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RESUMO: 

 

A questão do gerenciamento correto dos resíduos sólidos urbanos, tem sido debatida tanto na 

escala nacional como internacional, já que a disposição incorreta do lixo, pode trazer sérios 

danos para o meio ambiente e à população. No Brasil, os problemas com os resíduos sólidos 

urbanos acontecem principalmente em municípios pequenos com pouca infraestrutura e 

recursos financeiros. Na cidade de Caraúbas localizada no Rio Grande do Norte, a existência 

de um lixão a céu aberto tem sido motivo de preocupação devido ao descarte incorreto desses 

resíduos no meio ambiente, provocando a contaminação das águas e solo. Diante desses fatos, 

o presente trabalho objetivou avaliar a situação dos resíduos sólidos urbanos, frente aos desafios 

da Política Nacional dos Resíduos Sólidos/2010, através dos gestores e da população municipal 

de Caraúbas. Estes serão informados sobre a importância das cooperativas de reciclagem, 

aterros sanitários, coleta seletiva ente outras alternativas eficientes para destinação final do lixo, 

de forma sustentável. A pesquisa caracteriza-se por um estudo bibliográfico e de campo, de 

natureza aplicada com fins descritivos, a qual fez uso de formulários à moradores e gestores e 

fontes bibliográficas referentes aos resíduos sólidos, abordados pelos métodos quali-

quantitativos. Esta pesquisa é de grande importância, pois possibilitará avaliar as questões de 

sustentabilidade, podendo fortalecer com seus resultados, a discussão nacional e internacional 

do gerenciamento do lixo, e possibilitar aos gestores caraubenses, a escolha de projetos 

eficientes para o tratamento dos resíduos no município. A partir da análise metodológica, pôde-

se perceber que apesar dos vários projetos ambientais dos gestores, a falta de recursos 

financeiros e educação ambiental tem sido um dos maiores impasses nesse Território, e que a 

população não tem sido participativa mesmo conhecendo os problemas socioambientais do 

município. Com isso, a cidade caraubense enfrenta dificuldade com a gestão dos resíduos, não 

se enquadrando às normas da PNRS/2010, podendo ter sérias consequências ambientais e 

administrativas.   

 

Palavras-chave: Gerenciamento do Lixo, Impactos Socioambientais e Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

The issue of proper management of municipal solid waste has been debated both nationally and 

internationally, since improper waste disposal can cause serious damage to the environment 

and the population. In Brazil, problems with urban solid waste occur mainly in small 

municipalities with little infrastructure and financial resources. In the city of Caraúbas located 

in Rio Grande do Norte, the existence of an open dump has been cause for concern due to the 

incorrect disposal of these residues in the environment, causing contamination of water and 

soil. In view of these facts, the present work aimed to evaluate the solid urban waste situation, 

facing the challenges of the National Solid Waste Policy / 2010, through the managers and the 

municipal population of Caraúbas. These will be informed about the importance of recycling 

cooperatives, landfills, selective collection and other efficient alternatives for the final disposal 

of garbage, in a sustainable way. The research is characterized by a bibliographic and field 

study, of an applied nature with descriptive purposes, which made use of forms to the residents 

and managers and bibliographic sources referring to the solid residues, approached by the 

qualitative-quantitative methods. This research is of great importance, since it will enable the 

evaluation of sustainability issues, and it will be able to strengthen the national and international 

discussion of waste management with its results, and enable the Caraúbas managers to choose 

efficient waste treatment projects in the municipality. From the methodological analysis, it was 

possible to perceive that despite the various environmental projects of the managers, the lack 

of financial resources and environmental education has been one of the greatest impasses in this 

Territory, and that the population has not been participative knowing even the socio-

environmental problems of the municipality. As a result, the city of Caraúbas faces difficulties 

with waste management, which does not meet the standards of PNRS / 2010, and may have 

serious environmental and administrative consequences.  

 

Keywords: Waste Management, Socioenvironmental Impacts and Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO: 

 

O ser humano desde primitivo, tem retirado da natureza os recursos indispensáveis para 

suprir o seu sustento e demais necessidades básicas, em uma relação basicamente de 

subsistência, sem muitos desgastes ao meio ambiente, visto que o meio natural era amplo e as 

demandas por matérias primas eram poucas. Tal convivência pacífica, foi rompida ao longo dos 

anos, quando o homem passou a se organizar e desenvolver a agricultura, dependendo de mais 

matérias do planeta.  

Essas transformações no mundo são vistas por Santos (2006), como resultado das 

relações do homem com a natureza, cujo ambiente natural é modificado, dando lugar a um 

espaço construído e artificial, que o autor classifica em três períodos na Geografia: o meio 

natural, meio técnico e técnico-científico-informacional. Assim, o meio natural, está associado 

a existência do homem e sua relação de subsistência com a natureza, sem muitas alterações. Já 

o meio técnico, está ligado a fase de modernização das técnicas, quando aparecem as primeiras 

máquinas e fábricas. Por fim o meio técnico-científico-informacional, que vai dos anos 1970, 

após a segunda guerra mundial, aos dias atuais, quando há uma revolução tecnológica, através 

da ciência. 

A partir desse período técnico, os avanços tecnológicos promoveram a construção de 

fábricas e migrações de pessoas do campo para cidade, ocasionando mudanças significativas 

nas condições de vida dos homens e no meio natural. Carvalho (2004), aponta que no século 

XVIII na Inglaterra, os estragos com a revolução industrial começavam a ser percebidos, tanto 

nas cidades, como no meio ambiente, associado à exploração do trabalho. Somado a isso, o uso 

do carvão na revolução, aumentava o volume de resíduos e por não haver coleta de lixo, o 

número de doenças crescia.  

Com os estragos da industrialização e urbanização, começam a aparecer várias 

manifestações ambientais no final da Segunda Guerra, preocupadas com a poluição do planeta, 

devido as constantes interferências humanas. Estes acontecimentos, dão origem as conferências 

mundiais das Nações Unidas, que geraram poucos resultados. Cordani e Taioli (2001), 

enfatizam que, os principais problemas destacados nas reuniões da ONU, a explosão 

demográfica e a pobreza, aumentaram mais ainda no percurso do século XX, devido ao modelo 

econômico então implantado. 

Nas afirmações de Rodrigues (1998), o aumento da produção industrial no mundo, tem 

trazido consequências indesejáveis ao meio ambiente, em razão da criação e do consumo desses 

produtos geradores de resíduos. Isso se dá, por conta do modo de vida assumido pela sociedade, 
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na qual a autora define como: “sociedade do descartável”, que é fruto do sistema capitalista e 

do grande ritmo tecnológico no final do século XX.  

Junto a esses transtornos, o crescimento urbano desordenado tem chamado a atenção, 

ao provocar a demanda por recursos naturais, e nisso se elevam o consumo de produtos 

industriais e a produção de resíduos sólidos no mundo. Conforme Szabó Junior (2010), a 

explosão demográfica nas cidades preocupa, pois, muitas famílias passam a conviver nessas 

áreas de forma desordenada, com poucas políticas públicas, sujeitas a vários contratempos. Esta 

situação fez elevar os problemas com a produção e descargas de lixo no ambiente, aparecimento 

de epidemias, sendo preciso a intensificação de programas ambientais sustentáveis, que 

conscientizem as pessoas e contenham os impactos desses resíduos.  

Além disso, com a chegada da globalização, esses problemas ampliaram-se, e as 

crescentes produções das indústrias, invadiram os vários lugares do planeta no final do século 

XX. Santos (2006), afirma que esse processo de globalização é visto como perverso, pois os 

detentores do poder, acabam modificando as formas de relações dentro da sociedade, com o 

único propósito de alcançar o mercado global.  

 Com base na Organização das Nações Unidas – ONU, a produção de lixo mundial 

aumentou consideravelmente, e tem passado das nações mais ricas para as pobres, onde os 

resíduos eletroeletrônicos, alimentares e radioativos, têm alcançado todo o planeta, chamando 

a atenção nas reuniões da ONU (UNITED NATIONS, 2017, tradução nossa). Com isso, 

diversos países no mundo têm passado por uma série de problemas socioambientais, que se 

reverteram em elevados índices de poluição do planeta, provocados em sua maioria pela forte 

industrialização, urbanização e explosão demográfica, que perturbam a sociedade e o equilíbrio 

ambiental, pelas elevadas gerações de resíduos.   

No Brasil, a questão do lixo tem provocado muitas discussões, já que o país tem 

dificuldades em dar um fim apropriado aos seus resíduos, principalmente pela falta de recursos 

financeiros para infraestrutura das cidades, o que provoca vários conflitos e desigualdades 

sociais. Para Jacobi (2004), nas cidades brasileiras, são comuns os problemas de desigualdades 

sociais pela distribuição de renda, enchentes e a insuficiência no tratamento dos esgotos, que 

vão parar nos rios. Esses transtornos, associado às condições precárias das moradias em favelas, 

fazem crescer o déficit de infraestrutura urbana e consequentemente, a extensão dos impactos 

no ambiente. 

 Na década de 1960, a legislação brasileira já abordava temas relacionados aos resíduos 

sólidos, mas foi a partir dos anos 90, que as leis, decretos e resoluções federais, sobre essa 

temática, foram mais discutidos, através de órgãos como: o Conselho Nacional de Meio 
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Ambiente – CONAMA; Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, entre outros 

(BRASIL, 1961, 1991, 1990).  

 Em 2010 foi criada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, lei 12.305/10, 

que estabeleceu prazo até 2014, para a disposição final adequada do lixo das cidades brasileiras 

(BRASIL, 2015). No entanto, muitas cidades pequenas e médias do país, não conseguiram 

cumprir essa meta, diante da falta de recursos financeiros, e foi gerado novo prazo (2018 a 

2021), com sanções penais aos administradores municipais que não as cumprirem. Na PNRS, 

também fica estabelecido a criação de planos nacionais, estaduais e municipais, para o 

tratamento eficaz dos resíduos sólidos, atribuindo responsabilidade aos órgãos públicos, 

empresas e sociedade no cumprimento das normas da referida lei (BRASIL, 2012). 

 O panorama da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais – ABRELPE, mostrou que houve uma piora na disposição final dos RSU coletados 

no Brasil, visto que, 3.331 de suas cidades jogaram mais de 29,7 milhões de toneladas de 

materiais para os lixões e aterros controlados, ambos não dispondo de técnicas fundamentais 

para evitar a contaminação do ambiente (ABRELPE, 2016). 

 No semiárido brasileiro esses obstáculos financeiros somam-se a outros contratempos 

de ordem social e natural da Região. Segundo Ojima (2015), são constantes os problemas com 

migração, escassez hídrica, falta de plano diretor, entre outros, na maioria das cidades do 

semiárido brasileiro, o que provoca revoltas, desigualdades e injustiças sociais. O autor também 

destaca a precariedade do planejamento ambiental nesse Território, em meio ao crescimento 

urbano. 

 

Afinal, é extremamente necessário que haja capacidade institucional de planejar o 

crescimento e o desenvolvimento urbano nos pequenos e médios municípios do 

Semiárido para que os aspectos ambientais não sejam novamente deixados em 

segundo plano e se tornando um problema futuro. (OJIMA, p. 152 -153, 2015). 

 

 O Art. 182 da constituição de 1988, sobre Política Urbana, diz que os municípios 

precisam buscar estratégias de desenvolvimento, que melhorem as atividades urbanas e sociais 

em suas cidades. E um dos mecanismos para isso vem com os Planos Diretores, estabelecendo 

os tipos de uso e ocupação de cada parcela dos territórios municipais (IBGE, 2016). 

 Com isso, muitos sertanejos que vivem no semiárido, passam por dificuldades, 

decorrentes das condições climáticas e da má qualidade das políticas públicas, sobretudo nos 

espaços urbanos mais carentes. Para Paz e Morais (2014), parte dos problemas das cidades 

rurais semiáridas, são de ordem sociais (infraestrutura, saneamento básico, manejo do lixo) e 

naturais, com os seus longos períodos de estiagem. Essa situação acaba deixando o território 
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vulnerável, principalmente quando se observa os índices de educação e desenvolvimento, 

inferiores a outras áreas do país. 

 Esses problemas mencionados, também são comuns nas cidades do Rio Grande do 

Norte, as quais, necessitam de medidas urgentes para conter o avanço dos lixões, que trazem 

consequências negativas nos seus aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais de todo 

estado. Medeiros (2012), explica que, as pequenas e médias cidades potiguares, têm enfrentado 

inúmeras dificuldades com o controle dos resíduos sólidos, como é o caso de Angicos e Caicó, 

cujo os seus lixões tem produzindo fortes estragos ambientais. 

 O Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte - 

PEGIRS/RN, trata da situação atual do Rio Grande do Norte sobre a gestão de seus resíduos. 

Assim, além dos problemas sanitários e ambientais identificados, observaram-se várias famílias 

convivendo em condições desumanas nos lixões, recolhendo recicláveis, e até mesmo comida 

(PEGIRS/RN, 2012). Dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte- 

PERS/RN (2015), apontam que cidades polo como Natal, Parnamirim, Mossoró, Assú, Apodi, 

Pau dos Ferros e Caicó, incluindo outras cidades inseridas na área metropolitana de Natal, são 

consideradas como as maiores produtoras de lixo no estado. 

 É visto que no Brasil, os problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos, têm 

aumentado e trazido repercussões negativas às questões socioambientais, e os municípios de 

pequeno e médio porte têm sido os mais prejudicados, de um lado, pela falta de recursos 

financeiros para aplicar em suas sedes e fazer uma gestão eficaz do lixo, e do outro, o 

comprometimento dos aspectos sociais, com famílias sendo afetadas pela falta dos serviços 

públicos básico. Isso tem agravado a qualidade de vida das pessoas, com modos de vida 

subumanos, que geram exclusão e conflitos sociais no país. Assim, fica clara a urgência de 

soluções imediatas e sustentáveis do governo brasileiro aos problemas com o lixo. 

 Em meio a essa realidade, muitos países desenvolvidos começaram a buscar alternativas 

sustentáveis na gestão dos seus resíduos que possibilitassem reverter o cenário de destruição da 

natureza.  Com base em Juras (2012), a Alemanha tem se destacado no mundo, com resultados 

positivos no manejo do seu lixo, aumentando consideravelmente o seu PIB. No Japão, sua 

legislação estabelece que os vendedores de aparelhos domésticos (TV, refrigerador), precisam 

recolher depois esses produtos, para que os fabricantes os reciclem. Essa lei é aplicada também 

aos automóveis. Portanto, a reciclagem e outros meios como a compostagem, são alternativas 

eficientes para os países em desenvolvimento, com custos baixos e menos impactos ambientais, 

comparado ao despejo de resíduos em lixões a céu aberto (HARIR, KASIM e ISHIYAKU, 

2015, tradução nossa). 
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Quanto ao Brasil, a PNRS, pode ser considerada como um ponto de destaque na questão 

dos resíduos sólidos, com o objetivo principal de dar um fim ambientalmente adequado aos 

resíduos, contando com apoio técnico de algumas instituições no levantamento de informações, 

sobre a realidade das cidades brasileiras. Conforme a ABRELPE (2015a), entre os pontos 

importantes da PNRS têm-se a logística reversa no Art. 31, que reforça a responsabilidade 

compartilhada, exigindo dos fabricantes aos comerciantes, medidas para reutilização de seus 

produtos através de reciclagem, com informações que garantam o retorno de seus resíduos de 

volta a um novo ciclo. 

O PEGIRS/RN, tem viabilizado propostas de construção de mais cinco aterros sanitários 

além dos dois existentes (Natal e Mossoró), para atender aos 167 municípios norte rio 

grandenses com a remoção das áreas de lixões (PEGIRS/RN, 2012). Em Mossoró, apesar das 

ações do poder público com a coleta seletiva e construção de aterro sanitário essenciais a 

sustentabilidade do município, Barros e Souza (2017, p. 194), enfatizam que na cidade 

mossoroense, “É preciso um maior comprometimento por parte dos gestores do município 

diante das exigências da PNRS, como programas e ações de educação ambiental, para que a 

população tome conhecimento dos seus direitos e deveres quanto à gestão dos resíduos sólidos”. 

Diante dos fatos abordados, é visto que as os transtornos com o lixo têm afetado todo o 

mundo e que diversos países incluindo o Brasil, têm buscado soluções para o tratamento dessa 

realidade. E nisso, a gestão correta dos resíduos sólidos urbanos com seus desafios para se 

alcançar a sustentabilidade tem sido uma tarefa árdua, principalmente, nos pequenos e médios 

municípios brasileiros, uma vez que estes, são desprovidos, em grande parte, de recursos 

financeiros, falta de políticas públicas eficientes, educação ambiental. Além de tudo, o IPEA e 

a ABRELPE, tem confirmado que o Brasil perde milhões de reais por não fazer uso correto dos 

programas de reciclagem, coleta seletiva e mais de 40% de seus resíduos vão parar em local 

errado (IPEA, 2010, ABRELPE, 2015b), de modo que todos esses fatores, tornam-se obstáculos 

ao cumprimento da PNRS.  

Nesta ordem, a procura pela sustentabilidade para corrigir as práticas negativas da 

sociedade tem sido uma das prioridades para o mundo, em vista da exaustão dos recursos 

naturais, necessitando de padrões de desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente, de 

forma que a população participe (PAZ e MORAIS, 2014). Logo muitas cidades brasileiras 

caminham em um sentido contrário ao da sustentabilidade, pois os primeiros prazos da referida 

lei da política nacional já se venceram, assim como os novos prazos (2021), estão chegando ao 

fim e os resultados até o momento não foram tão positivos. Cabe assim ações concretas o mais 
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rápido possível, porque os problemas socioambientais continuam a crescer por todo o país e os 

municípios não vão conseguir resolvê-los sozinhos. 

Não muito distante desse cenário constrangedor, encontra-se o município de 

Caraúbas/RN, que também tem sofrido com a falta de gestão correta de seus resíduos, 

observadas pelo lixão a céu aberto próximo a cidade, responsável pela produção de impactos 

socioambientais com a contaminação de águas e solo. Partindo desse princípio, percebe-se a 

necessidade de ações concretas como a reciclagem, coleta seletiva, educação ambiental e outros 

meios em comum acordo com a PNRS, que possam reverter esses acontecimentos negativos e 

trazer sustentabilidade para o Território caraubense. Poli et al. (2014, p. 118), enfatizam que a 

“educação ambiental é uma ferramenta essencial para atingir as metas para o sistema de coleta 

seletiva funcionar adequadamente”. 

Nessas condições, a pergunta que direcionou a seguinte trabalho, buscou descobrir 

como está a situação de Caraúbas/RN conforme a PNRS e qual o conhecimento e 

participação da população sobre essa temática ambiental?   

 A pesquisa é de grande relevância, pois possibilitará avaliar as questões de 

sustentabilidade, meio ambiente, condição de vida, entre outras temáticas, envolvidas na 

problemática dos resíduos sólidos em Caraúbas/RN. Podendo assim contribuir na discussão 

nacional e internacional do gerenciamento do lixo, a partir dos seus resultados disponíveis em 

um banco de dados, onde novos trabalhos poderão ser produzidos com base no presente 

material. Somado a isso, a cidade caraubense poderá ser mais amparada por recursos financeiros 

pelos governos, quando percebido o seu quadro ambiental, de modo a se executar, políticas 

comprometidas com o meio natural, que viabilizem a sustentabilidade no Território.  

 Com as informações do projeto, os gestores poderão fazer escolhas de programas de 

educação ambiental, despertar a importância da gestão correta do lixo, e buscar soluções 

sustentáveis aos problemas socioambientais no município. Também, a população terá 

oportunidade de cobrar melhorias as dificuldades enfrentadas com os resíduos, de forma a se 

ter uma gestão mais participativa no espaço urbano estudado. 

 Portanto, uma cidade que não cuida corretamente de seus resíduos, dificilmente 

conseguirá desempenhar outras atividades, como saúde, educação. Ou seja, a má gestão do lixo 

além de acarretar em sérios prejuízos a todos os seres vivos, acaba trazendo mais despesas caso 

fosse executado de maneira eficiente (WORLD BANK, 2012, tradução nossa). 

 

1.1 Objetivos: 

 



20 
 

 O presente trabalho tem como objetivo geral: Avaliar a situação do gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos, frente aos desafios da PNRS/2010, através dos gestores e da 

população municipal de Caraúbas/RN. 

 Quanto aos objetivos específicos, foram estabelecidos os seguintes critérios:  

 Examinar as informações referentes a temática dos resíduos sólidos em Caraúbas/RN, 

caracterizando a sua geração, estrutura, coleta e logística dos resíduos. 

