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RESUMO 

 

A geração de resíduos sólidos é um dos principais problemas enfrentados pela sociedade. O 

objetivo deste trabalho foi fazer uma investigação do gerenciamento dos resíduos sólidos no 

município de Campo Grande-RN. O estudo foi realizado no lixão e na área urbana da cidade. 

A metodologia foi dividida em duas etapas: a primeira foi aplicação de formulários (apêndice) 

à sociedade e aos representantes municipais responsáveis pela coleta e disposição final dos 

resíduos domésticos, da construção civil e serviços de saúde; e a segunda etapa foi a 

identificação dos resíduos sólidos mais frequentes no lixão a céu aberto. Foram escolhidos 

quatro bairros representativos da cidade: Alto da Esperança, Alto de Santana, Alto da Capela, 

e o Centro. A identificação dos resíduos sólidos no lixão foi realizada em 5 amostras onde 

utilizou-se um gabarito de madeira, medindo 1,0 x 1,0 m, o qual foi posto aleatoriamente 

sobre os resíduos sólidos; posteriormente, separado, identificado e analisado sua composição. 

Constatou-se que o recolhimento dos resíduos sólidos domésticos é diferenciado nos bairros 

estudados. Verificou-se desencontro em depoimentos da sociedade e o representante 

municipal da coleta dos resíduos sólidos. Observa-se que os bairros de Alto de Santana, Alto 

da Esperança e Alto da Capela são menos assistidos que o bairro Centro. A prefeitura faz a 

coleta dos resíduos da construção civil junto com demais resíduos domésticos, disponibiliza 

aos funcionários os devidos equipamentos de proteção individual e coletivo, no qual é trocado 

a cada 8 dias. Foi observada uma maior falta de conhecimento ou informação dos moradores 

dos bairros estudados em relação ao destino e disposição final dos resíduos de serviços de 

saúde do município. Foi encontrado no lixão a céu aberto muito resíduo plástico e também 

uma relevante quantidade de matéria orgânica, vidro e papelão, reportando o consumo de 

produtos industrializados. Evidenciou ainda uma considerada percentagem de resíduos da 

construção civil demonstrando que a população construiu e reformou bastante. 

 

Palavras-chave: Lixão, logística dos resíduos, sociedade. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The generation of solid waste is one of the main problems faced by society. The objective of 

this work was to investigate solid waste management in the municipality of Campo Grande-

RN. The study was carried out in the city's dump and urban area. The methodology was 

divided into two stages: the first was the application of forms (appendix) the society and to 

the responsible municipal representatives for collect and final disposal of the domestic waste, 

of civil construction and health services; and the second stage was the identification of the 

most frequent solid residues in the dump the open sky. Four representative neighborhoods of 

the city were chosen: Alto da Esperança, Alto de Santana, Alto da Capela, and the Centro. 

The identification of the solid wastes in the dump was performed in 5 samples where a 

wooden template was used, measuring 1.0 x 1.0 m, which was randomly placed on the solid 

waste; posteriorly, separated, identified and analyzed its composition. It was found that the 

gathering of domestic solid waste is differentiated in the studied neighborhoods. It is verified 

mismatch in depositions of the society and the municipal representative of the solid waste 

collection. It is observed that the neighborhoods of Alto de Santana, Alto da Esperança and 

Alto da Capela are the less attended than the Centro neighborhood. The city hall does collects 

civil construction waste along with other household waste, provides the employees the due 

equipments of individual and collective protection, in which it is changed every 8 days. It was 

observed a greater lack of knowledge or information of the residents of the districts studied in 

relation to the destination and final disposal of health services waste of the municipality. It 

was found in the dump the open dump sky, much plastic waste and also a relevant quantity of 

organic matter, glass and cardboard, reporting the consumption of industrialized products. 

Evidenced still a considered percentage of civil construction waste demonstrating that the 

population has built and reformed a lot. 

 

Keywords: Dump, logistics of waste, society. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Historicamente o gerenciamento dos resíduos sólidos nas áreas urbanas se 

fundamentou na coleta e na desagregação dos resíduos (AGUIAR et al., 2005). A geração de 

resíduos sólidos torna-se um dos principais problemas enfrentados pela sociedade. Com o 

aumento rápido da população, ocorre o consequente aumento dos desejos descontrolados e 

desencadeia uma expansão significativa na produção de materiais e atividades. Assim, 

também, ocorre uma maior produção de resíduos sólidos, os quais arrecadados e depositados 

em locais impróprios, como em lixões a céu aberto, acabam ocasionando modificações 

ambientais (CORDEIRO, 2016).  

 A quantidade de lixo produzido nas áreas urbanas aumentou, e o país não evoluiu na 

coleta e destinação adequada desses resíduos sólidos. Isso é um problema, pois o lixo quando 

disposto de forma inadequada gera impactos ambientais como a contaminação de lençóis 

freáticos, contaminação do solo e põe em risco a saúde da população, propiciando a 

proliferação de vetores transmissores de doenças, caso a cobertura não seja adequada 

(OLIVEIRA, 2014). 

 No Brasil, em 1985 ocorreu a primeira tentativa de coleta seletiva, em Niterói, Rio de 

Janeiro. Em seguida, em 1992, três tipos de elaborações de coleta seletiva foram 

desenvolvidos. Com a fundação dessas elaborações aumentou-se a iniciação das prefeituras 

nos programas de coleta seletiva.  

 Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), os 

municípios brasileiros de pequeno porte apresentam uma grande dificuldade em dar 

destinação final adequada dos resíduos sólidos. Com a disposição dos resíduos sólidos ao 

meio ambiente, produzirá um liquido infeccioso proveniente da decomposição da matéria 

orgânica chamada chorume. A absorção do chorume no solo provoca a contaminação no 

terreno (CORDEIRO, 2016). 

 Segundo Gaede e Gumieri (2008) a população está crescendo em escala acelerada, e 

em consequência, a indústria da construção civil vem acompanhando esse processo. Com isso, 

uma grande quantidade de resíduos sólidos está sendo lançada no meio ambiente, tornando-se 

algo preocupante e que precisa de cuidados especiais. De acordo com algumas pesquisas, o 

maior gerador de resíduos sólidos são as indústrias da construção civil. Cerca de 60% de todo 

o material considerado resíduo sólido, é proveniente de tal indústria conseguindo superar ao 
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de resíduo doméstico, que até então era o único foco nos anos anteriores. (GAEDE; 

GUMIERI, 2008). 

Outra preocupação relevante nos municípios é a questão dos resíduos sólidos da 

construção civil, que são colocados em vias públicas sem nenhum cuidado com a 

contaminação do solo com os descartes de produtos como solventes, tintas e 

impermeabilizantes, além dos descartes de materiais que contem metais pesados como cobre, 

aço ou ferro. Segundo a Lei 12305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos sólidos 

(PNRS), a responsabilidade de coleta dos resíduos é do gerador. 

 Além dos resíduos sólidos domésticos e da construção civil tem-se ainda a 

problemática socioambiental da disposição final inadequada dos resíduos hospitalares que são 

produzidos pelas diversas unidades de saúde, e são constituídos de resíduos comuns (papel, 

restos de jardim, restos de comida de refeitórios e cozinhas entre outros), resíduos infectantes 

ou de risco biológico (sangue, gaze, curativos, agulhas etc) e resíduos especiais (químicos, 

farmacêuticos e radioativos). 

 O gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos no Brasil é compromisso dos 

municípios, e com o crescimento populacional das cidades, a geração de resíduos sólidos vem 

multiplicando e com isso surge um fator preocupante para os municípios de pequeno porte: a 

destinação do lixo. Em geral, os resíduos são dispostos de forma irregular em lixões a céu 

aberto, acarretando impactos ambientais como risco de contaminação da água, solo, ar, que 

poderá afetar grandemente a saúde da população local.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Realizar um estudo do gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Campo 

Grande-RN. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a logística dos resíduos sólidos doméstico, construção civil e serviços de 

saúde produzidos no município de Campo Grande-RN. 

