis etc., cuja decomposição pode demorar décadas ou séculos. 

 

 

1.2 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Em sua dissertação Lopes (2003) define Gestão dos Resíduos Sólidos como o conjunto 

de todas as normas e leis relacionadas a estes, e que o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

são todas as operações que envolvam os resíduos, como coleta, tratamento, disposição final, 

entre outras. 
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010) define estes termos em seu Capítulo II, da seguinte forma: 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta 

Lei; 

 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável. 

De acordo com estas definições pode-se, então, compreender que a gestão dos resíduos 

sólidos consiste no conjunto de medidas que envolvem estudos, planejamento, decisões e 

formulação de normas para o desenvolvimento satisfatório e eficaz do gerenciamento, que por 

sua vez consiste no desenvolvimento prático das ações estabelecidas pelo sistema de gestão. 

Lopes (2006) diz que se considera Gestão dos Resíduos Sólidos toda a estrutura legal e 

filosófica dos meios que busquem a minimização, tratamento e disposição dos resíduos 

sólidos, processo que deve estar integrado com todos os outros aspectos relacionados com a 

questão, tais como a saúde, a educação, meio ambiente e outros, sociais e econômicos. 

Cabendo então ao Gerenciamento a implementação das medidas, buscando alternativas 

técnicas em consonância com a realidade local, o desenvolvimento das ações propostas, 

fiscalização e dimensionamento dos resultados das ações. 

 

1.3 ETAPAS DO GERENCIAMENTO 

 

No que se refere ao manejo dos resíduos sólidos a Lei Nacional 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007, estabelece atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos domésticos. Além destas, uma etapa importante e que deve ser 

considerada devido à influência que pode ter sobre o restante do processo, é o 

acondicionamento. Veremos a seguir em que consistem as etapas e sua importância para o 

resultado final deste processo baseado no conteúdo do Manual de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (2001). 
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1.3.1 Acondicionamento 

 

É a primeira etapa do processo de remoção dos resíduos sólidos. É a forma como os 

resíduos são acondicionados nas residências, por exemplo, antes de serem coletados. Há 

vários tipos de vasilhames que podem ser utilizados, como: vasilhas domiciliares, tambores, 

sacos plásticos ou de papel, contêineres comuns ou basculantes, entre outros. Nas residências 

brasileiras é comum a utilização de sacos plásticos. 

Esta etapa é importante, pois quando feita de forma correta ela evita possíveis acidentes 

e a proliferação de vetores, minimiza o impacto visual e olfativo, auxilia na no 

desenvolvimento da etapa de coleta, e no caso da coleta local ser seletiva, o acondicionamento 

também diminui a diversidade dos resíduos. Quando feito de mau jeito o acondicionamento 

pode significar poluição ambiental e risco à segurança da população e dos agentes de coleta 

(IBAM, 2001). 

 

1.3.2 Coleta e transporte 

 

Coletar significa recolher os resíduos sólidos acondicionados por quem o produz para 

encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um 

eventual tratamento e à disposição final (IBAM, 2001). 

Para tanto, a responsabilidade é do órgão municipal, e este pode lançar mão de recursos 

próprios, terceirizar o serviço ou através de um sistema misto. 

Quando há grandes geradores, ou seja, estabelecimentos que produzem mais que 120 

litros de resíduos por dia, estes devem ser coletados por empresas particulares, cadastradas e 

autorizadas pela prefeitura (IBAM, 2001). 

É importante destacar alguns aspectos da coleta (IBAM, 2001), tais como: 

Regularidade: a coleta deve ser realizada em cada residência, de preferência sempre nos 

mesmos dias e horários, possibilitando que os cidadãos desenvolvam confiança no serviço, e 

criem o hábito de colocar seus resíduos para serem coletados nos horários próprios para isso. 

Assim também se evita que os mesmos disponham seus resíduos de forma irregular em 

locais impróprios, o que pode causar poluição visual e ambiental de logradouros, e 

espalhamento do material por animais, e trás benefícios para a saúde pública. 

Frequencia: No Brasil é recomendável que o período que decorre entre a geração dos 

resíduos domiciliares e seu destino final não exceda uma semana, isso se deve às condições 
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climáticas. Esta atitude pode evitar a proliferação de moscas, aumento do mau cheiro e a 

atratividade que o lixo exerce sobre roedores, insetos e outros animais. 

Fatores que também devem ser considerados é a capacidade de armazenamento dos 

resíduos, pois em localidades carentes geralmente os domicílios não tem capacidade de 

armazená-los por vários dias, isto serve principalmente para o caso de estabelecimentos 

comerciais, que geram muitos resíduos e não possuem espaço suficiente para mantê-los 

armazenados por vários dias. 

 

1.3.3 Tratamento 

 

No Brasil, as formas de tratamento de RSU mais comuns são: 

Compostagem: É uma técnica antiga de tratamento dos resíduos orgânicos. Através de 

processo biológico a matéria é transformada em material humificado, podendo ser 

posteriormente utilizado como adubo orgânico na agricultura, hortas e jardins. 

Por ser natural, o processo de compostagem pode demorar de algumas semanas a vários 

meses para chegar ao seu resultado final, e ainda exigir grandes áreas para o 

acondicionamento. 

Esta é uma técnica interessante de ser aplicada nas cidades brasileiras porque os 

resíduos orgânicos constituem, em média, grande parte do total de resíduos sólidos 

produzidos nas residências. Quando armazenado e disposto de forma inadequada gera um 

odor desagradável durante o processo de putrefação, além de chorume, muitas vezes 

contaminado, que pode atingir rios e lençóis freáticos, representando um risco para a 

qualidade de vida. Ainda, quando não é feita sua separação dos resíduos passíveis de 

reaproveitamento e/ou reciclagem, estes podem ser danificados e tornarem-se igualmente 

inúteis e prejudiciais ao meio ambiente. 

Segundo o IBGE (2000), em todo o Brasil, no ano 2002, 6.549,7 ton/dia de resíduos 

eram destinados a estações de compostagem, sendo que na região Norte eram 5,0 ton/dia em 

uma única estação do estado do Pará.  

A implantação de um centro de compostagem requer uma área para dispor os resíduos, 

pessoas para realizar os procedimentos necessários, abertura de valas, mistura das 

concentrações e manutenção e controle da umidade da matéria. Além de outras atividades 

indiretas, como o acompanhamento na produção, para verificar o prazo de cura do material e 

análise de metais pesados para o caso de contaminação, sendo que esta situação pode tornar-
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se inexistente caso haja a segregação efetiva dos resíduos domésticos (MUCELIN et. al. 

2001). 

Reciclagem: Através desse processo é possível diminuir a quantidade de resíduos 

destinados aos locais de disposição final, o que aumenta a vida útil dos mesmos, além de 

preservar recursos naturais com o reaproveitamento de materiais já transformados. 

É um dos 3 „Rs‟ (Reduzir, reutilizar e reciclar), e são muitas as vantagens que podem 

ser observadas, dentre elas: 

 A redução da extração de matérias-primas, muitas das quais não renováveis; 

 Contribui na diminuição da poluição do solo, água e ar, melhorando também a 

aparência do meio ambiente e a qualidade de vida da população; 

 Prolonga a vida útil de aterros sanitários; 

 O comércio de recicláveis gera receita; 

 Pode gerar empregos para uma parcela da população, que muitas vezes correm riscos 

praticando a catação de resíduos em lixões, e até receita para pequenos e micro-empresários 

que se interessem por esta área; 

 Pode contribuir para a valorização da limpeza pública e a formação de uma 

consciência ecológica na população. 

Em geral, materiais como papéis, vidros, plásticos e metais são passíveis de reciclagem, 

mas outros como os resíduos orgânicos, os chamados rejeitos (lenços, papel higiênico, 

absorventes, guardanapos de papel usados, fotografias, etc.), resíduos especiais (pilhas e 

baterias), hospitalares (algodão seringas, agulhas, gazes etc.) e os químicos ou tóxicos 

(embalagens de agrotóxicos, latas de verniz, solventes, inseticidas etc.) requerem outra 

destinação, na maioria das vezes diferenciada dos RSU não aproveitáveis, devido ao seu 

passivo ambiental. 

De acordo com Naime et. al. (2010) quando os RSU gerados por uma comunidade são 

administrados de forma correta podem servir de base para o sustento de famílias através da 

segregação de materiais recicláveis e sua posterior comercialização, além da geração de 

economia de matérias-primas através da reutilização destes materiais como já citado 

anteriormente, e ainda podem favorecer a otimização da utilização dos recursos hídricos e 

energéticos. Portanto seria muito importante que as cidades agissem em prol da implantação 

da coleta seletiva, pois esta desempenha um importante papel ao tornar mais eficaz as ações 

de triagem dos resíduos sólidos recicláveis. 
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Ao serem desenvolvidos os programas de educação ambiental, de forma permanente e 

contínua, deve-se ressaltar que a reciclagem em si não será a solução para o problema que 

compõem os Resíduos gerenciados inadequadamente, mas sim a mudança de hábitos de 

todos, ações como a diminuição do consumo e o reaproveitamento de materiais. 

Incineração: trata-se da queima dos resíduos até transformá-los em cinzas. Sua 

utilização ainda é observada na queima de resíduos hospitalares e contaminados. 

Uma vantagem consiste na diminuição do peso e do volume dos resíduos, o que reduz os 

custos de logística e gerenciamento dos mesmos, além de prevenir o crescimento de bactérias 

patogênicas e a proliferação de vetores de doenças, comumente observados em resíduos 

orgânicos. Por outro lado, há produção de substâncias tóxicas, orgânicas ou inorgânicas, que 

são emitidas na atmosfera em quantidades variadas (GOUVEIA & PRADO, 2010), além do 

elevado custo para sua correta operação. 

Os mesmos autores supracitados ainda mencionam que vários estudos, utilizando 

geralmente medidas de distância dos incineradores, indicam que a exposição da população às 

emissões pode estar associada a risco aumentado de desenvolvimento de alguns tipos de 

câncer, como linfoma não-Hodgkin, sarcomas, de pulmão, fígado e laringe, além de diversos 

desfechos indesejados da gravidez, incluindo baixo peso ao nascer e anomalias congênitas, 

enquanto outros estudos foram considerados inconclusivos ou não evidenciaram qualquer 

associação. 

Portanto, no caso da incineração, mesmo que os equipamentos hoje utilizados 

disponham de novas tecnologias, é necessário manter um monitoramento de suas emissões e 

de seus possíveis efeitos na saúde. 

 

1.3.4 Disposição Final 

 

A disposição final dos RSU, orgânicos e inorgânicos, constitui um dos sérios problemas 

que afetam a sociedade moderna. Quando praticada de forma inadequada pode resultar em 

uma série de impactos adversos relacionados à saúde pública, poluição do solo, poluição das 

águas (superficiais e subterrâneas), assoreamento e ao fenômeno das inundações (MOREIRA, 

et. al., 2008). 

Um dos princípios contemplados pelo Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (SGIRS) no Brasil é que deve ser enviada para a disposição final a menor parcela 

possível de resíduos, apenas o que não pode ser reaproveitado ou reciclado, e é considerado 

inútil para qualquer outra finalidade. De forma que o sistema apropriado deve visar a 
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minimização do volume de resíduos, assim como sua periculosidade para a disposição final, 

trazendo como uma das vantagens o aumento da vida útil do local destinado para tal 

atividade, seja ele qual for. 

De acordo com França & Ruaro (2009) as formas de destino final de RSU mais comuns 

no Brasil são: 

Lixões: é a forma mais utilizada pelos municípios, onde os RSU são dispostos em 

terrenos geralmente fora das cidades, sem que haja algum tipo de separação, o 

acondicionamento é precário, pois tudo é deixado a céu aberto, contaminando livremente o 

ambiente (solo, lençol freático, ar), além do aspecto visual desagradável. 

Tornam-se meios de contaminação e proliferação de doenças, causando desequilíbrio 

ambiental. Nestes locais surgem inúmeros vetores de doenças, com proliferação de insetos e 

roedores, além de mau cheiro e perigo de explosão devido à formação não monitorada de 

biogás e da contaminação do lençol freático, visto que não contam com nenhum tipo de 

barreira de contenção (SILVA & ANDREOLI, 2010). 