 Identificar a situação ambiental do destino dos resíduos sólidos de Caraúbas/RN e as 

estratégias dos gestores desta cidade, para atender aos prazos da PL n° 2.289/2015.  

 Verificar o entendimento da população urbana sobre o gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos e as ações dos gestores a respeito dessa temática.  

 

1.2 Resumo dos capítulos: 

 Essa pesquisa foi desenvolvida sobre os seguintes capítulos: O capítulo 1 – 

INTRODUÇÃO, consta a origem de vários problemas ambientais com os resíduos sólidos, 

desde os tempos antigos, que ganharam grandes proporções após a industrialização, 

urbanização e a globalização, entre os séculos XIX e XX. Em função desses problemas surgiram 

as primeiras manifestações em prol do meio ambiente, com acordos e metas que garantissem o 

bem-estar comum das populações terrestres. Essa problemática com o lixo é vivenciada por 

muitos países e pelo Brasil, principalmente em muitas cidades pequenas do seu semiárido, 

descritas nos relatórios do IBGE, PERGIS/RN, ABRELPE. Nessa ordem, finaliza-se o capítulo 

introdutório, com a justificativa do problema de pesquisa e os objetivos propostos. 

 No capítulo 2 – REFERENCIAL TEÓRICO. Começa com um Breve histórico da crise 

ambiental: As primeiras preocupações com o meio ambiente, que faz referências das 

primeiras manifestações no mundo, preocupadas com os impactos no meio ambiente, 

decorrentes da urbanização, industrialização do século XX, com um diálogo entre autores: 

Francisco Mendonça, Reigota, Adalberto Mohai S. Júnior, entre outros. Dando ênfase a eclosão 

dos movimentos ambientais, ocorridos nos anos 1970, até o período contemporâneo, quando se 

percebe as dificuldades no cumprimento dos acordos firmados no Brasil, com a Eco-92 e Rio 

+20, em prol da sustentabilidade planetária. Depois disso, é visto o papel da Geografia para o 

meio ambiente, após sua sistematização no século XIX, com suas contribuições relacionada as 

questões ambientais até o período atual. 

 Após o entendimento da crise ambiental, vem o tópico: Problemas e alternativas de 

sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos, que traz de forma resumida, os problemas 
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com surgimento dos resíduos sólidos urbanos no planeta principalmente com a industrialização 

e urbanização século XIX. Outro ponto abordado se refere ao manejo sustentável dos resíduos 

sólidos na Alemanha e no Japão, em que é mostrado exemplos do papel desenvolvido por esses 

países na questão dos resíduos, com aproveitamento energético através do lixo e adoção de 

medidas internacionais em vários outros países, para conter os avanços dos resíduos.  

 Em seguida vem o Brasil e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos: Lei n° 

12.305/2010, ao qual aponta a classificação e definição dos resíduos sólidos, as consequências 

indesejáveis da destinação inadequada do lixo na natureza (com problemas socioambientais em 

todo o território brasileiro) e o estabelecimento de novos prazos da PNRS e custos elevados dos 

aterros sanitários. Na sequência, é mostrado a importância da reciclagem no Brasil, em seus 

aspectos sociais e ambientais, com geração de renda e diminuição do lixo no meio ambiente, 

assim como as definições da PNRS/2010, sobre a logística reversa, e os aterros sanitários, 

indispensáveis para um gerenciamento eficaz.  

 O Capítulo 3 – MATERIAL E MÉTODO, mostra que esta pesquisa tem caráter 

descritivo, e se remeteu a investigar as dificuldades no gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos em Caraúbas/RN. Sendo ela fundamentada e composta por dados primários e 

secundários, com trabalhos acadêmicos recentes, dados estatísticos do governo como: ABNT, 

PEGIRS/RN, Banco Mundial, ONU, FGV, autores da Geografia, Francisco Mendonça, Milton 

Santos, e outros. Assim como o uso de formulários à gestores e população urbana, no intuito de 

descobrir as condições atuais da gestão desses resíduos no município caraubense.  

 A pesquisa também foi dividida em três momentos, para alcançar os objetivos propostos 

do estudo classificados da seguinte forma: 1 - Coleta de informações técnicas do município e 

de sites do governo; 2 - Visita ao local do lixão e moradores nas proximidades e 3 – Emprego 

de formulários à alguns gestores e moradores de Caraúbas/RN. 

 Com os resultados desse trabalho, poderá se criar um perfil do território caraubense, por 

meio do estudo quali-quantitativo, demonstrando os aspectos socioambientais, as atuações do 

poder público e seus resultados para a sociedade. E com isso, reforçar também a base técnica 

nacional e internacional do gerenciamento dos resíduos sólidos, assim como apontar soluções 

a esses problemas no município de Caraúbas, garantindo aos cidadãos o exercício à cidadania. 

 O Capítulo 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES, expõe a descrição detalhada das três 

fases da pesquisa através das análises dos dados bibliográficos, da visita ao local do lixão e das 

informações dos formulários aplicados no município de Caraúbas. Além de tentar entender 

esses dados com base em literatura específica e similar que vem sendo desenvolvida 

internacional e nacionalmente. 
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 O Capítulo 5 – CONCLUSÃO, retoma a ideia inicial sobre os problemas com resíduos 

sólidos em Caraúbas e os resultados que foram obtidos no decorrer da pesquisa. Em seguida, 

as Referências Bibliográficas, as quais mostram todos os autores trabalhados nas discussões e 

finalmente os Anexos, contendo os instrumentos utilizados na coleta de dados e outros registros 

com informações pertinentes ao trabalho.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: 

2.1 Breve histórico da crise ambiental: As primeiras preocupações com o meio ambiente 

  

 A temática ambiental tem chamado atenção, principalmente após meados do século XX, 

em razão de alguns motivos como: o aumento das indústrias e da população, que trouxe 

consequências negativas ao planeta com poluição, principalmente pelo acesso constante da 

sociedade aos vários bens de consumo. Mendonça (2007), explica que a explosão demográfica, 

industrialização, consumismo exagerado no final dos anos 1950, foram responsáveis na 

propagação de diversas agressões na natureza (desmatamento, queimadas, poluição das águas 

e solo) com geração de extremos e queda na qualidade de vida da população neste último 

milênio.  

 Então, o homem desde a sua existência, tem afetado o meio ambiente com a extração de 

seus recursos naturais, como mostra Neto (2007), tais ações por serem pequenas e praticamente 

voltada a sua subsistência, davam condições suficientes para a natureza se recompor e voltar ao 

seu ciclo natural sem muitos estragos. Esta situação passa a mudar, através do crescimento da 

população e das indústrias no mundo, ao qual resultou em um consumo intenso de matéria e 

produtos industrializados, responsáveis pela vasta produção de resíduos.  

 Com essa expansão tecnológica ao longo do século XX, a economia mundial cresceu 

rapidamente, com isso Sachs (2000), descreve que, as produções de bens e mercadorias, 

elevaram-se ocasionando uma série de problemas, como desempregos, exclusão social, 

evidenciados, tanto nas condições de miséria da maioria da população, quanto no número 

excessivo de riquezas de pequenas parcelas da sociedade. Estes acontecimentos encerram o 

seguinte período sob a forma de “desenvolvimento as avessas”.  

 Devido os estragos do fim da Segunda Guerra mundial começam a aparcer os primeiros 

movimentos preocupados com a situação do planeta, que vão se fortalecer no fim dos anos 

1970, com as Conferências Mundiais de Meio Ambiente (MENDONÇA, 2007).  Cordani e 

Taioli (2001), falam que no fim dos anos 1960, o surgimento contínuo de tecnologias, tornou 

possível ao homem observar a realidade ambiental com mais precisão, através do uso de 

satélites, que os auxiliaram no entendimento dos sistemas terrestres.  

 A partir dos questionamentos apontados no texto, é  notório que as interferências do 

homem nos ambientes naturais, têm sido constante desde sua origem ao período 

comtemporâneo. Porém essas questões tomam uma ordem mais propulsora após o século XIX, 

com sérios maleficios ao meio ambiente diante da forte industrialização, urbanização, explosão 

demográfica e consumo de mercadorias, ambos com influência do sistema capitalista. Com isso, 
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as autoridades mundiais começaram a perceber a gravidade desses problemas, e então houve a 

necessidade de pensar soluções imediatas, sobretudo depois do término da Segunda Guerra 

Mundial, sendo então destacadas nas Conferências Mundiais de Meio Ambiente.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, as preocupações com a saúde humana se fortaleceram 

e passaram a fazer parte das estratégias dos governos, como exemplo se tem a Rio – 92, que 

resultou na Agenda 21 e o conceito de desenvolvimento sustentável exposto no relatório 

Brundtland, em que mostrava as ações dos homens sobre a natureza, com estragos para o planeta 

(MINAYO, 2002).  

 No começo dos anos de 1970, o Clube de Roma, chamava atenção aos impactos no meio 

ambiente, levando em conta as conclusões do livro “Os Limites do Cresciemnto” que propunha 

limites para o crescimento desordenado das massas populares. Tal livro foi bastante 

questionado ao defender um controle populacional nos países pobres, para que as formas de 

consumo dos países ricos fossem mantidas, continuando assim com seus hábitos. No entanto, a 

reunião do Clube de Roma foi positiva ao destacar naquele momento, a realidade negativa do 

mundo, devido as ações humanas na natureza, o que possibilitou em seguida, realizar a primeira 

conferência mundial de meio ambiente (REIGOTA, 2001).  

 Em 1972, em Estocolmo – Suécia, acontece a primeira Conferência Mundial do 

Desenvolvimento e Meio Ambiente. O encontro foi marcado pela presença de membros da 

sociedade e representantes de vários países, cujo objetivo era estabelecer metas necessárias para 

os cuidado com o planeta,  mediante a gravidade dos impactos ambientais percebidos naquela 

época. Porém esses acontecimentos não trouxeram muitos avanços, e nisso, as agressões 

naturais impostas pelo sistema capitalista, continuaram a avançar, sendo assim, motivo de 

debates na segunda conferência (Eco - 92) (MENDONÇA, 2007). Assim, “Uma resolução 

importante da conferência de Estocolmo foi a de que se deve educar o cidadão para a solução 

dos problemas ambientais. Podemos então considerar que aí surge o que se convencionou 

chamar de educação ambiental” (REIGOTA, 2001, p. 15).  

 Fica claro até esse ponto que, o fim da Segunda Guerra, dá lugar a um cenário 

tecnológico desastroso, que acelerou a demanda por recursos naturais para as produções 

industriais absorvidas pelas sociedades capitalistas. Esses assuntos motivaram os debates no 

Clube de Roma e da primeira Conferência Mundial, que alertaram o mundo sobre os cuidados 

ambientais. Mesmo com os pequenos resultados adquiridos, a conferência teve pontos positivos 

com a confirmação de acordos entre líderes mundiais, e as bases anos à frente, para a criação 

do conceito de desenvolvimento sustentável.  
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 Nos anos de 1980, na conferência de meio ambiente da ONU, surgiu o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável através do relatório Brundland entitulado de “Nosso futuro 

comum”. Neste caso, a função do conceito de desenvolvimento sustentável diz que: “A 

humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável - de garantir que ele atenda as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem 

também às suas” (CMMAD, 1991, p. 9). Esse conceito traz dois pontos fundamentais que são 

as necessidades, especialmente das populações carentes, e as limitações dos recursos do planeta, 

diante dos modos de crescimento econômico da sociedade. Baseado em Rodrigues (1998), os 

problemas naturais, estão diretamente associados as diferentes formas como a humanidade têm 

desfrutado descontroladamente dos recursos do planeta, como se eles fossem infinitos. E nisso, 

um número elevado de produtos indrustializados vêm sendo consumidos diariamente de modo 

rápido, sobre a lógica prepotente do capital, que acaba se refletindo na poluição ambiental.  

 No Brasil, os problemas ambientais começam a vir a tona nos anos de 1970, e muitos 

movimentos ambientais aparecem  no final desse século, como exemplo, a Rio - 92. Carvalho 

(2004), aponta que a educação ambiental começa a ser vista no Brasil desde 1973, através da 

criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA. Mas essa temática ganhará destaque, 

a partir das décadas de 1980 e 1990, com o aparecimento de vários projetos e movimentos 

destinados a consciência ambiental.  

 Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro, a segunda conferência sobre o meio ambiente, a 

(Eco – 92), que mostrou os poucos resultados do que foi firmado em Estocolmo e estabeleceu 

novas regras para se curmprir anos seguintes. O que chamou mais atenção neste evento, foi o 

fato dos Estados Unidos não assinar o Acordo Internacional da Biodiversidade e se 

comprometer com os demais países nas questoes ambientais (MENDONÇA, 2007).  

 Durante os vinte anos entre a primeira e a segunda conferência mundial, observou-se 

que a questão ambiental tomou de certa forma rumos diferentes, inclusive pelos vários tipos de 

ações desenvolvidadas com esse tema. Em Estocolmo, o foco principal da reunião estava 

voltado as preocupações com as interferências do homem no meio natural, já na segunda, as 

discussões tiveram como alvo o desenvolvimento econômico dos países (REIGOTA, 2001).  

 A seguinte prepotência dos Estados Unidos e as mudanças de foco das duas reuniões da 

ONU, deixam claro o quanto as nações mais pobres e as questões ambientais são reféns do 

modelo capitalista, que só visa o lucro, não levando em conta se suas ações vão afetar ou não a 

todos. No entanto, um dos pontos positivos estabelecidos na  Rio – 92,  foi a aprovação de 

alguns documentos importantes, entre eles a agenda 21 fortalecendo o conceito de 

desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 buscou entender que, para alcancar o 
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desenvolvimento sustentável, era preciso melhorar o quadro da saúde humanitária, 

principalmente nos países subdesenvolvidos, repletos de problemas com a poluição, manejo 

imprópio dos resíduos sólidos e falta de saneamento básico. Este documento destaca a relação 

entre a saúde e o meio ambiente, chamando a atenção do mundo especialmente das nações mais 

pobres, para se engajarem na luta planetária em prol da natureza (MINAYO, 2002).  

 Em 2012, no Rio de Janeiro, a Rio+20 tentou incentivar a renovação do compromisso 

das políticas internacionais para o desenvolvimento sustentável nos próximos anos, assim 

como, a busca por metas para uma nova economia verde. Todavia, os resultados foram 

considerados por algumas autoridades como baixos, por falta de muitos líderes de Estado, 

representantes importantes e da crise econômica mundial. Com isso, as questões de 

sustentabilidade e empenho dos países na temática ambiental, de certa forma não progrediram. 

Assim, um ponto positivo dessa coferência foi a pressão da sociedade e seu empenho na solução 

dos problemas socioambientais (PIMENTA; NARDELLI, 2015).  

 Essas conferências internacionais repletas de acordos ambientais e elaboração de 

documentos como a Agenda 21, mesmo com todas as dificuldades para se cumprir os seus 

objetivos, possibilitaram trazer a tona, o quadro ambiental em que o planeta se encontrava, 

diante dos modelos de desenvolvimentos econômicos desastroso, implantados por inúmeros 

países.  

 Em tal caso, os acordos ambientais e as resoluções das Nações Unidas, possibilitaram 

uma base viável para os governos, executarem e cumprir, tanto suas decisões como seus 

projetos. Tais acordos, também podem facilitar as trocas de informações e  tecnologias entre 

varios países, com melhorias nas relações comerciais e no combate à poluição (UNITED 

NATIONS, 2017, tradução nossa). Para Dias (2002, p. 61), “O importante é que os seres 

humanos estão buscando as soluções para o que eles próprios criaram, lutando para encontrar 

formas mais responsáveis, harmoniosas e sustentáveis de se relacionar com o Ambiente”.  

 Desta forma, mesmos com todo os esforços das manifestações a favor do meio ambiente 

vistas acima (Estocolmo, Rio 92, Rio +20), observa-se que ainda há um longo caminho pela 

frente, pois os resultados não foram os mais esperados até o momento, ao qual, podem ser 

acompanhados pela ONU, referentes as declarações de Estocolmo 1972 e do Rio 1992, 

sugerindo um fortalecimento dos governos ao quadro ambiental. 

 

Essas declarações, juntamente com outros princípios, informaram muitas 

constituições nacionais nas últimas três décadas. Ao mesmo tempo, as iniciativas 

ambientais voluntárias apoiaram acordos ambientais mais formais, resultando em 

progressos em algumas áreas. Mas estruturas de governança ainda mais robustas são 
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necessárias para nos aproximar de um planeta livre de poluição. (UNITED 

NATIONS, 2017, p.34, tradução nossa). 

 

 Tendo em conta esses fatos, cabe a humanidade se conscientizar e buscar hábitos mais 

sustentáveis para sua convivência com o planeta. Conforme a CMMAD (1991), é fundamental 

que se mudem os padrões de consumo em todo o mundo, através da convivência harmônica 

com a natureza, para que o desenvolvimento sustentável prevaleça. E nisso, deve-se levar em 

conta a questão demográfica, que pode afetar o meio ambiente pelas crescententes retiradas do 

seus recursos, ou seja, o desenvolvimento sustentável deve estar em equilíbrio com o tamanho 

dos povos e com a capacidade material no planeta. Assim, medidas urgentes precisam ser 

tomadas para o bem comum, contando com a  participação de todos, já que esta não é uma 

tarefa fácil e muito menos rápida.  

 Então, a questão da problemática ambiental não está direcionada exclusivamente ao 

crescimento da população, que tem utilizado os recursos naturais no decorrer de suas vidas, mas 

sim, na rapidez com que a sociedade tem consumido e desperdiçado estes recursos. Ou seja, 

através das constantes demandas de materias ultilizados pelos setores mais ricos, para produzir 

inumeras mercadorias e alguns artefatos, sem utilidades às necessidades básicas dos homens 

(REIGOTA, 2001). Logo, torna-se indipensável o uso de ações ambientais voltadas a reeducar 

as pessoas, visto que, “[...] a educação ambiental deve ser entendida como educação política, 

no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania 

nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza” (REIGOTA, 

2001, p.10).  

 Nessa lógica, para que todos esses problemas sejam resolvidos e que as questões 

ambientais prevaleçam, é preciso que a educação ambiental se fortaleça na base da sociedade, 

a ponto de torná-la mais consciente e participativa, caso contrário, todo o processo será dificil. 

Com isso, “[...] os conceitos ambientais básicos devem ser ensinados antes dos conceitos mais 

complexos. Torna-se muito difícil conscientizar adultos que não tenham tido acesso aos 

conceitos considerados básicos” (SZABÓ JÚNIOR, 2010, p. 103).  

 Daí, tendo conhecimento sobre as dificuldades que os países no mundo enfrentam, 

através das agressões à natureza, a humanidade continuará negligente com as questões 

ambientais, como se não fosse responsabilidade dos homens? Ou irá ficar a espera de soluções, 

esquecendo, que todos estão inseridos no “mesmo barco”, e já é um privilégio não ter 

naufragado? (BENSUSAN, 2009).  

 Para Szabó Júnior (2010), a temática ambiental tem sido debatida constantemente, no 

entanto parece não chegar a lugar algum, pois muitos conceitos ficam presos ao papel, quando 
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deveriam ser postos em prática, principalmente nas escolas. A logística do desenvolvimento 

sustentável, esclarece que os povos se desenvolvam sem comprometer a capacidade da 

natureza, para as próximas gerações. Assim, para atender tal conceito, faz-se necessário 

conscientizar as pessoas, com atitudes que as levem a refletir o estado em que se encontra o seu 

planeta, e nisso, não implica responsabilizar somente os gestores por esses transtornos, pois 

cabe a todos os cuidados ambientais.  

 Com base nas discussões apresentadas, observa-se que a temática ambiental tem sido 

motivo de preocupação por muitos anos, principalmente após a Segunda Guerra, quando houve 

a necessidade de expor a gravidade dos problemas socioambientais ao mundo, através das 

Conferências Mundiais.  

 Tais consequências no ambiente, se deram pelos fortes impactos das indústrias, 

urbanização, aumento da população e do consumo de mercadorias, e nisso, fatos importantes 

como o conceito de desenvolvimento sustentável, Agenda 21, apareceram e foram debatidos no 

percurso desses encontros mundias. Porém, percebe-se que até o presente momento, os feitos 

dessas conferências não deram os resultados esperados, visto que, em cada reunião, os países 

são cobrados novamente pelo descumprimentos dos acordos antes firmados. Com isso, se 

estabelecem novos prazos, os problemas vão se estendendo e as soluções desaparecem. 

