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RESUMO  
 

O crescimento populacional aliado ao consumismo desenfreado, ocasiona um 

aumento significativo na geração dos resíduos sólidos. Mas o gerenciamento dos 

resíduos sólidos é uma questão complexa, pois engloba aspectos políticos, 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, entre outros. Nesse cenário foi instituída a 

lei 12.305/10 colocando em prática a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Este 

trabalho tem por objetivo realizar um diagnóstico e propor um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos para o município de Antônio Martins/RN.  Para o 

desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo 

no local do estudo, entrevistas com o secretário de urbanismo e meio ambiente do 

município, mostrando as consequências que o mal acondicionamento dos resíduos 

pode gerar. Foi realizado também, o diagnóstico e as principais técnicas de 

gerenciamento de resíduos, extremamente relevantes para que seja possível o 

acondicionamento adequado dos resíduos de forma sustentável e eficiente em 

benefício da sociedade. Todavia, é preciso repensar no plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos para o município, avaliando a inserção do mesmo no contexto 

regional, bem como cenários e perspectivas estratégicas para a área. Em busca de 

soluções para o atual cenário foram sugeridas medidas como a coleta seletiva e a 

educação ambiental. A implantação dessas medidas trará resultados positivos, pois 

amplia e possibilita a abertura de novos mercados, renda, emprego, além de minimizar 

os impactos ambientais pela disposição final inadequada dos resíduos. Permite ainda 

a inclusão social, pois a proporção em que os resíduos forem bem remanejados, 

adquirem valor comercial. Este estudo visa contribuir com o desenvolvimento de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, assim como informações relacionadas 

ao tema dando destaque a elaboração deste plano no munícipio de Antônio Martins-

RN. 
 

Palavras-chave: Resíduos, Diagnóstico e Coleta Seletiva.  

.  
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ABSTRACT 
 

Population growth coupled with unbridled consumerism causes a significant increase 

in solid waste generation. But solid waste management is a complex issue, o it 

encompasses aspects: political, economic, social, cultural, environmental, among 

others. It was in this scenario that the law 12.305 / 10 was created putting into practice 

the National Policy of Solid Waste. This paper aims to make a diagnosis and propose 

a Solid Waste Management Plan for the municipality of Antônio Martins / RN. For the 

development of this work were carried out bibliographical and field research in the 

place under study, interviews with the secretary of urbanism and environment of the 

municipality, showing the consequences that the poor handling of waste can generate, 

also, the diagnosis, and the main techniques. Waste management, whose techniques 

are extremely relevant so that it is possible to properly package waste in a sustainable 

and efficient way for the benefit of society. However, it is necessary to rethink the solid 

waste management plan for the municipality, evaluating its insertion in the regional 

context, as well as scenarios and strategic perspectives for the area. It was looking for 

solutions to the current scenario that suggested measures such as selective collection 

and environmental education to solve them, because its implementation had positive 

results, o it expands and enables the opening of new markets, income, employment, 

and minimizing environmental impacts by improper disposal of waste, as well a social 

inclusion, to the extent that if waste is well relocated it will acquire commercial value. 

This study aims to contribute to the development of a Solid Waste Management Plan, 

as well as information related to the theme, highlighting the elaboration of a solid waste 

management plan in the municipality of Antônio Martins-RN. 
 

Keywords: Waste, Diagnosis and Selective Collection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento exponencial dos resíduos sólidos é uma das questões mais 

preocupantes da sociedade contemporânea, uma vez que o gerenciamento adequado 

desses resíduos apresenta-se como um dos grandes dilemas e desafios para os 

indivíduos e as cidades nas próximas décadas, sendo um tema de estudo recorrente 

entre os pesquisadores (SANTIAGO; DIAS, 2012). 

Apesar de já existir no Brasil uma regulamentação para a gestão de resíduos 

sólidos, Lei 12.305/2010 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), grande 

parte desses resíduos gerados nos municípios brasileiros ainda tem como destino 

final o lixão a céu aberto, que não utiliza métodos e práticas adequadas, 

recomendadas para propiciar o acondicionamento correto (SANTOS, 2011; HADDAD, 

1994).  

Consequentemente, o descarte inadequado dos resíduos acarreta danos, 

como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, além do 

comprometimento dos fatores bióticos e abióticos, aumentando o índice de 

transmissão de doenças, principalmente nas regiões próximas aos lixões 

(MEDEIROS, 2012).    

A falta de conscientização da população, da estrutura organizacional das 

instituições públicas quanto aos problemas dos municípios e a falta de profissionais 

capacitados neste setor são algumas das causas apontadas como propulsoras desse 

cenário (ZANTA, FERREIRA, 2003). Essas são questões de responsabilidade dos 

municípios, e, portanto, cabe a eles a elaboração de políticas de gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados (BRASIL, 2010). 

Nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, é comum observar a 

presença de lixões usados para a deposição final dos resíduos sólidos. Esses lixões 

estão localizados, na maioria das vezes, em locais distantes do centro das cidades. 

Os resíduos são depositados a céu aberto e de forma irregular, contaminando os 

corpos hídricos devido à lixiviação do chorume e, consequentemente ocasionando 

danos e impactos econômicos e sociais, como por exemplo, a desvalorização das 

áreas localizadas próximas aos lixões (JUNKES, 2002). 

Na região do alto Oeste Potiguar, importante na movimentação da economia 

do estado, observa-se que no Município de Antônio Martins esta realidade não é 

diferente, sendo fundamental um estudo mais aprofundado sobre determinados 
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aspectos técnicos de gestão eficaz.  Então diante desta perspectiva é preciso o 

desenvolvimento de um plano de gestão de resíduos, de acordo com as possibilidades 

do município, que possibilite a disposição final adequada, minimizando os impactos e 

gerando emprego. Ressalta-se que a participação da população é imprescindível para 

a eficácia deste plano.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A sociedade atual está embasada em um modelo econômico e tecnológico, o 

qual é fundamental suprir as necessidades dos indivíduos. Existe um protótipo a ser 

seguido, principalmente, quanto às questões de geração de bens e consumo, 

embasados no desenvolvimento rápido e prático e, consequentemente, acarretando 

danos ambientais, gerados à proporção que os recursos naturais são usados de 

maneira irresponsável, resultando em desperdício (SILVEIRA, 2016). 