Além disso, podem constituir um sério problema social, pois atraem os catadores, 

indivíduos que recolhem o lixo tornando esta atividade um meio de sobrevivência. Muitas 

vezes permanecem na área, constroem abrigos e casebres, criam suas famílias e, em alguns 

casos, chegam a formam comunidades (IBAM, 2001). 

Aterro sanitário: é a deposição controlada de resíduos sólidos no solo e sua posterior 

cobertura diária. Uma vez depositados, os resíduos sólidos se degradam naturalmente por via 

biológica até a mineração da matéria biodegradável, em condição fundamentalmente 

anaeróbia. O custo para efetivação desses aterros sanitários é bastante elevado, mas o custo 

ambiental e social que a deposição de resíduos em lixões a céu aberto provoca é muito mais 

grave. De acordo com Moreira et. al (2008) esta técnica de disposição final de RSU é a mais 

difundida entre as soluções que têm sido propostas para este problema. 

Um aterro sanitário consiste em valas feitas no solo e cobertas por uma manta específica 

que tem a função de evitar que o chorume produzido pela decomposição da matéria orgânica 

penetre no solo causando a poluição do lençol freático. Todos os dias os rejeitos são dispostos 

sobre essa área e compactados por um trator, em seguida cobertos por uma camada de terra, 

dessa forma evita-se que pássaros, insetos e outros animais sejam atraídos pelo resíduo em 

decomposição. Existe sistema de drenagem e tratamento de gases e do chorume. 

A correta operação do aterro torna-se essencial para assegurar o aproveitamento de sua 

vida útil e evitar que se torne um foco de contaminação ambiental. Uma vez que é construído 
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com recursos públicos, o aterro pode, com facilidade, tornar-se um novo lixão, caso sua 

operação não seja feita da maneira adequada (SUZUKI & GOMES, 2009). 

Ou seja, com a implantação deste tipo de sistema de disposição final de rejeitos deve-se 

fazer um planejamento de longo prazo, pois para que o mesmo seja eficiente e 

ambientalmente correto, deve ser operado adequadamente. Para que sua vida útil seja 

prolongada, o ideal é que sejam enviados para suas dependências apenas os rejeitos, ou seja, 

aqueles resíduos sólidos que não puderam ser reaproveitados ou reciclados. 

Aterro Controlado: Ao ser comparado com o lixão, o aterro controlado é menos 

prejudicial, pois a cobertura dos resíduos dispostos por uma camada de terra diminui a 

contaminação do local. No entanto, trata-se de uma solução primária para o problema de 

disposição de resíduos sólidos e não deve ser priorizada, uma vez que não é a técnica 

considerada mais adequada para evitar os impactos ambientais (JUNKES, 2002). 

Existem poucas diferenças entre o aterro controlado e o aterro sanitário, e consistem 

basicamente no fato de que o primeiro não possui um sistema de drenagem, coleta e 

tratamento de chorume e queima de biogás. 

Este tipo de disposição final de RSU é utilizado para cidades que coletem até 50 

toneladas de lixo por dia, sendo que para cidades maiores torna-se desaconselhável. 

Sua instalação é recomendada em áreas com lençol freático profundo (mais de 3 metros 

do nível do terreno) e de forma que penetre no aterro a menor quantidade de água possível, 

minimizando a quantidade de chorume gerado e sua dispersão pelo solo. Isto pode ser 

conseguido através da utilização de material argiloso para cobrir os resíduos depositados, e 

com uma camada de impermeabilização quando o aterro atingir sua capacidade máxima 

operacional (IBAM, 2001). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (2010) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE os vazadouros a céu aberto (lixões) 

ainda representam 50,8% do destino final de RSU dado pelos municípios brasileiros. Apesar 

disso houve uma mudança significativa nas últimas décadas, pois em 1989, eles 

representavam o destino final de RSU em 88,2% dos municípios. Foram registradas as 

maiores proporções nas regiões Nordeste (89,3%) e Norte (85,5%), enquanto as regiões Sul 

(15,8%) e Sudeste (18,7%) apresentaram os menores percentuais. Com isso, a destinação 

destes resíduos para os aterros sanitários, considerados a alternativa mais adequada, aumentou 

passando de 17,3% dos municípios, em 2000, para 27,7%, em 2008. 
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Tabela 2: Destino final dos Resíduos Sólidos, por unidades de destino dos resíduos 

Brasil – 1989/2008 

Ano Destino final dos Resíduos Sólidos, por unidade de destino de 

resíduos (%) 

Lixões Aterro Controlado Aterro Sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2008)  

 

Alguns problemas decorrentes do depósito inadequado desordenado de resíduos sólidos 

são a contaminação do solo, a poluição atmosférica, o comprometimento da qualidade dos 

lençóis freáticos e das águas superficiais. Além de diversos riscos à saúde pública pela 

multiplicação de vetores de doenças como ratos, baratas, moscas, e até mesmo animais 

domésticos que mantenham contato com o local e o material contaminado, e não menos 

preocupante, o agravamento de problemas sociais pela presença de pessoas que sobrevivem 

dos resíduos acumulados nestes locais, expondo-se aos riscos existentes. Essas situações 

impõem ao Poder Público a busca pelo tratamento da questão com comprometimento e 

presteza, de modo que faça valer o dispositivo constitucional que garante o meio ambiente 

equilibrado como direito fundamental (GADIA & OLIVEIRA JUNIOR, 2011). 

Em seu trabalho, Lopes (2003) afirma que a análise dos recursos naturais nos 

municípios auxiliaria na escolha de locais apropriados para a disposição final dos resíduos. 

Isto seria possível se cada município elaborasse seu Plano Diretor e respeitasse as restrições e 

fragilidades ambientais detectadas. 

 

1.4 COLETA SELETIVA 

 

Este tipo de coleta dos resíduos sólidos tem como finalidade recolher os resíduos 

produzidos (orgânicos e inorgânicos) previamente separados na fonte geradora, neste caso, as 

residências. Isso possibilita o reaproveitamento e reintrodução de uma maior quantidade de 

resíduos no ciclo produtivo. 

Apesar de ser considerada um instrumento auxiliar na gestão dos resíduos, a coleta 

seletiva não consiste em uma medida definitiva para a solução do problema (ROVIRIEGO, 
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2005), mas em uma das etapas importantes no gerenciamento dos RSU, contribuindo com a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social urbana (BESEN & RIBEIRO, 2008). 

Os programas que se consolidaram com o passar dos anos tornaram-se uma alternativa 

para muitas famílias como fonte de renda, e ações educativas contribuem para a mobilização 

da sociedade, tornando sua participação efetiva na implantação do sistema, cabendo à mesma 

a separação dos materiais recicláveis ou reutilizáveis nos locais onde são gerados. 

A coleta seletiva torna possível: 

 O aproveitamento de uma maior quantidade de resíduos, uma vez que evita a 

contaminação destes por outros, como os orgânicos (cascas, frutas, verduras etc) que ao se 

decomporem produzem maus odores; 

 O estímulo à cidadania, uma vez que necessita da participação de todos; 

 A diminuição do volume de resíduos a serem dispostos nos aterros sanitários, de forma 

que se pode destacar, na dimensão econômica, o aumento da vida útil dos aterros, 

considerando-se a dificuldade de encontrar áreas adequadas para a disposição final de 

resíduos (DEMAJOROVIC et.  al,  2006). 

 Cria frentes de trabalho economicamente viáveis e/ou ecologicamente corretas; 

 O reuso, reciclagem, economia de matérias-primas, energia e recursos naturais. 

A coleta seletiva possui como maior propósito a reintegração dos materiais constituintes 

dos bens de pós-consumo, o que trás contribuições ao processo de adequação da destinação 

dos resíduos urbanos (ROVIRIEGO, 2005). 

No Brasil, a prática da coleta seletiva é considerada recente, uma vez que a maioria das 

iniciativas foi desenvolvida nos últimos anos, ainda estão sendo conhecidas as peculiaridades 

de cada local e a sustentabilidade econômica de grande parte desses programas ainda não foi 

atingida. 

As diferenças são percebidas até dentro de um mesmo município, nota-se também que, 

nas regiões desenvolvidas do país a coleta seletiva possui uma tendência a ser eficiente e 

regular em áreas centrais ou mais desenvolvidas economicamente, enquanto a maioria dos 

problemas surge nas demais, de difícil acesso e periferias. Nos últimos anos os percentuais de 

atendimento por este tipo de serviço são elevados em áreas urbanas, onde as metas 

universalização tendem a ser atingidas (IBGE, 2010). 

Portanto o país está numa fase em que trabalhos referentes ao tema, que dêem ênfase em 

descobrir essas peculiaridades locais e fornecer as ferramentas básicas necessárias para a 

tomada de decisões são de grande importância (ROVIRIEGO, 2005). 
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Para implantar a coleta seletiva em uma comunidade, é necessário que se desenvolva 

programas de conscientização ambiental em seus membros, de forma que percebam a 

necessidade de mudança de comportamento. 

Isto deve implicar numa hierarquia de objetivos que englobam desde a minimização da 

geração de resíduos e maximização do reuso e da reciclagem, até a promoção de tratamento e 

destinação final de forma ambientalmente segura e maximização da cobertura dos serviços de 

limpeza urbana (BESEN & RIBEIRO, 2008). 

Sobre coleta seletiva, ainda há muito que se pesquisar e aprender, possibilitando assim a 

melhora da qualidade e quantidade dos materiais a serem reciclados. 

Algumas formas de se desenvolver a coleta seletiva no Brasil são: 

Coleta Seletiva Porta a Porta: Este é o modelo mais comum, consiste na separação dos 

materiais recicláveis pela população em suas casas e posterior recolhimento por um veículo 

específico, que deve possuir a carroceria dividida em compartimentos para que os diferentes 

resíduos sejam acondicionados de forma que não se misturem durante o transporte. 

Um modelo mais simplificado e utilizado é aquele onde são separados os resíduos 

orgânicos (úmidos) dos demais materiais (secos), de forma que os primeiros são coletados 

pelo serviço de coleta domiciliar regular, e os demais nos roteiros de coleta seletiva, 

geralmente semanais (IBAM, 2001). 

Após o recolhimento dos materiais potencialmente recicláveis, estes são transportados 

até uma central de triagem onde devem ser segregados mais criteriosamente, visando sua 

comercialização. 

É importante que a população seja devidamente instruída a fazer a correta separação dos 

resíduos que podem ser comercializados para evitar despesas adicionais com transporte e 

manuseio de rejeitos. 

Neste modelo de coleta seletiva, o poder público deve manter constantemente 

campanhas de sensibilização e educação ambiental, para que a população se mantenha 

mobilizada (IBAM, 2001), no entanto traz como vantagem a redução considerável do volume 

de rejeitos que são depositados no aterro. 

Moreira et. al (2008) afirma que a coleta seletiva porta a porta possibilita não só o 

encaminhamento dos materiais para o processo formal de reciclagem, mas também evita que 

os mesmos permaneçam no meio ambiente, gera empregos e retira os catadores da 

informalidade e estimula a mudança de hábitos nos moradores envolvidos, educando-os,. 
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Pontos de Entrega Voluntária: Trata-se de contêineres ou recipientes estrategicamente 

instalados em locais públicos para que a população deposite voluntariamente os resíduos que 

produz, separados em suas residências. 

A Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001, estabelece o código de cores 

para coletores e transportadores, de forma a identificar os resíduos armazenados em seu 

interior, como pode ser visto na tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Código de cores dos Resíduos Sólidos, CONAMA/275 

COR DO CONTÊINER MATERIAL 

Azul Papéis/Papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidros 

Amarelo Metais 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos Perigosos 

Branco Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de 

Sáude 

Roxo Resíduos Radioativos 

Marrom Resíduos Orgânicos 

Cinza Resíduo Geral não-reciclável ou misturado, 

ou contaminado, não passível de separação 

Fonte: CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001. 

 

Cooperativa de Catadores: A deficiência na infra-estrutura do saneamento básico e a 

disposição inadequada do RSU, além de problemas ambientais (poluição do solo, ar e água), 

acarretam problemas sociais, como a catação de lixo, geralmente efetuada em lixões. 