 Caracterizar a disposição final dos resíduos provenientes da construção civil; 

 Detectar a disposição final dos resíduos de serviços de saúde; 

 Identificar os resíduos domésticos mais frequentes no lixão;  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos sólidos; instituída pela lei n°12.305, 

de 2 de agosto de 2010, caracteriza os resíduos sólidos como:  

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível.  

 

A partir da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), podemos considerar 

que resíduos sólidos são aqueles 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 seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. 

 

Desta forma, Faria (2016) relata que os resíduos sólidos são provenientes de pessoas 

em seus domicílios e pelos detritos de varreduras de locais públicos, no qual os mesmos são 

suprimidos pela coleta de lixo realizada semanalmente. 

Segundo (PNRS,2010), define rejeito como sendo resíduos sólidos no qual estão 

esgotadas as probabilidades de tratamento e recuperação por procedimentos tecnológicos 

acessível e economicamente viáveis, não demostrem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente correta. 

De forma direta, a produção de resíduos sólidos está relacionada com o consumismo. 

As pessoas estão consumindo de forma desenfreada e demasiada interferindo assim na 
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qualidade do ambiente, e também do bem estar da humanidade, no qual esta prática acarreta 

pelo o aumento da geração de resíduos. Além do mais proporciona a identificação social que 

os indivíduos estão inseridos, possibilitando uma análise geral relacionada ao que mais a 

sociedade consome (OLIVEIRA, 2014).  

O tratamento de materiais no qual permite sua utilização consiste na reciclagem. 

Sendo assim, materiais descartados são novamente introduzidos num ciclo produtivo por meio 

da sua mudança. A reciclagem de resíduos sólidos permite que materiais visto como resíduos 

para o formador possam ser matérias-primas para outro cidadão e para a sociedade em geral 

(AGUIAR,2005).   

A coleta dos resíduos sólidos deve ser realizada com regularidade apropriada, 

considerando que o acúmulo exagerado de resíduos pode expandir os riscos para o meio 

ambiente e para a saúde pública, e que a frequência excessiva eleva o custo a níveis 

insuportáveis. A existência de falhas no serviço de coleta acarreta no acúmulo de resíduos, 

promovendo a multiplicação de vetores e o aumento de maus cheiros, além de ocorrer 

perturbação como a poluição visual. Por isso é importante que a coleta seja feita de forma 

adequada, para que facilite os procedimentos de separação, tratamento e disposição final 

(AGUIAR et al., 2005). 

A coleta seletiva constitui-se numa coleta particular só para resíduo suscetível de 

reciclagem, onde são separados na origem pelo próprio morador e, em seguida, escolhidos e 

vendidos para o reprocessamento. Os demais resíduos são recolhidos pela coleta normal no 

qual esses processos proporcionam a redução do volume de resíduos a serem lançados, 

ampliando assim a vida útil dos aterros (DERISIO,2012). 

O serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil, somente 2,4% são obtidos 

de forma seletiva, sendo todo o resto dos resíduos coletados de forma regular, na qual se 

agregam e se solidificam todos os materiais simultaneamente, prejudicando ou até mesmo 

impedindo a reutilização/reciclagem de parte destes materiais (IPEA,2010). 

O papel é um composto de origem vegetal sendo orgânico e biodegradável, sua 

composição vai variar de acordo com o tipo de planta utilizada, no qual as fibras são retiradas 

da madeira, preservando a resistência do mesmo. A lignina que se encontra associada a 

celulose, cuja função é garantir rigidez, impermeabilidade e resistência. O tempo de 

decomposição do papel varia em média de 3 a 6 meses, isso acontece por causa da lignina, 

pois ela possui moléculas maiores que das bactérias que a destrói. Um dos maiores problemas 

encontrado com a produção do papel está ligado com o uso do dióxido de cloro 

(OLIVEIRA,2014). 
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O ferro é um material de baixo preço e dureza, devido a isso é o metal mais utilizado 

do mundo, sua decomposição leva cerca de 10 anos. Várias vezes dependendo de sua 

composição poderá gerar diversos tipos de elementos, como os óxidos, no qual é um dos mais 

agravante ao meio ambiente. O solo muitas vezes é poluído por esses materiais que é 

produzido por esses metais, tais como televisores, computadores, geladeiras, entre outros 

(OLIVEIRA,2014).  

3.2 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

  Segundo CETESB (2012), para uma destinação adequada dos resíduos sólidos é 

indispensável que seja feita uma descrição e separação do resíduo, visto que para cada tipo de 

resíduo sólido (urbano, de serviços de saúde, industrial – classe I ou classe II) encontram-se 

técnicas especificas para esta destinação. 

A disposição final dos rejeitos é realizada em lixões, aterros controlados e aterros 

sanitários. Os Lixões não são indicados, pois os resíduos e os rejeitos são dispostos no solo 

sem qualquer técnica ou medida de controle, no qual isso é uma maneira imprópria de 

disposição dos lixos municipais (PNRS, 2011). Consequentemente essa disposição pode 

ocasionar transmissão de doenças, uma vez que atrai vetores, e não tem nenhum meio de 

tratamento (CORDEIRO, 2016).  

O aterro controlado também não é uma opção viável, pois esse método apenas 

minimiza os impactos sociais e não colabora para impedir a poluição ambiental (CORDEIRO, 

2016). Segundo PNRS (2011), é uma maneira imprópria de disposição final de resíduos e 

rejeitos, onde a única precaução efetuada é o recobrimento do aglomerado de resíduos e 

rejeitos com terra.  

Já o aterro sanitário é um dos métodos mais indicados de disposição de resíduos 

sólidos urbanos, pois é utilizado sem acarretar prejuízos à saúde pública e à segurança 

diminuindo as consequências ambientais. Essa técnica usa os conceitos de engenharia 

(impermeabilização do solo), para confinar os resíduos em um menor volume, com coberturas 

de materiais inertes, geralmente no solo (PNRS, 2011). 

A disposição em aterro sanitário é a solução mais apropriada, que deve ter um sistema 

de drenagem de águas das chuvas e um tratamento adequado para o chorume e um sistema 

para monitorar o lençol freático, é considerado o método mais barato no curto prazo para 

resolver problemas proveniente da disposição dos resíduos sólidos domésticos em cidade 

médias e grandes (AGUIAR et al, 2005).  
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A Incineração é a opção indicada para resíduos de serviços de saúde, pois é uma 

técnica de oxidação à alta temperatura que reduz ou destrói o volume ou recupera substâncias 

ou materiais (ABNT,1990). 

 

3.3 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS  

 

Os resíduos domiciliares domésticos são todo tipo de resíduo gerado pelos habitantes 

das residências, que podem ser materiais orgânicos (restos de alimentos, madeira, dejetos 

humanos) ou inorgânicos (as embalagens, os vidros, os papéis). Os resíduos domésticos vêm 

aumentando com o crescimento da população, o que agrava ainda mais a situação 

socioambiental devido à falta de um local para disposição final correta. 

 A prática do lançamento dos resíduos domésticos em terrenos baldios e em locais a 

céu aberto é uma realidade na maioria dos municípios brasileiros. A responsabilidade pela 

gestão dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil é do poder público municipal, que deve 

adotar medidas de coleta, tratamento, reutilização, reciclagem e destino final dos rejeitos de 

forma adequada, como também políticas de educação ambiental para a população, 

incentivando a coleta seletiva, porém, na realidade isso não acontece na maioria dos 

municípios brasileiros. 

 À medida que os efeitos maléficos dessa prática foram se agravando, à custa de danos 

ambientais e sociais e perdas de vidas humanas, é que se iniciou uma política racional de 

disposição por parte das entidades públicas. A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 

outras providências.  

A partir de um estudo realizado por Oliveira (2014), notou-se que a disposição final 

dos resíduos sólidos domésticos na cidade Caraúbas - RN, uma cidade de porte pequeno, no 

ano de 2012 adquiriu e descartou muito plástico e elementos riscos em matéria orgânica como 

frutas e vegetais. No ano seguinte, em 2013 os principais resíduos encontrados foram as 

embalagens mostrando a crescente compra por produtos industrializados, seguido da geração 

de resíduos da construção civil, evidenciando que a população construiu e reformou bastante 

neste ano. 