A partir da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), posta em prática, 

com a Lei n° 12.305/2010, ficou estabelecido que, para o crescimento e 

desenvolvimento das cidades, é fundamental que a atividade de gerenciamento dos 

resíduos sólidos seja desempenhada de forma adequada, ou seja, o destino destes 

precisa passar por um processo de análise e verificação, com o intuito que as técnicas 

adotadas, sejam seguras, garantindo perspectivas à longo prazo e de maneira 

estruturante, permitindo qualidade de vida para os indivíduos e o meio ambiente 

(BRASIL, 2010). 

Deste modo, averígua-se medidas alternativas para o destino final dos 

Resíduos sólidos, a fim de que, possibilite avanço e aperfeiçoamento na área de 

saneamento urbano, que é extremamente relevante para a evolução e 

desenvolvimento das cidades (GALVÃO, 2010). Além disso, deve-se buscar analisar 

e identificar possíveis medidas eficazes capazes de reduzir o volume de Resíduos 

Sólidos Urbano (RSU). 

Segundo Filho (2015), no Estado do Rio Grande do Norte, os lixões estão 

presentes em 94,8% dos municípios, sendo lançados a céu aberto, e queimados, 

atraindo vetores e animais.  

De acordo com a Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010), a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), decreta que deve ser proibida a abertura de novos lixões, 

cabendo ao município organizar, elaborar e planejar a coleta seletiva. Esta lei 

determina ainda que o Brasil siga os princípios fundamentais e normas para que o 

destino final dos resíduos não seja mais em lixões. Estabelece também necessidade 

de diferenciar resíduo, ou seja, o lixo que pode ser reciclado ou reaproveitado, 

enquanto rejeito é o que não tem condições de ser reaproveitado. Distinguindo ainda 

os resíduos conforme sua origem, ou seja, construção civil, saúde, domestico, 

industrial, entre outros. 
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Além disso, o princípio da responsabilidade compartilhada deve ser seguido, 

dando ênfase a lacunas como: manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana, ciclo de 

vida útil dos produtos, fabricantes e fornecedores (MEDEIROS, 2012). Tendo como 

fundamentos desenvolver metas de inclusão social, possibilitar a implantação de 

ações educativas ambientais, propiciar a redução da utilização de recursos naturais 

como energia e água, viabilizando a diminuição, reutilização e destino final correto dos 

resíduos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Sugerir um modelo de plano de gerenciamento de resíduos sólidos para o 

município de Antônio Martins-RN. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar a situação de descarte dos resíduos sólidos produzidos no local 

em estudo;  

 Identificar possíveis melhorias como programas e ações de educação 

ambiental; 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

  Diante do exposto, visto que o município de Antônio Martins não possui 

práticas ou soluções que visem equacionar o manejo dos resíduos sólidos de forma 

adequada, falta uma política de gerenciamento eficaz que tenha como meta minimizar 

os impactos ocasionados pelos mesmos, além de otimizar o aproveitamento dos 

recursos naturais, dando ênfase as técnicas de reutilização, reciclagem, redução dos 

resíduos. 

São fundamentais a análise e pesquisa de informações para a caracterização, 

diagnostico e as possíveis melhorias dos resíduos do município de Antônio 

Martins/RN.  

No Alto Oeste Potiguar, há poucos estudos sobre os impactos dos resíduos 

sólidos, especialmente com enfoque voltado para a deposição final, sendo jogados a 

céu aberto. Esta pesquisa visa contribuir para o preenchimento desta lacuna, 

representando investigações sistemáticas dos impactos de um lixão nesta região. O 

intuito desta pesquisa é propor uma solução para a redução deste impacto, no 

município de Antônio Martins/RN. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 RESÍDUOS SÓLIDOS: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO  

 

Resíduo sólido é o resultado dos materiais descartados nos estados sólidos ou 

semi-sólidos, sendo resultado das mais variadas atividades, sejam elas industriais, 

comerciais, residenciais, entre outras (ABNT, 2004). 

A partir da Terceira Revolução Industrial, fundamentada na era digital, teve 

início o processo de Globalização, permitindo a integração das distintas áreas do 

planeta e, consequentemente, a consolidação do sistema capitalista, que fomenta o 

consumo excessivo de produtos tóxicos e industrializados. Esses produtos, na maioria 

das vezes, são descartados de maneira inadequada, como mostrado na figura 1, 

agredindo o meio ambiente e acarretando danos à própria existência humana 

(ZANETI, 2003). 

 

                    Figura 1: Resíduos sólidos despejados a céu aberto. 

 

Fonte: Edilson Rodrigues, 2019. 

 

No que concerne à classificação desses resíduos, segundo a Associação 

Brasileira de Normas técnicas (ABNT, 2004) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), eles podem ser classificados quanto: 

 

1- Aos riscos potenciais ou de periculosidade – NBR 10.004/2004: 
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 Classe I (perigosos): definido como os resíduos que evidenciam riscos 

ao meio ambiente e a saúde pública, pois são extremamente corrosivos, 

reativos, tóxicos, inflamáveis e patogênicos.  

 Classe II A (não inertes): resíduos que possui características de 

solubilidade, biodegrabilidade e combustibilidade e, por sua vez, 

resultam em consequências para a saúde e o meio ambiente. 

 Classe II B (inertes): não apresentam riscos ao meio ambiente e a saúde. 

E que em temperatura ambiente, quando submetidos a um contato 

dinâmico ou estático com água destilada, os seus componentes 

apresentam concentrações superior aos padrões de potabilidade da 

água. 

 

2- As características físicas: 

 Seco: porcelana, cerâmicas, papeis, metais, plásticos, madeiras, vidros 

entre outros. 

 Molhado: verduras, legumes, ovos, alimentos estragados. 

  

3- À natureza de origem: 

 Resíduo residencial: resíduos resultantes das atividades diárias e 

domesticas em edificações residenciais, casas e apartamentos. 