A partir dos anos 90 iniciaram-se as parcerias entre as prefeituras e organizações de 

catadores, tornando possível a operacionalização das atividades através de cessões, por parte 

das prefeituras, de galpões de triagem, equipamentos e veículos de coleta, além do apoio a 

campanhas de conscientização e divulgação. A parte que corresponde aos catadores é a sua 

organização para a realização das atividades de triagem, beneficiamento e comercialização 

dos materiais, em alguns casos também a coleta (RIBEIRO & BESEN, 2006). 

As principais vantagens da utilização de cooperativas de catadores são: 

 Geração de emprego e renda; 
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 Resgate da cidadania dos catadores, em sua maioria moradores de rua; 

 Redução de despesas com programas de reciclagem; 

 Organização do trabalho dos catadores nas ruas, o que evita problemas na coleta de  

resíduos e o armazenamento de materiais em logradouros públicos; 

 Redução de despesas com a coleta, transferência e disposição final dos resíduos 

separados pelos catadores, pois os mesmos não serão coletados, transportados e dispostos em 

aterro pelo sistema de coleta da cidade. 

A economia resultante das atividades das cooperativas devem ser revertidas às mesmas, 

de preferência em forma de investimentos em infra-estrutura (galpões de reciclagem, 

carrinhos padronizados, prensas, elevadores de fardos, uniformes), de modo a permitir a 

valorização dos produtos catados no mercado de recicláveis (IBAM, 2001) 

Também é muito importante que o município forneça apoio a cooperativa, 

principalmente no início de seu funcionamento, através, por exemplo, de cessão de espaço 

físico, assistência jurídica e administrativa, fornecimento de alguns equipamentos básicos 

para o bom desempenho das atividades e garantia da qualidade dos produtos a serem 

comercializados. 

Outras ações que podem ser fundamentais para o bom desempenho da cooperativa é a 

contratação de profissional para dar apoio administrativo e contábil, assim como assistentes 

sociais, fornecimento de uniformes, equipamentos de proteção individual, realização de 

programas de alfabetização entre outros. 

É importante também que o poder público acompanhe a comercialização dos produtos, 

garantindo que a cooperativa possua um capital de giro inicial, e que os participantes tenham 

um rendimento mínimo até a estabilização financeira do sistema. Vale ressaltar que, o 

rendimento com as vendas dos materiais recicláveis é melhor quanto menos intermediários 

existirem nesse processo até o consumidor final (IBAM, 2001). 

A atividade de catação de materiais recicláveis, estigmatizada há muito, apesar de ser 

realizada com fins de se conseguir ganhos econômicos, possui, mesmo que 

inconscientemente, uma função ambiental importante, tornando-os os chamados agentes 

ambientais (NASCIMENTO et. al, 2006). Segundo Naime et. al (2010) esta atividade é do 

maior interesse para todos, pois não só gera emprego e renda para quem a realiza, como 

produz economia ambiental para toda a sociedade. 

 

 



30 

 

1.5 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

  

A partir da Constituição Federal (CF) de 1988 passou a ser dada maior ênfase às 

questões relacionadas ao meio ambiente no Brasil. Em seu artigo 225 a CF diz que “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, dando abertura para que novas 

Políticas de proteção e conservação do mesmo fossem instituídas e desenvolvidas. 

Em 05 de janeiro de 2007 foi aprovada a Lei 11.445, a Política Nacional de Saneamento 

Básico que dispõem sobre as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. O texto trata de 

diversos aspectos voltados ao setor, instituindo conceitos, diretrizes para os serviços públicos, 

tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Quanto a este último a lei estabelece atividades de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domésticos, atribuindo aos municípios a 

competência para executar tais serviços, da mesma forma que definido anteriormente na CF 

de 1988. 

No entanto, falhas nesta atividade, como irregularidade na coleta domiciliar e até 

mesmo a sua ausência, têm sido destacada por alguns autores. Konrad e Calderan (2011) 

afirmam que esta realidade é notável, principalmente, nos municípios pequenos ou em 

localidades habitadas por camadas sociais de baixa renda, onde a infra-estrutura é precária. 

As Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) também são 

diretrizes importantes para a proteção do meio ambiente, no que diz respeito aos Resíduos 

Sólidos podem ser citados alguns exemplos: 

 A resolução CONAMA 005 de 05.08.93 dispõe sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados em portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários; 

 A resolução CONAMA 006 de 15.06.88 exige o estabelecimento dos inventários dos 

tipos e quantidades dos resíduos gerados pelas empresas; 

 A resolução CONAMA 008 de 19.09.91 veta a entrada de materiais residuais 

destinados à destinação final e incineração no país; 

 A resolução CONAMA 275 de 25.04.01 estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores de 

resíduos sólidos, e nas campanhas informativas de coleta seletiva; 
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 A resolução CONAMA 308 de 21.03.02 dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

sistema de diposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de 

pequeno porte. 

Alguns instrumentos existentes na legislação podem auxiliar na gestão dos RSU dos 

municípios, são eles: O Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento 

do Solo Urbano, Código de obras e Código de posturas (AZAMBUJA, 2002). 

Segundo Junkes (2002) a legislação brasileira, no que se refere a RSU, não admite a 

elaboração de uma única norma, de caráter nacional, que obrigue estados e municípios a 

adotarem o mesmo modelo de gestão, mas sim de normas gerais que forneçam diretrizes a 

administração pública com relação ao assunto, como exemplo temos a Lei 12.305 de 02 de 

agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei 11.107 de 06 

de abril de 2005, que dispõe sobre as normas gerais para que a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios contratem consórcios públicos objetivando alcançar interesses em 

comum entre outras providências. 

 

1.5.1 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 - 

PNRS) foi aprovada após 21 anos de discussão e diante de um quadro de descaso com as 

questões relacionadas. Em sequência foi publicado o Decreto Federal nº. 7.404/2010 (de 23 

de dezembro de 2010), que regulamentou a referida Lei através da instituição de normas que 

têm como finalidade viabilizar a aplicabilidade de seus instrumentos (KONRAD & 

CALDERAN, 2011). 

Neste contexto, de acordo com Gadia e Oliveira Junior (2011), a instituição da PNRS 

passou a representar um marco na nova forma de se compreender socialmente a importância e 

necessidade da promoção de mudanças no manejo dos resíduos, uma vez que está diretamente 

relacionada aos preceitos de desenvolvimento sustentável. 

A PNRS estabeleceu questões importantes referentes à destinação final e a gestão dos 

resíduos gerados, tendo em vista questões importantes como a saúde. 

Entre as inovações que esta Lei trouxe está a chamada logística reversa, que determina 

que fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores realizem o recolhimento de 

embalagens usadas. Incluindo neste sistema produtos como agrotóxicos, pilhas, baterias, 

pneus, óleos lubrificantes, todos os tipos de lâmpadas e eletroeletrônicos. 
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Sobre isso Freitas (2010) escreveu que, dentro deste contexto de logística reversa 

prevista no artigo 33, aquele que coloca produtos no mercado (ou seja, o fabricante, 

importador, distribuidor e comerciante) deve ter responsabilidade solidária pela sua 

recuperação após o descarte pelo consumidor, agindo de forma a promover sua correta 

destinação. 

Também há a previsão da responsabilidade compartilhada na legislação brasileira, 

envolvendo sociedade, empresas, prefeituras e governos estaduais e federal na gestão dos 

resíduos sólidos. Estabelecendo que as pessoas terão de acondicionar de forma adequada os 

resíduos para o recolhimento do mesmo, executando a separação onde houver a coleta 

seletiva. 

A população pode participar de duas formas na Gestão dos RS (VIANA, 2011): 

 Através da contribuição na remuneração dos serviços, assim como em sua 

fiscalização; 

 Através da colaboração na limpeza. Isso pode ser feito reduzindo, reaproveitando, 

reciclando ou dispondo de forma adequada os resíduos para coleta, ou até mesmo evitando 

sujar as ruas. 

Em seu Artigo X incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 

resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios, sem prejuízo das competências de 

controle e fiscalização dos órgãos responsáveis, assim como da responsabilidade do gerador 

pelo gerenciamento dos resíduos, de acordo com o estabelecido na Lei. 

A indústria de reciclagem e os catadores de material reciclável devem receber 

incentivos da União e dos governos estaduais, uma vez que fica proibido a prática de catar  

resíduos, morar ou criar animais nos locais de disposição dos resíduos sólidos. Com a efetiva 

execução da Lei 12.305, o Estado poderá intervir na situação daqueles que se utilizam dos 

resíduos sólidos como bem de consumo, trabalhando para que suas condições de sobrevida 

sejam transformadas de forma que tenha a qualidade prevista na Carta Magna brasileira 

(GADIA & OLIVEIRA, 2011). 

Além disso, o governo federal dará preferência aos municípios brasileiros que 

trabalharem em forma de consórcios intermunicipais para gestão dos RSU, e serão 

beneficiados financeiramente apenas aqueles que aprovarem planos de gestão para projetos de 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. 

A PNRS também proíbe a criação de lixões, onde os resíduos são lançados a céu aberto. 

Cabendo às prefeituras construir aterros sanitários adequados ambientalmente, onde serão 
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dispostos apenas os resíduos com todas as possibilidades de reaproveitamento ou 

compostagem descartadas. 

Assim sendo, a PNRS surgiu em meio ao descaso com as questões relacionadas ao 

manejo dos resíduos sólidos e trazendo, entre todas, a maior mudança neste setor, a 

responsabilidade compartilhada destes, entre toda a cadeia de produção e consumo. 

 

1.5.2 Legislação Estadual 

 

Levando em consideração Rondônia, sua Constituição Estadual instituída pela Lei 

Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981, que cria o Estado e dá outras providências, 

na Seção II, Artigo 15 diz que os serviços públicos em geral, segundo o interesse da 

coletividade e necessários para a melhoria das condições de vida da população, serão 

disciplinados de acordo com o que diz a Constituição, reforçando que os mesmos devem ser 

prestados pelo Estado e pelos Municípios. 

Em seu parágrafo único, o artigo ainda prevê que, dentre os serviços públicos como 

estradas, serviços de navegação, energia elétrica entre outros, consta também o saneamento 

básico. Segundo o IBGE (2010) no âmbito do saneamento básico estão os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta e destinação de Resíduos Sólidos, os 

quais exercem pressões sobre os recursos naturais e envolvem questões relacionadas a política 

ambiental, além de sua influencia na saúde e qualidade de vida da população. 

O artigo 16 da referida Lei ainda menciona que os serviços serão prestados pelo Estado 

e municípios, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através de licitação, 

observando alguns pontos importantes como: 

 A política tarifária, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato deve ser 

compatível com a qualidade dos serviços prestados; 

 Os direitos dos usuários; 

 A obrigação de manter o serviço adequado, sujeitando-se permanentemente às 

atividades de controle e fiscalização do Poder Público, mantendo a execução dos serviços e a 

plena satisfação dos usuários. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa não foram identificadas legislações estaduais 

específicas referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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1.6 A PROBLEMÁTICA DO GERENCIAMENTO INADEQUADO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL 

 

No Brasil os Resíduos Sólidos Urbanos passaram a representar uma preocupação maior 

com o significativo aumento da população no país, e especialmente se for considerada a 

migração de populações que antes viviam em áreas rurais para as cidades (LOPES, 2006). 

Na tabela 4 é possível observar o crescimento da população no Brasil, nas últimas 

décadas: 

 

Tabela 4: Crescimento da população brasileira, 1970 – 2010. 

Anos Rural Urbana Total 

1970 41.054.053 52.084.984 93.139.037 

1980 38.566.297 80.436.409 119.002.706 

1990 35.833.485 111.017.990 146.825.475 

2000 31.845.211 137.953.959 169.799.170 

2010 29.852.986 160.879.708 190.732.694 

Fonte: IBGE, adaptado de Lopes (2006). 

 

Nos últimos anos houve um crescimento mais acentuado, e enquanto há 40 anos a 

população rural representava aproximadamente 44% do total, na última contagem pode-se 

notar que representa pouco mais de 15%. Alguns fatores que podem ter levado a este 

resultado foram a falta de oportunidades de trabalho e acesso à terra no campo, além da 

industrialização e a possibilidade de usufruir de melhores serviços públicos nas cidades 

(LOPES, 2006). 

Os hábitos urbanos em associação com as novas tecnologias de produção de embalagens 

(que aumenta principalmente a produção de plásticos) tem tornado inviável o aproveitamento 

de parte dos resíduos sólidos, o que torna a limpeza administrada pela gestão pública em um 

serviço indispensável (LOPES, 2002). 