 Os dados mostraram que no ano de 2013 apareceram novos resíduos no lixão, em 

relação a 2012. Tal fato pode ser justificado pela cidade estar realizando coleta seletiva e 

reciclando mais. Esses dados demonstram que as cidades mesmo de porte pequeno vêm 

aumentando a variedade de resíduos descartados pelos seus habitantes. 
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Em uma análise realizada por Cordeiro (2016) acerca dos resíduos sólidos urbano da 

Cidade de Almino Afonso -RN, uma cidade de pequeno porte, observou-se uma falta de 

conhecimento ou informação dos moradores em relação aos serviços essenciais de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos do município. Foi constatado em conversa com os 

moradores pelos há disposição de lixo em terrenos baldios e que o lixão da cidade não recebe 

lixo de outro município. Também foi informado que não há registro de doenças ocasionadas 

pelo lixo. Além disso, observou-se que não há destinação ou separação do lixo doméstico pela 

sociedade para reciclagem ou para aproveitamento de artesanato, somente para fins de coleta 

pela prefeitura e que todos os bairros estudados desconhecem se há tratamento do lixão. 

A reciclagem contribui para a diminuição dos resíduos sólidos, assim ameniza e 

previne riscos na saúde pública, produz melhoria para o meio ambiente e gera empregos para 

os catadores por exemplo (CORDEIRO, 2016). 

A frequência da coleta deve ser estabelecida de acordo com o custo e o acúmulo de 

resíduos. Pois quanto maior a frequência, maior o custo, no entanto quanto menor a 

frequência, maior o acúmulo de resíduos nas residências. Uma vez que a frequência é muito 

baixa por acomodar resíduos orgânicos provocará mau cheiro e proliferações de vetores 

(AGUIAR et al, 2005). 

A coleta deve ser regular e realizada em transporte apropriado. A frequência da coleta 

pode ser diária, duas ou três vezes por semana. Dependendo da cultura do local, das condições 

de segurança e de outros fatores, o lixo pode ser coletado na calçada, em frente ao imóvel, ou 

dentro de casa. Um fator agravante da coleta na calçada é em períodos chuvoso, pois as águas 

podem levar os sacos de lixo e vedar as galerias. Por esse motivo é importante que coloque o 

lixo na calçada apenas momento antes do horário marcado para a coleta e nas áreas mais 

exposta a enchentes seja colocado em base alta (AGUIAR et al, 2005). 

Os municípios de pequeno porte na grande maioria não possuem veículos adequados 

para a coleta de lixo. Na maioria das vezes utilizam caçambas sem a proteção adequada 

ocasionando o espalhamento do lixo nas ruas devido à ação do vento e acidentes com os 

operários com o manuseio dos resíduos devido à falta de uso dos EPIs e também pela 

caçamba ser bastante alta (CORDEIRO, 2016).  

No Brasil de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2014), cerca de 

78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados, isso representa um 

aumento de 2,9% de um ano para outro, esse índice é superior à taxa de crescimento 

populacional no país no período, que foi 0,9%. Em 2013 a geração anual e per capita era 
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76.387.200 (t/ano) e 379,96 (Kg/hab./ano). Já em 2014 era de 78.583.405 (t/ano) e 387,63 

(Kg/hab./ano). 

 

3.4 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, institui como objetivo 

principal, gerir de forma adequada os resíduos, garantindo uma qualidade ambiental, e um 

desenvolvimento social e econômico. Para que haja a eficiência nas ações que serão 

implementadas de acordo com o proposto pela Lei, se faz necessário uma análise qualitativa 

para identificar quais são na verdade os tipos de resíduos que estão sendo gerados. E um 

aprofundamento mais detalhado da necessidade local, com o maior número de conhecimento 

possível para o planejamento e gerenciamento do material garante assim medidas corretas, e 

acima de tudo de caráter preventivo (FERNANDEZ, 2011). 

 O CONAMA 3072002 no seu Art. 2º define o que são resíduos da construção civil 

como: 

Provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

 

A Resolução CONAMA 307, no seu Art.3°, diz que os resíduos da construção civil 

deverão ser classificados da seguinte forma:  

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 

argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;  

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;  

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
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objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde. 

 

Em decorrência do desenvolvimento econômico de alguns países, inserindo o Brasil, e 

com a confiança dada a população houve um grande aumento na indústria da construção civil, 

consequentemente a geração de resíduos sólidos da construção civil também aumentou 

(BARROS, 2013). É importante destacar, segundo (PNRS,2010), que a responsabilidade 

sobre a coleta e destinação dos resíduos sólidos da construção civil é do gerador. 

A reflexão e transformação da civilização moderna com os resíduos sólidos é essencial 

para a busca de um desenvolvimento sustentável. A extração dos recursos naturais para a 

produção dos bens de consumo encontra-se maior que a capacidade de suporte do planeta. 

Sendo assim, cada vez mais cresce a produção de resíduos sólidos e sua destinação final e em 

muitos municípios brasileiros ainda é inadequada, tornando mais difícil conseguir áreas para o 

tratamento e disposição dos resíduos sólidos (JACOBI, 2006).    

Conforme algumas pesquisas o maior gerador de resíduos sólidos são as indústrias da 

construção civil. Cerca de 60% de todos os resíduos urbanos é da construção civil, 

ultrapassando os resíduos domiciliares que até então era o centro das atenções nos últimos 

anos (GAEDE; GUMIERI, 2008). 

  

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001), a 

indústria que mais explora recursos da natureza é a da construção civil, além de ser a indústria 

que mais gera resíduos sólidos. 

A disposição descontrolada de resíduos da construção civil no solo é uma prática 

inadequada, a qual vem ocasionando vários danos ao meio ambiente, tais como: a infiltração 

de líquidos gerados devido à decomposição dos resíduos. 

No qual também ocorre a infiltração das águas pluviais no solo e nesse caminho, 

percolam esses resíduos, conduzindo para os aquíferos subterrâneos e para as camadas mais 

profundas com substâncias contaminantes, ocasionando contaminação dos mananciais de 

águas. O impacto da disposição de resíduos no solo costuma habitualmente ser de natureza 

localizada (DERISIO, 2012).  

 O manuseio impróprio dos resíduos de construção civil tem ocasionado vários 

problemas ambientais, além de procriar abrigos para vetores, pode provocar acidentes e 

incômodos ao trânsito de veículos (AGUIAR et al., 2005). 
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Segundo Barros (2013), além dos resíduos compostos por materiais agregados para 

concreto, madeira, fragmentos de concreto armado, argamassa, cerâmica, solos, restos de 

alimentação das equipes de funcionários e tijolos, existem também, resíduos sujeitos de 

propiciarem toxicidade, como as lâmpadas fluorescentes, as sombras de tintas, os amiantos, os 

solventes entre outros. 

Os resíduos da construção civil são provenientes de construção, reparos, reformas, e 

demolições, incluem-se telhas, tijolos, cerâmicas, cimento, concreto, madeira e gesso. A área 

da construção civil é uma das que mais cresce, assim sendo desenvolve-se economicamente, 

consequentemente esses materiais listados ocasionam vários prejuízos ao meio ambiente 

desde a sua fabricação até a sua aplicação.  

Portanto, esses materiais utilizam da matéria prima, consomem muita energia, e 

provocam desmatamento. No processo de produção e na extração da argila é a maior 

desvantagem dos materiais cerâmicos, principal componente, onde ocorre o desmatamento da 

vegetação nativa, poluição do ar quando ocorre a emissão de gases como o dióxido de 

carbono (CO2) no processo de cozimento de alguns, além da poluição dos solos. A utilização 

da madeira acarreta no desmatamento, sendo esse um processo de grande prejuízo ambiental, 

na qual sua decomposição reporta cerca de 13 anos (OLIVEIRA, 2014). 

 

3.5  RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Por muito tempo os resíduos de serviços de saúde foram conhecidos como resíduos 

hospitalares. No entanto, nesse vocabulário antigo, abrangia apenas uma das atividades de 

serviço de saúde. Portanto ao se incluir todos os serviços de saúde na definição, esses resíduos 

englobam um conjunto de atividades referente a prestação de serviços de assistência 

sanitárias, tais como: clinicas em geral, clinicas veterinárias, hospitais, ambulatórios, 

laboratório de análise clinicas, dentre outras.Com essa variedade fica evidente a geração 

muito grande de resíduos de serviços de saúde (BARROS, 2013). 