 Portanto, para o entendimento da temática ambiental, é necessário que ações eficientes 

sobre o meio ambiente sejam feitas e reispeitadas, tanto pelos países descumpridores dos  

acordos ambientas, como da população, com seus hábitos de consumo excessivo. Enfim, cabe 

a participação de todos cuidadarem do planeta, e nisso, deve-se conscientizar os vários 

seguimentos empresariais e a própria população, desde suas bases, para que assim, essas 

mudanças aconteçam. 

 

2.2 O papel da Geografia para o meio ambiente 

 

A Geografia desde a sua sistematização no século  XIX, tem se preocupado com as 

questões ambientais no planeta, através da observação das ações humanas na natureza, dentro 

da dinâmica do espaço geográfico.  De acordo com Mendonça (2007, p. 22 e 23), “A Geografia 

é, sem sombra de dúvida, a única ciência que desde sua formação se propôs o estudo da relação 

entre os homens e o meio natural do planeta – o meio ambiente atualmente em voga é propalado 

na perspectiva que engloba o meio natural e o social”.  

Com a presença do ser humano, o espaço que antes era natural, passa a ser 

constantemente modificado, surgindo então conflitos sociais, ambientais, principalmente com 
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o avanço tecnológico, que possibilitou a industrialização e urbanização no mundo. Deste modo, 

para entender melhor a influência do homem nos ambientes naturais é necessário investigar 

esse processo no decorrer de sua história. Santos (2006), relata que, no início, quando o Meio 

Natural era vasto, a humanidade desenvolvia suas atividades na natureza sem muitas alterações, 

com culturas e hábitos simples, em condições de subsistência. Nessa época, o homem não 

detinha técnicas sofisticadas que impactassem gravemente os recursos naturais e assim se 

mantinha uma relação de hamonia com o ambiente.  

Na metade do século XIX, a partir dos conhecimentos sobre a natureza de Humbold e 

as descrições de Ritter a respeito dos diversos povos, surgem as bases para formação da 

Geografia, compreendendo os aspectos sociais e naturais em diferentes Territórios. Em seguida 

vêm Ratzel com a teoria do Determinismo e La Blache com a teoria Possibilista, ambos 

cientistas, deram continuação aos estudos geográficos, mas as questões naturais e humanas 

apareciam separadas (MENDONÇA, 2007). Enfim, não é possível entender os processos 

acontecentes no mundo pela Geografia, considerando o homem fora da natureza. Para Andrade 

(2008), é função da Geografia, ao estudar a natureza e a sociedade, observar as formas como os 

homens interagem no planeta, devendo fazer críticas e indicar soluções aos problemas 

socioambientais, para que se estabeleçam relações harmônicas ente os povos e o meio ambiente. 

 Nessas condições, fica explícito o engajamento da ciência geográfica nas questões 

ambientais, buscando sempre entender os fenômenos acontecentes na Terra, na tentativa de 

solucioná-los. Apartir de sua sistematização, a Geografia passou a investigar mais ainda, as 

modificações no espaço, sobretudo as originadas pelos processos urbanos e industriais 

decorrentes da revolução industrial.  

Na visão de Corrêa (1989), o espaço urbano na Geografia é definido através das várias 

formas de utilização da terra, que resultam na criação dos centros urbanos, áreas de lazer, locais 

de fábricas, entre outros meios fraguimentados e articulados ente si, que formam a organização 

espacial. Sobre esse conceito, Carlos (2007a) reforça que a cidade é fruto das ações humanas 

ao longo do processo histórico, revelando ações passadas e fulturas que se fazem no presente, 

não podendo assim, o homem ser dissociado do espaço urbano. Assim, a ciência geográfica 

além de estudar as consequências ambientais no planeta, passou a observar a dinâmica urbana 

e industrial na reorganização do espaço e os seus problemas, após a Segunda Guerra Mundial 

(ANDRADE, 2008).  

Com a expansão do capitalismo industrial entre os séculos XVIII e XIX, a Geografia e 

outras ciências passam a se desenvolver, em contra partida, a influência política da burguesia 

acaba provocando mudanças a ordem cultural e técnica vistas na Revolução Industrial no século 
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XVIII (ANDRADE, 2008). Com base em Neto (2007) a Revolução Industrial trouxe altos 

avanços para a sociedade, com o aparecimento de novas tecnologias que facilitaram as 

atividades na cidade e no campo. Porém várias famílias, passaram a migrar para as áreas 

urbanas, estas, sem estrutura de suportá-los, aumentando o consumo de mercadorias e 

produções de lixo. Este consumo de bens industrializados pela população tem repercutido em 

consequências indesejadas a todos, através da poluição com os resíduos, desmatamento e outras 

circustâncias sentidas com maior facilidade nas classes menos favorecidadas (RODRIGUES, 

1998).  

 Esse novo modo de vida industrial, com hábitos de consumo rápido de mercadorias, 

além de perturbar a população e natureza com a elevação do lixo urbano, acabou subtituindo o 

homem pela máquina causando muitos conflitos sociais. Santos (2006), aponta que em tal época 

já se percebia os transtornos da poluição em cidades inglesas dando origem a manifestações 

contrárias ao processo industriaI, e as bases dos movimentos a favor do meio ambiente. Neste 

contexto Rodrigues (1998), expõem que o meio ambiente urbano está voltado ao 

desenvolvimento que começou com a revolução industrial, trazendo mudanças nas cidades do 

passado e do presente. Santos (2006), define esse período na Geografia como Meio Técnico, 

que corresponde ao espaço mecanizado, com objetos culturais e técnicos que formam o meio.  

 

Os objetos técnicos, maquínicos, juntam à razão natural sua própria razão, uma lógica 

instrumental que desafia as lógicas naturais, criando, nos lugares atingidos, mistos ou 

híbridos conflitivos. Os objetos técnicos e o espaço maquinizado são locus de ações 

"superiores", graças à sua superposição triunfante às forças naturais. (SANTOS, 2006, 

p. 158). 

 

 É visto nas questões acima, que a constante evolução da tecnologia, provocou de um 

lado, mudanças positivas na sociedade, ao facilitar a vivência na cidade e no campo. Já por outo 

lado, trouxe sequelas negativas, como exclusão social e poluição. Tais danos se  

potencializaram com o sugimento da revolução industrial, que elevou o consumo de matérias 

primas e produtos industrializados nas cidades, o que fez despertar trabalhos voltados ao meio 

ambiente, sobretudo na área da Geografia, para tentar reverter este cenário.  

 Um ponto de destaque para a ciência geográfica e o meio ambiente, veio com o grande 

trabalho de E. Reclus ao produzir no fim do século XIX, uma Geografia de cunho ambientalista, 

que ligava o homem à natureza. No entanto, ela não foi reconhecida pela corrente positivista, 

ao qual ficou guardada durante meio século (MENDONÇA, 2007). Rodrigues (1998), esclarece 

que para entender as relações sociais, tanto tempo e espaço, como natureza e sociedade, devem 

ser considerados juntos, visto que, o espaço social é produzido pelas transformações sociais na 

natureza. Sobre essa idéia, Mendonça (2004), também afirma que, não há condições de entender 
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as relações sociais e a dinâmica urbana, caso o homem seja dissociado da natureza, posto que 

o ser humano interfere tanto no social quanto no natural, gerando assim inúmeros problemas 

socioambientais em todo o planeta.  

 É preciso lembrar que estas mudanças que aconteceram da sistematização da Geografia 

até meados do século XX, faziam parte da Geografia considerada como Tradicional ou Clássica, 

ao qual Andrade (2008), explica que se destacavam os conceitos de Paisagens e Região, sobre 

a influência do positivismo. Para Carlos (2007b), a paisagem na visão da Geografia, está 

vinculada ao plano do imediato, do perceptível, fruto das transformações da sociedade na 

natureza. Nesse caso, a paisagem urbana apresenta um processo de constate transformação, 

facilmente percebido nas metrópoles, sendo composta por componentes históricos específicos, 

criados e explicados pela sociedade.  

 Com os danos provocados pela Segunda Guerra Mundial, surgem novas necessidades e 

preocupações com o meio ambiente, e nisso, há uma quebra de paradigma na ciência geográfica 

nos anos 1950. 

 

A Segunda Guerra Mundial traria modificações acentuadas na superfície da terra, nas 

relações entre os homens na sociedade e nas relações entre a sociedade e a natureza, 

o que deu margem a grandes transformações, abrindo novos caminhos, novas 

perspectivas ao conhecimento geográfico. (ANDRADE, 2008, p. 127). 

 

 Depois do pós-guerra, os Estados Unidos adotaram um sistema econômico voltado à 

expansão de seus mercados com outros países, quando passou a importar matérias-primas e a 

transformá-las em produtos industrializados, exportando para o mundo esses produtos, 

juntamente com toda a sua cultura consumista (MENDONÇA, 2007). Tal situação fez aumentar 

a procura por recursos naturais no mundo, e assim a maioria dos países subdesenvolvidos, sem 

potencial para beneficiar suas materias primas, passaram a “entregar suas riquezas” e 

adquirirem artigos manufaturados. Assim, “Os países do ‘Terceiro Mundo’ são cada vez mais 

reduzidos a serem tanto os exportadores de determinados produtos como a importadores do lixo 

industrial” (RODRIGUES, 1998, p. 66). Estes fatos correspondem ao que Milton Santos (2006), 

chama de Meio Técnico Científico Informacional, que começa após a segunda guerra mundial, 

e vai se confirmar nos anos 1970. O presente período, é marcado pela interação entre ciência e 

técnica (tecnociência), com a influência do mercado que lançam objetos carregados de 

informação, por toda parte do planeta.  

 No Brasil, a partir do início do século XX, começam a aparecer os primeiros cursos 

superiores em Geografia e orgãos fundamentais para o entendimento dos problemas das 

Regiões, cidades e populações do país. Conforme Andrade (2008), neste período, o destaque 
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para Geografia brasileira vem com as Universidades, o Congresso Internacional de Geografia, 

o Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, e a Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB. 

Dessa forma, Santos (1993), aponta que nas cidades brasileiras, vários problemas são 

semelhantes, tanto de ordem sociais pela falta de empregos e moradias, como ambientais, 

identificados na carência de água e saneamento básico, pois quanto maior o espaço urbano, 

mais forte são estas dificuldades.  

 Após a Segunda Guerra Mundial a ciência geográfica passa por transformações, 

dispondo de modelos matemáticos quantitativos para explicar os espaços (de forma 

homogênea) à serviço do governo, empresas e capital. Com a continuação dos problemas 

naturais e sociais, essa situação trouxe divergências no contexto geográfico, surgindo a 

Geografia Crítica ou Geografia Radical, voltada as questões econômico-políticas, sociais, 

analisando a natureza e a sociedade, dentro da lógica marxista (ANDRADE, 2008).  

 

Viram os geógrafos que os seus estudos abstratos, técnicos, despreocupados com a 

situação real, e os seus cálculos matemáticos não contribuíram para resolver os 

problemas que estavam levando a humanidade a uma crise cada vez mais aguda. Foi 

a hora da procura de novos caminhos [...]. (ANDRADE, 2008, p. 179).   

 

 Nos anos de 1970, aparece a Geografia Radical influenciada no Marxismo, que ligava 

seus estudos de um lado a abordagem espacial, por outro, às relações sociais. Com isso não 

houve aprofundando nas questões ambientais e os trabalhos em geografia humana sobre essa 

temática, foram abordados de forma fraca (MENDONÇA, 2007). Para Andrade (2008), os 

problemas sociais desse período chamaram a atenção dos geógrafos, diante das complicações 

vindas do processo industrial. E nisso, elevou-se o uso irracional dos recursos do planeta, com 

destruição das florestas, poluição dos solos e águas pelos efluentes de fábricas e lares nos rios, 

prejudicando os seres vivos. Assim, os geógrafos da atualidade tem discutido bastante o 

crescimento intenso das cidades e seus impasses, observado nas baixas condições sanitárias, 

aumento das favelas, insegurança entre outras questões.  

 Constata-se que essa nova quebra de paradigma resultou na Geografia crítica, a qual  

deu mais ênfase às questões sociais, e a natureza passou a ser vista como transformada pelas 

ações do homem na dinâmica do espaço. Mesmo assim, os geógrafos se mantiveram 

participantes nos temas relacionado aos cuidados ambientais com o planeta, especialmente os 

reultantes dos processos urbanos.  

 Diante do que foi apresentado, fica evidênte a grande importância da Geografia para o 

meio ambiente, desde a sua confirmação como ciência, até o período contemporâneo. Porque, 

ao observar as ações do homem na natureza, no contexto da dinâmica do espaço geográfico, 
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esta ciência, tem procurado fazer questionamentos e dar soluções aos problemas 

socioambientais no planeta. Pois, “O que se compreende hoje como meio ambiente – elementos 

naturais e sociais conjuntamente – faz parte da origem da Geografia e isso lhe confere o mérito 

de ter sido a primeira das ciências a tratar o meio ambiente de forma mais integralizante” 

(MENDONÇA, 2007, p. 32).  

 Por fim, mesmo com as mudanças de paradigmas na Geografia no percurso da história, 

a disciplina desde a sua fundação buscou entender as mudanças na sociedade e na natureza, 

mostrando ao mundo, as tranformações urbanas e as complicações ambientais diante das 

intervenções humanas. Assim, fica claro a importância da ciência geográfica para o meio 

ambiente, no entanto,  ela não dá conta sozinha de tratar dos impactos ambientais, cabe a todos, 

sociedade organizada, as ciências, representantes políticos, com suas contribuições, alcancar 

esse objetivo.  

 

2.3 Problemas e alternativas de sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos. 

 

A humanidade tem convivido com a presença de resíduos durante muitos anos de sua 

existência, no entanto as quantidades eram menores comparadas com o período contemporâneo, 

em razão dos espaços urbanos serem pequenos, como também, da relação maior que as pessoas 

tinham com o campo. A partir da Revolução Industrial, esse cenário vai mudar drasticamente, 

devido a expansão das fábricas, da urbanização e das migrações. Onde os problemas ambientais 

com a poluição começaram a evoluir principalmente pela forte geração de lixo nos espaços 

urbanos, motivada pelos altos indicies de consumo dos produtos industrializados pela 

sociedade. 

Segundo Eigenheer (2009), na pré-história já apareciam vestígios de lixo, pois as 

pessoas despejavam em determinados locais, cinzas e ossos, o que provava as dificuldade de 

convivência com restos desses materiais. Os resíduos não tinham tanta repercussão naquela 

época, ja que os povos viviam de forma nômade. Só com o aparecimentos das aldeias e cidades 

por volta de 4.000 a.C., que começam as preocupações. 

Lima (2006, p. 91), aponta que “Foi somente no século XIX, a apartir dos graves 

problemas de urbanização decorrentes da Revolução Industrial, que as investigações sobre o 

espaço urbano realmente se aprofundaram”. Pois com a construção progressiva das fábricas, as 

cidades passaram a receber mais gente sobretudo do campo, começando a crescer de forma 

desordenada, e nisso os problemas sociais começaram a se fortalecer, dentro da lógica do 
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sistema capitalista. O autor também reforça que a procura por emprego nas cidades fez com que 

elas “inchassem” rapidamente.  

Para a ONU, a poluição do planeta é em sua maioria resultado de várias atividades 

industriais, agricultura precária, gerenciamento indevido de resíduos sólidos, que são 

prejudiciais ao meio ambiente (UNITED NATIONS, 2017, tradução nossa). Então, com o 

surgimento das máquinas a vapor, as produções fabris, os fluxos de pessoas e mercadorias 

foram intensificados nos centros urbanos, que se expandiram. Em contrapartida, as condições 

de infraestrutura eram precárias, aparecendo muitas doenças e manifestações populares (LIMA, 

2006).  

Devido a esses problemas ocasionados pela industrialização, começam a aparecer em 

seguida, novos recursos para remoção do lixo nas cidades. Eigenheer (2009), explica que a 

partir da segunda metade do século XIX é que aparecem algumas mudanças consideráveis com 

a inclusão de tecnologias nos setores de limpeza das ruas, principalmente após os problemas 

socioambientais com aumento excessivo das cidades, provocados pela Revolução Industrial. 

Nesse período se buscou iniciativas que amenizassem as dificuldades com a poluição e doenças, 

nos locais de moradia mais precários das cidades.  

Com isso, constata-se que a industrialização e a urbanização foram um dos grandes 

responsáveis pela quantidade de lixo urbano, principalmente no século XIX. Com a expansão 

das indústrias e cidades elevou-se o número de consumidores de mercadorias, ficando evidente 

que seria preciso tomar decisões rápidas para o destino adequado dos produtos oriundos das 

indústrias (BRASIL, 2014). Assim, após a segunda metade desse século, é que o lixo passa a 

ser diferenciado, com a introdução dos primeiros esgotos sanitários, utilizados na coleta e 

separação das águas sujas (EIGENHEER, 2009). 

Desse modo, é possível entender que os incômodos com os resíduos vêm de muitos 

anos, mas começam a afetar intensamente a sociedade e a natureza, a partir da consolidação da  

Revolução Industrial. Nessa lógica, observa-se com a chegada das indústrias, mudanças 

distintas na dinâmica das cidades e no meio ambiente. Visto que, crescem os conflitos sociais, 

a exploração de recursos e as produções de lixo, em contrapartida, as preocupações com a 

poluição ganham destaque, fazendo surgir técnicas para tratar dos resíduos. 

Em meio a esses impasses urbanos, o sistema econômico até então estabelecido passou 

a evoluir e a dominar todo mundo, sobre a lógica global capitalista, ao qual, as grandes 

corporações dos países ricos saíram a procura de novos mercados e matérias-primas para o seu 

fortalecimento. Logo, intensificaram as pressões nos ecossistemas, associado ao autoconsumo 

de bens materiais, que repercutiu na problemática ambiental com a poluição dos resíduos.  
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Para Alencar e Santos (2014), muitos países têm se desenvolvimento com o uso de 

tecnologias e o capital, explorando os recursos naturais com  incentivo ao consumo em escala 

mundial. Isso tem afetado às famílias nos espaços urbanos, com a elevação do lixo 

principalmente nas grandes cidades, com a emissão de efluentes nos rios, oceanos, ocasionando 

problemas socioambientais, sanitários, que as autoridades tentam solucionar mas não 

conseguem. Junto a isso, as grandes empresas mundiais, buscam de modo constante obter lucros 

em  muitos países, inclusive nos mais pobres, fazendo uso dos seus recursos humanos e naturais, 

sem levar em  conta as questões socioambientais, operando em um sistema capitalista que só 

visa o lucro. Tais fatos vão se intensificar no final do século XX, complicando ainda mais os 

países subdesenvolvidos (MENDONÇA, 2007). 

A partir de então, as cidades conseguiram um lugar nunca visto no século XX, tornando-

se um dos maiores símbolos da sociedade contemporânea. O seu crescimento urbano se faz 

através de muitas contradições como: riqueza, pobreza, acesso à informação, violência etc.. Por 

conseguinte, as cidades têm comportado cada vez mais pessoas, fazendo com que se agravem 

os problemas sociais e as discussões ambientais ganhem maior destaque (MENDONÇA, 2004). 

Devido à crescente urbanização atual, os impactos mundiais com os resíduos sólidos 

estão aumentando rapidamente, como demonstra o relatório do Banco Mundial. Conforme o 

World Bank (2012, tradução nossa), antes eram gerados no mundo cerca de 0,64 kg de resíduos 

sólidos por pessoa diariamente (0,68 bilhões de toneladas ao ano). Estima-se que, atualmente, 

esses valores estejam em 1,2 kg por pessoa por dia (1,3 bilhão de toneladas por ano). Esses 

resíduos promovem doenças e contaminação do meio ambiente, precisando de soluções 

urgentes, especialmente nos países de baixa renda. 

Carlos (2007b), na sua obra O LUGAR DO / NO MUNDO, esclarece que o aumento da 

urbanização no mundo tem afetado as relações na sociedade, sobretudo pela aquisição de bens 

de consumo, em que tudo é comprado e vendido, como uma espécie de regra da modernidade, 

que altera os costumes pessoais. Isto tem provocado nas metrópoles mudanças estruturais como, 

o aumento das áreas pobres, concentração de poder, que levam aos conflitos sociais nesses 

espaços. 