No entanto, de acordo com Lopes (2006) o sistema de prestação de serviços públicos de 

limpeza não evoluiu na mesma proporção que a demanda, e fatores como a ausência de 

conhecimento dos gestores, pioneirismo de técnicas de reciclagem e disposição final 

influenciaram a busca por melhorias na atividade de coleta dos resíduos e na destinação 

distante dos centros urbanos, sem nenhum tipo de tratamento. 
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Criou-se uma visão de que qualquer material que não possuísse mais serventia deveria 

ser descartado como lixo, sendo esta a única forma de livrar-se deles. No entanto, a partir da 

década de 1980, o crescimento das áreas urbanas fez com que diminuíssem as alternativas 

para locais de destinação final e desta forma aumentou a busca por melhoras em todo o 

sistema de gerenciamento dos RSU, incorporando a este as técnicas de tratamento dos 

resíduos depositados e discutindo a necessidade de reaproveitamento (LOPES, 2006). 

Deve-se considerar que o Brasil possui mais de 70% de seus municípios com menos de 

20 mil habitantes, com uma concentração populacional urbana que ultrapassa 80% do total, 

reforçando as preocupações com os problemas ambientais e, consequentemente, com o 

gerenciamento de resíduos sólidos (IBAM, 2001). 

Dentre as dificuldades existentes no que se refere ao Gerenciamento dos RSU, está o 

fato de que estes possuem uma característica particular, pois ao percorrerem um longo 

caminho – geração, descarte, coleta, tratamento e disposição final – passam a envolver 

diversos atores, de modo que o tratamento meramente técnico tem apresentado resultados 

pouco animadores (MESQUITA JÚNIOR, 2007), são necessários estudos e pesquisas para a 

adequação de cada sistema ao local onde será aplicado para que sua eficiência seja 

satisfatória. 

Lopes (2003) aponta a carência de profissionais experientes nos cargos públicos, mão-

de-obra qualificada para a prestação dos serviços e a ausência de políticas públicas voltadas 

para a minimização dos problemas relacionados aos resíduos sólidos, como dificuldades a 

serem superadas para a melhora da eficiência dos sistemas existentes no Brasil. Mas o ponto 

que a autora considera de maior importância é a falta de conscientização da população diante 

dos problemas relacionados aos resíduos. 

Ainda em relação às dificuldades para se estabelecer um gerenciamento de RSU 

eficiente, Azambuja (2002) cita a carência de recursos financeiros para implementar uma 

gestão de resíduos sólidos adequada nos municípios, tendo em vista os custos relativamente 

altos, falta de informação e tecnologia eficiente. 

É necessário que a administração pública assuma um compromisso com o meio 

ambiente, e desenvolva políticas enérgicas em relação a isso. Uma vez que não é possível 

impedir a migração para as áreas urbanas, cabe aos administradores encontrar meios de 

resolver esta problemática (AZAMBUJA, 2002).  

Para a eficácia do sistema de gerenciamento de RSU deve-se complementar o uso de 

práticas administrativas de resíduos, com manejo seguro e seu efetivo fluxo, considerando o 
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mínimo de impactos sobre a saúde pública e o meio ambiente (OLIVEIRA E PASQUAL, 

1998). 

 

1.6.1 O Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Pequenas Cidades 

 

As pequenas cidades no Brasil são complexas e heterogêneas, o que pode resultar em 

inúmeras dificuldades no desenvolvimento de trabalhos e análises que englobem esta 

complexidade. No entanto, as oportunidades para a realização de estudos são muito maiores, 

permitindo a aplicação de concepções teórico-metodológicas (GOHN, 2011). 

Segundo a autora, citada anteriormente, pequenas cidades são aquelas que possuem 

menos de 50.000 habitantes, e muitas pessoas tendem a escolher essas localidades por 

acreditarem ser o local ideal para estabelecer sua moradia. 

De um modo geral, não são consideradas representativas, principalmente no que se 

refere ao plano econômico, no entanto possuem problemas a serem tratados como qualquer 

outra cidade independente de seu porte (GOHN, 2011). Um destes problemas é o 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

As alterações ambientais causadas pela disposição inadequada de resíduos domiciliares 

de pequenas comunidades ou na zona rural, apesar de ocorrerem em menor escala do que as 

produzidas em grandes centros urbanos constituem também impactos ambientais negativos, 

isso se dá principalmente pelo fato de ocuparem espaço físico natural, ou seja, que não tenha 

sofrido interferência humana (COLLARES et. al, 2007). 

Os primeiros municípios a buscarem alternativas para resolver seus problemas foram as 

grandes cidades, uma vez que sobre essas pesavam a fiscalização mais acintosa dos órgãos 

ambientais e da opinião pública e a grande quantidade de rejeitos  produzida. Às pequenas 

cidades coube copiá-las ou continuar a desconsiderar o problema, no entanto, no primeiro 

caso, nem sempre os modelos já desenvolvidos nos grandes municípios são adequados à sua 

realidade espacial e econômica (LOPES, 2006). 

No ano 2000, de acordo com o IBGE (2002), o país contava com 5.507 municípios, 

dentre estes 4.026 tinham população inferior a 20.000 habitantes, o que representa 73,10% do 

total que juntos produziam aproximadamente 12,80% dos RSU coletados no país, onde 68,5% 

deles eram dispostos em lixões, em contra partida, 13 das maiores cidades do país coletavam 

juntas 31,9% dos resíduos dispondo em lixões apenas 1,80%. Tendo isto em vista, Reichmann 

& Faria (2007), observam que os municípios de pequeno porte são minoria e as causas de 
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estarem dispondo seus RSU de forma inadequada pode estar relacionada com a carência de 

um plano de gerenciamento bem elaborado e que atenda às peculiaridades de cada local. 

Em uma comunidade de menor porte alguns fatores podem ser facilitadores para a 

implantação do Sistema de Gerenciamento de RSU, tais como o número reduzido de 

moradores e a menor quantidade de resíduos gerados. Isso aumenta a viabilidade de se educar 

e envolver os cidadãos no diagnóstico e planejamento do sistema, principalmente se houver a 

aplicação de metodologias e princípios participativos (MUCELIN et. al, 2001). 

Por outro lado, se em alguns municípios maiores a disponibilidade de recursos 

financeiros é um problema, em pequenas cidades pode ser um fator decisivo para a 

implantação de técnicas mais eficientes de gerenciamento de RSU. Segundo Azambuja (2002) 

muitas vezes não existem legislações que contemplem as questões voltadas para os resíduos 

sólidos e há omissão por parte dos governos estaduais e federal, deixando aos municípios toda 

a responsabilidade pelo serviço, que devido à falta de recursos financeiros suficientes para 

implantar e desenvolver métodos de coleta, tratamento e disposição final adequados 

ambientalmente causam a degradação de áreas ao fazerem uso de lixões. 



 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.1 Aspectos Físicos e Econômicos 

 

A área estudada foi o distrito de Tarilândia, localizado no interior do município de Jaru 

a aproximadamente 70 km da cidade sede. Suas coordenadas geográficas são 10°51‟23,79”S,  

62°47‟51,68”O, e altitude de 221,468 metros. Segundo informações da Divisão de Controle 

de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, em 2009 o distrito possuía 55 quadras, 694 

residências, 153 comércios e 2.398 habitantes. 

Sua principal fonte de renda é a produção agropecuária, mas a economia também gira 

em torno da produção agrícola como o café e o arroz. Atualmente estão sendo realizados 

estudos para verificar a viabilidade do distrito se tornar um município, sendo que já houve 

outras iniciativas para emancipação há alguns anos. 

Figura 1: Mapa de Localização do Distrito de Tarilândia. 
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2.1.2 Infra-Estrutura 

 

O distrito conta atualmente com 01 Delegacia de Polícia Militar, 01 Posto de Saúde, 01 

unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, 01 escola 

municipal, 01 escola Estadual e uma sub-prefeitura onde são desenvolvidas as atividades 

referentes a administração pública local. 

O serviço de fornecimento de energia elétrica é prestado pela Companhia Centrais 

Elétricas de Rondônia (CERON), e até o momento o distrito não foi contemplado com os 

serviços de distribuição de água tratada, redes de coleta e tratamento de esgoto e rede de 

drenagem. Sendo que o único serviço referente ao saneamento básico local existente é a coleta 

e disposição final dos resíduos sólidos gerados em um lixão. 

  

2.2 DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL 

 

Foi realizado no período de 11 a 15 de julho de 2011. Inicialmente foi feito um sorteio 

de 15 das 55 quadras do distrito de Tarilândia, nas quais seria realizada a entrevista para 

preenchimento de um formulário de caráter sócio-ambiental. No entanto devido ao baixo 

índice de residências existentes nas quadras, e a fatores como a ausência de pessoas para 

responder ao formulário, mais quadras foram sorteadas ao longo da semana de pesquisa até 

atingir o total de 26 quadras onde foram visitadas 240 residências. 

O formulário (Apêndice A) possuía 13 questões, abertas e fechadas, e foi elaborado com 

base no questionário aplicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no 

Censo Demográfico de 2010, de forma que atendesse às questões de interesse da pesquisa. 

A realização do diagnóstico sócio-ambiental foi importante para se conhecer o tratamento 

que é dado aos resíduos sólidos e sua forma de acondicionamento nas fontes geradoras e para 

se compreender a realidade da população que habita o local estudado. Os dados foram 

transformados em tabelas e gráficos que permitiram posterior análise realizada com base na 

Estatística Descritiva, que, segundo Fonseca e Martins (2006) consiste em descrever, analisar 

e interpretar os dados numéricos de uma população ou amostra. 
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2.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Através de consulta a funcionários responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos foi 

possível obter uma descrição do sistema de gerenciamento em exercício no distrito, os 

equipamentos utilizados, a freqüência e a rota de coleta. 

Também pôde-se obter informações a respeito da existência de catadores nas 

dependências do lixão, onde é feita a deposição dos resíduos coletados e a visita de 

compradores de materiais recicláveis na cidade. 

Para se conhecer as projeções futuras para o gerenciamento dos RSU do distrito foi 

realizada uma entrevista com a responsável pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que 

por sua vez é a responsável por estas atividades. 

 

2.4 ANÁLISE GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A análise da composição dos resíduos produzidos é um importante passo para os 

estudos de redução, reutilização e reciclagem destes. O conhecimento desta característica 

permite a elaboração de planos para o melhor método de segregação na origem, 

reaproveitamento de materiais recicláveis entre outros. 

A caracterização dos resíduos sólidos produzidos em cidades é o primeiro passo para a 

busca do manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e que tem como desafio 

mudar o comportamento das pessoas em relação aos mesmos: não desperdiçar, reutilizar e 

separar (DIAS, 1998).  

Para esta análise os resíduos amostrados são separados, identificados e quantificados, 

através da determinação de sua massa em relação à massa total da amostra (TAVARES, 

2008). 

Para a realização da análise gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares da área de 

estudo foi utilizado o método do Quarteamento, este método reduz a quantidade de material a 

ser analisado a partir da amostra original, tentando mantê-la heterogênea de forma que 

represente a totalidade dos resíduos produzidos na localidade, e foi utilizado por vários 

autores, como Tavares (2008) e Diaz & Vaz (2002), no desenvolvimento de trabalhos com 

objetivos semelhantes ao deste. Para o desenvolvimento do quarteamento foram recolhidas 

amostras dos resíduos dispostos para a coleta em 24 residências do distrito, as mesmas foram 
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escolhidas de forma aleatória e não necessariamente foram escolhidas as que responderam ao 

formulário. 

Em sua dissertação de mestrado Tavares (2008) analisa o quarteamento feito por vários 

autores, e cita que as principais distinções entre as metodologias desenvolvidas por estes 

residem basicamente na escolha do local de coleta, na execução da separação, na 

homogeneização e na retirada da amostra. 

 

2.4.1 Quarteamento dos RSU 

 

O quarteamento foi realizado no dia 29 de Julho de 2010, e para seu desenvolvimento 

foi utilizada uma lona para recobrimento do solo, uma enxada, um tambor de 200 Litros e 

uma balança. No dia anterior à atividade os resíduos domiciliares a serem amostrados foram 

recolhidos em 24 residências escolhidas aleatoriamente, e armazenados com o auxílio da 

equipe de coleta de RSU do distrito. 