De acordo com a (PNRS, 2010), é importante destacar que a responsabilidade pela 

gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde é do gerador. 

Segundo as normas brasileiras de terminologia, classificação, manuseio e coleta de 

resíduos e serviços de saúde, Resíduos de Serviços da Saúde (RSS) , são definidos como 

resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde, abrangendo os resíduos provenientes das mais diversas fontes potencialmente 

geradoras, como hospitais, clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, farmácias, 
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ambulatórios, postos de saúde, laboratório de análises clínicas, laboratórios de análises de 

alimento, laboratórios de pesquisa, consultórios médicos e odontológicos, empresas de 

biotecnologia, casas de repouso e casas funerárias (SCHNEIDER, 2004). 

Segundo Ramos et al. (2011), os RSS compõem parte importante do total dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) não pela quantidade gerada, mas pelo potencial risco que 

afeta à saúde ambiental e coletiva. Os resíduos de serviços de saúde sempre constituíram um 

problema bastante sério para os administradores hospitalares, pois a atividade hospitalar é por 

si só uma gigantesca geradora de resíduos, inerente as diversas atividades que se desenvolvem 

dentro desses estabelecimentos, devido ao grande volume de compras e insumos que se fazem 

necessários para fazer funcionar complexa organização. O correto gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde se faz necessário, principalmente quanto à ideia ou preocupação de 

segregação dos diferentes tipos de resíduos. O gerenciamento adequado tem como finalidade 

minimizar os efeitos adversos causados pelos resíduos de serviços de saúde do ponto de vista 

sanitário, ambiental e ocupacional.  

De acordo com Aguiar et al. (2005), os resíduos de serviços de saúde são aqueles 

gerados em clínicas, ambulatórios, hospitais e similares, no qual apresentam o potencial de 

estarem contaminados com agentes patogênicos como principal característica. Geralmente os 

RSS são classificados como infectantes, especiais ou comuns. Os infectantes possuem 

organismos patogênicos por suas características de origem. As causas mais comuns são as 

fases de atendimento de saúde, como tratamentos, pesquisas, diagnóstico, cirurgias e análises 

clínicas. Os especiais apresentam característica de periculosidade, como toxidade e 

radioatividade. No entanto, tais instituições geram também resíduos compatíveis com 

características domesticas, ou lixo comum. 

A Resolução da ANVISA - Nº 306 de 7 de setembro de 2014, dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e fala 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS), como ele está relacionado ao 

conjunto de procedimentos que devem ser planejados e implementados a partir de bases 

científicas e técnicas, normativas e legais. Ela também especifica que cada uma das 

instituições que prestam serviços à saúde é responsável por elaborar e implantar o Plano de 

Gerenciamento dos RSS (PGRSS). 

Tal como a Resolução Nº 358 do CONAMA de 2005, a Resolução 306 da Anvisa 

destaca a importância da segregação dos resíduos sólidos, da orientação adequada sobre o 

tratamento que deve ser dado a eles dentro da especificidade de cada um e de como é 

necessária a busca por alternativas para adotar equipamentos que sejam mais eficientes na 
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prevenção de acidentes, que tornem os processos mais eficazes e que gerem um volume cada 

vez menor de lixo. 

 Essas Resoluções foram e são fundamentais para conscientizar as Instituições sobre a 

classificação de cada um dos resíduos, sobre como fazer o manejo adequado de cada um deles 

e, acima de tudo, do quão importante é a utilização de equipamentos mais seguros, tais como 

os perfurocortantes com dispositivos de segurança, para promover a segurança de 

profissionais e pacientes e auxiliar no descarte correto desses materiais. 

Segundo a Rede de Cooperativa de Pesquisas (2001), os resíduos nomeados coletas 

especiais englobam resíduos produzidos nas áreas de serviços de saúde, nas atividades de 

construção e demolição e outros, apontando-se como um dos problemas principais nas áreas 

urbanas, pois suas criações, descartes e disposições inadequadas causam diversos impactos 

ambientais, econômicos, sociais e de saúde pública. 

De acordo com Aguiar et al. (2005), os resíduos de serviços de saúde apontam como 

principal característica o potencial de encontrarem-se contaminados com agentes patogênicos. 

Os resíduos especiais podem apresentar outras características de periculosidade, como 

toxicidade e radioatividade. Segundo a ABNT NBR10004/2004 (ABNT, 2004), 

periculosidade de um resíduo é a característica que o mesmo oferece em consequência de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, que é sujeito de expor risco à saúde 

pública e ao meio ambiente.  

De acordo com Barros (2013), a triagem é uma ação que procede qualquer processo 

especifico de tratamento, que tem a finalidade de separar os materiais que pretende readquirir, 

ou aquelas prejudiciais à durabilidade dos equipamentos ou à qualidade do processamento. 
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4. METODOLOGIA  

 

O estudo foi realizado no lixão a céu aberto e na área urbana da cidade de Campo 

Grande-RN (Figuras 1 e 2). O lixão encontra-se aproximadamente a 5 km da área urbana na 

RN 226, que liga a cidade Campo Grande a Triunfo Potiguar. Campo Grande é um município 

no Estado do Rio Grande do Norte (Figura 3), localizado na microrregião do Médio Oeste 

Potiguar, apresenta um índice de desenvolvimento humano-IDH médio de 0,611 (PNUD 

2000), com uma distância da capital do estado de 274 km. Geograficamente apresenta uma 

área territorial de 896,962 km2 e população de 9768 habitantes, com uma densidade de 10,89 

hab./km2, e uma altitude 96 m com um clima semiárido BSH. (IBGE 2017).  

 

Figura 1- Lixão a céu aberto. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 2- Mapa da área urbana de Campo Grande – RN. 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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Figura 3-Mapa do Estado do Rio Grande do Norte - RN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, 2018 

O presente estudo foi realizado em duas etapas: a primeira foi aplicação de 

formulários (apêndice) a sociedade e aos representantes responsáveis municipais pela coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos da construção civil e de serviços de saúde. 

Primeiramente foram escolhidos quatros bairros representativos cidade: 

 Bairro Alto da Esperança - Bairro mais populoso, de classe mais baixa. 

 Bairro Alto de Santana - Bairro de melhor renda, de classe média. 

 Bairro Centro - Bairro que contém a maior atenção por parte da coleta dos 

resíduos.   

 Bairro Alto da Capela - Bairro também populoso e de classe baixa.   

A segunda etapa foi a coleta e identificação dos resíduos sólidos domésticos mais 

frequentes no lixão a céu aberto localizado a uma distância de 5km da área urbana da cidade. 

A identificação dos resíduos sólidos no lixão foi realizada em 5 amostras onde utilizou-se um 

gabarito de madeira, medindo 1,0 X 1,0 m (Figura 4), o qual foi posto aleatoriamente sobre os 

resíduos sólidos. Todo material dentro do gabarito foi coletado, separado, identificado e 

analisado sua composição.  

   Campo Grande 
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Figura 4 - Colocação do Gabarito. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

       Para todo processo das atividades desenvolvidas durante o estudo in loco, foi 

utilizado todo material de segurança e proteção individual (EPIs) na coleta da amostra (figura 

5). Os dados dos resultados foram sistematizados e apresentados em quadros e tabelas. 

Figura 5 - Coleta da amostra. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O município de Campo Grande faz parte das cidades que não possuem uma destinação 

final adequada dos resíduos sólidos. O lixo gerado na cidade é levado para um lixão a céu 

aberto a uma distância de aproximadamente 5km da área urbana. Além dos resíduos 

domiciliares, compostos pela parte seca e a orgânica, os resíduos da construção civil também 

são destinados ao lixão a céu aberto sendo disposto no local e logo após queimado. 