É visto que o sistema econômico implantado pelos países desenvolvidos tem impactado 

fortemente o meio natural, através das retiradas de seus recursos, para a produção dos bens de 

consumo da sociedade. Essa prática vem trazendo poluição com o lixo nos grandes centros 

urbanizados e atritos entre as camadas populares. Assim, é entendido que as nações ricas têm 

submetido os países emergentes a essa relação de dependência econômica, e que os seus líderes, 
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parecem ficar de “mãos atadas”, contemplando a problemática ambiental se agravar em suas 

áreas.    

Com a globalização, o crescimento econômico dos países e as políticas neoliberais, o 

mundo passa a consumir muitos produtos industriais apoiado pelos meios de comunicação ao 

longo do século XX, como consequência, aumentam-se grandes produções de resíduos sólidos 

urbanos sem um destino final adequado. Cordani e Taioli (2001), entendem que a globalização 

econômica, com vista aos interesses dos grandes detentores do capital, passa a forçar os países 

a fazerem parte da economia mundial, e com isso, são fechados acordos e leis nacionais, que 

atendam os interesses neoliberais. Por conta da globalização, os países industrializados também  

têm exportados seus modos de consumo a outras economias mundiais, fazendo com que as 

demais nações, passem a copiá-los, exaurindo assim os recursos naturais, com elevação do lixo 

e de gases altamente poluentes em todo o planeta (DIAS, 2002).  

Fica evidente assim, que o processo de urbanização somado aos efeitos da globalização, 

acentuaram mais ainda, os conflitos e desigualdades sociais, elevando a pobreza e a falta de 

estruturas das cidades. Caso este, que fez agravar também a poluição nos diversos países do 

mundo, em virtude do modelo de desenvolvimento neoliberal.      

Além das repercussões sobre os processos de urbanização e a globalização, apresentados 

acima, que tem provocado vários atritos na sociedade, outro problema com os resíduos sólidos 

urbanos que pode ser destacado, está relacionado ao trabalho informal nas atividades com a 

reciclagem, com famílias trabalhando em condições totalmente indevidas. Segundo dados do 

World Bank (2012, tradução nossa), o trabalho informal em indústrias de reciclagem, conta 

com mais de dois milhões de trabalhadores informais, sendo visto como um negócio 

globalizado com mercados internacionais e grandes redes de transporte e fornecimento. 

Os catadores informais de recicláveis, realizam de maneira precária suas atividades, 

sendo desprovidos de qualquer benefício social, ou condições saudáveis, principalmente nos 

países em desenvolvimento. Aljaradin, Persson, e Sood (2015, tradução nossa), explicam que, 

os trabalhadores informais de recicláveis de Tafila na Jordânia, apesar de  desempenharem um 

papel importante para o meio ambiente com a reciclagem, estes ainda convivem em ambientes 

de trabalho insalubridades, sem segurança e direitos trabalhistas. Essa questão é discutida por 

Nascimento (2003), ao falar que os catadores e os mendigos, são excluídos, de um lado, por 

não desfrutarem dos mesmos padrões de vida das demais pessoas, não tendo assim influência 

nas questões públicas. E o outro motivo está voltado às próprias desigualdades do modelo 

capitalista, que atingem todos os indivíduos, assim a inclusão e a exclusão de pessoas são 

presentes em toda a sociedade moderna. 
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Verifica-se que o trabalho informal com a reciclagem, tem crescido no mundo e apesar 

dos catadores desempenharem um trabalho importante para o meio ambiente, essa classe 

trabalhista é de certa forma explorada nessas atividades, que tem gerado grandes lucros, aos 

compradores, que recebem os objetos recicláveis a preços irrisórios. 

Com relação ao perfil dos países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Cordani 

e Taioli (2001), argumentam que as nações ricas, são conhecidas pela utilização descontrolada 

das fontes de matérias-primas e energias do planeta, que por sua vez, se transformam em 

enormes volumes de resíduos. Dessa maneira, dentre os países que mais produzem resíduos 

sólidos, se destacam os Estados Unidos com cerca 624 mil, a China 520 mil e o Brasil com 

aproximadamente 149 mil toneladas de lixo por dia, como mostra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Os dez países que mais geram resíduos sólidos 

 

Fonte: The World Bank (2012)1 adaptado pelo autor. 

 

Observando o gráfico 1, percebe-se que mesmo a Índia sendo o segundo país mais 

populoso do planeta, sua produção de resíduos sólidos é muito baixa comparado aos demais 

países (BRASIL, 2014). Isso mostra que mesmo um país sendo populoso, as suas quantidades 

de lixo podem ser menores caso haja políticas públicas eficientes que garantam a 

sustentabilidade em seus territórios. Como exemplo, na Europa tem aumentado o número de 

fábricas de gerar energia com os resíduos, inclusive em países bálticos (exceto na Letônia). A 

Polônia também tem investido em usinas para a produção de 'energia verde' com seus resíduos, 

                                                           
1 Banco Mundial (2012). 
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equipadas com sistemas eficientes de limpeza de gás, para minimizar os impactos ambientais 

(MALINAUSKAITE, et al. 2017, tradução nossa). 

O relatório da Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, já alertava 

os problemas enfrentados nos países pobres e ricos, apontando sérios danos socioambientais, 

de modo que os governos precisariam adotar medidas sustentáveis rapidamente, inclusive nos 

países emergentes. Conforme a CMMAD (1991), vários países subdesenvolvidos convivem em 

meio a poluição, desmatamento, crescimento demográfico, e outras realidades, que provocam 

desigualdades sociais e agressões ambientais. Já os países desenvolvidos, sofrem com os 

produtos químicos utilizados nas fábricas e na agricultura, podendo contaminar as águas e solos. 

É preciso que os líderes mundiais solucionem estas questões, através de leis e novas formas de 

desenvolvimento, pois esses estragos estão crescendo e atingem em maior número os pobres. 

Tais desigualdades sociais vivenciadas em diferentes cidades do mundo são reflexos, 

em grande parte dos modos de produções capitalistas, expressas por Mendonça (2004, p. 192), 

“A cidade do presente constitui-se, então, num dos principais fenômenos a explicitar de maneira 

clara as contradições da modernidade e, portanto, a evidenciar as contradições de classe que tão 

fortemente marcam a sociedade capitalista no seu estágio mais avançado”. 

Essas divergências de classes são presenciadas na dinâmica das cidades, sobretudo nos 

espaços urbanos mais pobres, que vão se transformando com os processos econômicos, em que 

gera, inclusão e exclusão de pessoas. “A reprodução do espaço urbano é expressão última do 

processo de urbanização mundial, no qual a realidade urbana se generaliza de modo 

contraditório produzindo conflitos em todos os níveis” (CARLOS, 2007a, p. 48). Para Corrêa 

(1989), a cidade é o lugar onde reside grande parte da população, como também, a área de 

grande atuação capitalista e local de conflitos sociais. Nesse contexto, o espaço de uma grande 

cidade capitalista pode ser entendido pelas suas diferentes formas de uso do espaço, com 

escolha dos centros urbanos, dos locais de comércio, entre outras, que condicionam a 

organização espacial urbana.   

Constata-se que os países desenvolvidos e subdesenvolvidos têm se debatido com as 

dificuldades provenientes dos seus modelos de desenvolvimento, inclusive nos espaços urbanos 

pobres, ao qual o sistema capitalista imperativo é mais atuante e traz fortes contradições na 

sociedade. Enfim, fica evidente que o presente modelo, além de trazer degradação ambiental e 

conflitos sociais nas cidades, passa a influenciar na perda de valores da sociedade, diante do 

consumo desnecessário de bens, na qual, os que tem mais são bem visto.    

Dentre os principais tipos de resíduos sólidos gerados no mundo, a ONU destaca que as 

quantidades de resíduos eletroeletrônicos, alimentares e radioativos, têm ganhado grandes 
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proporções em todo o planeta (UNITED NATIONS, 2017, tradução nossa). Assim, as 

quantidades de resíduos vêm subindo a cada dia, como mostra o relatório do Banco Mundial. 

No período atual, as cidades no mundo produzem cerca de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos 

por ano, podendo aumentar para 2,2 bilhões de toneladas até 2025. Os gastos de gestão dos 

resíduos sólidos mundial, passarão de 205,4 bilhões para próximo de 375,5 bilhões de dólares 

em 2025. Com isso, a geração de resíduos será muito elevada nas nações pobres nos próximos 

vinte anos (WORLD BANK, 2012, tradução nossa).  

Para Szabó Júnior (2010), nos espaços urbanos, é comum ver o lixo ficar exposto pelas 

ruas, durante os períodos chuvosos, motivo este, que traz sérias complicações ao planeta, devido 

à baixa capacidade de programas e consciência ambiental das pessoas. De maneira geral, todos 

esses danos poderiam ser evitados caso os resíduos sólidos não fossem jogados em qualquer 

canto, mas sim, nos espaços legalmente reservados para esse fim. 

Fora esses contratempos nos espaços urbanos, há também a questão do aumento da 

poluição e estragos na natureza pelas indústrias, previstas pela CMMAD, no qual os países em 

desenvolvimento precisarão reverter tal situação, especialmente, com a ajuda de programas 

socioambientais. 

 

O crescimento esperado das indústrias básicas prenuncia um rápido aumento da 

população e da deterioração dos recursos, a menos que os países em desenvolvimentos 

se empenhem em controlar a poluição e os resíduos, aumentando a reciclagem e 

reutilização, e minimizando os riscos provenientes dos resíduos. Esses países não têm 

recursos para se industrializar agora e reparar os danos mais tarde; sequer terão tempo 

para isso, dado o ritmo acelerado do progresso tecnológico. (CMMAD, 1991, p. 239 

e 240). 

 

Fica evidente nas informações acima, que se não houver um controle imediato dos 

padrões industriais, com a utilização da reciclagem e outras técnicas, a humanidade será cada 

vez mais abalada pelas causas adversas da poluição, visto que, a maioria dos países em 

desenvolvimento são destituídos de recursos para evitar esses danos. Nesse caso, tanto os gastos 

públicos como a fraca atuação nos serviços com o lixo, são um dos grandes obstáculos a gestão 

adequada dos resíduos sólidos nos países em desenvolvimento, sendo necessário estratégias 

sustentáveis dos governos nesses territórios (HARIR, KASIM e ISHIYAKU, 2015, tradução 

nossa).  

 Com base em tudo que foi visto, os problemas internacionais com os resíduos sólidos 

têm chamam a atenção diante de sua elevada geração, sobretudo nos países pobres, onde há 

uma exploração constante dos recursos naturais pelas nações desenvolvidas, com resultados 

indesejáveis ao meio ambiente.  
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 Esses impasses foram provocados primeiro pela crescente industrialização e 

urbanização no século XIX, promovidas pela chegada da Revolução Industrial. Segundo, por 

conta da globalização e dos avanços tecnológicos, sobre as formas do capitalismo neoliberal no 

final do século XX. Com isso, é necessário que as lideranças mundiais encarem a problemática 

dos resíduos sólidos com maior relevância, tomando como base, as legislações de países 

europeus, visto o quadro de poluição grave que se encontra o planeta.  

  Portanto, para melhorar a situação com os resíduos, é preciso ações corretivas nas fontes 

geradoras e que os países busquem o quanto antes, modelos de desenvolvimento sustentáveis 

para suas economias, caso contrário, todos os esforços com tecnologias e conscientização 

ambiental, serão de certa forma perdidos. 

 

2.3.1 O manejo sustentável dos resíduos sólidos na Alemanha e no Japão. 

 

 Os problemas socioambientais vivenciados por diversos países no mundo, têm 

desencadeado uma constante procura por alternativas sustentáveis, sobretudo, na gestão dos 

resíduos sólidos, onde muito nações, passaram a desenvolver uma série de tecnologias e adotar 

comportamentos, menos impactantes ao meio ambiente.  Com base na ONU, nos países pobres, 

busca-se dar um fim apropriado aos resíduos, todavia, é primordial a redução desses materiais 

na fonte, por meio da limpeza das cidade, coleta e disposição correta dos resíduos nos aterros 

sanitários, com vista a uma gestão mais sustentável (UNITED NATIONS, 2017, tradução 

nossa).  

Alemanha e o Japão são referências mundiais na gestão correta dos resíduos sólidos de 

forma sustentável, pois se empenharam em cuidar dos seus problemas socioambientais o quanto 

antes, desenvolvendo políticas e tecnologias, para melhorar essa questão ambiental em suas 

áreas. “A Alemanha é pioneira na adoção de medidas destinadas a equacionar a questão dos 

resíduos sólidos. Inspirados na legislação alemã, a maior parte dos países europeus vem 

adotando regras bastante rígidas em relação aos resíduos sólidos” (JURAS, 2012, p. 5). No 

território alemão foram eliminados quase 50 mil lixões desde a década de 1970, sendo 

atualmente, menos de 200. O país é líder mundial em reciclagem devido a sua grande cultura 

de reuso dos resíduos, gerando mais de 250 mil empregos. Assim, estima-se que 13% dos 

produtos das fábricas, venham dos materiais reciclados, ou seja, é um país de cultura 

diferenciada, que se faz presente desde a sua base social (BRASIL, 2014).  

Os alemães também têm uma preocupação diferenciada com a questão das embalagens, 

que são responsáveis por poluir o planeta e pela retirada expressiva de recursos naturais. 
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Rodrigues (1998), conta que as sacolas e outros recipientes para reciclagem, são mais baratos 

que as sacolas convencionais, de modo a incentivar a reciclagem. As indústrias também 

precisam recolher e dar um fim adequado aos seus produtos que foram gerados e lançados no 

mercado (JURAS, 2012). 

 No Japão, após a segunda guerra começam a se intensificar os cuidados com o lixo, 

entre as várias leis de controle dos resíduos sólidos, um dos pontos fundamentais é a política 

dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que responsabiliza as empresas e consumidores para 

reciclarem materiais da construção civil, automóveis, aparelhos eletro eletrônicos, entre outros 

objetos (MOEJ, 2014, tradução nossa)2. O país também aproveita 100% das resinas recicláveis 

diminuindo 90% a utilização de plásticos, produzindo energia suficiente para uma cidade com 

o processamento do lixo (BRASIL, 2014). Portella e Ribeiro (2014), explicam que as 

tecnologias utilizadas nos aterros sanitários no Japão e em Singapura podem ser adotadas por 

outras nações como o Brasil, caso haja interesse dos governos e maior consciência ambiental 

dos cidadãos.  

Percebe-se a importância do uso dos programas e tecnologias no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, principalmente na Alemanha e no Japão, com geração de renda aos 

trabalhadores e diminuição do descarte incorreto de lixo no meio ambiente. Para Santos (2006 

p. 16), “As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem 

realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. O autor também explica que, quanto 

mais estruturado o território (recursos técnicos, científicos, financeiros), mas chances terão as 

empresas próximas a ele, de se desenvolverem com seus investimentos e produtos, do que 

outras nas mesmas condições físicas, localizadas distantes do território (SANTOS, 2006). 

Como forma de controlar a elevação dos materiais descartados, muitos países têm 

investido em tecnologias para transformar o lixo em energia através da incineração nas usinas 

de resíduos-energia e a queima dos gases gerado pela decomposição da matéria orgânica 

(BRASIL, 2014). Essas preocupações com os efeitos da poluição dos países industriais no meio 

ambiente, podem ser constatadas no relatório da Comissão Mundial sobre Meio ambiente 

(1991): ao tratar das Estratégias para o desenvolvimento industrial sustentável: 

 

O planejamento industrial e os processos decisórios do governo e da indústria têm de 

levar em conta as questões relativas a recursos e meio ambiente. Isso permitirá reduzir 

a quantidade de energia e de recursos requerida pelo crescimento futuro, mediante o 

uso mais eficiente dos recursos, o estímulo à sua recuperação e reciclagem e a 

diminuição dos rejeitos. (CMMAD,1991, p. 244). 

 

                                                           
2 Ministry of the Environment Japan - MOEJ. Ministro do Meio Ambiente do Japão. 
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 É entendido acima que, os governos e as indústrias devem observar com mais detalhes 

os recursos naturais, pois possibilitará um consumo menor e correto de matérias para as futuras 

gerações e medidas eficientes ao destino do lixo. Porém as nações mais pobres, ainda 

apresentam dificuldades na elaboração de políticas sustentáveis em seus espaços.  

 MOEJ (2014, p. 29, tradução nossa), revela que, “Os países em desenvolvimento da 

Ásia e de outros países agora enfrentam sérios problemas resultantes de um rápido aumento na 

geração de resíduos, criando uma necessidade urgente de iniciativas globais”. Todavia, Cordani 

e Taioli (2001), entendem que as formas de desenvolvimento, terão que ser pensadas, como 

garantia de uma melhor relação entre os modos de consumo e bem-estar da sociedade, não 

impedindo os mecanismos de regeneração da natureza. Então, os que mais agridem o meio 

ambiente, devem corrigir seus atos, para que o restante, possa utilizá-lo com qualidade. 

 Assim, a gestão dos resíduos sólidos não pode ser pensada exclusivamente em dar um 

fim adequado ao lixo. É preciso que se mude as formas como a sociedade tem desfrutados dos 

recursos naturais, associando o manejo integrado (JURAS, 2012). Nesse caso, tanto as empresas 

que extraem matérias primas da natureza para a produção industrializada, como a população 

que consome massivamente estes artigos, são responsáveis diretos, por aumentar a poluição e 

os problemas ambientais no mundo. Conforme o relatório da ONU (2017, tradução nossa), a 

poluição, pode ser atribuída as ações da sociedade no espaço, e a sua eliminação, possibilitaria 

melhores condições de vida às futuras gerações do planeta, garantindo a integridade dos 

ecossistemas, indispensáveis a sobrevivência de todos. 

  Em vista de tudo que foi discutido, é percebido que são várias as alternativas de 

sustentabilidade com resíduos sólidos desenvolvidas principalmente pelos alemães e os 

japoneses, com políticas eficientes de coletar o lixo na fonte, responsabilidades das empresas 

sobre a criação de seus produtos, estre outras medidas. 

 Porém, muitos países subdesenvolvidos têm alegado a falta de recursos financeiros e 

tecnólogos para lidar de maneira correta com o fim dos resíduos. Mas algumas iniciativas 

culturais básicas como o uso de sacolas recicláveis baratas, manejo integrado, reciclagem 

podem diminuir as gerações de lixo nas seguintes nações. Além disso, é necessário que se 

invistam tanto em programas sociais, que conscientizem a população sobre seus hábitos 

consumistas, quanto em tecnologias para transformar os resíduos em energia. Pois, a 

transformação energética do lixo, expressa por Malinauskaite, et al. (2017, tradução nossa), 

pode ser o caminho para uma economia circular, com maior reaproveitamento dos materiais e 

menor desperdício e extração de recursos naturais. 
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 Portanto, alguns países desenvolvidos têm utilizado esses meios sustentáveis em seus 

espaços, obtendo bons resultados nos cuidados com o seu lixo urbano. Cabe agora as nações 

emergentes, buscarem soluções que estejam dentro de seus limites, de forma a minimizar a 

poluição e suas sequelas negativa em suas áreas, para que se estabeleça assim, melhores 

condições de vida a todos. 

 

2.3.2 O Brasil e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos: Lei n° 12.305/2010 

 

Tanto no Brasil, quanto em vários países em desenvolvimento, o crescimento das 

cidades, associado ao consumo exagerado de produtos industrializados, tem contribuído para a 

elevação dos problemas socioambientais, que carecem de soluções imediatas, principalmente 

na questão da gestão correta dos seus resíduos sólidos urbanos. Neste sentido, a problemática 

do lixo no país, “[...] está diretamente relacionada ao modelo de desenvolvimento urbano-

industrial, principalmente no período do pós-guerra, quando efetivamente aconteceu, não uma 

revolução, mas um ‘golpe industrial’, determinado de ‘cima para baixo’” (ALENCAR; 

SANTOS, 2014, p. 174).  

Segundo Mendonça (2004), os cuidados com as condições de moradia e vida nas cidades 

brasileiras aumentaram por causa do rápido crescimento populacional e urbano, sucedido no 

final dos anos 1960. Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano e as Nove Regiões 

Metropolitanas no começo dos 1970 foram estabelecidos pelos governos locais, com o 

propósito de solucionar os impactos socioambientais do país. Entretanto, o autor explica que 

essas medidas não foram suficientes porque, “[...] os documentos resultantes do interesse 

institucional de corrigir os problemas e direcionar o desenvolvimento urbano no país não 

tomaram a cidade na sua totalidade e ficaram, em sua maioria, arquivados” (MENDONÇA, 

2004, p.197). 