 Resíduo público: de modo geral, são os gerados pela própria natureza, 

como: folhas, areia, terra, poeira presentes em locais públicos. Além dos 

papeis, embalagens, alimentos que são jogados na natureza de forma 

indevida.  

 Resíduo comercial: gerados nos comércios, e as suas características e 

peculiaridade depende dos serviços e atividades que estes produzem. 

Os resíduos comerciais são divididos em subgrupos que são: “grandes 

e pequenos geradores”. Os grandes geradores produzem um valor 

superior a 120 litros por dia de lixo enquanto os pequenos geradores 

geram até 120 litros por dia. 

 Resíduo de construção civil: sendo uma das maiores geradoras de 

resíduos nas reformas, construções, demolições, reparos e escavação 
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de terrenos. Além disso, as tecnologias utilizadas no País acarretam em 

grandes desperdícios de materiais. 

 Resíduo industrial: estes resíduos exibem características variadas, 

dependendo do processo industrial e de manufaturas. 

 Resíduos de serviços de saúde: são todos os resíduos resultante dos 

serviços de saúde. Estes são divididos em subclasses:  

o Classe A – Resíduos infectantes;  

o Classe B – Resíduos especiais;  

o Classe C – Resíduos comuns. 

 Resíduos de serviços de transporte:  gerados em portos, aeroportos, 

ferrovias, rodovias e, também por cargas contaminadas. 

 Resíduos da mineração: originários da extração, exploração e 

beneficiamento do minério, bem como das atividades de pesquisa em 

mineração. 

 Resíduo agrícola: gerados a partir da utilização de pesticidas e 

fertilizantes químicos. Por isso, a importância da fiscalização rigorosa 

para o manuseio dos resíduos de forma incorreta, pois estes podem 

misturar-se a resíduos comuns, gerando gases tóxicos. 

 Resíduos radiativos: são os que emitem radiações que ultrapassam os 

limites padrões estabelecidos pelas normas ambientais. A comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é a responsável, no Brasil, pela 

acomodação, manuseio e disposição final dos dejetos radioativos. 

 

5.2 RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Impacto ambiental é defino, de acordo com o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), como qualquer mudança de estado nas características 

químicas, físicas ou biológicas decorrente da atividade humana. Desta forma, 

fenômenos naturais destrutivos como tempestade, terremotos entre outros não são 

considerados impactos. 

Os impactos ambientais negativos têm se agravados nos últimos anos em 

decorrência do mau gerenciamento dos resíduos finais, causando danos irreversíveis 

tanto para o meio natural, quanto para os indivíduos afetados.  
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Segundo Berríos (1991), um grande problema referente aos resíduos sólidos é 

a forma como os municípios não segue os planos e normas ambientais depositando 

o lixo à céu aberto, agredindo diretamente os rios, a fauna e a flora e os ecossistemas. 

Além disso, causam problemas à saúde, através da transmissão de doenças como 

hepatite, leptospirose entre outras.  

De acordo com Azevedo (2015) o amontoamento dos resíduos nos lixões tem 

como consequência a poluição visual, acarretando em degradação da paisagem 

natural e, também gera poluição no ar, através do mau odor e dos gases, resultante 

dos restos da matéria orgânica, danificando o meio. Ademais, ocorre a intensificação 

do efeito estufa, com a alteração da composição do ar pelo lançamento de toxinas dos 

gases sulfídricos e metano (PAGLIUSO, 2008). 

Com a falta de controle e gerenciamento dos resíduos que são depositados nos 

lixões à céu aberto, como mostrado na figura 2, é preciso um espaço maior, sendo 

necessário expandir e consequentemente a vegetação nativa é danificada. A retirada 

das espécies vegetais, causa a infertilidade do solo e o solo, tornando-o mais 

suscetível ao processo de erosão, contribuindo para o processo de desertificação 

(AZEVEDO et al., 2015). 

 

Figura 2 - Lixão a céu aberto. 

 

Fonte: Camila Maciel, 2015. 
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5.3 RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL E NO MUNDO  

 

No século XVIII ocorreu a primeira Revolução Industrial, marcada pelo 

processo de industrialização com o desenvolvimento das máquinas. Mas foi apenas, 

a partir da terceira Revolução Industrial ou técnico cientifica, com a intensificação do 

processo globalização, que ocasionou em um aumento exacerbado da geração de 

resíduos, pois o sistema financeiro vigente passou a ser o capitalismo o qual tem como 

objetivo principal o lucro. 

Esse sistema é o responsável pela introdução de avanços tecnológicos e pela 

substituição parcial da mão de obra humana pela máquina, ocasionando profundas 

transformações sociais, econômicas, interpessoais e ambientais no mundo. Essas 

mudanças estão relacionadas diretamente ao aumento e agravamento do índice do 

processo da geração de resíduos sólidos no âmbito mundial (MONTAGNA. 2012).  

Seguindo a contramão de outros países da América Latina e da Europa, a 

industrialização brasileira não ocorreu obedecendo o princípio da igualdade, 

caracterizando-a pela forma desigual quanto aos aspectos econômicos, ambientais, 

políticos, culturais e sociais, devido à falta de planejamento, seguida do ideal de 

primeiramente desenvolver e, somente depois, dar importância as questões 

ambientais (BISPO, 2013). 

Desta forma, o crescimento e o consumo desordenado associado ao modo de 

produção, ocasionou em uma série de problemas sociais e ambientais relacionadas à 

questão da geração de resíduos e seu gerenciamento adequado destes (ALBERTINI, 

2011). Houve então um aumento significativo na geração dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no país nas últimas décadas, de modo que são produzidas 

aproximadamente 201.058 toneladas por dia (ABRELPE, 2012). 

Cabe destacar que essa questão dos resíduos sólidos no Brasil começou a ter 

visibilidade e ser um quesito preocupante, a partir da Constituição Federal de 1988, a 

qual determina ad responsabilidade dessa gestão ao município e ao Estado, 

responsabilizando-os pela proteção do meio ambiente (BRASIL, 1988).    