O volume a ser analisado foi separado, pesado e acondicionado em um tambor de 200 

Litros, para o quarteamento, o material foi espalhado sobre a lona, rompendo-se os sacos 

plásticos e espalhando bem todos os resíduos. Com a enxada foi feita mistura e separação do 

volume em quatro partes (quarteamento). Os resíduos foram separados por categorias (papéis, 

plásticos, resíduos orgânicos, metais, madeira entre outros) e pesados para que se obtivesse a 

participação equivalente aproximada de cada tipo de material na composição dos resíduos 

domiciliares recolhidos pelo serviço de coleta. 

Este tipo de processo para caracterização de RSU continua sendo um desafio para o 

pesquisador/gerenciador, pois as características e quantificação dos resíduos podem sofrer 

influência de diversos fatores externos que não podem ser controlados (DIAS & VAZ, 2002). 

 Para que seja possível identificar os fatores que influenciam a produção dos resíduos 

sólidos domiciliares é interessante que este estudo seja feito mais vezes ao ano, e em períodos 

diferentes. Como exemplo pode-se citar o fato da análise ser realizada durante o período de 

férias escolares resultar em menor quantidade de papéis na amostra, assim como a quantidade 

de matéria orgânica pode ter relação com os índices pluviométricos ao longo do ano como 

identificado por Tavarez (2008). 
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Figura 2: Retirada da amostra do tambor. Figura 3: Rompimento dos sacos plásticos. 

Figura 4: Rompimento dos sacos plásticos. Figura 5: Mistura dos materiais. 

Figura 6: Mistura dos materiais. Figura 7: Separação em quatro partes. 

  



 

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O preenchimento dos formulários nas residências possibilitou a obtenção de 

informações que antes não eram conhecidas referentes às condições de vida da população e ao 

tratamento dado aos resíduos sólidos domiciliares nas fontes geradoras (residências). 

A maioria dos índices encontrados foi comparada aos da publicação “Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável” do IBGE (2010), visto que é a versão mais completa 

encontrada até então, e que a pesquisa mais recente, o senso 2010, ainda não divulgou todos 

os resultados.  

3.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-AMBIENTAIS DA POPULAÇÃO 

 

Nas entrevistas realizadas em 240 domicílios, o que corresponde a 34,58% do total de 

domicílios da cidade, foi verificada uma média de 3,94 moradores por domicílio (Figura 8). 

Dentre estes, 15,42% optaram por não informar a renda média mensal da residência, sendo 

que entre os que informaram, o valor foi de R$ 917,61. 

 

 

Figura 8: Quantidade de moradores nos domicílios visitados. 

 

Todos os entrevistados informaram haver energia elétrica na residência, mas com 

relação aos serviços de distribuição de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, o distrito 

de Tarilândia não conta com esses serviços de modo que cada domicílio encontra uma solução 

particular para suprir essas necessidades. 
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As prefeituras e a coletividade devem criar meios de prover o acesso de toda a 

população à adequadas soluções sanitárias, de forma que sejam promovidas boas condições de 

saúde pública e qualidade ambiental aos habitantes. Apesar disso, sabe-se que esta realidade 

não se aplica a uma parcela significativa da população brasileira, que não é atendida pelos 

serviços (KONRAD & CALDERAN, 2011). 

Quando perguntado aos entrevistados se na residência havia banheiro (devidamente 

equipado com chuveiro e vaso sanitário) 96,25% afirmaram que sim e 3,75% que não. 

Quanto ao destino dado ao esgoto gerado no banheiro da residência (Figura 9), 95% dos 

entrevistados lançam em fossas negras e cerca de 5% dão outro destino. Esses valores estão 

bem acima da média regional, mas em comparação às médias nacional e estadual tornam-se 

muito inferiores. Em todo o país 14,9% da população ainda utilizam as fossas negras como 

forma de disposição final, 2,54% na região Norte e 15,9% em Rondônia (IBGE, 2010). 

Segundo IBGE (2010), em todo o país 58,9% do esgoto é destinado à rede coletora, 

11,5% na região Norte e 3,8% a nível Estadual, e, como já mencionado, não há rede coletora 

de esgoto doméstico no distrito. 

 

 

Figura 9: Local de disposição do esgoto gerado nos banheiros das residências. 

 

Vale ressaltar, quanto ao percentual de 5% identificado como “outro”, que apenas um 

entrevistado afirmou que em sua residência o esgoto é lançado em fossa séptica, e os outros 

lançam a céu aberto. Outro fato é que geralmente as fossas servem apenas para disposição dos 

efluentes gerados nos banheiros, enquanto os efluentes resultantes de atividades como a 

lavagem de roupas e outras desenvolvidas na cozinha, na maioria das vezes são lançados a 

céu aberto. 
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Assim como o local de disposição dos efluentes, cada residência também é responsável 

por localizar uma fonte de água e captá-la para seus usos diários, sem tratamento específico a 

não ser a adição de Cloro distribuído geralmente pelos agentes de saúde. Aproximadamente 

96% possuem poços em suas propriedades e 3,73% obtém água de poço localizado em outra 

propriedade, apenas um entrevistado relatou usar água proveniente de nascente, o que implica 

em menos de 0,5%, como pode ser observado na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Fonte de água utilizada pelos moradores para abastecimento da residência. 

 

Em comparação com o nível Nacional, 92,8% obtêm água de rede distribuidora e 6,3% 

de poço/nascente. Na região Norte, esses índices mudam para 69,3% de rede distribuidora e 

28,6% de poço, em Rondônia há uma diminuição no uso de água de rede distribuidora, 

53,8%, e aumento significativo em comparação com os demais para o uso de água 

proveniente de poços, 46%. Poucas pessoas utilizam outras formas de obtenção de água para 

consumo próprio, e neste quesito o estado apresenta um valor consideravelmente menor 

(0,2%) se comparado a Região (2,1%) e ao País (0,9%), ainda segundo o IBGE (2010). 

Estas formas de abastecimento dos domicílios, como poços, nascentes, carro-pipa, água 

de chuva etc., podem não apresentar água com qualidade satisfatória, principalmente em áreas 

urbanas, onde o risco de contaminação é maior para nascentes, rios, poços e lençol freático 

(IBGE, 2010). 

Uma vez confirmadas as más condições do saneamento básico existentes no distrito, 

pode-se a quantidade de outras localidades existentes na mesma situação e o grau de 
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periculosidade a que milhares de indivíduos estão expostos diante da ausência de condições 

de higiene e qualidade ambiental mínimas necessárias para a manutenção de sua saúde. 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE OS DOMICÍLIOS E OS RESÍDUOS GERADOS 

 

Todos os entrevistados informaram haver coleta dos resíduos em suas residências, 

realizada por uma equipe da prefeitura, mas em 06 domicílios os entrevistados não souberam 

informar sua freqüência, ou alegaram que devido à residência ser um pouco afastada da rota, e 

equipe vai até o local apenas quando existe um volume considerável de resíduos e o morador 

entra em contato para avisá-la. A quantidade de vezes por semana que ocorre coleta de 

resíduos domiciliares é apresentada na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Número de vezes por semana que ocorre coleta de resíduos nas residências.  

 

Como se pôde observar 52,25% dos entrevistados afirmaram que têm os resíduos de 

suas casas coletados duas vezes por semana, e 36,25% disseram que uma vez por semana a 

coleta é efetuada onde moram. No Brasil, cerca de 97,8% dos domicílios são atendidos por 

este serviço, na região Norte o índice cai para 95,1% e em Rondônia, para 93,8% (IBGE, 

2010), ou seja, o distrito possui um atendimento de 100% pela coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares, maiores que os demais índices. 
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De acordo com o IBAM (2001), o incômodo causado pelo acúmulo dos RSU nos 

logradouros públicos, resulta em pressão sobre o poder público, por parte do comércio e da 

população, para que o serviço seja executado. Sendo assim, o setor da coleta é o segmento que 

mais cresceu dentro do sistema de limpeza urbana, e apresenta maior cobertura quanto ao 

atendimento à população. 

Apesar disso, um número significativo, correspondente a 51,67%, afirmou que pratica a 

queima de resíduos em suas casas, principalmente papéis e plásticos recolhidos no próprio 

quintal, além de folhas e galhos secos. Em todo o Brasil o índice de pessoas que praticam a 

queima dos resíduos gerados em suas residências é de apenas 1,4% no entanto este sofre um 

aumento conforme a esfera de análise diminui, sendo de 3,8% para a região Norte e de 5,8% 

para Rondônia (IBGE, 2010). 

A prática de queimadas no distrito está muito acima dos demais índices, e isto pode ter 

uma estreita ligação à eficiência da coleta ou a cultura local, de não colocar certos materiais 

para a equipe de coleta recolher, como foi mencionado por alguns entrevistados. Uma vez que 

o serviço de coleta de RSU abrange todo o distrito, todas as pessoas que praticam a queima 

também usufruem deste serviço. 

Hoje em dia, boa parte dos resíduos gerados no país ainda não tem coleta regular, o que 

faz com que seus geradores procurem por conta própria um meio de se desfazer deles, 

geralmente dispõe esses materiais em terrenos baldios, encostas e cursos d‟água (IBAM, 

2001), este tipo de comportamento não foi relatado por nenhum entrevistado, a queima foi a 

única alternativa mencionada durante as entrevistas para livrar-se dos resíduos, além da 

coleta. 

Persich & Silveira (2011) desenvolveram um estudo do Gerenciamento RSU em Ijuí - 

RS, onde também puderam identificar entre os problemas relacionados aos resíduos sólidos 

domiciliares a queima, que resulta em fumaça e poluição. 

 

3.2.1 A Separação dos Resíduos na Fonte Geradora: Matéria Orgânica 

 

Ao ser perguntado aos moradores se os mesmos descartavam restos de alimentos 

(cascas, sementes, folhas etc.) juntamente com as embalagens e demais resíduos para a coleta, 

60% afirmaram que não, 20,42% descartam apenas uma parte e 19,58% afirmaram que 

descartam esses materiais conjuntamente (Figura 12). 
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Figura 12: Percentual de residências que separam resíduos orgânicos dos outros tipos 

de materiais. 

 

Quanto à finalidade dada aos resíduos orgânicos separados, grande percentual dos 

entrevistados (aproximadamente 80%) respondeu que eram destinados à alimentação de 

animais (Figura 13). Em alguns casos eram animais pertencentes aos próprios moradores, 

como cães, gatos e/ou aves, mas muitos citaram que entregavam os resíduos a algum 

conhecido ou parente para alimentação de suínos. 

 

 

Figura 13: Finalidade dada pelos moradores aos Resíduos Orgânicos separados. 
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Em cidades do interior do país a prática de armazenar os restos de comida (chamados de 

lavagem em alguns locais) e servi-los de alimento ainda é comum, principalmente para 

criadores de porcos e aves (LOPES, 2006). 

Esta prática não se torna aconselhável quando os animais em questão são criados com a 

finalidade de servirem de alimentos para as pessoas, pois se trata de uma atitude contraria ao 

conceito de seguridade dos alimentos, representando potencial risco a depreciação da saúde 

humana (PALHARES & MATTEI, 2006). 

Devido a uma das finalidades dadas aos resíduos orgânicos ser a sua utilização como 

adubo, mais uma questão foi incluída no questionário para saber a quantidade de residências 

que possuem horta ou algum outro tipo de cultivo em suas dependências, assim sendo 81 

entrevistados (33,75%) afirmaram que possuem horta em casa (Figura 14), praticamente todas 

para consumo próprio, segundo relatos. 

 

 

Figura 14: Percentual de residências que possuem horta ou algum outro cultivo. 

 

A utilização de resíduos orgânicos como adubo pode ser uma alternativa benéfica 

ambiental e economicamente falando, pois evita a utilização de adubos químicos e quando 

bem feita melhora as condições do solo. No entanto, se mal realizada pode resultar em 

poluição, como no caso de se dispor os resíduos em áreas próximas a algum corpo d‟água, 

correndo o risco de atingi-lo por escoamento superficial de água de chuva, por exemplo 

(PALHARES & MATTEI, 2006). Pode-se observar entretanto, que não há garantias de que os 

moradores que utilizam estes resíduos como adubo sejam instruídos suficientemente para 

desenvolver a prática da compostagem, visto que isto não foi abordado nos questionamentos. 
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3.2.2 A Separação dos Resíduos na Fonte Geradora: Outros Materiais 

 

Dentre os entrevistados, 80 afirmaram que separam algum tipo de material para 

reaproveitamento, o que corresponde a 33,47% do total, sendo que deste 21,25% disseram 

separar mais de um tipo de resíduo. Como pode ser visto na Figura 15, as garrafas de 

Politereftalato de Etileno, mais conhecido como PET, é o resíduo separado pela maioria, 

seguido do alumínio e sacolas e potes plásticos. 