Assim, as agressões naturais têm evoluído drasticamente nas metrópoles nacionais, a 

ponto que as suas soluções, não conseguem acompanhá-las. Isso pode ser constatado 

principalmente nos lugares periféricos ausentes dos serviços essenciais públicos, como local 

adequado para despejar o lixo, o que provoca enchentes e doenças, necessitando de políticas 

públicas eficientes que garantam melhor qualidade de vida a todos (JACOBI, 2004).  

Fica nítido na visão dos autores acima, o agravamento da crise ambiental no país, com 

suas áreas urbanas repletas de desigualdades sociais e sem os cuidados fundamentais com o 

lixo. Paralelamente, as iniciativas adotadas pelos governantes brasileiros na inversão desse 

cenário não produziram muitos efeitos, agravando-se ainda mais os seus problemas, que 
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começaram a ter mudanças consideráveis no final dos anos 1980, com alguns movimentos 

ecológicos e a aprovação de leis e projetos ambientais.  

São exemplos o Decreto N° 50.877/1961 – referente ao lançamento de resíduos tóxicos 

ou oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País (BRASIL, 1961). Já em 1970 é fundada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, porém não foi dada a devida importância. 

Assim, no percurso dos anos 1980, após a morte de Chico Mendes e as repercussões de outros 

países com a degradação a floresta amazônica, é que começam a aparecer movimentos 

ecológicos mais relevantes (REIGOTA, 2001). Nessa década, também são criados no Brasil os 

Estudos de Impactos Ambientais – EIA, o Relatórios de Impactos Ambientais – RIMAs e em 

1992, a Rio - 92 (MENDONÇA, 2007). 

Em 1989 foi apresentado um projeto no Congresso Nacional PLS354/89, com objetivo 

de dar um fim aos resíduos hospitalares, sendo aprovado em 1991 (PL203/1991). Nesse 

período, já se criticavam os lixões, e o tema dos resíduos sólidos era bastante comentado nas 

reuniões políticas, aparecendo vários debates e projetos como de instalação de incineradores de 

lixo. É importante também destacar a resolução do CONAMA Nº 006/1991 – ao qual aborda o 

tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos 

(BRASIL, 1991). A norma da ABNT, NBR 11175/1990 – que trata da Incineração de resíduos 

sólidos perigosos (BRASIL, 1990); e a lei n° 11.445/2007 - referente a Política Nacional de 

Saneamento Básico (BRASIL, 2007). Com isso, foram necessários 21 anos para que a PNRS/10 

fosse aprovada, fato que ocorreu no ano de 2010 (CAMPANI, 2016).  

A norma NBR 10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), faz 

a definição dos resíduos sólidos e semissólidos, como os resultantes de atividades industriais, 

hospitalares, comerciais, domésticas, agrícolas, de serviços e de varrição, que impactam a saúde 

e o meio ambiente. Esses resíduos são classificados quanto aos seus riscos à saúde e ao meio 

ambiente, necessitando de um gerenciamento adequado, identificando a origem do surgimento 

desses processos ou atividades, suas características entre outras (BRASIL, 2004).  

A partir de então, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, 

sancionada em 2 de agosto e regulamentada em dezembro de 2010, com objetivo de estabelecer 

a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos, através de várias ações entre elas, 

prevenir, reduzir e destinar de forma ambientalmente correta os resíduos.  

Quanto aos tipos de resíduos, a PNRS faz a seguinte classificação no quadro 1:  
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Quadro 1 – Origem e periculosidade dos resíduos sólidos 

 

1 - Quanto à origem: 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 

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

para obras civis;  

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento 

de minérios;  

2 - Quanto à periculosidade: 

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 

acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

Fonte: (BRASIL, 2012, p. 16 e 17). 

  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos é composta de instrumentos direcionados à 

uma gestão correta do lixo, dos quais se destacam a criação de aterro sanitário, a coleta seletiva, 
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organização de catadores e cooperativas, entre outras. Nesse caso, as autoridades municipais, 

precisarão se adequar às diretrizes dessa legislação vigente, de maneira que tragam resultados 

positivos para os seus habitantes e ao meio ambiente (LIMA, 2014).  

 A definição de uma lei para cuidar dos resíduos do país foi um grande avanço no seu 

quadro social e ambiental, mas além de ter demorado vinte anos para sua concretização, a 

política nacional ainda enfrenta um longo caminho para sua eficiência total, diante da falta de 

recursos dos municípios. “A PNRS surgiu como um marco regulatório para o setor no país, 

mas, com base no grande volume de investimentos necessários, observa-se que ainda devem 

ser somados muitos esforços para garantir seu sucesso” (ABRELPE, 2015a, p. 78).  

Com isso, o Brasil tem sofrido com as sequelas da má administração do lixo urbano, 

que pode provocar doenças e contaminação dos recursos naturais por seus espaços. Nas palavras 

de Lima (2001), o país está distante de acompanhar os padrões ambientais das nações 

desenvolvidas, já que nas grandes cidades brasileiras um dos impasses é encontrar um local 

correto para deixar os resíduos, que passam a formar depósitos de lixo a céu aberto, degradando 

o ambiente, devido à falta de políticas públicas que atendam as questões socioambientais. Para 

piorar, tanto a pobreza como o desemprego no Brasil, têm provocado o aumento de famílias 

nos lixões, trabalhando em condições precárias (DOBRACHINSKI L., DOBRACHINKI M., 

2016). 

Scoralick, Costa e Costa (2017), enfocam que as formas de consumo da sociedade, tem 

sido um dos motivos do aumento de resíduos sólidos, causando impactos socioambientais 

sobretudo no Brasil, que necessita de meios sustentáveis para lidar com o lixo. Nessa ótica, 

muitas cidades brasileiras têm enfrentado problemas com o manejo dos seus resíduos, não os 

destinando em locais apropriados, esta situação pode provocar doenças e outros transtornos pela 

contaminação dos recursos hídricos, como acontece em Cariacica/ES (COSTA, OLIVEIRA e 

MENDONÇA, 2017). 

Para evitar os riscos à saúde pública, provocados por este excesso de mercadorias que 

se acumulam nos lixões por todo o país, assim como minimizar os impactos ambientais, através 

da implantação da reciclagem, aterros sanitários entre outas soluções, um dos desafios foi tentar 

buscar soluções que atendessem as propostas de desenvolvimento sustentável e o destino final 

do lixo. Diante dessa logística, a PNRS é composta de definições para conter essas emergências. 

A PNRS, no Título I, Disposições Gerais, Capítulo II, Definições, Art. 3°, define que: 

 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
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específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. (BRASIL, 2012, p.10). 

 

 Outro ponto interessante da referida lei, está descrito no inciso VIII, voltado ao despejo 

correto do lixo para evitar suas complicações na natureza.  

 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos. (BRASIL, 2012, p.10). 

 

Observa-se, nos incisos VII e VIII acima, a importância de uma destinação final 

adequada dos resíduos sólidos, por meio de reciclagem, compostagem, aterros sanitários, entre 

outras formas aceitas por órgãos competentes como, SISNAMA (Sistema Nacional de Meio 

Ambiente) do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e SUASA (Sistema Unificado 

de Atenção à Sanidade Agropecuária) de modo a evitar danos à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

Já no Título II, Capítulo II, Dos Princípios e Objetivos, Art. 7°, são expostos os objetivos 

da PNRS, com vários pontos importantes como é o caso do inciso II, que fala da “não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2012, p. 13).  

Conforme os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE, a destinação final dos resíduos sólidos coletados no Brasil 

em 2014, quase a metade do lixo foi parar em locais inadequados como lixões ou aterros 

controlados, que não possuem meios necessários para evitar a contaminação das pessoas e do 

ambiente (ABRELPE, 2014). Essas informações podem ser constatadas no gráfico 2, entre o 

período de 2014 a 2016. 
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Gráfico 2 – Destinação final dos RSU coletados no Brasil (tonelada por ano) em 2014, 

2015 e 2016. 

 

 

 

Fonte: ABRELPE, (2014, 2015b, 2016) adaptado pelo autor. 

 

 Os resultados desse panorama da ABRELPE, sobre os resíduos sólidos no Brasil, 

referentes aos anos de 2015 e 2016, se mostraram quase inalterados, com pequenas mudanças 

comparado ao ano de 2014. Porém, mesmo com todos os objetivos da PNRS frisados acima, 

ainda sim é grande o volume de materiais (cerca de 42%), desperdiçados pelo país, situação 

esta que, poderia ser revertida em mais renda para as famílias, e menos danos ambientais, se 

fossem cumpridas as diretrizes da seguinte lei e intensificado os programas de reciclagem.    

 Com base no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010), o Brasil perde 

8 bilhões de reais anuais, por não aproveitar materiais recicláveis que acabam indo para os 

lixões e aterros. O instituto também estimou uma geração entorno de 1,4 a 3,3 bilhões de reais 

com as atividades de reciclagem no país. Já a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 

MUNIC, chama a atenção para a pequena participação dos municípios em consórcios públicos, 

estabelecida da seguinte forma: na área da saúde, a quantidade de municípios consorciados foi 

de 75,9% (2800 cidades); na gestão de resíduos sólidos 35,2% (1299); e no meio ambiente, 

25,2% (929) (IBGE, 2016).  

Uma das formas para tentar mudar esses índices acima, pode ser atribuída, com a criação 

dos planos nacionais, estaduais e municipais, na gestão dos resíduos sólidos vistos no Título II, 

Capítulo III, Dos Instrumentos, Art. 8°, da PNRS. Campani (2016), mostra que esses planos 
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têm como foco principal tornar a gestão dos resíduos sólidos mais eficiente, a qual necessita do 

apoio da sociedade na sua concretização e com isso desenvolver novos mecanismo para os 

cuidados com o lixo. Para Amaro e Verdum (2016), a ideia é fazer com que esses Planos de 

Gestão sejam abrangentes com uma visão detalhada do todo, com isso, poderão trazer bons 

resultados para a sociedade e a natureza, através de medidas eficazes com lixo, apoio ao uso 

sustentável dos recursos naturais e outros meios que possam garantir qualidade de vida, 

sustentabilidade e redução dos seus impactos ambientais. 

Todos esses dados apontam para um ambiente futuro preocupante no Brasil, já que, de 

um lado, bilhões de reais são desperdiçados por não se fazer o aproveitamento dos seus 

resíduos, e de outro, são baixos os índices de consórcios municipais na gestão do lixo. Enquanto 

isso, a PNRS, apesar de estabelecer critérios essenciais para os cuidados com os resíduos, tem 

caminhado com dificuldades, de maneira que muitos municípios não estão conseguindo 

acompanhar os seus prazos, podendo assim se estender mais ainda os problemas com o lixo por 

todo o país. 

Segundo Bispo (2013), no Brasil a quantidade de resíduos sólidos urbanos tem tomado 

grandes proporções, mediante aos efeitos de sua poluição, que trazem prejuízos à saúde pública, 

e ao ambiente. Os motivos desses problemas, estão ligados diretamente ao crescimento das 

cidades e das indústrias no país, e nisso, convém que os setores responsáveis invistam em ações 

favoráveis aos programas socioambientais, como meta de vencer todos esses obstáculos.   

 

A partir das discussões apresentadas ao longo do desenvolvimento do presente estudo, 

pode-se inferir que existe uma crescente geração dos resíduos sólidos urbanos no país, 

cenário esse que para ser transformado necessita, entre outras medidas, do aumento 

de porcentagem do investimento por parte da administração pública, buscando sempre 

a redução da geração, além da implantação e aprimoramento de programas de coleta 

seletiva por meio do incentivo ao fomento de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. (Bispo, 2013, p. 197). 

    

É observado a importância do combate ao lixo na fonte, com auxílio da reciclagem e 

demais recursos, já que a elevação de lixo nas cidades brasileiras tem promovido doenças para 

a população e prejuízos ambientais incalculáveis, devido ao gerenciamento indevido dos 

resíduos em muitos estados, realidade que não é diferente em diversos municípios do 

Semiárido. 

 Paz e Morais (2014), explicam que as condições precárias de infraestrutura estão 

presentes em muitos espaços rurais do semiárido brasileiro, caso este, que tem gerado ausência 

dos serviços essenciais de coleta domiciliar de resíduos, elevando as formas de despejo 

indevidas do lixo no meio ambiente e aumento da falta de percepção ambiental da população. 

Esse déficit de consciência ambiental das pessoas, com seus hábitos de consumo, tem 
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provocado a elevação de lixões e seus reflexos por esta região. Como exemplo, Dobrachinski 

L. e Dobrachinki M. (2016),  revelam que no município de Barreiras a Oeste da Bahia, além 

dos prejuízos ambientais provenientes do lixão, catadores tem retirado o seu sustento deste local 

contaminado, sujeitos a problemas de saúde e a lesões no trabalho, necessitando de mais apoio 

dos órgãos públicos. 

Além disso, parte das cidades brasileiras são afetadas por vários fatores negativos dentre 

eles a falta de infraestruturas, Planos Diretores, que é fundamental para o seu desenvolvimento 

em equilíbrio com o meio natural. Os resultados da MUNIC, confirmam que 50,0% (2786 dos 

municípios brasileiros) tinham Plano Diretor. Já os que estavam em fase de elaboração do 

Plano, correspondiam a 12,4% (691 cidades), e 37,6% (2092 cidades), não o tinham (IBGE, 

2016). 

Em meio a esses dados da MUNIC, é explícito o número elevado de cidades sem Plano 

Diretor no Brasil, apesar da legislação especificar a sua criação, a partir de um determinado 

número de pessoas é bastante provável que seja preciso mais investimentos dos governos, para 

esse e outros setores. No Art. 41° do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório nos 

municípios acima de 20 mil habitantes, que pertençam a regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas e outras características, com regras para o uso e construção dos espaços urbanos. Logo, 

o estatuto da cidade é importante para crescer de forma ordenada os municípios, com objetivo 

de ajudar o poder público a garantir a todos o direito à cidade, a cidadania e outros direitos 

(IBGE, 2016). 

Assim, esses problemas estão presentes nos espaços urbanos do semiárido, inclusive nos 

mais pobres, que convivem quase sem recursos para manter o manejo dos seus resíduos sólidos, 

visto abaixo, na comunidade de Poço da Cruz/PE: 

 

A comunidade de Poço da Cruz, em Ibimirim - PE teve o serviço de coleta melhorado 

nos últimos 5 anos, contudo as ações de destinação e disposição irregular dos resíduos 

ainda persistem. Isso demonstra como as políticas públicas e serviços prestados pelo 

município devem estar consoantes, e que se deve haver uma aproximação institucional 

com essas comunidades buscando-se esclarecer e direcioná-las para realização de 

práticas mais sustentáveis. (PAZ; MORAIS, 2014, p. 97).  
 

 Outra situação parecida acontece no estado de Alagoas, que apesar das suas produções 

reduzidas de lixo por pessoa, o destino final dos resíduos em muitas de suas cidades acaba sendo 

os lixões com exceção da sua capital (ABRELPE, 2015a).  

É possível perceber um certo distanciamento do poder público ao tratamento da temática 

ambiental, quando analisadas as condições de infraestrutura dos pequenos municípios 

brasileiros. Corrêa (1989), explica que a atuação do Estado se processa em três níveis: federal, 



51 
 

estadual e municipal, mudando a cada nível, o seu discurso e as formas de agir (privilegiando 

grande parte dos detentores do poder). Tal situação fica mais clara no âmbito municipal, no 

qual o discurso estatal aparece bastante fraco. Além disso, o Estado também exerce influência 

no modelo de desenvolvimento capitalista, ao qual vai transformando o espaço pelo uso 

constante de tecnologias, como expressa Carlos (2007a, p. 81), “A produção capitalista do 

espaço se realiza pela imposição de uma racionalidade técnica assentada nas necessidades 

impostas pelo desenvolvimento da acumulação, e ocorre sob a orientação do Estado, que produz 

o espaço enquanto condição da produção”. 

Portanto como afirma Ojima (2015), é de suma importância que os governantes 

brasileiros invistam em projetos que ajudem as cidades pobres do semiárido, para que elas 

possam evoluir em condições dignas, com mais infraestruturas, se adaptando as suas 

características ambientais sem desrespeitá-las, posto que, essa região tem sido fortemente 

abalada pela falta de políticas públicas e por suas próprias condições naturais. 

Diante desse cenário, a Região Semiárida do Brasil, se encontra em um contexto 

preocupante, devido as suas condições naturais, nos seus longos períodos de estiagem, como 

também, no âmbito social, pela falta de consciência ambiental e políticas públicas, dentre elas, 

planos diretores e destinação eficaz do lixo. Assim, fica óbvio a necessidade de um olhar mais 

atento dos governantes brasileiros para esse território, com programas socioambientais que 

conscientizem a população sobre os seus modos de consumo e que reduzam as porções de 

resíduos nos lixões. Como também, projetos que possibilitem a convivência sustentável dos 

sertanejos neste local. Porque não é possível combater os seus aspectos naturais, mas sim viver 

em harmonia com eles.  

No Rio Grande do Norte, a maioria de seus municípios têm convivido em situação 

precária, diante do manejo irregular de seus resíduos sólidos, que tem desencadeado o 

crescimento dos lixões em áreas próximas às cidades, podendo gerar doenças e contaminação 

das fontes de águas. Dados do PEGIRS/RN (2012), apontam que nas cidades potiguares os 

principais transtornos advindos dos resíduos sólidos são: a proliferação de ratos e insetos, 

trabalho inadequado dos catadores, a queima de lixo, doenças, poluição das águas e solos. Esses 

materiais, em sua maioria, são jogados principalmente em terrenos baldios ou em lixões a céu 

aberto.  

Estas informações podem ser confirmadas no gráfico 3, cuja as quantidades de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) descartado em lixões no Rio Grande do Norte nos anos de 2013, 2014 e 

2015, tem se mostrado muito elevado, aumentando de um ano para o outro, necessitando de um 

controle adequado à destinação final do lixo.  
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Gráfico 3 – Destinação final de RSU no Rio Grande do Norte (t/dia) 

 

Fonte: ABRELPE (2014, 2015b) adaptado pelo autor. 

 

Esses lixões representados no gráfico 3, são formados em sua maioria, próximo às 

cidades, associado a uma série de fatores entre eles a falta de planejamento urbano. Além disso, 

o PEGIRS/RN e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH), tem mostrado que apenas nove cidades (5,39%), dos 167 municípios do Rio 

Grande do Norte, fazem a coleta seletiva. São elas: Arês, Areia Branca, Carnaubais, Governador 

Dix-Sept Rosado, Lucrécia, Macau, Mossoró, Natal e Taboleiro Grande (PEGIRS/RN, 2012). 

Com base em Bispo (2013), nos últimos quatro anos a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos pelo poder público de Natal/RN, foi repleta de falhas, ocasionando sérios problemas 

para os moradores. Este fato pode ser percebido nas suas cooperativas de reciclagem, devido à 

falta de infraestrutura, conflitos internos, comercialização, sistemas de organização, tudo isso, 

faz com que elas desempenhem seus trabalhos de forma precária. 

Em Mossoró/RN não é diferente, apesar dos avanços com a coleta seletiva, criação do 

aterro sanitário no ano de 2008, que trouxe benefícios para a cidade e o meio ambiente, ainda 

sim os obstáculos com resíduos têm persistido. Barros e Souza (2017), explicam que, mesmo a 

cidade contando com a Associação Comunitária Reciclando para a Vida - ACREVI e a 

Associação dos Catadores de Material Reciclável de Mossoró – ASCAMAREM na gestão dos 

resíduos. A atuação dessas instituições ainda é pequena, como também, muitos resíduos são 

dispostos erroneamente no aterro sanitário e pontos da cidade, demonstrando a falta de 

educação ambiental. 

Nas cidades de Angicos/RN e Caicó/RN, as dificuldades com a gestão dos resíduos 

sólidos têm aumentado devido ao acondicionamento inadequado desses materiais em lixões a 

céu aberto. Para Medeiros (2012), estes municípios necessitam o quanto antes, de políticas 
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públicas e educativas eficientes por parte dos seus representantes, para que a gestão dos resíduos 

se enquadre as regras da PNRS, e ocorra o fim dos seus lixões. 

 Os resultados do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Regionalização do Alto 

Oeste, destaca os municípios de Apodi e Pau dos Ferros como os maiores geradores de resíduos. 

Conforme o PIRS (2015), Pau dos Ferros e Apodi produzem mais de 30 mil toneladas por dia, 

diferente da cidade de Viçosa, que mostrou resultados satisfatórios, apenas 1,05 (t/dia) de 

resíduos gerados. A explicação para essa diferença é devido Apodi e Pau dos Ferros serem 

considerados como polos comerciais da região, com fluxo intenso de pessoas, que por sua vez 

produzem mais lixo. 