Porém, a disposição final dos resíduos sólidos na maioria dos municípios 

brasileiros ainda se dá de maneira inadequada, tendo como destino final os lixões a 

céu aberto. Embora, exista uma crescente preocupação no âmbito ambiental, 

sanitário e paisagista em torno dessa questão, de forma que observa-se a 

intensificação de campanhas dando ênfase ao desenvolvimento sustentável. 
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5.4 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A questão da gestão ambiental passou a ter maior relevância nacional, 

principalmente, após a criação das leis que norteiam os processos de gestão dos 

resíduos no país, como a Lei n° 11.445 de 2007 e a Lei n° 12.305 de 2010. 

A Lei n° 11.445 de 2007, instaurou diretrizes no âmbito nacional para a Política 

Nacional saneamento básico, tendo como objetivo a universalização destes serviços, 

inserindo também o controle e a gestão dos resíduos sólidos e limpeza urbana. Esta 

lei também determinou que estados e municípios a elaborem suas próprias políticas 

de saneamento, tendo em face suas características locais (BRASIL, 2007).  

A Lei n° 12.305/10 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS foi 

promulgada em 2 de agosto de 2010. O parâmetro principal da PNRS é o princípio da 

responsabilidade compartilhada entre a população, empresas e governos. Tal lei 

determina a obrigação ao poder público para o gerenciamento do lixo, assim como 

impõe que os produtos devem retornar às indústrias, depois do consumo (CEMPRE, 

2010).  

Segundo a lei 12.305/10 do PNRS (BRASIL, 2010), os lixões devem ser 

extintos no prazo de 4 anos, ou seja, até o ano de 2014, obrigando os municípios a 

construírem aterros sanitários e proibido lixões a céu aberto e aterros controlados. 

Sendo assim, deve ser construído aterros bem planejado, para que não ocorra 

contaminação do lençol freático, pelo chorume resultante da decomposição da 

matéria orgânica (LOPES & CALISTO, 2012).  

Segundo a PNRS, os municípios se obrigam a desenvolver e implantar o plano 

de resíduos sólidos, como uma forma de controle para o destino adequado do lixo. Os 

regulamentos, leis e procedimentos para o tratamento e destino dos resíduos são 

baseados de acordo os âmbitos federal, estadual e municipal. Porém, o município é o 

responsável pela coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, 

sendo obrigação do Estado e da União fiscalizar tais serviços. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos deve ser uma obrigatoriedade das 

instituições públicas e privadas incorporadas ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), pois se essas medidas não forem seguidas os recursos federais não 

serão disponibilizados, segundo a lei 12.305/10 (BRASIL, 2010). 

No País para que ocorra o gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com 

a PNRS, é fundamental que seja criado e implementado os planos: Nacionais, 
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estaduais, municipais, bem como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

fontes especificas. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é definido como a junção de 

diretrizes, projetos, programas, metas, prioridades, atos normativos e procedimentos, 

com o propósito de compreender e analisar a atual situação do município, além de 

planejar as ações e alternativas para a universalização dos serviços de saneamento 

básico, estabelecendo o arcabouço das metas e investimento para a quitação dos 

serviços de saneamento básico (BRASIL, 2007).  

 

5.5  RESÍDUOS SÓLIDOS NO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Apesar de existirem os métodos corretos de destinação final para os resíduos, 

a exemplo do aterro sanitário que possibilita perspectivas adequadas de 

gerenciamento, incentivando a educação ambiental, coleta seletiva e a construção de 

Usina de Gerenciamento Integrado - são relativamente raros planos que visem o 

acondicionamento seguro e eficiente do lixo no Estado do Rio Grande do Norte. 

Nos municípios desse Estado, é comum a presença de Lixões para a deposição 

final dos resíduos sólidos. Estes lixões estão localizados, na maioria das vezes, em 

locais distantes do centro das cidades, à céu aberto, recebendo os resíduos de forma 

irregular, contaminando os corpos hídricos devido a lixiviação do chorume e, 

consequentemente ocasionando danos e impactos econômicos e sociais, como a 

desvalorização das áreas próximas (JUNKES, 2002). 

Um dos maiores lixões da Capital do Estado, Natal, está localizado no bairro 

Cidade Nova (figura 3), acarretando impactos sociais e ambientais, como a presença 

de catadores sem nenhuma proteção, expostos a bactérias e vírus (BATISTA, 2019). 
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Figura 3 - Lixão localizado na Cidade Nova em Natal/RN 

 

Fonte: Renato Batista, 2019. 

 

O lixão localizado no município de Luís Gomes, mostrado na figura 4, acarreta 

em sérias consequências para a população, pois os resíduos são depositados a céu 

aberto, em um terreno localizado na comunidade de Lagoinha, acarretando em 

problemas como mau odor, fumaça, sendo que o fator é ainda mais preocupante 

durante o período de chuva, ocorrendo a contaminação dos rios que banha a 

localidade (FERNANDES, 2019). 
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                  Figura 4 - Lixão na comunidade Lagoinha, no município de Luís Gomes. 

 

Fonte: Roberto Fernandes, 2019. 

 

Outro exemplo quanto à disposição irregular do lixo, ocorre no município de 

Alexandria-RN (figura 5). Além disso, esse lixão está localizado a aproximadamente 

500 metros de um bairro deste município, ocasionando em sérios impactos na saúde 

da comunidade, através da proliferação de doenças transmitidas por agentes, como 

roedores, insetos, entre outros (MELO, 2015).   
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Figura 5 - Lixão no município de Alexandria/RN. 

 

Fonte: Jânio Melo, 2015. 

 

Em acréscimo, a falta de informações sobre quantidade, características, área, 

localização e destino final dos resíduos sólidos no Rio Grande do Norte apresenta um 

quadro preocupante, uma vez que tais informações são essenciais para permitir 

intervenção nos problemas ambientais e socioeconômicos dos municípios. 

De acordo com a Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010), a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), decreta que deve ser proibida a abertura de novos lixões, 

cabendo ao município organizar, elaborar e planejar a coleta seletiva. Essa determina 

que o Brasil deve seguir os princípios fundamentais e normas para que o destino final 

dos resíduos não seja mais os lixões.  