Na Figura 15, pode-se observar o mesmo comportamento entre aqueles que costumam 

separar apenas um tipo de resíduo, o PET é o mais comum sendo reaproveitado por mais da 

metade das residências (58,73%), em sequência tem-se o alumínio (20,63%) e sacolas e potes 

plásticos (17,46%) (Figura 16). Tanto as garrafas PET quanto os potes de plásticos podem ser 

reutilizados, servindo para armazenar alimentos, como o feijão, e líquidos. 

 

 

Figura 15: Principais resíduos separados nos domicílios. 
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Figura 16: Principais resíduos separados nos domicílios. 

 

As sacolas plásticas têm outro papel de destaque nas residências, seu reaproveitamento 

por parte dos moradores consiste em grande parte na sua utilização para o armazenamento dos 

resíduos nas lixeiras (Figura 17), desenvolvem esta prática 93% dos entrevistados, os demais 

depositam os resíduos diretamente em recipientes utilizados para armazená-los, como baldes, 

caixas de papelão ou madeira etc. 

 

 

Figura 17: Armazenamento dos Resíduos Sólidos (RS) Domiciliares nas residências. 
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úteis e seu uso seja assimilado culturalmente, são agora considerados uma ameaça ao 

ambiente (VILLELA, 2010). 

Além disso, os sacos plásticos com resíduos são passíveis de rompimento, ao serem 

acondicionados nas calçadas, por animais domésticos e catadores de materiais recicláveis, 

como foi observado por Persich & Silveira (2011) em Ijuí – RS. 

 

Figura 18: Horta de uma das residências 

visitadas. 
Figura 19: Lixeiras domiciliares e resíduos 

orgânicos espalhados pelo chão. 

Figura 20: Queima de resíduos sendo feita ao 

lado da rua. 

Figura 21: Sacolas plásticas com resíduos 

dispostas inadequadamente para coleta. 

 

3.2.3 Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

A busca pelo manejo ambientalmente correto dos resíduos é constituída por muitos 

desafios, entre eles mudar o comportamento que as pessoas têm em relação aos mesmos, neste 

sentido a caracterização dos RSU é o primeiro passo a fim de alcançar esse objetivo (DIAS, 

1998). 

O distrito de Tarilândia possui 2.398 habitantes, de acordo com os cálculos efetuados 

após a coleta e pesagem, a produção per capita de resíduos nos domicílios amostrados é de 
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aproximadamente 0,397 kg/hab.dia. Segundo os índices apresentados pelo IBGE (2002), em 

localidades com até 9.999 habitantes a produção per capita de resíduos é de 0,460 kg/hab.dia,. 

A diferença dos valores pode estar relacionada a fatores como a amplitude da faixa 

populacional adotada pelo IBGE e a quantidade de habitantes do distrito, assim como a época 

do ano em que a análise foi feita, e devido a muitos moradores não destinarem os resíduos 

orgânicos para a coleta, o que pode diminuir o peso e o volume total dos mesmos. 

Como pode ser verificado na Tabela 5, apesar de muitos entrevistados alegarem que não 

destinam a matéria orgânica à coleta e lixão, esta constitui a maior parte da amostra dos 

Resíduos Sólidos Domiciliares de Tarilândia, com 68,85% seguida pelo plástico (17,21%) e 

demais materiais que aparecem em proporções bem menores. 

 

Tabela 5: Análise Gravimétrica dos RS Domiciliares de Tarilândia. 

Material Distribuição (%) 

Papel 2,15 

Papelão 4,30 

Vidro 1,03 

Plástico 17,21 

Metal 4,30 

Matéria Orgânica 68,85 

Outros 2,15 

 

Para que a identificação dos fatores que influenciam na produção dos resíduos no 

distrito é aconselhável que se faça esta análise periodicamente. Em seu trabalho, Tavares 

(2008) identificou que a variação de matéria orgânica ao longo dos meses poderia indicar a 

influência dos meses com maiores índices pluviométricos, e o de papéis a influência dos 

meses de férias escolares. 

A presença do plástico pode estar relacionada à utilização das sacolas para armazenar os 

demais resíduos, como foi constatado, assim como o baixo índice de papéis pode ter ligação 

com o fato de a data da análise ter coincidido com férias escolares, como observado por 

Tavares (2008). 

Os autores Dias & Vaz (2002) em seu trabalho realizaram a caracterização gravimétrica 

de cinco municípios de diferentes tamanhos no Estado da Bahia, onde se pôde verificar que 

conforme era menor o número de habitantes das zonas urbanas, maior era a quantidade de 

matéria orgânica presente nas amostras. Como exemplo do trabalho dos autores, pode-se citar 
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que nos resíduos produzidos pelo município de Lençois com 3.491 habitantes 61,7% era 

formado por matéria orgânica, enquanto Lamarão com 1.700 habitantes produzia 

aproximadamente 65,4 % de matéria orgânica (DIAS & VAZ, 2002). 

 

 

Figura 22: Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares de Tarilândia, em 

Porcentagem. 

 

Lopes (2006) afirma que altos percentuais de matéria orgânica na composição dos 

resíduos domiciliares e seu não aproveitamento são responsáveis por grande parte da 

necessidade da administração pública de buscar áreas para disposição final em pequenos 

municípios. 

 

3.3 COLETA E TRANSPORTE 

 

A atividade de coleta e transporte é feita duas vezes por semana, às segundas e sextas-

feiras, para tal é utilizado um caminhão do tipo caçamba da marca GMC modelo 14-190. A 

equipe responsável pelos serviços de coleta e disposição de resíduos sólidos é composta por 

04 funcionários. Nos demais dias de semana os mesmos também realizam as atividades de 

varrição, capina e roçada, e há 01 funcionário responsável pelas atividades administrativas 

referentes ao setor. Atualmente a equipe trabalha 05 dias da semana no distrito, cerca de 06 

horas e meia por dia no desenvolvimento de suas atividades. 

Durante a coleta foi constatado que os funcionários não possuem todos os equipamentos 

recomendados para tal atividade, fazendo uso apenas de luvas, situação semelhante à destes 
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funcionários foi detectada por Barros et. al (2005) durante seu estudo nas cidades de 

Comercinho e Francisco Badaró –MG. Ao mesmo tempo em que recolhem os resíduos 

sólidos domiciliares, também recolhem aqueles provenientes da área comercial e resultante de 

podas e capina. 

Velloso et. al (1997) considera que o trabalho de coleta de resíduos é constituído por 

várias operações diferentes e, geralmente, desorganizado. Além disso, os trabalhadores ficam 

expostos a alguns riscos observados, como o atropelamento, queda grave, cortes, ferimentos, 

esforço excessivo, ruído, gases tóxicos, contato com agentes biológicos patogênicos e falta de 

treinamento para o serviço que os conscientize sobre os riscos aos quais estão sujeitos durante 

seu trabalho. 

Segundo as informações recebidas, até recentemente uma vez por semana a equipe se 

deslocava até uma comunidade próxima, chamada Jaru-Uaru, para recolher os resíduos 

gerados por seus moradores, mas devido ao aumento da demanda pelos serviços em 

Tarilândia, esta atividade foi interrompida. 

A prestação desses serviços é muito importante, segundo Lopes (2003) eles garantem a 

manutenção da limpeza da cidade, e podem até mesmo evitar riscos de enchentes e minimizar 

os riscos à saúde pública. A geração de emprego é também um fator interessante a se 

considerar, no entanto, o ideal é que haja um planejamento prévio do roteiro a ser seguido, 

pessoal treinado e freqüência estabelecidos. 

 

3.4 DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Após a coleta os resíduos são levados ao seu destino final, o lixão que fica localizado a 

aproximadamente 3 km do centro de Tarilândia, numa área pertencente à prefeitura. Por dia 

são feitas em média de 04 viagens com o caminhão coletor. Os resíduos são dispostos no solo, 

sem compactação ou recobrimento, e ao final da atividade a própria equipe ateia fogo aos 

materiais. O lixão não possui cercas ou portões para impedir o acesso de populares e/ou 

animais ao local ou a dispersão dos materiais para áreas próximas pelos mesmos, ou por 

fatores naturais como as chuvas e os ventos. 

Santos (2009) afirma que alguns materiais como papéis e sacolas podem causar 

poluição atmosférica se forem carregados pelo vento e/ou devido a queima, que lança 

materiais particulados, óxido de enxofre e nitrogênio, causando alterações na qualidade do ar. 

Nos lixões geralmente há um descontrole dos tipos de resíduos que são depositados no 

local, observando-se a disposição também daqueles provenientes dos serviços de saúde como 
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também de indústrias (FEAM, 2009). Isto acrescenta maior potencialidade de contaminação 

do solo, ar e fontes de água existentes próximo ao local, as quais podem servir como fonte de 

consumo de pessoas que residam nas proximidades. 

É notável também que não há um padrão de disposição dos resíduos, os mesmos são 

simplesmente espalhados aleatoriamente aparentando que não há um bom aproveitamento da 

área. 

Essa disposição inadequada pode acarretar problemas ambientais consideráveis, a 

produção do chorume e sua penetração no solo são um exemplo, devido a altas concentrações 

de matéria orgânica e nitrogênio amoniacal que este líquido pode apresentar (BIDONE, 

2006). 

Eventualmente, uma pessoa vai ao lixão realizar a coleta de materiais para 

comercialização, não se tem a confirmação da existência de catadores regulares no distrito. 

No entanto, muitas vezes os próprios funcionários da equipe de coleta fazem a separação de 

materiais, principalmente latas de alumínio, e os comercializa. 

Os resíduos metálicos, observados em grande quantidade no lixão, podem ser de dois 

tipos: os ferrosos (ferro e aço) e os não-ferrosos (alumínio, cobre, chumbo etc.). Os mais 

comuns utilizados em embalagens destinadas aos usos domésticos são formados por dois 

grupos principais: folha de flandres (latas de óleo e alimentos em conserva, caixas como as 

que armazenam creme de leite, etc.) e alumínio (latas de refrigerante, cerveja etc.) 

(INSTITUTOGEA, 2002), destes o segundo grupo é o que costuma ser separado nas 

residências ou recolhido por muitas pessoas para comercialização, os demais, mesmo 

passíveis de reciclagem, são destinados ao lixão. 

Também não há uma empresa local que compre os materiais, mas num período de cerca 

de 20 dias uma empresa instalada na cidade de Ariquemes vai até o distrito e efetua compra 

desse tipo de material na cidade. O que sugere a existência de várias pessoas que realizam a 

separação em suas próprias residências, ou comércios (no caso de bares), ou fazem o 

recolhimento nas ruas e locais públicos, ou durante eventos com grande participação popular 

(festas, entre outros). 
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Figura 23: Entrada do Lixão de Tarilândia. Figura 24: RSU depositados e queimados na 

área do lixão. 

Figura 25: Em destaque a grande quantidade de 

materiais metálicos depositados e queimados.  
Figura 26: Resíduos sendo depositados no 

Lixão.  

 

3.5 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM O 

MUNICÍPIO: ATUAL SITUAÇÃO E PLANOS FUTUROS 

 

Atualmente a administração pública municipal é a única responsável pela prestação de 

serviços relacionados à limpeza urbana e manejo de RSU em todo o município de Jaru, onde 

está inserido o distrito estudado. O único serviço terceirizado na cidade-sede é a coleta e 

destinação final dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 

A arrecadação de fundos é feita através da cobrança do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), e tem como finalidade cobrir despesas com os serviços prestados, tais como: 

salários, equipamentos alugados, combustível e manutenção de equipamentos. O município 

não recebe nenhum recurso financeiro de ordem Estadual ou Federal para auxiliar no 

custeamento destas atividades. 