No Quadro1 podemos observar que nos bairros:  Alto de Santana, Alto da Esperança e 

Alto da Capela, os entrevistados já visualizaram lixo jogado em terrenos baldios na cidade de 

Campo Grande. No bairro centro, somente 10% dos entrevistados não observaram lixo em 

terrenos baldios. Entretanto, o responsável municipal pela coleta e disposição final do lixo 

doméstico deve dispor de mais coletoras em todos os bairros da cidade para amenizar a 

presença de lixo em terrenos baldios e evitar problemas futuros. O lixo aglomerado em locais 

inadequados pode ocasionar em tempos de chuvas grandes perigos como as inundações e 

colabora para a diminuição da vazão dos rios e córregos. Com as enchentes os lixos alastram e 

contaminam água e alimentos (MARÇAL, 2016).  

Em todos os bairros, os entrevistados afirmaram que na cidade de Campo Grande não 

existe instituições que reciclam o lixo, e que os mesmos são dispostos em lixão a céu aberto e 

posteriormente queimado (Figura 6). No entanto, foi relatado pelo responsável municipal da 

coleta dos resíduos sólidos, que há uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Campo Grande que tem convênio com a prefeitura e que coletam os resíduos na cidade 

(Figuras 7 e 8). Essa associação coleta cerca de 2 mil kg de papelão por mês e em torno de 

800kg de plástico dos mais diversos tipos. Após a coleta realizada pela associação de 

catadores na Cidade de Campo Grande, esses resíduos são recolhidos pela Associação 

Caraubense de Reciclagem Serviços e Educação Ambiental - ACRESEA, sediada na cidade 

de Caraúbas que dá o destino final aos resíduos (Figura 9).  
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Quadro 1- Resultado dos formulários aplicados à sociedade, sobre os resíduos domésticos, Campo Grande, ano 2018. 

 

Perguntas 

Respostas (%) 

Bairro Alto da 

Esperança 

Bairro Alto de Santana Centro Bairro Alto da Capela 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Você já visualizou lixo jogado em terrenos baldios 

na cidade de Campo Grande? 

 

100 

 

0 

 

100 

 

0 

 

90 

 

10 

 

100 

 

0 

Na cidade existem instituições que reciclam o lixo? 0 100 0 100 0 100 0 100 

O transporte da coleta de lixo é feito em veículo 

apropriado? 

 

90 

 

10 

 

80 

 

20 

 

90 

 

10 

 

80 

 

20 

Os funcionários responsáveis pela coleta de lixo 

utilizam EPIs necessários? 

 

60 

 

40 

 

70 

 

30 

 

60 

 

40 

 

70 

 

30 

Existem coletoras de lixo nas ruas? 80 20 80 20 90 10 80 20 

O lixão da cidade recebe lixo de outro município? 0 100 0 100 0 100 0 100 

Você sabe o destino do lixo dos serviços de saúde na 

sua cidade?  

 

20 

 

80 

 

10 

 

90 

 

20 

 

80 

 

0 

 

100 

Na sua casa são reaproveitados materiais como 

vidros de maionese, sacolas de supermercado, latas 

de leite, entre outros? 

 

90 

 

10 

 

80 

 

20 

 

60 

 

40 

 

90 

 

10 

Na sua família existe alguém com algum problema 

de saúde ocasionado pelo lixão? 

 

0 

 

100 

 

0 

 

100 

 

0 

 

100 

 

0 

 

100 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 6 - Queima do lixo a céu aberto. 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

Figura 7- Catadores de Materiais Recicláveis de Campo Grande. 

 

Fonte: (ACMRCG), 2019. 

Figura 8 - Catadores da Associação coletando no lixão. 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Figura 9 - Associação Caraubense de Reciclagem Serviços e Educação Ambiental –

ACRESEA recolhendo os resíduos. 

 

Fonte: (ACMRCG), 2019. 

 

De acordo com as respostas obtidas no Quadro 1, a maioria da população dos bairros 

afirmou dispor de transporte de coleta adequado na cidade de Campo Grande que é o 

caminhão compactador; somente os bairros Alto de Santana e Alto da Capela afirmaram em 

20% que não existe transporte apropriado. Entretanto, em depoimentos complementares, foi 

informado, que o veículo está frequentemente quebrado, sendo assim, usado a caçamba para a 

coleta dos resíduos. Portanto, evidencia a necessidade de manutenção dos veículos 

compactadores por parte das autoridades municipais.  

Conforme a Norma Regulamentadora (NR6), referente a equipamento de proteção 

individual, é obrigação do empregador fornecer aos empregados, EPIs adequados aos riscos, 

em perfeito estado de conservação e funcionamento. É responsabilidade do empregador usar 

corretamente os devidos EPIs para sua decretada função e conservá-los. Grande parte da 

população entrevistada de Campo Grande declarou que os funcionários responsáveis pela 

coleta utilizam os equipamentos de proteção individual (EPIs). Os bairros Alto da Esperança e 

Centro responderam em 40%, que não observou o uso de EPIs pelos garis. 

A maioria da população do bairro Centro (90%) afirmou que existem coletoras de lixo 

nas ruas, porém outra parte dos bairros Alto da Esperança, Alto de Santana e Alto da Capela 

revelaram em 20% dos entrevistados que não existem em quantidade suficiente. Com isso é 

essencial que as autoridades municipais providenciem mais coletoras nas devidas ruas, para 

que assim a população não jogue lixo em terrenos baldios diminuindo os danos causados ao 

meio ambiente. Todos os entrevistados dos bairros estudados afirmaram em 100% que o lixão 

da cidade não recebe lixo de outro município, Quadro 1.  
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De acordo com o Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos (2001), a 

disposição final dos resíduos sólidos apresenta um dos problemas mais preocupantes. Cerca 

de 80% dos municípios depositam seus resíduos em locais inadequados como em lixões a céu 

aberto, em cursos d’água ou em áreas ambientalmente protegidas. Em sua maior parte, há 

frequência de catadores, dentre eles crianças indiciando os problemas sociais que o mau 

controle do lixo ocasiona. 

 O manejo inadequado dos resíduos proporciona abrigo e alimento para vários vetores 

de doenças, principalmente roedores como ratos, camundongos e ratazanas, e insetos como 

baratas, moscas e mosquitos. Constata-se, assim, de forma clara, a ligação entre a propagação 

de certas doenças e a forma inadequada de resíduos sólidos. Além disso, contamina o solo e 

as águas subterrâneas com substâncias orgânicas, microrganismos e inúmeros contaminantes 

químicos presentes nos mais variados tipos de resíduos (AGUIAR et al, 2005). Portanto os 

resíduos de serviços de saúde precisam de cuidados especiais, pois seus descartes e 

disposições inadequadas podem causarem diversas infecções e contaminações a saúde pública 

e ao meio ambiente. Conforme formulários aplicados 100% da população dos bairros 

estudados afirmaram que não sabe o destino do lixo de serviços de saúde. 

 Foi constatado também que a maioria dos entrevistados reutilizam materiais como 

vidros de maionese, sacolas de supermercado, latas de leite entre outros. Esses 

reaproveitamentos trazem muitos benefícios para a sociedade, além de amenizar danos 

ambientais. Os resíduos sólidos domiciliares são compostos principalmente de matéria 

orgânica, com isso possui maior capacidade de despertar a presença de vetores, e sua 

degradação causa mau cheiro e um liquido de cor escura que é altamente poluente chamado 

chorume (AGUIAR et al,2005). Conforme o Quadro 01, 100% da população entrevistada 

relataram que não existe na família pessoas com problema de saúde ocasionado pelo lixão, 

mesmo sendo encontrados resíduos de natureza diferente, inclusive restos de animais (Figura 

10). 
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Figura 10 - Restos de animais encontrado no lixão de Campo Grande-RN. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

No Quadro 2 estão apresentadas as respostas das questões relacionadas ao destino, 

procedimentos e tratamento do lixo. A disposição final dos resíduos sólidos urbanos mais 

conhecidos são: lixão a céu aberto, aterro controlado e aterro sanitário. 