Além disso, o princípio da responsabilidade compartilhada deve ser seguido, 

dando ênfase a lacunas como: manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana, ciclo de 

vida útil dos produtos, fabricantes e fornecedores (MEDEIROS, 2012), tendo como 

fundamentos desenvolver metas de inclusão social, possibilitar a implantação de 

ações educativas ambientais, propiciar a redução da utilização de recursos naturais 

como energia e água, viabilizando a diminuição, reutilização e destino final correto dos 

resíduos. 
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida é de cunho qualitativo, e foi realizada através de uma 

pesquisa bibliográfica, possibilitando a obtenção de dados da literatura. Em seguida, 

foi realizado um levantamento de campo, para buscar evidências visuais sobre o 

objeto de estudo. Por fim, foram realizadas entrevistas com responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos no município. 

 

6.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa bibliográfica foi fundamentada através da consulta de algumas 

literaturas pertinentes ao conteúdo objeto desse estudo, tais como normas técnicas, 

artigos publicados na internet de base cientifica como o web of Science, periódicos 

CAPES, dentre outros. 

Por meio da pesquisa foi possível fundamentar este trabalho no tocante à 

definição das características dos resíduos sólidos, bem como adquirir entendimento 

de qual deve ser o destino final correto de acordo com a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, além dos métodos utilizados para o gerenciamento de resíduos nos 

municípios.  

Tendo como suporte as informações colhidas na pesquisa bibliográfica, foi 

realizada uma visita de campo, baseada na observação e no levantamento geográfico. 

Além disso, foi possível fotografar e registrar a região de deposito de lixo, no Sítio 

Ramada, localizado no Município de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. 

Também foi realizada entrevista com o Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo do 

município. 

Dessa forma, o estudo de campo foi de extrema importância para a realização 

do trabalho, permitindo a coleta de dados, possibilitando diagnosticar a situação atual 

dos resíduos no município, e posteriormente identificar os principais métodos de 

gerenciamento de resíduos que devem ser utilizados para amenizar essa questão. 
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6.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Antônio Martins é um município localizado no interior do Estado do Rio Grande 

do Norte (figura 6), mais precisamente, na região geográfica imediata de Pau dos 

Ferros e região geográfica intermediária de Mossoró, na Região Nordeste do País. 

Com uma população de 6 907 habitantes e densidade demográfica de 28,24 

habitantes por km², o município ocupa uma área de aproximadamente 245 km², de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

 

Figura 6 - Mapa do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

Segundo o IBGE (2016), o município apresentou um Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita de R$ 6.889,74. Sua economia está baseada no setor primário, 

administração pública, setor de serviços e arrecadação de impostos. O município 

também, se caracteriza pela criação de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, galináceos 

e suínos. A figura 7 apresenta a localização do município de Antônio Martins. 
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Figura 7 - Localização do município de Antônio Martins/RN. 

 
Fonte: IBGE 2014. 

 

 

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA, 2008), Antônio Martins está inserido em um ambiente geológico, constituído 

por depressão sertaneja e Planalto da Borborema, apresentando terrenos antigos, 

datados da Era Pré-Cambriana constituído por rochas metamórficas.  

Quanto ao aspecto geomorfológico a região oeste do município apresenta 

relevo de forma tubular. A região leste apresenta formas aguçadas, com ordem de 

grandeza distinta, muitas vezes, separadas por vales (IDEMA, 2008). Ainda segundo 

a referência citada, a formação vegetal do município é caracterizada pela a caatinga 

hiperxerófila. 
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7. RESULTADOS E DIRCURSÃO 

 

A visita de campo foi realizada no dia 19 de junho 2019, em um lixão localizado 

no município de Antônio Martins-RN, administrado pela Prefeitura Municipal, situado 

no Sítio Ramada, com o qual apresenta uma área aproximada de 1.14 hectares, onde 

foram obtidos os resultados, descritos a seguir. 

 

7.1 DIAGNÓSTICO 

Segundo a PNRS, a disposição final dos RSU depositados em lixões a céu 

aberto nos municípios brasileiros, constitui como crime ambiental, desde o ano de 

1998, embasada pela aprovação da lei 9.605/98 de crimes ambientais (BRASIL,1998). 

Logo, um dos objetivos é a extinção dos lixões em todo o Brasil, seguido de uma 

disposição final adequada. 

Dessa forma, foi realizado o diagnóstico da situação dos resíduos no município 

com o intuito de descrever como ocorre o gerenciamento de resíduos sólidos e gerar 

subsídios para a elaboração das estratégias do plano de gerenciamento e da sua 

implementação. 

De acordo com dados fornecido pelo secretário de meio ambiente e urbanismo, 

no município, é gerado aproximadamente 65 mil Kg de lixo mensalmente, 

correspondendo a uma média anual de 1.950.000 Kg. 

Ainda com base nas informações fornecidas pela prefeitura, no município em 

estudo não existe um programa de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

Urbanos adequado. Dessa forma todos os resíduos gerados pelos serviços 

hospitalares, domésticos, público, comerciais entre outros, têm a mesma destinação, 

ou seja, o lixão. Evidencia-se assim um desrespeito às normas, uma vez que o 

município não cumpre com os procedimentos sanitários e ambientais exigidos.  

Quanto ao serviço de limpeza urbana não existe departamento especifico para 

tal. Portanto o responsável é o secretário de ambiente e urbanismo do município. A 

prefeitura do município, informou que são 20 funcionários responsáveis pelo serviço 

de limpeza pública, incumbidos das seguintes atividades: varrer, coletar, capinar e 

podar. A coleta de lixo é realizada diariamente no centro e nas principais ruas da 

cidade, enquanto nas demais ruas é realizada três vezes por semana.  Os meios de 

transporte usados para transportar os resíduos até o lixão a céu aberto são 3 
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caminhões e uma retroescavadeira. O lixão está localizado fora da cidade a uma 

distância de 1 Km do município.   

Grande parte destes resíduos são queimados, contribuindo com o mal cheiro e 

tornando o ar praticamente irrespirável. Além disso, existe ainda um fator preocupante 

quanto a deposição do lixo em encostas, acentuando a probabilidade de ocorrer 

deslizamentos devido à instabilidade dos taludes, principalmente no período de 

inverno quando se dá a absorção de água chuva e sobrecargas. 