58 

 

As Políticas de Resíduos Sólidos e de Saneamento do município estão em fase de 

elaboração, mas o município já está participando do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 

(CISAN) da região Central do Estado, e passará a transportar seus RSU, ainda este ano, até o 

município de Ouro Preto onde se localizará o aterro sanitário construído para disposição final 

dos RSU de todos os municípios participantes do consórcio. Até o ano de 2014, prazo dado 

pela Lei 11.445 (PNRS), pretende desativar os lixões, para tanto, os planos são de que o 

distrito de Tarilândia conte com uma estação de transbordo para que seus resíduos também 

sejam destinados ao aterro sanitário construído pelo consórcio. 

Atividades de educação ambiental e organização dos catadores estão sendo 

desenvolvidas na cidade-sede do município (Jaru), com a intenção de se implantar algum 

modelo de coleta seletiva compatível com as condições locais, mas este trabalho ainda não 

está sendo realizado no distrito de Tarilândia. 

 

3.6 SUGESTÕES PARA A MELHORIA DO GERENCIAMENTO DOS RSU: 

ALTERNATIVAS PARA TARILÂNDIA 

 

Tendo em vista a situação apresentada no distrito e a previsão de mudanças no 

gerenciamento de seus RSU, o primeiro passo a ser dado deve ser o estabelecimento de uma 

equipe preparada para estudar, avaliar, planejar e implementar um sistema de gestão mais 

eficaz e condizente com a realidade local, que seja capaz de desenvolver um plano de 

gerenciamento efetivamente integrado. 

Cada município deve criar condições próprias para reunir informações. E no caso de não 

contarem com recursos financeiros suficientes para contratar estudos e realizá-los com seus 

próprios técnicos, pode buscar parcerias junto a instituições de ensino locais, 

preferencialmente as Universidades para que estas colaborem com a organização de dados 

ambientais e realização de pesquisas necessárias à gestão municipal (FEAM, 2002). 

Desta forma, as próximas etapas poderão ser desenvolvidas, não de forma aleatória 

apenas tentando cumprir o que a legislação estabelece, mas em busca de alcançar objetivos 

claros e que tenham como principal foco o bem-estar da população, a conservação da saúde 

pública e do meio ambiente. 

Não adianta planejar um sistema de coleta seletiva sem pensar no mercado regional de 

reciclagem de materiais e sem o envolvimento da população. Assim também, não é vantajoso 

desenvolver um sistema de coleta satisfatório com destinação final inadequada, ou a 

implantação do aterro sanitário sem minimizar a produção de resíduos. A questão dos 
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resíduos sólidos é uma questão cultural, social, de saúde e educação, portanto deve ser 

pensada em todas essas dimensões (LOPES, 2006). 

Em busca da identificação das alternativas de solução para o problema do 

gerenciamento inadequado a otimização do sistema existente pode ser a melhor alternativa. 

Consiste em estudar medidas que permitam o melhor funcionamento do serviço com recursos 

mínimos. Uma vez identificado os problemas e necessidades do sistema, deve-se fazer uma 

análise das modificações de gestão técnico-administrativas a serem tomadas que possibilitem 

a melhora da atual situação (FIOCRUZ, 2001). 

Para Oliveira et. al (2004) as melhorias técnicas no sistema são muito importantes para 

a adequação de um gerenciamento adequado dos serviços de limpeza urbana, mas 

principalmente a busca pela redução ao máximo da produção local de resíduos. Pensando 

nisto, abaixo serão apresentadas algumas medidas simplificadas para a melhoria do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos de Tarilândia. 

Educação Ambiental: Este será sempre o ponto de partida, e devido aos resultados 

serem alcançados a médio e longo prazo, é importante que trabalhos neste sentido sejam 

iniciados o quanto antes no distrito, tendo em vista os prazos para adequação do sistema de 

gerenciamento de RSU e a redução da produção de resíduos nas fontes geradoras. 

Segundo Pires et. al (2010) o público-alvo da Educação Ambiental é formado por 

diferentes grupos da sociedade, onde estão inclusos desde os alunos das escolas aos demais 

moradores, líderes comunitários, agentes econômicos, professores, estudantes, agentes de 

saúde etc., considerando ainda que os principais responsáveis pelo gerenciamento integrado 

dos RSU são o Poder Público, a sociedade e o setor produtivo, e que o mesmo deve ser 

executado de forma que contemple todas as possibilidades disponíveis localmente e baseando-

se nas realidades e necessidades sociais, econômicas e ambientais. 

O papel da Educação Ambiental está em fomentar mudanças no padrão de produção e 

consumo da sociedade. Mudanças estas que precisam acontecer, nas formas de pensar e viver 

da sociedade, pois somente desta forma será possível desenvolver bases sustentáveis para os 

serviços de limpeza urbana e preservação do meio ambiente (OLIVEIRA et. al, 2004). 

Coleta Seletiva: Apesar de a comercialização de materiais metálicos ser a única 

identificada no distrito, no lixão há uma grande quantidade desse tipo de material disposta 

inadequadamente. Logo, a população pode ser orientada a segregar estes materiais passíveis 

de reciclagem, e entregá-los em Postos de Entrega Voluntária, estrategicamente instalados, ou 

a Agentes Ambientais. Como já se sabe da existência de pessoas que armazenam e 

comercializam esses materiais, caberia à administração pública fazer sua identificação e 
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orientação, assim como prestar assistência no sentido de tornar viável economicamente a 

atividade de recolhimento e comercialização de outros resíduos recicláveis, pensando nas 

projeções futuras de minimização de RSU. 

Em um dos modelos de coleta seletiva os próprios agentes ambientais ou „carrinheiros‟ 

vão até as residências para recolher os resíduos recicláveis previamente separados pelos 

moradores. Os mesmos podem atuar de forma isolada ou em pequenos grupos, muitas vezes 

formados por membros da mesma família, e vendem seus produtos para os sucateiros. O 

equipamento de trabalho trata-se de um carrinho de tração humana, e pode ser fabricado ou 

fornecido em comodato pelos sucateiros (BRINGHETI, 2004). 

A reciclagem é o melhor caminho para o gerenciamento dos resíduos, uma vez que 

através dela é possível, ao mesmo tempo, gerar empregos e recursos econômicos, diminuir a 

utilização de recursos naturais, melhorar a qualidade ambiental e preservar a vida útil do 

aterro sanitário (KAUTZMANN, 2009). 

Compostagem: Mesmo eficiente, a compostagem não é tão difundida no Brasil, mas 

essa técnica é a melhor forma de minimizar os problemas causados pela geração e disposição 

final de resíduos orgânicos no solo, uma vez que estes resíduos consistem na maior parcela 

gerada pelos domicílios (68,85%), como pôde ser observado através da análise da composição 

dos resíduos domiciliares. 

O não aproveitamento da matéria orgânica em localidades como esta, resulta na 

necessidade de se encontrar áreas para disposição final. Além disso, esta é a maior causadora 

de problemas ambientais e de saúde pública, devido ao seu potencial para atrair vetores de 

doenças e produzir chorume, que juntamente com outros materiais como pilhas, lâmpadas e 

baterias, podem tornar-se altamente tóxico e ter seu volume aumentado com as águas das 

chuvas (LOPES, 2006), que neste Estado são abundantes durante vários meses do ano, 

aumentando os riscos de contaminação de lençóis freáticos próximos a superfície.  

Além do aproveitamento da maior parcela constituinte dos resíduos sólidos 

domiciliares, a compostagem também favorece o desenvolvimento da agricultura orgânica, 

influencia na melhoria da alimentação das pessoas e na redução de problemas crônicos de 

saúde (JUNKES, 2002), lembrando também que a separação desses resíduos dos demais, 

pode aumentar o índice de aproveitamento dos recicláveis, pois a mesma é a responsável por 

sua deterioração quando acondicionados conjuntamente. 

Tendo em vista os altos custos para implantação de um modelo mais complexo de 

Coleta Seletiva e que a eficiência do sistema seria comprometida devido a não existência, até 

o momento, de um tratamento e da disposição adequada para os materiais segregados, através 
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de parcerias com outras entidades ou grupos comunitários, cursos e palestras sobre como 

realizar a Compostagem seria uma boa alternativa para melhorar o aproveitamento dos 

resíduos orgânicos que já são separados ou não pelos moradores, tendo como público-alvo 

principalmente os donos de hortas, que servem tanto para consumo da família quanto para 

comercialização. Os resíduos orgânicos podem ser transformados em excelente adubo, e se 

fazem muito úteis para o processo de produção agrícola (FRANÇA & RUARO, 2009). 

Provavelmente isto poderia incentivar os próprios moradores interessados a tomarem a 

iniciativa junto à população no sentido de executarem a separação destes resíduos para que 

possam aproveitá-los também, algo semelhante com o que já acontece entre as pessoas que 

destinam seus resíduos orgânicos à alimentação de suínos, por exemplo, e resultaria na 

diminuição da quantidade de matéria orgânica enviada ao lixão/aterro futuramente. 

Acondicionamento: Para tornar esta fase e a de coleta mais seguras e higiênicas é 

interessante que a administração pública estude e estabeleça normas para o acondicionamento 

mais adequado dos resíduos sólidos domiciliares, assim como a forma de disposição para 

coleta. O município deve criar normas para que os resíduos sejam apresentados da forma mais 

higiênica possível, e em horas e lugares estabelecidos. Podendo também exigir dos moradores 

uma padronização dos recipientes (FIOCRUZ, 2001). 

Como pôde ser observado durante o trabalho, em geral as pessoas utilizam sacolas 

plásticas para armazenar quaisquer tipos de resíduos gerados em suas residências, podendo 

causar sujeira e proliferação de vetores, com o armazenamento de resíduos orgânicos, e 

acidentes, no caso de se armazenar cacos de vidros ou latas metálicas com bordas cortantes. 

Além disso, quando não há lixeiras, ou as mesmas se localizam diretamente no solo, há um 

grande risco de animais rasgarem as sacolas plásticas e espalharem todos os resíduos. 

O acondicionamento inadequado de resíduos passíveis de causar acidentes como os 

perfuro-cortantes e o peso dos recipientes utilizados para acondicioná-los, muitas vezes são os 

responsáveis por acidentes que podem resultar em cortes, ferimentos ou problemas da coluna 

vertebral (VELLOSO et. al,1997). 

No processo de gerenciamento participativo a população deve ser orientada a proceder 

de forma a evitar os transtornos decorrentes do armazenamento inadequado de seus resíduos, 

e considerar que a limpeza pública é também sua responsabilidade. 

A manutenção da limpeza pública é um ponto muito importante para a conservação do 

meio, isto porque é a atividade que permite com seu correto desenvolvimento o adequado 

estado de limpeza da localidade e da região que a circunda (FRANÇA & RUARO, 2009). 
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Considerando que a população resistiria a trocar as sacolas plásticas de supermercado 

por outras mais adequadas, próprias para este fim e ambientalmente mais corretas devido a ter 

que comprá-los, inicialmente pode-se normatizar pelo menos a padronização das lixeiras das 

casas a uma determinada altura do solo, de modo a evitar as inconveniências já mencionadas, 

e promover a limpeza pública e higiene do local. 

Coleta e Transporte: Uma vez que os moradores façam a sua parte, administração 

pública também deve colaborar com a segurança e salubridade dos trabalhadores responsáveis 

pela coleta, disponibilizando aos mesmos os Equipamentos de Proteção Individual, para que 

não corram risco de se cortarem e/ou se contaminarem com os materiais perigosos. O contato 

direto entre essas pessoas e os resíduos deve ser evitado o máximo possível. 

Uma análise financeira cuidadosa do roteiro da coleta, e dos custos com os 

equipamentos e combustível pode definir se compensa proceder com a atividade da forma 

como vem sendo conduzida. Além disso, é importante que se observe as condições de 

trabalho dos funcionários, para que se possa melhorá-las tendo em vista o bem estar dos 

mesmos e proporcionando-lhes maior segurança. 

De acordo com Ferreira & Anjos (2001) esses trabalhadores estão expostos a 

ocorrências como atropelamentos, e fatores como a sobrecarga e velocidade de trabalho, 

desrespeito às normas de trânsito pelos motoristas, além da ausência de uniformes como 

roupas visíveis, sapatos resistentes e antiderrapantes (SANTOS, 2009). 