 Os lixões a céu aberto é um dos métodos mais utilizado no Brasil em municípios de 

pequeno porte. De acordo com o Quadro 2, os dados reportam que 100% da população dos 

bairros entrevistados informaram que o destino dado ao lixo do município de Campo Grande 

é o lixão a céu aberto, forma inadequada que resulta em várias consequências ambientais e de 

saúde pública. Esse lixão é completamente aberto, sem nenhum tratamento prévio 

contribuindo para entrada de animais e propiciando a propagação de vetores de doenças. No 

lixão de Campo Grande foi relatado pelos entrevistados que existem também pessoas que são 

de outras cidades coletam resíduos para reciclagem (Figura11). 

Figura 11- Objetos coletados por pessoas de outras cidades. 

 

Fonte: Autor, 2018 
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A realização da coleta seletiva deve ser executada nos municípios. Na cidade de 

Campo Grande não existe instituição de reciclagem, mas existe uma associação que em 

parceria com a prefeitura coletam esses resíduos, conforme informado no Quadro 1. De 

acordo com o Quadro 2, a população entrevistada afirmou em 100% que apenas guarda seu 

lixo para a coleta da prefeitura, não executando nenhuma outra ação, como também informou 

que nenhum tipo de tratamento é dado ao lixo do município de Campo Grande. 
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Quadro 2 - Resultado dos formulários aplicados a sociedade, sobre os resíduos domésticos, Campo Grande, ano 2018. 

 

 

 

Perguntas 

Respostas 

Bairro Alto da Esperança Bairro Alto de Santana Centro Bairro Alto da Capela 

Lixão a 

céu aberto 

Aterro 

sanitário 

Queimado Lixão a 

céu 

aberto 

Aterro 

sanitário 

Queimado Lixão a 

céu 

aberto 

Aterro 

sanitário 

Queimado Lixão a 

céu 

aberto 

Aterr

o 

sanitá

rio 

Queimado 

Qual destino é 

dado ao lixo 

depois de 

coletado? 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

10 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

             

 

Costuma fazer 

quais 

procedimentos 

com o seu 

lixo? 

Separa 

para a 

coleta 

seletiva 

Separa para 

artesanatos 

Apenas 

guardo 

para a 

coleta da 

prefeitura 

Separa 

para a 

coleta 

seletiva 

Separa 

para 

artesanatos 

 

Apenas 

guardo para 

a coleta da 

prefeitura 

Separa 

para a 

coleta 

seletiva 

Separa para 

artesanatos 

Apenas 

guardo 

para a 

coleta da 

prefeitura 

Separa 

para a 

coleta 

seletiva 

Separ

a para 

artesa

natos 

Apenas 

guardo para a 

coleta da 

prefeitura 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Você sabe o 

que acontece 

com o lixo de 

sua cidade? 

Não Nada Recicla Não Nada Recicla Não Nada Recicla Não Nada Recicla 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

Fonte: Autor, 2018
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No Quadro 3, apresenta-se as informações acerca da prática de armazenamento e 

frequência de coleta de lixo da cidade de Campo Grande. Nos bairros Alto de Santana, Alto 

da Esperança e Alto da Capela a maioria da população entrevistada relataram que guarda seu 

lixo em depósito próprio, já no Centro 100% da população entrevistada afirmaram que coloca 

seu lixo em coletoras em via pública. Percebe-se no Quadro 3 a deficiência das coletoras nos 

demais bairros da cidade, no entanto é necessário que o representante municipal disponibilize 

mais coletoras nesses bairros além do bairro centro. 

Conforme o Quadro 3, apenas nos bairros Alto da Capela e no Centro, a coleta da 

prefeitura passa três vezes por semana, enquanto nos bairros Alto de Santana que é o de 

melhor renda e Alto da Esperança que é o mais populoso a frequência é duas vezes por 

semana, constatando assim desigualdade de serviços entre os bairros. Em oposição dos outros 

dois bairros, o Centro e o Alto da Capela é o que mais proporciona coletora para a população.
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Quadro 3 - Resultado dos formulários aplicados à sociedade, sobre os resíduos domésticos, Campo Grande, ano 2018. 

 

Perguntas 

 

Respostas 

 (%) 

 Bairro Alto da Esperança Bairro Alto de Santana Centro Bairro Alto da Capela 

 

Como a 

sociedade 

guarda seu 

lixo? 

Dep. 

Próprio 

Terreno 

baldio 

Queima Colet. em 

via pública 

Dep. 

própri

o 

Terreno 

baldio 

Queima Colet. em 

via pública 

Dep. 

próprio 

Terreno 

baldio 

Quei

ma 

Colet. 

em 

via 

públi

ca 

Dep. 

Próprio 

Terre

no 

baldio 

Queima Colet. 

em via 

pública 

80 0 0 20 100 0 0 0 0 0 0 100 90 0 0 10 

                 

 

 

 

 

Qual a 

freq. 

semanal 

prefeitura? 

Uma 

vez por 

semana 

Duas 

vezes por 

semana 

Três 

vezes 

por 

semana 

Mais de 

três vezes 

por semana 

Uma 

vez 

por 

seman

a 

Duas 

vezes 

por 

semana 

Três 

vezes 

por 

semana 

Mais de três 

vezes por 

semana 

Uma vez 

por 

semana 

Duas 

vezes 

por 

semana 

Três 

vezes 

por 

seman

a 

Mais 

de 

três 

vezes 

por 

sema

na 

Uma 

vez por 

semana 

Duas 

vezes 

por 

seman

a 

Três 

vezes 

por 

semana 

Mais de 

três 

vezes por 

semana 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

Fonte: Autor, 2018. 
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No quadro 4, são apresentadas as informações dadas pelo representante 

municipal de obras e urbanismo, a respeito da disposição final dos resíduos sólidos da 

construção civil na cidade de Campo Grande. 

De acordo com representante de Obras e Urbanismo (Quadro 4), a prefeitura de 

Campo Grande faz a coleta dos resíduos da construção civil, onde a mesma 

disponibiliza os devidos equipamentos de proteção individual e coletivos para os 

funcionários, no qual as trocas dos equipamentos ocorrem a cada oito dias, realizando 

também o acompanhamento periódico de seus funcionários. 

Quadro 4- Respostas do formulário aplicado ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo. 

Campo Grande, ano 2018. 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

A Prefeitura faz coleta dos resíduos da 

construção civil? 

Sim 

 

A Prefeitura disponibiliza equipamentos de 

segurança individual e coletivo para coleta? 

Sim 

 

Com qual frequência é trocado os EPIs? A cada 8 dias 

A Prefeitura ou empresa faz 

acompanhamento periódico de seus 

funcionários? 

Sim 

 

A coleta dos resíduos é feita separada ou 

coleta todos os tipos de materiais (tijolos, 

plásticos, ferros, aços, fios, tintas, solventes, 

etc?). 

Não separa 

 

Já sofreram acidente de trabalho? Não 

O que mais incomoda os coletores para 

exercer a profissão? 

Nada consta 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Os resíduos da construção civil são muitas vezes colocados sobre o solo sem 

nenhum tratamento. Em Campo Grande todos os tipos de materiais da construção civil 

como (tijolos, plásticos, ferros, aços, fios, tintas, solventes, etc) são coletados juntos 

(Figura 12). 
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Figura 12- Resíduos da Construção Civil. 

 

Fonte: Autor, 2018 

Em Campo grande, houve bastante presença de plásticos no lixão, no qual 

prejudica o meio ambiente, entretanto, para minimizar os impactos ambiental, a 

reciclagem de entulhos é uma das alternativas recentes. Os materiais como os metais e 

certos tipos de plásticos podem ser reciclados da mesma forma que os resíduos 

domésticos, porém os resíduos de concreto, tijolos, materiais cerâmicos e minerais 

podem ser fragmentados para uso de cargas ou enchimento em vários tipos de misturas, 

como agregados para preparação de base para pavimentos e para a produção de certos 

tipos de concreto (AGUIAR et al, 2005). De acordo com o responsável municipal, 

Quadro 4, não houve acidente de trabalho e não há nenhum tipo de incômodo para os 

coletores exercer sua profissão. 

 No Quadro 5 estão apresentadas o resumo das informações sobre a logística e 

disposição final dos resíduos de serviços de saúde e do resíduo comum do município 

estudado. Foi entrevistado o Secretário Municipal de Saúde de Campo Grande para 

obtenção de informações oficiais do gerenciamento dos resíduos provenientes dos 

serviços de saúde, disponibilizados nas unidades básicas de saúde (UBS). 
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Quadro 5 - Respostas do formulário aplicado ao Secretário Municipal de Saúde. Campo 

Grande, ano 2018. 