Outro ponto relevante é a favelização do local, mostrada na figura 8, e 

consequentemente desvalorização econômica dos terrenos próximo, pois os resíduos 

são jogados a céu aberto. Acarretando também em danos ao meio ambiente, como a 

contaminação de águas subterrâneas e impactos na saúde, através da proliferação 

de doenças.    

 

Figura 8 - Favelização do Local. 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Na pesquisa pode-se observar também que o lixão do município de Antônio 

Martins é usado, de forma inadequada, como uma fonte de renda para os catadores. 
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Eles separam os materiais que são recicláveis para serem vendidos ou, muitas vezes, 

para o próprio consumo, ficando expostos aos ricos de acidentes e contaminação. De 

acordo com o Secretario de ambiente e urbanismo, existem aproximadamente 8 

pessoas, dentre elas homens e mulheres, desenvolvendo atividades neste local sem 

qualquer registro na prefeitura.  

Dessa forma as questões ambientais se agravam de forma crescente, 

ocasionando problemas não apenas visuais e estéticos, mas também de saúde 

pública e socioambiental. 

Uma das soluções para esses cidadãos que tem como fonte de renda e 

sobrevivem da catação dos resíduos, seria a criação de uma cooperativa de 

reciclagem, afastando-as das áreas de risco, proporcionando melhores condições de 

vida.   

Através da pesquisa, foi possível observar também que a área está localizada 

próxima a determinados corpos d’água, como um pequeno açude localizado a uma 

distância aproximada de 30 metros (figuras 9), acarretando em impactos como 

enchentes, assoreamento e mau cheiro.  

 

Figura 9 - Açude. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 
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Nesse sentindo, outro ponto agravante é o cursor de agua do rio, que desagua 

no açude do município de Lucrécia (figura 10), cerca de 13,1 KM, que até poucos anos 

atrás abastecia as cidades no seu entorno. 

 

 Figura 10 - Açude no município da Lucrécia/RN. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Dentre os diversos impactos causados pelo lixão no município destacam-se:  a 

contaminação dos corpos hídricos através da lixiviação do chorume, tanto superficiais 

quanto os subterrâneos; a contaminação do solo; os impactos sociais com atividades 

realizadas pelos catadores dos resíduos e os impactos econômicos gerados pela 

desvalorização da região próxima ao lixão. 

Assim sendo, é fundamental o desenvolvimento de um plano que vise ações e 

soluções a curto, médio e longo prazo para a extinção do lixão desse município. 

Ressalta-se a necessidade de implantação de mecanismos de desenvolvimento e 

execução de ferramentas eficientes para a implantação do PNRS.  

O PNRS deve seguir as seguintes etapas de geração: coleta, transporte, 

reaproveitamento e tratamento, e a destinação correta e segura, sem que venha a 

causar prejuízos ao meio ambiente e a saúde pública (CASTILHO JUNIOR, 2003).  
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São perceptíveis os desafios dos municípios quanto o quesito de destinação 

adequada dos resíduos gerados pela sua população. O dano ambiental, causado pelo 

lixão se intensifica, acarretando grandes impactos ambientais no decorrer dos anos. 

Ademais, as dificuldades encontradas não são apenas problemas estéticos, mas 

socioambiental, social, entre outros. 

O secretario de ambiente e urbanismo, quando questionado sobre o interesse 

do gestor atual do município para a implantação de um aterro sanitário, informou que 

existe um debate e o interesse do município de Antônio Martins e de algumas cidades 

do alto oeste e do Estado, para esta ação. Com a implantação de um aterro, por 

exemplo, determinadas práticas seriam facilitadas, como a coleta seletiva e a 

educação ambiental promoveria, em índices significativos, o gerenciamento de 

resíduos adequado. 

Entretanto, é fundamental que a prefeitura de Antônio Martins coloque em 

prática ações de políticas públicas e educativas com a participação da coletividade e 

do Estado, pondo em prática um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, de 

acordo com a PNRS, lei 12.305/10 e que o lixão seja fechado. Deve ter uma política, 

também voltada para questões como saneamento básico, pois apenas 40% da cidade 

é saneada. Além disso, o município é desprovido de Plano diretor. 

 

7.2 SOLUÇÃO PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO 

MARTINS 

7.2.1     EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

No município de Antônio Martins são várias as medidas que devem ser 

tomadas para minimizar o impacto ambiental, mas a principal delas é a educação 

ambiental.  

A educação ambiental é uma das ferramentas da PNRS, que auxilia os Planos 

municipais de Resíduos sólidos, tendo como meta a evolução e a melhoria de 

programas e ações ambientais que proporcione mudanças nas atitudes, hábitos e 

comportamento da sociedade para darem um destino final adequado para os 

resíduos, além de implantar medidas como a não geração, a redução, reutilização e 

a reciclagem dos resíduos (FRANCO, 2010). 
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Uma das soluções para tornar efetiva a educação ambiental é a implantação 

de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, baseado nos 

parâmetros de reduzir, reutilizar e reciclar (3 R’s). A redução consiste no 

estabelecimento de práticas que optem pela não geração dos resíduos, enquanto a 

reutilização é o reaproveitamento dos resíduos sem que ocorra alterações no seu 

escopo. A reciclagem é o melhoramento do resíduo, permitindo que este possa ser 

usado novamente em determinado processo (RODRIGUES, 2015). 

Segundo Sauvé (2002), a educação ambiental deve ser iniciada ainda na 

educação de base, permitindo assim, o desenvolvimento intelectual e social dos 

indivíduos, através de atividades e ações sociais, possibilitando a aproximação 

colaborativa e avaliação socioambiental, contribuindo para a eficácia de um programa 

de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Para a efetividade e a continuidade de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos é necessário que a população local, seja educada ambientalmente, e que 

esteja comprometida com o processo das práticas ambientais corretas, para que a 

obtenção de resultados positivos na melhoria da qualidade.  