 Através desses fatos, é visto que no estado do Rio Grande do Norte, vários de seus 

municípios tem sofrido com o gerenciamento dos seus resíduos sólidos, devido a falta de 

recursos financeiros e dos descartes de lixo em locais errôneos, muito comum no estado, 

aumentando os lixões e os prejuízos ambientais aos potiguares. Além disso, poucas dessas 

cidades fazem a coleta seletiva e assim, muita matéria que poderia ser aproveitada, com mais 

geração de renda para a população e menos impactos na natureza, acaba se desperdiçando.   

 Portanto, compreende-se que será preciso mais atenção dos gestores do Rio Grande do 

Norte, com atuação de programas sustentáveis, de forma a ampliar a reciclagem, construção de 

aterros sanitários e outros meios, que reduzam a geração de lixo e possibilitem os seus 

municípios se adequarem às normas da PNRS. 

 Mesmo com a criação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e seus atributos para o 

destino eficiente dos resíduos, muitas cidades não estão conseguindo cumprir as metas da 

seguinte lei, sendo importante que os governantes fiquem atentos à esta questão, para que se 

mudem as complicações com lixo em suas localidades. Em vista disso, o projeto de Lei n° 

2.289/2015 art. 54 do Senado Federal, estabeleceu novos prazos para destinação final dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2015). Essas informações, podem ser constatadas no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Novos prazos para adequação dos municípios a PNRS. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

 

DATAS 

As capitais e municípios de regiões 

metropolitanas 

31 de julho de 2018 

Municípios acima de 100 mil habitantes 31 de julho de 2019 

Municípios entre 50 e 100 mil habitantes 31 de julho de 2020 
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Municípios abaixo de 50 mil habitantes 31 de julho de 2021 

Fonte: Brasil (2015). 

 

No quadro 2, é mostrado que as cidades abaixo de 50 mil habitantes, categoria em que 

se encontra grande parte dos municípios brasileiros, precisarão dar um fim adequado aos seus 

resíduos até 2021, caso contrário serão penalizados, conforme a lei. O PL nº 2.506, de 2015, 

também acrescenta um parágrafo único ao art. 54 da PNRS, enfatizando que os Prefeitos 

Municipais serão punidos por improbidade administrativa perante a Lei nº 8.429/1992, caso 

não tomem providências para o cumprimento dos prazos (BRASIL, 2015). Assim, a maioria 

dos gestores tem reclamado dos curtos prazos para o cumprimento das metas da PNRS, que 

requer o fim dos lixões no Brasil, com menos descarte de materiais passíveis de reciclagem nos 

aterros, para que possam ser reaproveitados (ABES, 2012). 

É importante frisar que, apesar do aumento dos prazos, ainda é fundamental muito 

empenho dos governantes, já que desde a implantação da PNRS em 2010, até o presente 

momento, pouca coisa mudou, para que essa questão não fique apenas no papel, mudando todas 

as vezes que forem se esgotando os prazos. Uma das dificuldades de gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, está relacionada aos custos de implementação de aterros sanitários, que podem ser 

vistos na tabela 1, nos estudos feitos pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de 

Resíduos - ABETRE e a Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

 

Quadro 3 - Custos de implementação e funcionamento de aterros sanitários 

 

TIPO 

 

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO 

EM TOLENADAS POR DIA 

 

CUSTOS 

 

Aterros pequenos 

 

100 (t/dia) 

 

52 milhões 

 

Aterros médios  

 

800 (t/dia) 

 

236 milhões 

 

Aterros grandes 

 

2000 (t/dia) 

 

525 milhões 

Fonte: ABETRE e FGV (2009). 

 

 Os custos no quadro 3, são altíssimos para os pequenos e médios municípios brasileiros, 

que convivem com poucos repasses financeiros. Esta limitação de recursos no país, tem sido 

vista por especialistas, como um dos motivos do não cumprimento das exigências da PNRS, 

muito embora as cidades grandes estejam mais adiantadas na problemática dos resíduos, os 
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pequenos espaços urbanos necessitam de aterros sanitários caros, que requerem infraestrutura 

e cuidados técnicos para o controle funcional (BRASIL, 2014).  

 Diante de tudo que foi abordado, constatou-se que a problemática com resíduos sólidos 

urbanos no Brasil, tem evoluído através de alguns fatores como: crescimento de suas cidades; 

consumo frequente de mercadorias, falta de educação ambiental. Situação esta que tem 

ocasionado descargas irregulares de resíduos na natureza, formando inúmeros lixões pelo país. 

Com isso, desde os anos de 1970, o Brasil tem buscado soluções ao seu cenário ambiental, até 

que foi estabelecida a PNRS, muito embora os objetivos dessa lei sejam importantes, ela ainda 

caminha lentamente como é o caso das cidades do Semiárido e do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 É importante que se tomem iniciativas rápidas, que possam reduzir esses impactos 

socioambientais proveniente dos resíduos, visto que o meio ambiente se encontra em grande 

processo de degradação, necessitando da participação de todos os segmentos e populações em 

prol do bem comum. 

 Nessa ambiência, compreende-se que a PNRS apareceu em meio aos transtornos 

ambientais do país com o lixo, sendo um recurso importante para o meio ambiente através da 

gestão correta dos resíduos, trazendo responsabilidade compartilhada, não apenas aos órgãos 

públicos, mas a todos os seguimentos de consumo. E mesmo com todas as dificuldades no 

cumprimento de suas diretrizes, é necessário a participação da sociedade, empresas e 

governantes, que garantam a efetividade da lei, com melhorias para os brasileiros 

(MONTEROSSO, 2016). Assim, mesmo com o grande passo na implantação da PNRS, os 

resultados dos primeiros prazos em 2014 evidenciaram que a situação está devagar e diferente 

do que foi planejado há mais de 20 anos (ABRELPE, 2014). 

 Em suma, os desafios são grandes, mas é possível conseguir bons resultados para o 

Brasil, se os seus governantes adotarem medidas urgentes, através do uso de novas tecnologias, 

incentivo às cooperativas de reciclagem, criação de programas ambientais eficientes, como 

também, empenho de todos. Para que assim se possa garantir o cumprimento das diretrizes da 

PNRS, com mais conscientização da população e soluções sustentáveis ao destino final do lixo.

   

2.3.3 A importância da reciclagem no Brasil  

  

 A reciclagem tem sido uma das alternativas viáveis para redução das quantidades de 

resíduos sólidos urbanos no mundo, com pontos positivos tanto na geração de renda para as 

populações, como para o meio ambiente, ao se reaproveitar os objetos recicláveis, diminuindo 
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assim, as retiradas de materiais da natureza. Com base na CMMAD (1991), vários seguimentos 

industriais investiram em suas estruturas, no processo de reciclagem e outras tecnologias 

utilizadas para reduzir as emissões de gases poluentes lançados pelas fábricas. Ambas as 

iniciativas, trouxeram bons resultados em um espaço de tempo bastante reduzido (CMMAD, 

1991). 

 Segundo Neto (2007), a reciclagem em seus aspectos sociais e ambientais, traz uma 

série de benefícios positivos, tanto na ampliação de renda das famílias carentes que trabalham 

em condições precárias em vários lixões e cooperativas, quanto na redução da poluição dos 

resíduos sólidos no meio ambiente, o que possibilita aliviar as intensas retiradas de recursos 

naturais, assim como menos volume de lixo nos aterros. Lima (2001), reforça que a destinação 

dos resíduos sólidos para a reciclagem é muito importante, precisando ser mais utilizada. 

Contudo, ainda há um longo caminho para o total desempenhos dessas atividades, sendo 

necessário observar a realidade de cada lugar e tentar mudar as formas de consumo negativo da 

população, para haver mudanças nesse sentido. 

 O Título II, Capítulo II, Dos Princípios e Objetivos, Art. 7, da PNRS, reforça no inciso 

XII – “integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2012, p.14). Esse 

inciso XII da lei é muito interessante, pois fortalecerá a reciclagem no país como também, trará 

mais valorização das atividades desenvolvidas pelos catadores, que são bastante excluídos de 

seus direitos.     

 Sobre essa exclusão social Neto (2007), relata ser um dos motivos que leva muitas 

famílias pobres a trabalharem em lixões, sujeitas a vários problemas como doenças, acidentes 

de trabalho, executando suas atividades na reciclagem de forma informal. Essa realidade é vista 

em muitos países como o Brasil, e pode ser corrigida a partir de projetos voltados a 

sustentabilidade, como construções de aterros sanitários, ampliação do ciclo de reciclagem, e 

outras medidas, capazes de resolver as disparidades socioambientais, com condições mais 

dignas aos trabalhadores informais. 

No Brasil, os rendimentos médios dos catadores em 2010, era entorno de 571,56 Reais, 

com exceção da Região Nordeste, que foi de 459,34. Sabendo-se que o salário mínimo na época 

era de 510,00 Reais. Com isso, essas atividades renderam mais que o salário mínimo desse 

período. Somente o Rio Grande do Norte entre os estados nordestinos, teve uma média salarial 

superior ao mínimo nacional de 2010 com 542,37, enquanto a Paraíba representou o menor 

valor, com 391,93 (IPEA, 2013). 
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Quanto ao fator previdenciário, tem se mostrado elevado o número de trabalho informal 

dos catadores brasileiros. Nos dados do IPEA (2013), são 38,6% exercendo emprego com 

relação contratual formalizada e 61,4 % empregados sem relação contratual formal (Informal). 

Assim, aproximadamente dois em cada três catadores trabalham informalmente no país, 

geralmente por conta do modo autônomo que se define esse trabalho. 

Observa-se que as atividades com a reciclagem mesmo com dificuldades, pode 

proporcionar muitos benefícios com a redução da poluição e mais renda para as famílias de 

catadores. No entanto a predominância desse trabalho informal no Brasil, tem se mostra muito 

elevado, podendo haver uma desvalorização das funções dessas pessoas, e assim prejudicar a 

busca por melhores condições trabalhistas, com menos impostos para o país pela irregularidade 

desse serviço.  

No Brasil, as atividades dos catadores são de grande importância para as fábricas 

recicladoras, que recebem os materiais coletados por estas pessoas, a preços baixos e sem 

encargos trabalhistas. Mesmo nos períodos de crise, estes trabalhadores não param as suas 

funções de sobrevivência, e nisso, a expansão da reciclagem industrial tem sido fundamental 

na economia das nações mais desenvolvidas, desde o começo dos anos de 1900 (EIGENHEER, 

2009). Infelizmente no Brasil, a reciclagem ainda é executada muitas vezes por catadores 

informais e entidade privadas, sendo fundamental a maior participação de sua população e 

empresas (MANNARINO, FERREIRA E GANDOLLA, 2016).  

Todos esses trabalhos que estão inseridos no tratamento dos resíduos sólidos, são 

importantes para um ambiente natural mais limpo e sustentável, mas é preciso que se valorize 

o papel do catador nesse processo, visto que os maiores lucros, estão indo para as indústrias e 

atravessadores de materiais recicláveis. 

Ao analisar o gráfico 4 abaixo da ABRELPE, é perceptível o aumento de empregos 

públicos e privados, no setor de limpeza urbana, em todo o país, entre os anos de 2013, 2014, 

2015 com uma pequena queda no ano de 2016. Esses dados servem para reforçar o 

entendimento do quanto o Brasil pode se beneficiar ao tratar dos resíduos sólidos, gerando 

renda, qualidade de vida, e reduzindo com isso os sérios impactos ambientais. O resultado geral 

apresentou uma queda de 5% (17.757), no total de empregos em 2016, comparado ao ano de 

2015. 
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Gráfico 4 – Resultados dos empregos públicos e privados de 2013 a 2016 

 

Fonte: ABRELPE (2014, 2015b, 2016) adaptado pelo autor. 

 

 Apesar da queda no ano de 2016, os ganhos com as atividades que envolvem os resíduos 

sólidos são inegáveis, cabe aos gestores brasileiros mais investimentos nesses setores, 

enxergando o lixo com outra visão e não como um problema. Isso possibilitará geração de mais 

empregos e desenvolvimento aos seus municípios, pondo então um fim a formação de lixões 

no meio ambiente. 

 Em janeiro de 2018, aconteceu um ponto positivo para a temática ambiental, caso este 

decorrente da desativação do Lixão da Estrutural em Brasília/DF, que operava desde os anos 

de 1950. Com base em Marques (2018), esse lixão era apontado como o segundo do mundo, e 

o maior da América Latina. Com isso, o lixo será encaminhado à um aterro sanitário e os 

catadores passarão a trabalhar em galpões de reciclagem. Este fato não foi bem aceito por alguns 

catadores, por alegarem ganhos menores nestes novos locais de trabalho (MARQUES, 2018). 

Já o diretor do Serviço de Limpeza Urbano – SLU, afirmou que essa atitude promoverá mais 

renda e trabalho saudável à 1,2 mil catadores. Assim o lixo seco, será levado a cinco galpões 

alugados pelo SLU, onde aproximadamente 300 pessoas irão fazer a triagem para venda e 

reaproveitado (LUIZ, 2018). 

 Conforme os dados expostos, a reciclagem possibilita ganhos incalculáveis para 

diversos países inclusive o Brasil. No entanto, apesar do aumento de renda promovido por esses 

trabalhos, e outros no setor de limpeza pública, definidas na PNRS, ainda assim, é preciso 

investimentos neste seguimento, pois o número de trabalhadores informais é bastante alto e tem 

provocado exclusão social e desvalorização dessas atividades. Enfim, é fundamental que os 

gestores brasileiros, olhem com mais atenção para essa importante classe trabalhista, para que 
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se possa reduzir no país, as quantidades de lixo da natureza e ainda produzir mais renda para 

diversas famílias.  

    

2.3.4 A logística reversa e os aterros sanitários 

 

A logística reversa é um dos itens importantes definido na PNRS, que estabelece 

critérios de responsabilidade as indústrias, distribuidoras, comércios, consumidores, quanto ao 

lançamento de seus produtos no mercado. Com isso, esses objetos devem ser reincorporados 

novamente nos ciclos de produção das indústrias ou se buscar um destino adequado, a fim de 

evitar que eles sejam jogados no meio ambiente. Essas atribuições são vistas no Título I, 

Disposições Gerais, Capítulo II, Definições, Art. 3°, inciso XII, da PNRS. 

 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2012, p.11).  

 

A logística reversa além de estabelecer a devolução de embalagens e demais produtos 

consumidos pela sociedade, possibilitará o desenvolvimento econômico e social, através do 

recolhimento dos resíduos para a reciclagem, cobrando mais responsabilidade das empresas e 

da sociedade, por serem motivadores dos danos ambientais (ABRELPE, 2015a). Ou seja, a 

logística tanto reduz o número de novas embalagens e lixo aos aterros sanitários, como gera 

mais renda as empresas e trabalhadores, de forma sustentável (SCORALICK, COSTA E 

COSTA, 2017). 

Além disso, outro ponto de destaque vem com o Título III, capítulo III, Das 

responsabilidades dos Geradores e do Poder Público, Art. 36°, inciso V. Que se refere a 

implantação de compostagem para os resíduos sólidos orgânicos, onde o titular do serviço 

público deve formular junto aos setores sociais e econômicos, alternativas para os compostos 

produzidos (BRASIL, 2012). Campani (2016), mostra que no Brasil, é estimado que 50% do 

lixo doméstico seja de matéria orgânica, assim é necessário o uso da compostagem nesse 

processo por ser uma forma econômica viável, que traz benefícios em não desgastar o terreno 

em que é implantado, além de servir por longos anos. 

Ambas as definições da PNRS, são pontos importantes para que os municípios 

brasileiros possam fazer um manejo apropriado de seus resíduos de maneira sustentável, com 

menos estragos ambientais. Inclusive com a logística reversa, que chama a atenção desde as 

empresas aos cidadãos, para a volta de embalagens as produções indústrias, como garantia de 
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reduzir os volumes de lixo. Para Gaudêncio et al. (2015), o gerenciamento dos resíduos sólidos 

além de preservar os recursos naturais com eficiência, promove renda para os catadores, sendo 

importante para sustentabilidade, trazendo incentivos para os munícipios e melhorias 

socioambientais. Mannarino, Ferreira e Gandolla, (2016), consideram que a gestão e destino 

final dos resíduos sólidos é fundamental para diminuir os prejuízos socioambientais, evitando 

o aumento de áreas de lixões, muito comuns em várias cidades brasileiras. Cabendo a adoção 

de tecnologias como aterros sanitários, reciclagem e incineradores, bastante utilizados em 

países europeus no controle do lixo. 

Abaixo os Gráficos 5 e 6, mostram os resultados das dez cidades do Rio Grande do 

Norte, que mais e menos geram resíduos sólidos, por pessoa (quilograma ao dia) e tonelada 

diária por cidades.  

 

Gráfico 5 – Per capita de RSU no RN (kg/habitante dia) 2014 

 

Fonte: PERS/RN (2015) adaptado pelo autor. 

 

 

 Ao se verificar o Gráfico 5, entre as dez cidades que geram mais e menos lixo por 

habitante, Tibau do Sul, Lajes Pintada, Vila Flor, foram as que mostraram grandes produções 

de resíduos por pessoa, diferente de Lagoa Nova que teve um menor índice. Somente os 

municípios de Santa Cruz e João Câmara, aparecem nos dois gráficos. 
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Gráfico 6 – Média diária de geração de RSU no RN (t/dia) 2014 

 

Fonte: PERS/RN (2015) adaptado pelo autor. 

  

 Percebe-se no Gráfico 6, que as cidades maiores do Rio Grande do Norte, exemplo de 

Natal, Parnamirim e Mossoró, foram as que apresentaram elevada geração de resíduos sólidos, 

diferentemente dos municípios pequenos de Viçosa, São Fernando e Ipueira, que registraram 

as menores produções de lixo. Comparando os dois gráficos, há um fator interessante, pois os 

municípios que mais geram resíduos sólidos (Natal, Parnamirim, Mossoró), seus habitantes, 

não são os que mais produzem quantidades de lixo diária, mas sim, os moradores das cidades 

menores de Tibau do Sul, Lages pintada e Vila Flor. Assim, visto por essa perspectiva, pode-se 

afirmar que um dos grandes problemas com os resíduos sólidos, está relacionado a falta de 

educação ambiental por parte da população, porque, independentemente do tamanho das 

cidades, alguns moradores produzem mais lixo do que outros.  

 A população tem que tomar consciência da tarefa de reduzir suas quantidades de lixo, 

um dos caminhos é combater o desperdício e consumo excessivo de mercadorias. Cabe aos 

gestores, o dever de incentivar a população a cumprir esses requisitos, mediante vários meios 

como a redução, reutilização e reciclagem (menos resíduos gerados, menos coletados), para a 

conservação dos bens naturais (LIMA, 2001). Essa falta de conscientização ambiental pode ser 

resolvida a partir da implantação de programas ambientais que fortaleçam a coleta seletiva, a 

reciclagem, contando com o apoio de vários seguimentos da sociedade como empresas, 

associações, cooperativas.  

 A presença de associações e cooperativas de catadores fortalece as atividades 

trabalhistas, já que nos municípios que existem uma dessas instituições legalmente reconhecida, 

torna-se viável para os governantes, implantarem suas atividades de coleta seletiva. Por isso é 

indispensável que os gestores, busquem inserir estas entidades em suas cidades. No Estado do 
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Rio Grande do Norte, foram constatadas 11 (onze) organizações com essa finalidade, do qual 8 

(oito) são associações e 3 (três) cooperativas. Apesar do crescimento pequeno dessas entidades, 

porém em 2010, só havia 8 (oito) associações e nenhuma cooperativa (PERS/RN, 2015). 

 

Quadro 4 – Associações e Cooperativas de Resíduos Sólidos no RN. 

 

Região 

 

Município 

 

Associações e Cooperativas 

 

Quant. 

 

Seridó 

 

Acarí 

Associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis de Acari –  ACRA 

 

01 

 

Seridó 

 

Caicó 

Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Caicó –  ASCAMARCA 

 

01 

 

Seridó 

 

Parelhas 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

de  Parelhas – ASCAMARPA 

 

01 

 

Assú 

 

Areia 

Branca 

Associação dos Amigos, Protetores e 

Simpatizantes Ambientais de Areia Branca – 

ROTATIVA 

 

01 

 

Alto Oeste 

 

Caraúbas 

Associação Caraubense de Recicláveis, Serviços e 

Educação Ambiental – ACRESEA 

 

01 

 

Alto Oeste 

 

Lucrécia 

Associação de Proteção de Meio Ambiente de 

Lucrécia – APROMA 

 

01 

 

Mossoró 

 

Mossoró 

Associação Comunitária Reciclando para a Vida – 

ACREVI e Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Mossoró – ASCAMAREM 

 

02 

 

Seridó 

 

Currais 

Novos 

Cooperativa de catadores de materiais recicláveis 

de Currais Novos – COOPERNOVOS 

 

01 

 

Região 

Metrópole 

de Natal 

 

 

Natal 

Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável-RN - 

COOCAMAR e Cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis do Natal – COOPCICLA 

 

02 

Fonte: PERS/RN (2015). 