Disposição Final: A princípio a administração pública não prevê nenhuma forma de 

disposição de RSU mais adequada, a não ser futuramente o direcionamento dos mesmos para 

o aterro sanitário construído pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN. Logo 

irá proceder com a utilização do lixão para esta finalidade. 

Nota-se o espalhamento de muitos resíduos de forma aleatória na área, ocupando grande 

parte do espaço e com nenhum tipo de recobrimento, portanto um planejamento para o uso 

mais eficaz da área será necessário para que a mesma seja mais bem aproveitada nos 

próximos anos, e também para facilitar no processo de desativação quando os resíduos forem 

destinados a um local mais adequado. 

É possível realizar alterações no lixão assemelhando sua estrutura à de um aterro 

controlado, é uma alternativa considerável para localidades com menos de 20.000 habitantes, 

até que a destinação dos resíduos ao aterro sanitário possa ser efetuada. Para tal realização a 

área deve atender a alguns requisitos constantes na Deliberação Normativa nº 118/2008 do 

Conselho de Política Ambiental (COPAM). Não é eficaz como o aterro sanitário, mas 

preferível ao lixão. Com esta técnica é possível evitar a poluição do ambiente externo, porém 
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sem a adição de elementos de proteção ambiental e a poluição causada muitas vez se reduz a 

ser a nível local (FEAM, 2009). 

Também deve ser construído algum tipo de barreira ao redor do lixão para impedir o 

acesso ao mesmo, pois a única cerca existente é a que separa a área do lixão do sítio que fica 

ao lado e não impede que o vento ou animais carreguem resíduos para as proximidades, daí 

também a importância em se investir na compactação e recobrimento dos RSU ao final de 

cada dia, além de dificultar a proliferação de vetores de doenças. Essa atividade pode 

substituir a de queima dos resíduos, que apesar de prática e sem custos é prejudicial ao solo, 

causa a emanação de gases que podem ser tóxicos dependendo dos materiais em processo de 

combustão. 

O risco de contaminação das pessoas pode ser muito maior por contato indireto com 

estes materiais do que por contato direto. Portanto, há que se dispensar uma atenção especial 

aos vetores que possam se proliferar nos aterros ou lixões, neste caso, pois estes são os 

efetivos veiculadores de doenças (BIDONE, 2006), assim como as outras formas de poluição 

do meio ambiente já mencionadas. 

Uma melhor técnica deverá ser elaborada, com o desenvolvimento de estudos prévios 

do local avaliando as condições físicas e o comprometimento ambiental da área, devidamente 

assistido por profissional (is) habilitado (s) assim como os projetos e as atividades de 

recuperação (FEAM, 2009). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da pesquisa junto à população do distrito de Tarilândia foi possível 

conhecer melhor as condições sócio-ambientais da população local, assim como a maneira 

como lidam diariamente com os resíduos produzidos em suas moradias. Identificou-se a 

existência de três a quatro pessoas morando nas residências em média, e a renda mensal de 

aproximadamente R$ 917,61 entre as pessoas que concordaram em fornecer esta informação. 

Os serviços referentes à limpeza urbana são os únicos prestados pela administração 

pública até o momento, não há rede de água tratada e nem coleta e tratamento de esgoto 

doméstico na localidade, a ausência de rede de distribuição de água tratada pode comprometer 

a qualidade da saúde pública, visto que nem sempre a fonte de água utilizada tem qualidade 

satisfatória, assim como a disposição inadequada dos efluentes domésticos podem 

comprometer a qualidade ambiental e até mesmo das fontes de água utilizadas. 

O serviço de coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares atende a todo o 

perímetro urbano do distrito e apesar disso 51,67% dos entrevistados afirmaram que praticam 

a queima de resíduos (papéis, folhas e galhos secos) em suas casas, o que pode indicar um 

costume local da população ou ineficiência da coleta em algum momento, que faz com que os 

moradores busquem uma forma de se desfazer dos incômodos ocasionados pelo acúmulo de 

resíduos. 

Com a análise da composição gravimétrica foi constatado que 68,85% dos resíduos 

sólidos domiciliares eram matéria orgânica, seguida pelo plástico (17,21%) e demais materiais 

(papel, papelão, vidro, metais, outros) apareceram em quantidades bem inferiores não 

chegando a 5% cada. 

Apesar de muitos moradores alegarem a não destinação de resíduos orgânicos para a 

coleta e lixão, a quantidade presente na amostra é considerável. A quantidade de plástico pode 

se dever justamente às sacolas que são utilizadas para armazenas ou outros materiais, além de 

embalagens etc., os demais materiais em quantidades muito pequenas sugerem que sua 



65 

 

geração é mínima, ou, no caso dos metais, há retenção dos mesmos para posterior 

comercialização. 

A utilização dos resíduos orgânicos para alimentação de animais e/ou como adubo pode 

ser benéfica ao meio ambiente, mas também pode resultar em depreciação da saúde da 

população e do meio ambiente. Uma vez que não é aconselhável que estes resíduos sirvam de 

alimentos para animais que serão posteriormente consumidos pelas pessoas, assim como o 

adubo contribui para a melhora da qualidade do solo se disposto de forma adequada, sendo 

realizada a compostagem, o que não foi possível confirmar durante a pesquisa. 

Para contribuir e garantir que a disposição dos resíduos orgânicos seja bem feita, sem 

causar prejuízos ao ambiente, é sugerido o desenvolvimento de parcerias com outros órgãos 

para a realização de palestras e cursos de Compostagem, que tenha como público alvo 

principalmente os donos de hortas, sejam elas para consumo próprio ou não, visando a 

diminuição da matéria orgânica destinada a disposição final, por parte destes e dos demais 

moradores, uma vez que uma das vantagens de pequenas comunidades é a facilidade que se 

tem para envolver as pessoas nos programas, e de comunicação entre elas. 

Tanto os recipientes de Politereftalato de Etileno, mais conhecido como PET, quanto 

potes plásticos são muito utilizados para armazenar líquidos e/ou alimentos, já as sacolas em 

geral são utilizadas para armazenar os resíduos gerados pelos moradores, e são destinadas 

para o lixão juntamente com os mesmos, enquanto as latas de alumínio são os únicos 

materiais que são considerados com algum valor comercial e são revendidos. 

Investir na identificação de agentes, além daquele que atua no lixão, que recolham 

materiais recicláveis e em vias de comercialização, é fundamental para iniciar o movimento 

em busca da implantação da coleta seletiva. Assim também fomentar a participação da 

população desde já, com a implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV‟s) para que 

possam ser dispostos inicialmente os resíduos de origem metálica, passíveis de reciclagem, 

considerando a grande quantidade disposta observada no lixão e a redução da quantidade de 

resíduos enviados para destinação final deve diminuir a fim de preservar a vida útil da área 

destinada para tal finalidade.  

Tendo em vista as informações levantadas a respeito da população local, sobre o sistema 

de gerenciamento dos resíduos em execução e as projeções futuras para medidas de 

adequação do mesmo, assim como o porte do distrito e que todas as atividades são custeadas 

pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pago por seus moradores, o que torna o 

fator financeiro limitante para qualquer mudança relacionada ao assunto, considera-se que no 

momento a melhor alternativa é trabalhar para a otimização do sistema existente e no 
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desenvolvimento imediato de programas de Educação Ambiental, pensando nestes como uma 

forma de realizar mudanças maiores no futuro, de maneira que causem menos impactos à 

população e sejam mais eficientes. A elaboração de Consórcios Intermunicipais é uma boa 

solução para localidades que possuam condições limitadas de investimentos e que estejam em 

busca de alternativas mais eficazes para resolver seus problemas, havendo uma boa 

organização do grupo há facilidades na cessão de apoio financeiro para tal, tornando viável a 

execução de medidas que geralmente possuem alto custo de implantação como é o caso dos 

aterros sanitários. 

A normatização da forma de disposição dos resíduos sólidos domiciliares para a coleta, 

o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI‟s) para os funcionários 

responsáveis pelas atividades do gerenciamento também são importantes, e tem como 

finalidade preservar a limpeza pública, a diminuição da multiplicação de vetores e evitar 

acidentes com os trabalhadores e/ou sua contaminação. 

E por fim, o planejamento da área do atual lixão de forma que possa ser mais bem 

aproveitada, e evitar a dispersão dos resíduos por pessoas, animais ou fatores naturais como o 

vento, e tornar sua estrutura semelhante à de um aterro controlado, com a disposição dos 

materiais em valas e recobrimento com camadas de solo ao final dos dias de trabalho, até que 

os resíduos passem a ser destinados ao aterro sanitário do consórcio intermunicipal do qual o 

Município de Jaru está participando, como previsto pela administração pública, e a área possa 

ser devidamente remediada. 

Deve-se salientar também a importância de mais estudos para aprimorar a metodologia 

utilizada, melhorando a sua eficiência e a confiabilidade dos resultados encontrados. Assim 

como, abranger outros temas que podem ter passado despercebidos durante a realização da 

pesquisa, tais como a disposição dos efluentes de atividades realizadas nas cozinhas das 

residências, lavagem de roupas etc., o conhecimento do método da Compostagem por parte 

dos moradores, a repetição da análise gravimétrica para comparação de mais resultados e a 

época do ano em que as mesmas são realizadas. 

As projeções futuras apresentadas para o distrito são interessantes, mas também é 

considerável que, tendo em vista o prazo para cumpri-las, até o momento não estão sendo 

executadas medidas práticas para que isso ocorra, logo, a melhoria e eficácia do sistema de 

gerenciamento vão depender do empenho dispensado à organização de Políticas Públicas e da 

Gestão Ambiental dos Resíduos Sólidos produzidos no distrito, mas a princípio as medidas 

propostas são simples e não irão requerer muita logística, podendo ser também adotadas por 

outras localidades que se identifiquem com esta. Profissional (is) habilitado (s) nesta área de 
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atuação pode ser capaz de elaborar mais estudos e desenvolver os planos para que os objetivos 

sejam alcançados, priorizando o bem estar e saúde da população e do meio ambiente. 

Independente de outros fatores, o mais importante para o município de Jaru, no qual o 

distrito de Tarilândia está inserido, é a iniciativa de organização de todos os setores para que 

possam se ordenar e trabalhar em conjunto em busca de uma melhor qualidade de vida para 

toda a sociedade em questão, colocando em primeiro lugar a preservação do meio ambiente e 

conservação de seus recursos naturais, dos quais todos dependem primordialmente para 

continuar sua existência. 
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APÊNDICE A – Questionário Sócio-Ambiental 

 

1. Quantas pessoas vivem nesta residência? 

__ pessoas. 

 

2. Qual a renda mensal da família? 

________________________________________ 

 

3. Há energia elétrica na residência? 

(  ) Não. 

(  ) Sim, de rede distribuidora. 

(  ) Sim, de outras fontes. 

 

4. Existe banheiro (com chuveiro e vaso sanitário) na residência? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

5. Onde é lançado (jogado) o esgoto do banheiro? 

(  ) Fossa negra 

(  ) Córrego, rio ou lago 

(  ) Rede de esgoto 

(  ) Fossa séptica 

(  ) Outro. Qual: _______________. 

 

6. Qual a fonte da água utilizada na residência? 

(  ) Rede de abastecimento de água 

(  ) Poço na propriedade 

(  ) Poço de outra propriedade 

(  ) Nascente, córrego ou rio 

(  ) Outro. Qual? ________________. 

 

7. Como é armazenado o lixo gerado na residência? 

________________________________________ 

 

8. Há coleta de lixo nesta residência? 

(  ) Não. Qual o destino do lixo gerado? 

________________________________________ 

 (  ) Sim. _________ vezes por semana. 
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9. O senhor (a) costuma descartar restos de comidas (cascas, folhas, sementes, 

etc.) juntamente com embalagens, para a coleta? 

(  ) Sim. 

(  ) Apenas uma parte. 

(  ) Não. 

 

10. O que é feito com os restos de comida que não são destinados à coleta? 

________________________________________ 

 

11. O senhor (a) costuma separar algum outro tipo de lixo? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Qual? ________________________________________ 

 

12. Além da coleta, o senhor (a) toma alguma outra providência em relação ao 

lixo? 

(  ) Não.   

(  ) Sim. Qual? ______________________. 

 

13. Possui horta ou algum tipo de cultivo? 

(  ) Não.   

(  ) Sim. 