 

7.2.2     COLETA SELETIVA 

 

É fundamental instaurar a prática da coleta seletiva no município de Antônio 

Martins para que o acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos transcorra de 

maneira sustentável. De acordo com Coelho (2010), a coleta seletiva é uma das 

maneiras de coleta de materiais recicláveis como: vidros, plásticos, papeis, metais, 

entre outros, realizado a seleção e a separação no local de origem e, em seguida 

podendo ser reciclados e reutilizados. É uma técnica para educar e sensibilizar a 

população, minimizando o desperdício, e reduzindo o volume do lixo gerado.  

É importante também que a coleta seletiva seja elaborada, a princípio 

determinando o destino que deve ser dado os materiais. Em seguida selecionando a 

logística aplicada para o acolhimento, e por fim o desenvolvimento do arcabouço da 

educação ambiental, que deve ser frequente (MENEZES, 2013).  

Segundo a PNRS, é obrigatório cada município colocar em prática a política de 

coletiva seletiva com a atuação de cooperativas ou através da associação de 

catadores, para beneficiar as pessoas de baixa renda e diminuir o impacto ambiental 

com a técnica de reciclagem. Porém, é fundamental que a coleta seletiva seja 
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implantada de acordo com as especificidades de cada município, contida no Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos. 

 

7.2.3    PROPOSTA DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

 

De acordo com os dados do município de Antônio Martins, e pelo fato de ser 

um município com uma população relativamente pequena, uma proposta eficaz para 

o gerenciamento de resíduos é a implantação do programa de coleta seletiva. Que 

pode ser realizada através da coleta “porta a porta” dos resíduos, e também no local, 

ou melhor, na central de acondicionamento em que a população pode ir deixar 

voluntariamente. 

De acordo com a NBR 15.112/2004, a central de entrega ou Ponto de Entrega 

Voluntaria (PEV) tem como função o armazenamento dos objetos e resíduos 

recicláveis domésticos, para receber os resíduos resultante da construção civil e 

volumosos para o processo de triagem, e em seguida recebera o destino, podendo 

ser aterramento, reutilização ou reciclagem. 

A central do PEV é um local cercado, onde será realizada o acompanhamento 

de entrada, onde será composta por um local administrativo, para o desenvolvimento 

de arquivos e supervisão dos resíduos empreendidos, gerenciamento sanitário, e um 

galpão onde será realizada a separação dos resíduos e pátio para a realização da 

compostagem dos resíduos orgânicos, em que os responsáveis pela Central de PEV 

será uma cooperativa de catadores (GHISI et al., 2016). 

Por outro lado, vale ressaltar a coleta seletiva é uma das formas de geração de 

renda e inclusão social para a população local, através das atividades desenvolvidas 

como a triagem e reciclagem das matérias que poderão ser comercializados. Além de 

estabelecer e incentivar a responsabilidade compartilhada, a proporção que cria o 

âmbito de separação dos materiais.   

É de responsabilidade da Prefeitura, os seguintes parâmetros: determinar as 

equipes e equipamentos exigidos, assim como determinar os setores e os percursos 

e trajetória de coleta, e demais procedimentos operacionais específicos. 

Porém, para a implantação do plano, de modo geral a responsabilidade é 

compartilhada entre os seguintes agentes: 
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• Gestor municipal: é o responsável pelos serviços de coleta de resíduos 

domiciliar, serviço público de limpeza urbana. 

• Setor Privado: é o responsável pelos resíduos comerciantes, 

fornecedores, estes devem aplicar a logística reversa. 

• Gerador doméstico: é o responsável pela separação e o descarte 

adequado dos resíduos sólidos em seus domicílios; 

 

 7.2.4   METAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS 

 

A princípio deve ser criado um projeto de mobilização social, tendo como base 

o planejamento participativo com a população local, permitindo assim, o conhecimento 

sobre o projeto, as ideias, representação técnica, bem como a elaboração e 

acompanhamento do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse projeto de 

mobilização tem o intuito de: 

 Realizar palestras com a população para que identificar e debater a prática 

atual de destino final dos resíduos no município;  

 Tornar amplamente socializado e divulgado o processo de educação ambiental 

e coleta seletiva, além de informar os objetivos e desafios do plano de 

gerenciamento de resíduos.  

 Incentivar a comunidade local a participar do planejamento, acompanhamento 

e fiscalização das metas que serão previstas pelo plano. 

 Estabelecer a metodologia do plano, tendo como suporte a dinâmica de 

ferramentas didáticas com linguagem apropriada, compreensível pela população. 

Logo, o plano de gerenciamento deve averiguar o interesse coletivo para que 

seja possível desenvolver soluções estratégicas que poderão completar o 

programa de gerenciamento dos resíduos.   

Para que seja possível implantar a coleta seletiva no município de Antônio 

Martins deve ser definida, caracterizada e diagnosticada todas as formas de manejo 

dos resíduos e determinados passos devem ser seguidos para o desenvolvimento do 

plano como: 

 Levantamento de dados do município; 

 Planta baixa do município; 



40 
 

 Planta baixa do local de instalação do recebimento dos resíduos; 

 Os resíduos devem ser separados, identificados e classificados, quanto à sua 

origem, ou seja: construção civil, os da saúde, domésticos entre outros; 

 Criação de um fluxograma, mostrando o que deve ser feito com o resíduo 

desde a coleta até o local de armazenamento; 

 Definir o sistema de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos, 

gerados pela população; 

 Realizar um levantamento da quantidade de resíduos produzidos pelo 

município;  

 Deve ser elaborado uma planilha dos custos diretos do sistema de coleta, 

transporte, disposição final, incluindo os serviços de limpeza; 

 Quando definido o local de acondicionamento dos resíduos, deve-se passar 

por um processo de análise da composição gravimétrica, por meio da 

separação e pesagem de cada tipo de material; 

 Verificar a legislação local quanto ao quesito de gerenciamento de resíduos, 

assim como as leis de âmbito estadual que interferem ou possam vir a interferi 

na ação; 

Esses dados devem ser analisados em conjunto e individualmente, para a 

obtenção de um resultado mais preciso e detalhado, evitando que ocorra problemas 

imprevisíveis, além de complementar as informações alcançadas. 