Perguntas Respostas 

Parte da Logística 

A coleta dos resíduos infecciosos de 

serviços de saúde é realizada por alguma 

empresa especializada? 

 

Sim 

 

Os resíduos de serviços de saúde infecciosos 

do município são destinados para que local? 

O destino é dado pela empresa 

terceirizada que faz a coleta 
 

Antes de serem descartados, os resíduos 

infecciosos de serviços de saúde recebem 

algum tratamento?  

 

Não 

A coleta dos resíduos infecciosos sólidos de 

serviços de saúde é realizada com qual 

frequência? 

A cada 15 dias 

É feito alguma triagem quantitativa do 

resíduo comum na unidade básica de saúde 

município? 

Não 

O resíduo comum no hospital é coletado 

junto com os demais resíduos sólidos 

infecciosos ou é separado? 

Separado 

Parte Social 

Os indivíduos que tem contato com os 

resíduos de serviços de saúde, eles recebem 

os devidos EPI´s necessários para manter 

sua salubridade?  

 

Sim 
 

 

Se sim a pergunta anterior, então quais são 

os EPI´s que os mesmos recebem? 

Luvas, Máscaras, Botas, e Tocas 

Algum indivíduo já apresentou algum 

problema de saúde devido ao contato 

inadequado com os resíduos de serviços de 

saúde?  

Não 
 

 

Se sim a pergunta anterior, quais foram os 

problemas? 
- 
 

Fonte: Autor, 2018. 

 

De acordo com o Quadro 5, os resíduos infecciosos de serviços de saúde são 

coletados por uma empresa especializada, no qual o destino da coleta é dado pela 

própria empresa terceirizada especializada. Os resíduos infecciosos de serviços de saúde 

não recebem nenhum tratamento no local, sendo coletado a cada 15 dias, porém de 

acordo com imagens obtidas (Figura 13) percebe-se a maior necessidade da empresa 

responsável coletar mais vezes no mês os resíduos infecciosos, evitando assim o 
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acúmulo dos mesmos. Além disso, não é realizada nenhuma triagem quantitativa do 

resíduo comum no hospital do município.  

Figura 13-Armazenamento dos resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Fonte: Autor, 2018 

 No entanto, o resíduo comum é separado dos resíduos infecciosos de serviços de 

saúde, no qual o resíduo comum é coletado pelo serviço municipal responsável pela 

disposição final de Campo Grande. Conforme ainda o quadro 5, os indivíduos que tem 

contato com os resíduos de serviços de saúde recebem os devidos EPIs como: luvas, 

máscaras, botas e tocas. Ao questionar se algum individuo já apresentou algum problema de 

saúde devido ao contato inadequado com os resíduos de serviços de saúde, o Secretário 

Municipal de Saúde afirmou que não. 

A Tabela 01 mostra o resultado percentual das frequências dos resíduos sólidos mais 

presentes no lixão de Campo Grande, no qual proporciona informações importantes sobre o 

consumismo da população Campo-grandense. Os materiais coletados foram analisados de 

acordo com sua composição, tempo de decomposição e problemas gerados para o meio 

ambiente e para a humanidade.  
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Tabela 1- Percentagem dos resíduos sólidos mais frequentes nas amostras coletadas 

aleatoriamente no lixão a céu aberto da cidade de Campo Grande-RN. 

 

Tipos de Resíduos Sólidos 

Percentagem (%) de 

frequência encontradas nas 

amostras coletadas. 

2018 

 Embalagens 20  

Mat. Orgânica 100  

Plástico 100  

Vidro 80  

Ferro 60  

Esponja 20  

Tecido 40  

Papelão 80  

Materiais de construção 80  

Osso 40  

Papel 40  

Papel laminado 20  

Fonte: Autor, 2018. 

Observa-se na Tabela 1, que o resíduo que esteve mais presente nas coletas foi o 

plástico e a matéria orgânica, ambos com o percentual de 100%, seguido do vidro, papelão e 

materiais de construção (tijolo, telha, concreto e gesso) com 80%, por conseguinte o ferro, 

com 60%, tecido, osso e papel presente com 40% e por último temos os que apareceram com 

menor frequência, embalagens, esponja, e papel laminado com 20%. Sendo assim, percebe-se 

o consumo da população de Campo Grande por produtos industrializados, já que em muitos 

dos resíduos identificados são plásticos e vidros, como também grande concentração de 

matéria orgânica encontrada devido os resíduos de poda e limpeza da vegetação urbana ser 

disposto junto com os resíduos domésticos. 
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De forma geral, dentre os resíduos encontrados observa-se que podem ser 

reaproveitados para outros fins. Em meio aos materiais recebidos pela indústria da 

reciclagem, constatam que o aço é coletado de forma seletiva em 100% e o alumínio 49,7%. 

Em contrapartida outros produtos consideráveis, como plástico, papel, papelão e vidro, 

retratam baixos percentuais de coleta seletiva.  

Como visto na Tabela 01, o plástico e a matéria orgânica foram o que se fizeram mais 

presentes nas amostras, os plásticos são materiais proveniente a partir da sinterização de 

polímeros, dispondo do petróleo como matéria prima. A garrafa PET (polietilenotereftalato) é 

um tipo de plástico onde esteve presente em parte das amostras coletadas. Na sua produção 

constitui o uso do polímero termoplástico que pode ser transparente ou opaco, o PET é 

produzido a partir de hidrocarboneto do petróleo, ocorrendo primeiro a polimerização para 

criar longas cadeias. Para que ocorra a sua decomposição a garrafa PET, leva em média 400 

anos, liberando compostos no qual contaminam os lençóis freáticos e o meio ambiente. Além 

disso, muitas garrafas levam em sua composição substâncias que podem causar doenças 

cardíacas, câncer, alterações hormonais sendo ainda muito perigosa a fertilidade humana 

(OLIVEIRA, 2014). 

A matéria orgânica são resíduos constituídos de plantas, animais, etc. O seu período de 

decomposição está entre 2 a 12 meses, Constituída principalmente por compostos de carbono. 

Um dos maiores problemas devido à presença de matéria orgânica encontrado nos lixões é o 

Chorume que é um líquido muito poluente, de cor escura e odor forte, originado de processos 

químicos, biológicos, e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. Além do mais, esse 

líquido pode atingir os lençóis freáticos, de águas subterrâneas, poluindo esse recurso natural. 

Devido grande presença de carga orgânica no chorume faz com ele seja bastante poluente, 

causando danos as regiões que ele atinge. Além de atrair vetores de doenças, como moscas, 

ratos e baratas, sendo que, há a alteração do ar, provenientes da emissão de gases e poluentes 

oriundo do mesmo (OLIVEIRA, 2014). 

Percebe-se também na Tabela 01 que 80% dos materiais encontrados no lixão de 

Campo Grande é vidro, papelão e resíduo da construção civil. O vidro é composto 

basicamente por areia, calcário, alumina, corantes ou descorantes. Por ele ser encontrado de 

diversas formas, sua disposição nos lixões torna-se complicador, pois o vidro é um elemento 

muito durável, leva em média 4 mil anos para se decompor. Algumas de suas formas fazem 

com que elementos presentes neles não prejudiquem o meio ambiente onde está disposto, 

porém em alguns objetos formados pelo vidro são prejudiciais por incluir o mercúrio em sua 

composição.  
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Os resíduos de tecidos de acordo com a Tabela 01, esteve presente em 40% das 

amostras, levando em consideração desde a fase de sua cultivação, e de suas matérias-primas 

empregadas, transitando pelas fases de produção industrial, ocorrem desse modo a poluição 

por meio dos processos de tingimento e aprimoramento, usando metais pesados, fosfatos, 

corantes e agentes de complexão é capaz de levar mais de 500 anos para se degenerar. Os 

lenções freáticos podem ser contaminados, como também o solo, devido a presença de 

agrotóxicos contidos nos tecidos (OLIVEIRA,2014).  