 

 No quadro 4, é constatado um número muito pequeno de cooperativas e associações no 

Rio Grande do Norte, comparado a quantidade de municípios (167 cidades) que o estado possui. 

Assim é necessário que as autoridades competentes invistam no fortalecimento dessas 

instituições em seus territórios, dado o papel fundamental que elas representam para os 

municípios na gestão do lixo e na conscientização ambiental das pessoas. 

  Outra alternativa sustentável, que está inclusa na PNRS, é a construção de aterros 

sanitários para a disposição final dos resíduos sólidos. Com base no PEGIRS/RN (2012), o Rio 

Grande do Norte, dispões de dois aterros sanitários (Quadro 5), sendo um no município de 

Mossoró e outro em Ceará-Mirim na Região Metropolitana de Natal, que correspondem a 

1,45% de área de despejo de resíduos. Em quanto que, 98,55%, são pontos identificados como 
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lixões, sendo necessário a construção de mais cinco aterros sanitários distribuídos por algumas 

regiões do estado (PEGIRS/RN, 2012). 

 

Quadro 5 - Proposta do PEGIRS/RN. Cenário dos Aterros Sanitários Existentes e a 

Construção de Outros. 

 

SERIDÓ 

 

 

25 municípios 

 

Construir 1 aterro em Caicó 

 

ALTO OESTE 

 

 

44 municípios 

 

Construir 1 aterro em Pau dos Ferros 

 

ASSÚ 

 

 

24 municípios 

 

Construir 1 aterro em Assú 

 

METROPOLITANO 

 

 

8 municípios 

 

1 aterro sanitário existente 

 

MOSSORÓ 

 

 

1 município 

 

1 aterro sanitário existente 

 

AGRESTE 

 

 

39 municípios 

 

Construir 1 aterro em Santo Antônio 

 

MATO GRANDE 

 

 

26 municípios 

 

Construir 1 aterro em João Câmara 

Fonte: PEGIRS/RN (2012). 

 

Apesar da realidade desanimadora do Rio Grande do Norte contar somente com dois 

aterros sanitários e mais de 98% de áreas de lixões, a proposta da construção dos outros cinco 

aterros, pode minimizar o acumulo de lixo, gerar renda e diminuir os impactos naturais. 

Segundo o PEGIRS/RN, (2012), com a criação desses aterros, o Rio Grande do Norte poderá 

dar um grande salto no gerenciamento de seus resíduos, ao proporcionar renda e proteger o 

meio ambiente diminuindo as áreas de lixões evitando assim novas contaminações.  

Sobre os aspectos ambientais dos aterros sanitários, é fato que a falta de cuidados com 

lixo preocupa a todos, diante das possibilidades de impactos na natureza através da poluição. 

No entanto, vários países subdesenvolvidos, que implantaram aterros sanitários, dado um certo 

tempo, não deram conta de tratar adequadamente destes depósitos, tornando-se locais 

inapropriado para o despejo dos seus resíduos, com consequências indesejadas para meio 

ambiente (NETO, 2007). Portella e Ribeiro (2014), afirmam que os aterros sanitários são uma 

das principais saídas para o tratamento adequado do lixo, com ganhos para todos ao promover 

sustentabilidade. Mas seus custos são muitos elevados, já que muitos municípios não têm 
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condições de implantá-los, em vista de seus poucos recursos financeiros, sendo fundamental 

mais incentivos com a reciclagem. 

Mesmo a cidade de Mossoró utilizando meios sustentáveis como coleta seletiva, 

destinação do lixo no aterro sanitário, todavia é essencial que haja um maior empenho na 

Educação Ambiental. Pois na associação que realiza a coleta seletiva, muito material não 

reciclável e outros que deveriam ser comercializados como recicláveis vão parar no aterro 

(GAUDÊNCIO et al., 2015).  

Através dos relatos acima, os aterros sanitários, são meios eficientes para a gestão 

correta dos resíduos sólidos. Porém, os municípios têm tido dificuldades para implantá-los em 

suas áreas, em meio aos seus custos elevados, o que fica claro a necessidade de mais recursos 

dos governos brasileiros em medidas que tratem o lixo, sobretudo com alternativas viáveis 

como ampliação dos programas de reciclagem e educação ambiental.  

Para Portella e Ribeiro (2014, p. 116): 

 

A Educação Ambiental torna-se imperiosa na contemporaneidade, pois é preciso a 

conscientização de toda a sociedade quanto aos recursos naturais e ao consumo de 

produtos que tenham aspectos recicláveis e que acarretem o mínimo de danos ao meio 

ambiente. Essa responsabilidade também se estende ao Poder Público através de ações 

e iniciativas de sua parte que resguardem a vida, a saúde e o bem-estar dos indivíduos. 

  

Não resta dúvidas do importante papel das ações ambientais para a sociedade, tornando-

a mais educada e capaz de refletir sobre os seus atos na natureza, no entanto, faz-se necessário 

a participação de todos nessa luta, para que essas questões prevaleçam, pois “[...] a educação 

ambiental por si só não resolverá os complexos problemas ambientais planetários. No entanto 

ela pode influir decisivamente para isso, quando forma cidadãos conscientes dos seus direitos 

e deveres” (REIGOTA, 2001, p. 12). É de responsabilidade de todos, tanto os setores públicos, 

iniciativa privada, quanto a sociedade civil, os cuidados com o fim apropriado do lixo. Sendo 

fundamental que os poderes estaduais e federal, estabeleçam políticas eficientes nesse sentido, 

que atendam às necessidades da sociedade (LIMA, 2001). 

Cientes disso, os países emergentes terão de suportar os efeitos negativos da 

industrialização, de maneira que os seus líderes, precisarão promover meios sustentáveis para 

o seu crescimento econômico, levando em conta a quantidade de seus recursos, como também, 

necessitarão da ajuda dos órgãos internacional, para o alcance do desenvolvimento sustentável 

(CMMAD, 1991). 

Diante do que foi exposto, são muitas as alternativas sustentáveis disponíveis no Brasil 

para os cuidados com os seus resíduos sólidos urbanos, através da reciclagem, utilização de 

aterro sanitários, cooperativas, logística reversa, entre outras estabelecidas pela PNRS. Porém, 
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grande parte das cidades do país, não estão conseguindo desenvolver com eficácia, todas essas 

atividades em seus espaços mediante a falta de recursos financeiros, elevação do trabalho 

informal na reciclagem e da falta de educação ambiental, principalmente da população ao 

ampliar o volume de lixo, com seus hábitos consumistas.  

É necessário que os governantes do país não poupem esforços na elaboração de projetos 

ambientais, visto que “O Analfabetismo Ambiental representa a maior ameaça à 

sustentabilidade da civilização humana. O seu antídoto é a Educação Ambiental e a Ética” 

(DIAS, 2002, p.85). Pois, com pessoas mais educadas, se reduzirá as emissões de resíduos no 

meio ambiente, garantindo maior sustentabilidade para todos os municípios brasileiros.  

 Por fim, as alternativas sustentáveis adotadas por muitos países como o Japão, a 

Alemanha e outras nações europeias, podem servir de estímulo para que o Brasil melhore suas 

políticas ecológicas e dessa forma consiga bons resultados aos seus impasses socioambientais, 

podendo assim cumprir todos os requisitos instituídos pela PNRS. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS:  

3.1 Caracterização da área de estudo. 

 

De acordo com o IBGE (2010), Caraúbas se localiza no Estado do Rio Grande do Norte, 

com área territorial corresponde à 1.095,803 km² e população estimada em 19.5763 habitantes, 

dos quais, 5.872 residem na zona rural. O município é composto pelo Distrito de São Geraldo, 

vários povoados e comunidades rurais, com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) corresponde à 0,638, apresentando 3.3% de domicílios urbanos em vias públicas de 

urbanização adequada e 12.7% domicílios com esgoto sanitário adequado. 

O município faz parte da mesorregião Oeste Potiguar e da microrregião da Chapada do 

Apodi, nas seguintes coordenadas 5° 47′ 33″ de latitude Sul (S) e 37° 33′ 24″ de Longitude 

Oeste (W), distante 296 km da capital. Seus limites ficam ao Norte com Governador Dix-Sept 

Rosado e Felipe Guerra; ao Sul, Janduís, Patu e Olho d’Água do Borges; ao Leste, Campo 

Grande e Upanema e a Oeste, Apodi e Felipe Guerra (Figura 1) (IDEMA, 2008). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: IBGE (2015), modificado pelo autor. 

                                                           
3 Conforme o IBGE (2010), as estimativas para o ano de 2018, são que a cidade caraubense chegue aos 20.443 

habitantes. 
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Sobre os aspectos hidrológicos, toda a área do município, está inserida na Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi Mossoró, composta por alguns rios e açudes dos quais o Rio Umari, 

Riachos Sabe-Muito, Baixa Grande, Livramento, Açude do Apanha Peixe (capacidade de 

10.000.000 m³) (Figura 2). Na sua vegetação predomina a Caatinga Hiperxerófila, com 

inúmeras espécies de cactáceas, plantas de perfil baixo, e o seu clima é definido como quente e 

semiárido, tendo temperaturas entre: 21° à 36° C, e média de chuvas de 734 mm/ano nos meses 

de março a abril (IDEMA, 2008). 

 

Figura 2 - Mapa da Bacia Hidrográfica Apodí/Mossoró 

 

Fonte: IBGE (2015), modificado pelo autor. 

 

O relevo caraubense apresenta altitudes entre 100 a 200 metros, ao qual é composto 

pelos Serrotes do Cumbe, da Mulatinha e das Araras; Chapada do Apodi e Depressão Sertaneja 

(Figura 3). Como características Geológicas e Geomorfológicas, o município encontra-se na 

área da Bacia Potiguar e Embasamento Cristalino, apresentando formas tabulares de relevos, 

de topo plano, com várias ordens de drenagem e vales de fundo plano. O Território, também é 

caracterizado pelos seguintes tipos de solos: Regossolo Eutrófico (com fertilidade de média a 

alta, textura arenosa, apresentando boa drenagem, com um relevo plano e suave ondulado) e 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico (com fertilidade média a alta, textura 

média, moderadamente drenado e de relevo suave ondulado) (IDEMA, 2008).   
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Figura 3 - Mapa do Relevo do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: OpenBrasil.org/IDEMA. 

 

 Ainda sobre aos aspectos geológicos, na figura 4, o município de Caraúbas faz parte da 

Província Borborema, compostas pelos Depósitos Aluvionares e Colúvio-eluviais; pelas 

Formações Jandaíra, Açu e Jucurutu; pelas Suítes Intrusiva, Calcialcalina e Poço da Cruz. Além 

dos Granitóides de Quimismo e os Complexos Caicó ortognaisse, Caicó paragnaisse e 

Jaguaretama (CPRM, 2005).  
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Figura 4 - Mapa Geológico de Caraúbas/RN 

 

 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil (2005, p.5). 

 

3.2 Classificação da Pesquisa. 

  

Este trabalho surgiu em meio aos problemas enfrentados em todo o mundo, decorrentes 

da má gestão dos resíduos sólidos urbanos, ao qual se trata de uma pesquisa de natureza 
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aplicada, que se remeteu a investigar a situação dos resíduos sólidos urbanos em Caraúbas/RN, 

através dos gestores e de sua população, trazendo exemplos de alternativas sustentáveis a essa 

realidade. Esse tipo de classificação aplicada, “procura produzir conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 126), 

ou seja, tenta resolver um problema já conhecido, aumentando o conhecimento sobre a temática 

abordada. 

No que diz respeito aos seus objetivos, a pesquisa poder ser considerada como 

descritiva, em que se aprofundou em várias informações científicas e no trabalho de campo 

sobre a temática dos resíduos sólidos, fazendo a descrição desses acontecimentos no município 

estudado, mediante a observação in lócus e análise dos dados. Para Marconi e Lakatos (2003), 

os trabalhos descritivos objetivam detalhar um tipo de fenômeno, com análises empíricas e 

teóricas, contendo de um lado, abordagens quantitativas ou qualitativas, assim como, inúmeras 

informações sobre os participantes. Neles, podem ser empregados também, o uso de entrevistas, 

questionários entre outros meios, para a obtenção das amostras necessárias. 

A metodologia empregada na pesquisa, consiste no método indutivo partindo de um 

ponto específico, no caso alguns moradores da cidade, para chegar a uma conclusão geral. Neste 

caso, levantou-se um problema, que além de nortear o andamento do trabalho, auxiliou a 

responder os objetivos do trabalho. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 86), “Indução é um 

processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente 

constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”.  

Sua fundamentação teórica é composta de dados secundários, com trabalhos acadêmicos 

recentes, dados estatísticos do governo como: ABRELPE, ABNT, PEGIRS/RN, Banco 

Mundial, ONU, FGV, bibliografias de alguns autores como: Adalberto Mohai S. Junior; João 

Tinôco P. Neto; Emílio M. Eingenheer; José D. Lima, Marcos Reigota; Francisco A. Mendonça, 

entre outros. Assim, foram empregados também os métodos quali-quantitativo, na abordagem 

dos dados, obtidos pela aplicação de formulários a alguns moradores e gestores caraubenses, e 

das fontes bibliográficas. 

Por fim, quanto aos procedimentos da pesquisa, estes se caracterizam como um estudo 

bibliográfico e de campo. Para Prodanov e Freitas (2013, p.59) “As fases da pesquisa de campo 

requerem, em primeiro lugar, a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em 

questão. Ela servirá, como primeiro passo, para sabermos em que estado se encontra atualmente 

o problema [...]”. Com isso, se realizou visitas in lócus ao lixão e à cidade, e consulta a 

bibliografias sobre a problemática do lixo caraubense, a fim de descobrir suas condições atuais 

de gestão dos resíduos sólidos urbanos.  
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3.3 Procedimentos metodológicos e técnicos para a coleta dos dados e análises. 

 

 Foram utilizados dados do governo, fontes bibliográficas e informações coletadas na 

pesquisa de campo com os formulários, para obtenção dos objetivos. Assim o presente trabalho 

foi seguido por algumas fases, em que se realizaram as análises e discussões do material 

recolhido no final de cada etapa. 

 Com o diagnóstico do município, levantou-se informações referentes a cidade 

caraubense, contidas em trabalhos acadêmicos, documentos da Prefeitura Municipal e em 

órgãos governamentais como IBGE, PEGIRS/RN e Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente - IDEMA. “O levantamento bibliográfico é um apanhado geral sobre os 

principais documentos e trabalhos a respeito do tema escolhido, abordados anteriormente por 

outros pesquisadores para a obtenção de dados para a pesquisa” (PRODANOV, FREITAS, 

2013, p. 80).  

A partir da abordagem desses materiais, suas informações serviram para o embasamento 

sobre a discussão da temática dos resíduos em Caraúbas e igualmente, ter uma noção do estado 

em que se encontrava o município diante das normas da PNRS/2010. Com isso, o levantamento 

bibliográfico, junto a aplicação de formulários aos gestores, contribuiu para responder o 

primeiro objetivo específico desse trabalho. 

No mês de abril de 2018, foi feito uma visita ao lixão caraubense, onde se verificou e 

registrou por meio de fotografias, as suas condições atuais, como também o conjunto 

habitacional Josenildo Amorim (localizado em frente à RN – 117), que fica nas proximidades 

do lixão. Nessa ordem, o estudo de campo caracteriza-se pela observação empírica de uma 

realidade em um local, ao qual se descreve os fatos presenciados, podendo fazer uso de recursos 

tecnológicos, para o registro de imagens ou coleta de amostras e análises de documentos 

essenciais para o projeto de pesquisa (GIL, 2002). 

Mediante o que foi visto naquele espaço, teve-se a noção, do quanto a cidade caraubense 

necessita de políticas públicas urgentes, voltadas ao meio ambiente, com o intuito de tentar 

minimizar os impactos socioambientais com a poluição no município, provenientes do descarte 

incorreto do lixo naquele local. Então, através da visita ao lixão, das fontes bibliográficas e dos 

resultados dos formulários dos gestores caraubenses, pôde-se completar o segundo objetivo 

específico da pesquisa. 
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O alcance do último objetivo específico, resultou na aplicação de formulários 

semiestruturado sob a aprovação do comitê de ética4 para três gestores, contendo quinze 

perguntas abertas e fechadas, sendo um na Associação Caraubense de Reciclagem, Serviços e 

Educação Ambiental - ACRESEA, e dois na Prefeitura Municipal de Caraúbas (um na 

Secretaria de Meio Ambiente e outro na Secretaria de Obras e Infraestruturas). Nesses 

instrumentos de coleta abordou-se entre as perguntas, as estratégias atuais e futuras, que estão 

sendo adotadas no município caraubense a respeito do gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos e as principais dificuldades enfrentadas por esses agentes. 

Quanto a população, foi elaborado 100 formulários semiestruturados, contendo quinze 

perguntas, com alternativas abertas e fechadas. Segundo Gil (2002, p. 115):  

 

[...] o formulário torna-se uma das mais práticas e eficientes técnicas de coleta de 

dados. Por ser aplicável aos mais diversos, segmentos da população e por possibilitar 

a obtenção de dados facilmente tabuláveis e quantificáveis, o formulário constitui hoje 

a técnica mais adequada nas pesquisas de opinião e de mercado. 

 

 Partindo desse princípio, a vantagem desse instrumento de coleta, possibilitou a sua 

aplicação em um curto espaço de tempo, nos quatro pontos cardeais da cidade de Caraúbas/RN 

(Norte, Sul, Leste e Oeste), aproximadamente nos seguintes bairros: Sebastião Maltez ao Norte, 

Alto da liberdade ao Sul, Leandro Bezerra ao Leste e o Conjunto Nestor Fernandes a Oeste. 

Em razão do município possuir uma zona rural muito extensa, optou-se por trabalhar 

apenas com a população urbana, com homens e mulheres entre 20 a 54 anos, selecionados 

aleatoriamente nas suas residências, correspondendo a 9.671 pessoas, ou seja, 70% dos 

caraubenses que vivem no espaço urbano. Com isso delimitou-se a área de estudo, propiciando 

maior rapidez ao trabalho, ao diminuir o número de formulários e facilitar a interpretação dos 

dados. Nas palavras de Marconi e Lakatos (2003), a delimitação do universo ou população 

facilita na abordagem dos dados, ao classificar os participantes da pesquisa com alguns critérios 

como idade, sexo, dando mais rapidez ao projeto. 

Ao final da coleta dos dados, todos os participantes foram identificados por zonas 

(Norte, Sul, Leste e Oeste). Cada grupo contendo vinte e cinco integrantes por bairros, como 

exemplo: Zona Norte, 25 moradores dos bairros; Zona Sul, 25 moradores dos bairros; Zona 

Leste, 25 moradores dos bairros e Zona Oeste, 25 moradores dos bairros.  

Para a obtenção da quantidade de formulários, foi feito o cálculo amostral, com o 

programa de calculadora online, representada sob a seguinte fórmula (Figura 5). 

 

                                                           
4 Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Número do Parecer: 2.567.261 
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Figura 5 - Fórmula do cálculo amostral 

 

 

 

Fonte: Santos (2011). 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

 

A escolha na fórmula do erro amostral e nível de confiança da pesquisa é opcional. 

Nesse caso, foi estabelecido um erro amostral de 7.5% e um nível de confiança de 90%, que 

serviu para equilibrar a quantidade de formulários necessários para a população, como também 

facilitar a sua distribuição pelos bairros, o que resultou em um total de 100 roteiros. 

Devido a cidade caraubense ser pequena e apresentar em seus bairros problemas 

socioambientais bem semelhantes, os resultados em grande parte, aparecem de forma integra. 

Além disso, durante as fases de execução dos formulários, observou-se o cenário atual da cidade 

através do registro de imagens, para se ter a noção da gestão dos seus resíduos sólidos, como 

ela é feita, se existe lixo acumulado em terrenos baldios, entre outras questões. Dessa maneira, 

pôde-se confrontar as informações dos gestores e da população entrevistada com os fatos 

presenciados e assim dar sugestões de melhorias.  