 

7.2.4 .1   ETAPAS DE GERENCIAMENTO 

 

As etapas do gerenciamento do plano, mostradas no fluxograma abaixo: 

 

Figura 11 - Fluxograma das etapas de gerenciamento 
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Para a correta separação dos resíduos serão utilizadas ferramentas 

fundamentais como as lixeiras coloridas, que devem ser de material resistente, 

devendo ter as cores definidas para a coleta seletiva de acordo com a resolução do 

CONAMA 275/2001, ajudando a população a identifica e separar cada tipo de resíduo. 

 

Figura 12 - Lixeiras para a coleta seletiva 

 

Fonte: Google imagens, 2019. 

 Propõe-se que as lixeiras sejam disponibilizadas por bairros, em locais 

distintos, da seguinte forma: 

Gerenciamento dos 
resíduos

Segregação por 
tipo de resíduo

Papel Vidro

Coleta

Transporte

Tratamento

Destino Final

Metal Plástico
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 Alto dos Tomaz: 3 conjuntos de lixeiras; 

 Alto da Ema: 5 conjuntos de lixeiras; 

 Alto São José: 4 conjuntos de lixeiras; 

 Centro: 8 lixeiras; 

 Boa Esperança: 1 conjunto de lixeiras;  

 Muquém 1:  3 conjuntos de lixeiras; 

 Muquém da estação 2: 3 conjuntos de lixeiras; 

 Conjunto dos Fiéis: 4 conjuntos de lixeiras; 

 Conjunto Nova Vida:  2 conjuntos de lixeira; 

Os sacos coloridos serão utilizados para a coleta seletiva do material reciclavel, 

sendo uma opção para a separação adequeda dos residuos. De acordo com a 

resolução 275/2001 do CONAMA, as cores corrempondem aos seguintes tipos de 

resíduos:  

 Azul: papel;  

 Verde: vidro; 

 Amarelo: metal; 

 Vermelho: plástico; 

 Cinza: resíduos não reciclavel; 

 

Figura 13 - Sacos para a coleta seletiva 

 

Fonte: Google imagens, 2019. 

 

O transporte será realizado por um caminhão (figura 14), para a coleta seletiva 

dos materiais, com uma frequência de 3 vezes por semana: segunda, quarta e sexta 
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as 6:00 horas da manhã. Após o recolhimento o resíduo é encaminhado para a Central 

de PEV. 

 

Figura 14 - Caminhão baú. 

 

Fonte: verde logística ambiental 2019. 

 

A destinação final dos materiais recicláveis para a central de PEV, tem como 

objetivo a reciclagem, ou melhor, a recuperação dos objetos, com a geração de novos 

produtos.  

Quanto à destinação final de determinados objetos como lâmpadas, pilhas, 

baterias, óleo de cozinha, resíduos químicos, eletroeletrônicos, e materiais cortantes 

deve ser realizado por uma empresa terceirizada. Contemplada através do processo 

de licitatório.  

A central de PEV poderá ser composta por 80 funcionários, além do diretor, 

coordenador e secretária.   

Para a central de PEV foi desenvolvido um projeto (figura 15), com uma planta 

baixa. A central será composta por guarita, escritório, galpão, pátio, banheiro, baias e 

estacionamento.  
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Figura 15 - Planta baixa da central de triagem para o município de Antônio Martins/RN.  
 

 

 

Fonte: autoria própria, 2019. 
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7.2.4 .2    RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Para o gerenciamento é necessário de ferramentas adequadas de 

acondicionamento, citadas na tabela a seguir. Os preços foram extraídas da internet. 

 

Ferramentas Quantidade Preço 

unitário 

Total 

1 conjunto com 5 Lixeiras com 60 

litros cada, com suporte para 

coleta seletiva 

33 475,00 15.675,00 

Sacos para a coleta seletiva de 20 

litros (Mês) 

800 0,27 219,99 

Fonte: Google, 2019. 

 

7.2.4 .3    CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

É necessário o desenvolvimento de ações de curto e médio prazo, como: 

Ação Prazo 

Definir uma comissão responsável pelo PGRS 1 mês 

Comprar ou adaptar veículos para a coleta seletiva 1 ano 

Criar galpões para triagem dos resíduos  2 anos 

Inserir pontos de entrega voluntária no município para a entrega de 

materiais recicláveis, incluindo os da construção civil 

4 anos 

Adequação a coleta seletiva 2 anos 
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8. CONCLUSÕES 

 

Diante dos argumentos e resultados obtidos com esse estudo, é possível 

constatar que os Resíduos Sólidos constituem um dos grandes desafios para a 

sociedade atual e futura. Porém cabe aos gestores público o desenvolvimento, 

operação e implantação de programas, metas e planos de gerenciamento que visem 

a coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada desses resíduos, em 

conformidade com a lei 12.305/2010 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Neste contexto, foi desenvolvido uma pesquisa sobre o gerenciamento de 

resíduos sólidos no município de Antônio Martins/RN. Durante a visita de campo foi 

possível realizar um diagnóstico e propor um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos para o município. Como os resíduos são depositados a céu aberto, sem 

qualquer tipo de tratamento, é fundamental que a população seja informada quanto 

às implicações e danos do despejo inadequado dos resíduos.  

Desta forma, este estudo possibilitou diagnosticar a situação atual dos resíduos 

no município, assim como, demostrando a importância e a necessidade de um plano 

de gerenciamento de resíduos. É fundamental que o gestor público do município 

implante um planejamento coletivo, contribuindo para a geração de propostas como a 

coleta seletiva e a educação ambiental. Porém, é fundamental a colaboração da 

população, no que se refere à separação dos resíduos gerados nas residências, e nos 

locais públicos. Também, faz-se necessário a construção de um pequeno setor de 

triagem, onde os catadores possam realizar suas atividades colaborando para o 

correto gerenciamento de acordo com a Política Nacional dos Resíduos. Este trabalho 

visa contribuir positivamente para impulsionar a conscientização da população, bem 

como alerta o Estado e Município quanto a necessidade e urgência da implantação 

de um programa de gerenciamento de resíduos. 
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