Além dos tecidos as embalagens também se fizeram presente nas amostras com 20% 

de acordo com a Tabela 1. Atualmente, averiguando os momentos históricos vivenciados, 

nota-se que boa parte dos produtos que parte desde a parte alimentícia, objetos pessoais, 

medicamentos, utensílios, brinquedos entre outros, percebe-se que em sua maioria necessitam 

de embalagens, pois a principal função delas são guardar e proteger. Sendo assim sua 

composição vai variar de acordo com sua própria utilização. 

Em geral são colocados: polipropileno, papel, polietileno, poliéster, alumínio, 

poliamida e celofane. Para juntar os diversos materiais e desenvolver o acabamento dos 

mesmos, são aplicados ainda produtos como, vernizes, adesivos, tintas, e resinas plastificadas, 

onde levam cerca de 100 anos para sua decomposição ocorrer, de acordo com Oliveira (2014). 

O mercado de reciclagem deste material é ainda muito pequeno, por isso dentro das 

desvantagens das embalagens é considerada a mais grave, sendo aterros sanitários seu 

provável destino ou mesmo lixões a céu aberto como é o caso do município de Campo 

Grande-RN. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O recolhimento dos resíduos sólidos domésticos é diferenciado nos bairros estudados. 

Há disposição de lixo em terrenos baldios nos Bairros de Alto de Santana, Alto da Esperança 

e Alto da Capela, enquanto no Centro não há relatos de disposição de lixo em terrenos 

baldios. Constata-se desencontro em depoimentos da sociedade e o representante municipal 

da coleta dos resíduos sólidos; como também discrepâncias nos atendimentos nos bairros de 

serviços de limpeza. Observa-se que os Bairros de Alto de Santana, Alto da Esperança e Alto 

da Capela são menos assistidos que o Bairro Centro. 

A prefeitura faz a coleta dos resíduos da construção civil junto com demais resíduos 

domésticos, disponibilizando os devidos equipamentos de proteção individual e coletivo aos 

funcionários, no qual é trocado a cada 8 dias. A prefeitura faz acompanhamento periódicos 

dos seus funcionários, onde o responsável pelo setor afirmou não ter ocorrido nenhum 

acidente de trabalho; e também afirmou que não existe nenhum tipo de incômodo para os 

funcionários exercer seu trabalho. 

Foi observada uma maior falta de conhecimento ou informação dos moradores dos 

bairros estudados em relação ao destino e disposição final dos resíduos de serviços de saúde 

da cidade.  O município de Campo Grande não faz triagem e apresenta uma quantidade de 15 

dias para a coleta dos resíduos infecciosos. Todos os indivíduos que tem contato com os 

resíduos de serviços de saúde recebem os devidos EPI’s necessário para manter sua 

salubridade. E não houve registro de problema de saúde devido ao contato inadequado de 

indivíduos com resíduos de serviços de saúde. 

Foi encontrado no lixão a céu aberto muito resíduo plástico e também uma relevante 

quantidade de matéria orgânica, vidro e papelão, reportando o consumo de produtos 

industrializados. Evidenciou ainda uma considerada percentagem de resíduos da construção 

civil demonstrando que a população construiu e reformou bastante. 

Há necessidade de uma maior atenção pelo governo municipal na disposição final dos 

resíduos sólidos, para que seja mitigado os danos sociais e ambientais da disposição 

inadequada dos resíduos gerados no município de Campo Grande-RN.   
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APÊNDICE 1 

 

Formulários Aplicados: 

A sociedade sobre o processo de disposição final dos resíduos sólidos (domésticos) da cidade 

de Campo Grande -RN. 

 

1. Qual destino é dado ao lixo doméstico depois de coletado? 

(   ) Lixão a céu aberto 

(   ) Aterro sanitário 

(   ) Queimado 

(   ) Outros:_____________ 

2. Como a sociedade comporta seu lixo doméstico? 

(   ) Em depósitos próprios  

(   ) Joga em terrenos baldios 

(   ) Queima 

(   ) Deposita em coletores coletivos em via pública 

(   ) Outros:_______________ 

3. Você como sociedade já visualizou lixo jogado em terrenos baldios na cidade de 

Campo Grande? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4. Na cidade existem instituições que recicla o lixo? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 Se sim, você coopera para esta instituição? 

(  ) Sim 

(   ) Não 

5. Você enquanto sociedade costuma fazer quais procedimentos com o seu lixo? 

(  ) separa para coleta seletiva 

(   )separa para produção de artesanatos 

(   ) nenhum procedimento, apenas guardo para a coleta da prefeitura 

(   ) Outros:_________________ 

6. Qual a frequência da coleta de lixo pelo serviço da prefeitura? 
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(    ) Uma vez por semana 

(    ) Duas vezes por semana 

(    ) Três vezes por semana 

(    ) Mais de três vezes por semana 

7. O transporte de coleta de lixo é feito em veículo apropriado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

8. Os servidores responsáveis pela coleta de lixo utilizam EPIs (equipamentos de 

proteção individual) necessários? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

9. Existem coletoras de lixo nas ruas? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

10. Você sabe o que acontece com o lixo de sua cidade? 

(    ) Não 

(    ) Nada, são jogados em um terreno a céu aberto e depois queimado 

(    ) É aproveitado para a reciclagem 

(    ) Outro_________________ 

 

11. A sua cidade recebe lixo de outro município? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

12. Qual o destino do lixo hospitalar de sua cidade? Você sabe o procedimento que é 

dado? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Outro:_____________ 
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13. Na sua casa é reaproveitado materiais como vidros de maionese, sacolas de 

supermercado, latas de leite, entre outros. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

14. Na sua família existe alguém com algum problema de saúde ocasionado pelo lixão? 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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APÊNDICE 2 

 

Formulário Aplicado: 

 

Ao Secretário de saúde e unidades básicas de saúde (UBS) da cidade de Campo Grande -RN. 

 

1º - O lixo de serviços de saúde, dentro do próprio hospital, é coletado junto com os demais 

resíduos sólidos ou é separado? 

2º - Os trabalhadores que tem contato com o lixo de serviços de saúde recebem os devidos 

EPI´s necessários para manter sua salubridade? Se sim, quais são os EPI´s que os mesmos 

recebem? 

3º - Antes de ser descartado, o lixo de serviços de saúde recebe algum tratamento? Se sim, 

qual? 

4º - A coleta de lixo é realizada por alguma empresa especializada? 

5º - O lixo de serviços de saúde do município é destinado para que local? 

6º - É feito alguma triagem quantitativa de lixo de serviços de saúde do município?  

7º - O lixo de serviços de saúde quando é coletado pelo serviço de limpeza do município, o 

mesmo é misturado com os demais resíduos sólidos ou é separado? 

8º - A coleta de lixo de serviços de saúde é realizada com qual frequência?  

9º - Algum trabalhador já apresentou algum problema de saúde devido ao contato inadequado 

com o lixo de serviços de saúde? Se sim, quais foram? 
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APÊNDICE 3 

 

Formulário aplicado: 

 

Ao Secretário municipal de obras e urbanismo da cidade de Campo Grande - RN. 

 

1º- A prefeitura faz coleta dos resíduos da Construção Civil? 

2º A prefeitura disponibiliza equipamentos de segurança individual e coletivo para coleta? 

3º- Com qual frequência é trocado os EPI’s? 

4º- A prefeitura ou empresa faz o acompanhamento periódico de seus funcionários?  

5º- A coleta dos resíduos é feita separada ou coletam todos os tipos de materiais (tijolos, 

plásticos, ferros, aço, fios, tintas, solventes, etc?). 

6º- Já sofreram acidentes de trabalho? 

7º- O que mais incomoda os coletores para exercer a profissão? 
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APÊNDICE 4 

 

Formulário aplicado: 

 

Ao Presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.  

 

1º - Quantas pessoas fazem parte da Associação? 

2º - Qual o nome da Cooperativa? 

3º - Onde ocorre a coleta?  

4º - Existe alguma parceria com a prefeitura? 

5º - Qual o destino do material coletado? 

6º - Como é feito o transporte do material coletado?  

 

 