Em suma, foram processados esses conhecimentos com base nos métodos quali-

quantitativos, através do uso de planilhas que resultaram na formação de gráficos para uma 

melhor interpretação das informações, como também, a descrição dos resultados. Assim, todos 

os dados possibilitaram demonstrar a problemática dos resíduos sólidos em Caraúbas de modo 

a se buscar alternativas sustentáveis em comum acordo com a PNRS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

4.1 Coleta de informações sobre o município: diagnóstico preliminar  

  

 Através da coleta de informações técnicas e trabalhos acadêmicos sobre Caraúbas, foi 

possível identificar vários problemas socioambientais referentes ao descarte incorreto dos 

resíduos sólidos em um lixão a céu aberto, que fica à 1,6 km da entrada da cidade. Observou-

se também as dificuldades enfrentadas pela Associação Caraubense de Reciclagem Serviços e 

Educação Ambiental - ACRESEA desde sua instalação no município caraubense. 

 Como em quase todo município de pequeno porte do Rio Grande do Norte, os 

caraubenses têm enfrentado várias dificuldades com: a falta de planejamento urbano, 

saneamento básico, educação ambiental, gestão correta do lixo entre outras, que agravam o 

cenário urbano caraubense. Conforme Linhares et al. (2015), amostras de água e solo coletadas 

no lixão caraubense e nas margens de reservatórios de água (açudes, córregos e riachos), rurais 

e urbanas, comprovaram a contaminação do solo por resíduos como ferro, zinco e o manganês. 

Quanto as análises das águas, estas apresentaram maiores concentrações de elementos químicos 

na área urbana, comprovando a sua alta salinidade, diante do grande teor de sódio. 

 É percebido acima a falta de planejamento urbano e de cuidados essenciais com o lixo, 

pelos líderes caraubenses, que além de prejudicar os habitantes em seu entorno, traz mal-estar 

a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA com as fumaças, e poluição ao meio 

ambiente. Nas alegações de Filho et al., (2017), a fumaça das constantes queimas de resíduos 

no lixão, junto com a proliferação de insetos nos refeitórios da universidade, tem sido os 

maiores incômodos da instituição, ao aumentar as doenças respiratórias e tornar o ambiente 

menos higiênico.     

 No ano de 2014, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos na cidade de Caraúbas 

foi de 0,65 kg habitantes por dia. Quanto ao número de pessoas atendidas pelos serviços de 

coleta dos resíduos domiciliares no município foi 15.225 famílias (PERS/RN, 2015).  

 De acordo com Costa et al. (2016), estima-se uma elevação do volume de lixo na cidade 

caraubense diante do número de pessoas que migraram para o município a fim de estudar e 

trabalhar na UFERSA. Para piorar, não há um local devido para despejar os resíduos urbanos e 

a coleta seletiva é restrita apenas a algumas famílias. Para Linhares et al., (2016) os problemas 

ambientais em Caraúbas evoluíram tanto pelo considerado percentual de pessoas atraídas pela 

universidade, aumentando os seus resíduos, como pela falta de educação ambiental dos 

habitantes, saneamento básico e planejamento urbano.  
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 Com base nas ideias acima, a cidade de Caraúbas tem apresentado um quadro 

socioambiental preocupante, em que de um lado é visto a falta de serviços básicos e aumento 

do lixo, sobretudo após a chegada da UFERSA, e de outro, a fraca atuação de programas 

ambientais, principalmente para educar a população. Logo, percebe-se a urgência de ações dos 

gestores caraubenses, no tratamento dessas questões, de modo a ampliar a reciclagem e a 

consciência ambiental no município, e assim poder reduzir o seu grande percentual de resíduos 

em padrões sustentáveis. 

 No ano de 2010, surge em Caraúbas a ACRESEA conforme a Lei n° 9.400/2010 

(ACRESEA, 2010). Tal entidade tem ajudado a prefeitura na limpeza urbana, separando os 

materiais passíveis de serem reciclados, encaminhando-os para o processo de reciclagem. A 

associação também tem desenvolvido trabalhos de triagem e coleta de materiais recicláveis, 

além dos seus benefícios com a reciclagem (reduzindo a quantidade de resíduos no lixão), a 

geração de empregos, com possibilidades benéficas ao quadro econômico e ambiental da 

cidade. Mas, ainda há a necessidade de maior participação da população, comerciantes, Estado 

e município, para fortalecer as bases dos programas de coleta seletiva no município.    

 Segundo Costa. et al. (2016), a gestão dos resíduos sólidos em Caraúbas não está 

respondendo às definições da PNRS, principalmente no que diz respeito a criação de um plano 

de gestão integrada dos resíduos sólidos municipal, com incentivo às cooperativas, associações 

de catadores, entre outras. 

 

Apesar da existência de um programa de coleta seletiva no município a mais de 6 

anos, essa ação atende apenas uma pequena parcela dos domicílios (2,25% dos 

domicílios do município) e encontra-se em estado de estagnação. Esse fato ocorre 

devido a ineficiência do programa e a ausência de apoio da administração pública. 

(COSTA et al., 2016, p.6.). 

 

 Percebe-se que entre os motivos que leva a deficiência e estacionamento dos programas 

ambientais nesta cidade, está relacionado a ausência de amparo da administração pública a essas 

entidades (ACRESEA e demais segmentos), mostrando que essa realidade pode estar presente 

também, em outros municípios potiguares pequenos. O autor esclarece que, a coleta seletiva na 

cidade caraubense é reconhecida pelos comerciantes e moradores com grande importância, 

porém ainda há pouca participação destes, devido à falta de conhecimento sobre esses 

programas. Também, quase 90% das pessoas, conhecem o trabalho desenvolvido pela 

ACRESEA com a reciclagem, no entanto, menos de 30% contribuem para essas atividades, 

entregando os resíduos a associação e a outros catadores (COSTA et al., 2016).  

 Mesmo o município e a ACRESEA fazendo um trabalho de limpeza urbana eficiente, a 

coleta seletiva não tem evoluído, apesar da população conhecer o programa. Nota-se que será 
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preciso investimentos da administração pública municipal nos projetos de reciclagem como 

também nessa importante associação para que se reduza o número de materiais levados para o 

lixão.  

 Além desses problemas, a falta de saneamento básico e de conscientização da 

população, junto a ruas sem asfalto e atividades no setor civil, são fatores identificados por 

Linhares et al., (2016), como os que mais promovem impactos ambientais na cidade de 

Caraúbas. O autor mostra que em vários bairros da cidade foram constatados diversos pontos 

de degradação ambiental de caráter negativo e ordem direta.   

  Com relação a tudo que foi discutido, através da coleta de informações sobre o 

município de Caraúbas, pôde-se perceber que os transtornos socioambientais na cidade, por 

causa do lixo, da falta de consciência ambiental entre outros motivos, têm se elevado 

rapidamente, precisando de soluções imediatas. 

 Em tal caso, de um lado, o município não dispõe de aterro sanitário, muito menos de 

saneamento básico, para tratar dos seus resíduos, e nisso os solos, a água e o ar, são 

comprometidos pela poluição. A outra razão se atribui o aumento considerado da população 

juntamente com a falta de consciência ambiental, responsáveis pela elevação do consumo de 

mercadorias que vão se transformar em lixo. Esta situação tem feito com que Caraúbas não se 

enquadre nas metas da PNRS, o que pode trazer sérios prejuízos ao meio ambiente, assim como 

sanções penais aos seus gestores. Com isso, é fundamental que seus líderes promovam meios 

sustentáveis, fortalecendo os projetos da ACRESEA, com mais reciclagem e parceria em 

consórcios regionais, que garantam a reversão desses problemas pondo um fim nas atividades 

do lixão. 

 Assim, percebe-se a carência de mais incentivos na gestão do lixo e na educação 

ambiental do município estudado, sobretudo, para reforçar os programas de reciclagem e coleta 

seletiva, através dos gestores municipais que poderiam reduzir as complicações vindas do 

despejo incorreto do lixo. 

 Em suma, todas as informações debatidas mostram que a realidade municipal 

caraubense, em relação ao manejo dos seus resíduos sólidos, é preocupante, sendo motivo de 

atenção. Pois os prazos da PNRS já estão se encerrando e a presente cidade ainda se encontra 

distante do que foi especificado nesta lei, sendo assim necessário, ações rápidas e viáveis para 

tentar conter os avanços do lixo e seus frutos negativos para a população e o meio.  

 

4.2 A realidade atual do lixão caraubense 

 



77 
 

 Na visita ao lixão caraubense, ocorrida no mês de abril de 2018, constataram-se várias 

evidências com registro fotográfico, que as práticas de destinação dos resíduos sólidos ainda 

acontecem neste lugar. Segundo moradores do conjunto Josenildo Amorim, o lixo passou a ser 

posto em um ponto mais afastado de suas residências, aproximadamente 1 km mata a dentro. 

Eles alegaram que o mau cheiro, as fumaças e insetos como bicudo e moscas, eram constantes 

em seus lares, causando desconforto.  

 A figura 6, mostra o posicionamento do Lixão, que fica a cerca de 1,6 km da entra da 

cidade, as margens da RN-117, que liga os municípios de Caraúbas e Governador Dix-sept 

Rosado, também é possível ver a UFERSA, nas proximidades desse local e as principais linhas 

de drenagem. As coordenadas geográficas da área de disposição final dos resíduos segundo o 

PIRS (2015), são: 05° 46' 00,53'' Latitude Sul e 037° 33' 41,46'' Longitude Oeste, a uma altitude 

de 162m em relação ao nível do mar. 

 

Figura 6 – Observação da área de estudo  

 

Fonte: Google Earth (2018).     

  

 Verificou-se por meio de imagens, além do descarte inadequado dos resíduos, a presença 

de catadores (Figuras 7 - A, B), animais e insetos (Figura 7 – C, D). Essas pessoas desenvolvem 

suas atividades em condições insalubres, com quase nenhum uso de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), como luvas, óculos, botas, sujeitas a adquirirem doenças e lesões com 

acidentes no trabalho. Costa et al., (2016), descreve que na ACRESEA, foi constatado a falta 

de acessórios de segurança como luvas, botas, máscaras, botas e uniformes, indispensáveis ao 

trabalho dos catadores. Para Eigenheer (2009), os catadores de lixo têm um papel importante 
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sobre a limpeza urbana, tanto no Brasil quanto no mundo, desempenhando suas atividades há 

séculos nas cidades, através da coleta de materiais descartados, que podem ser reaproveitados.  

 

Figura 7 - Imagens do lixão. 

 

Fonte: autor (2018).     

 

 Bem semelhante as condições acima, encontra-se a cidade de Mossoró/RN, em que 

catadores entrevistados de uma associação de recicláveis, alegaram a falta de reconhecimento 

de seus trabalhos, principalmente pela falta de EPIs e por não receberem um salário compatível 

aos dos garis do município (GAUDÊNCIO et al. 2015). Já em Caicó/RN, catadores realizam 

seus trabalhos no lixão municipal em condições inadequadas, exposto ao calor do sol, a falta de 

higiene e a um ar bastante poluído (MEDEIROS, 2012). Com isso, torna-se indispensável um 

olhar atento dos governos e cooperativas a essas famílias, para que estas possam garantir 

dignamente o seu sustento de maneira sustentável dentro da legislação trabalhista. 

 Outro fato que chamou atenção no lixão, foi este ficar em um ponto elevado (Figura 8 

– A), o que possibilita o escoamento das águas pelas chuvas, contaminadas com o chorume do 

lixo vistos na figura 8 - B. Esses líquidos poluídos, chegam até os córregos dos açudes e rios 

próximos da cidade (Figura 8 – C), não se verificando nenhuma espécie de tratamento do 

chorume. Esta área de despejo de resíduos, além de contaminar os recursos hídricos ao seu 

redor, pode alcançar áreas mais distantes devido ao município estar inserido na Bacia 

Hidrográfica Apodi/Mossoró e pela facilidade de infiltração das águas no seu solo arenoso. 

A B 
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Assim, a deposição de lixo neste lugar encontra-se em contradição com as definições do 

capítulo V do código de meio ambiente caraubense, que estabelece a preservação dos 

mananciais e a busca por estratégias para ocupação das áreas de drenagens próximo as bacias 

hidrográficas do município (CARAÚBAS, 2004). 

 

Figura 8 - Drenagem de águas da área de estudo. 

   

 

Fonte: autor (2018). 

 

 Já no capítulo VIII do presente código referente a poluição do solo, mostra no Art. 11 

que o despejo de resíduos poluentes no solo, deve ser de forma adequada com aprovação dos 

órgãos ambientais. Além disso, no primeiro parágrafo deste artigo, reforça que quando for 

solicitado a construção de aterro sanitário para comportar os resíduos, deverão se buscar meios 

que garantam a proteção das águas subterrâneas e superficiais do município (CARAÚBAS, 

2004). Esta situação encontra-se incompatível com a realidade atual, pois não há algo que 

impeça a contaminação do terreno e dos recursos hídricos próximos ao lixão, muito menos 

existe um aterro sanitário nesse espaço. 

 Quanto as entradas de acesso do lixão caraubense, estas não são compostas por guaridas 

ou controle de acesso de pessoas e animais (Figura 9 - A), e por não existir um tipo de cobertura 

adequada do lixo, este apresenta um forte mau cheiro, que acaba atraindo moscas e outros 

animais para o presente ambiente, principalmente pelo fato de carcaças de animais serem 

despejadas lá com frequência (Figura 9 - B).  

A 
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Vale lembrar que muitos recipientes tóxicos como inseticidas, produtos de limpeza, e 

componentes eletrônico, foram encontrados com facilidade no terreno, de modo que suas 

substâncias podem ser levadas pelas águas das chuvas, acarretando sérios prejuízos à população 

com a poluição das águas, solos e ar (Figuras 9 – C, D). Além disso, vários objetos passíveis de 

reciclagem como papelões, plásticos, materiais orgânicos (restos de comida e podas de árvores), 

são destruídos pela ação do fogo, quando poderiam estar sendo aproveitados para produzir 

adubos e gerar mais renda com a reintrodução dessa matéria no ciclo de reciclagem (Figuras 9 

- E, F). 

 

Figura 9 - Materiais encontrados no lixão. 

 

 

Fonte: autor (2018).        

                         

Fica claro a necessidade de medidas importantes para gestão desses resíduos no 

município estudado, que garantam a diminuição dos seus impactos ambientais e possam trazer 

renda aos cidadãos caraubenses, dentre os meios propícios, se destacam a coleta seletiva e os 

aterros sanitários. Essas ideias podem ser contempladas por Portella e Ribeiro (2014, p. 122):  

 

C 
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O sistema de aterro sanitário precisa ser associado à coleta seletiva de lixo para 

reciclagem, o que permite que sua vida útil seja dilatada, além do aspecto altamente 

positivo de se implantar uma Educação Ambiental, desenvolvendo coletivamente uma 

consciência ecológica, resultando na maior participação da comunidade na defesa e 

preservação do meio ambiente. 

 

 Como exemplo das medidas acima, pode-se comparar a cidade de Natal/RN que já conta 

com um aterro sanitário para o descarte dos seus resíduos. Porém, é fundamental a participação 

de todos na gestão do lixo, com a ações de reciclagem, associações de catadores, evitando 

possíveis complicações ambientais (MARCIEL, CASTRO, 2015). 

 Na figura 10 – A, é observado a proximidade do lixão com a UFERSA, esta afetada 

constantemente pela fumaça da queima de materiais no lixão, em seguida, o contraste entre a 

poluição e o meio ambiente, como uma espécie de sinal da natureza “pedindo socorro” (Figura 

10 – B). Baseado em Filho et al., (2017), a proximidade do lixão com a universidade, tem 

trazido muito transtornos para todas as pessoas que convivem nesse espaço, necessitando de 

ações do poder público municipal para encerrar a seguinte área de despejo. Ademais, diversas 

unidades de destino final de resíduos sólidos foram acompanhadas pelo IDEMA, que autuou 

vários municípios potiguares por destinarem os resíduos sólidos em lixões, entre eles a cidade 

de Caraúbas e Apodi localizadas no Alto Oeste Potiguar (PERS/RN, 2015).  

 

Figura 10 - UFERSA vista do lixão. 

 

Fonte: Prof. Dr. Ramiro (2018). 

 

 Por incrível que pareça, apesar da criação da PNRS em 2010, o despejo inadequado de 

lixo no meio ambiente, continua sendo uma prática executada por muitas cidades brasileiras, o 

que tem provocado a formação de lixões, trazendo sérias consequências para a população e o 

meio natural (PIRS, 2016). As cidades de Angicos/RN e Caicó/RN são exemplos disso, porque, 

ambas contam com áreas de lixões em seus territórios, que provocam a contaminação do meio 

ambiente e problemas sociais com famílias de catadores de recicláveis (MEDEIROS, 2012).  
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 Nessa ambiência, percebe-se que no período atual, os problemas socioambientais em 

Caraúbas/RN, decorrentes do lixão continuam a persistir, pois este local é inapropriado para o 

destino final dos resíduos, e têm trazido muitos transtornos, tanto para a população e a 

UFERSA, como para o meio ambiente, com a contaminação das águas e solos e ar ali presentes. 

 Com isso, conforme o projeto de Lei n° 2.289/2015 art. 54, a cidade de Caraúbas tem 

até 2021 para dar um destino final correto aos seus resíduos sólidos, sujeito a penalidades, caso 

descumpra os prazos definidos. E para piorar, a cidade tem se afastado da sustentabilidade, ao 

desperdiçar materiais que poderiam estar de volta nas produções industriais, o que ajudaria a 

diminuir o uso de recursos naturais, e trazer mais rentabilidade para as famílias de catadores. 

 Então, os gestores caraubenses, a sociedade e demais seguimentos, devem tomar 

iniciativas o quanto antes voltadas à essa questão, de mareia a tentar buscar soluções mais 

plausíveis, pois até o devido momento, o município não se enquadra no que rege a PNRS/2010, 

e o tempo está se esgotando. Enfim, é necessário mais empenho das autoridades nos programas 

de reciclagem e nas parcerias com consórcios, em vista de seus custos baixos, para que 

Caraúbas, possa reduzir ao máximo o seu lixo urbano, até que se tenha condições de utilizar 

outros meios mais viáveis. 

 

4.3 Aplicação de formulários aos gestores caraubenses.  

 

 A aplicação dos formulários aos gestores caraubenses aconteceu nos meses de maio e 

junho de 2018, com o propósito de entender a situação atual do município caraubense em 

relação a gestão dos seus resíduos sólidos. Participaram o Secretário de obras e infraestrutura e 

o Coordenador de meio ambiente (ambos da Prefeitura Municipal de Caraúbas) e o Presidente 

da ACRESEA. Estes representantes, foram recrutados em seus ambientes de trabalho, com hora 

e local agendados pessoalmente e por telefone, tudo em comum acordo entre participantes e 

pesquisador. 

 Segundo o Secretário de obras, a coleta dos resíduos sólidos, no período atual, atende 

todo o município de Caraúbas/RN, de modo que nas comunidades rurais é realizada a cada 

quinze dias e na zona urbana, os carros coletores passam duas vezes por semana em cada bairro. 

O processo de seleção dos agentes responsáveis pela limpeza municipal se dá por meio de 

empresa contratada, escolhidas através de licitação pública. Ao todo, trabalham trinta e duas 

pessoas com auxílio de cinco caminhões caçambas e um caminhão aberto na limpeza das ruas. 

É determinado um dia para retirar a metralha (restos de construções civis) e outro dia para 

recolher os galhos das árvores.  
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 Nas figuras 11 – A, B, C e D, observa-se o trabalho de coleta do lixo nas ruas de 

Caraúbas até o destino final no lixão municipal, realizado através do uso de carro de mão e um 

caminhão modelo caçamba. Não foi constatado carros modernos, com mecanismo de guincho 

para coletar os resíduos, assim essas pessoas podem ficar expostas a doenças e a acidentes de 

trabalho ao desenvolverem suas atividades em cima desses veículos. Mesmo com essas 

dificuldades, durante as fazes da pesquisa de campo, constatou-se a presença frequente da 

equipe de limpeza pública pelos bairros do município, assim como um número bem considerado 

de ruas limpas (Figuras 11 – A, B e C).   

 

Figura 11 - Coleta de lixo em Caraúbas/RN 

 

Fonte: autor (2018). 

  

 Apesar dos esforços do poder público para manter a cidade limpa, o destino final dos 

resíduos caraubenses ainda continua sendo o lixão, ao qual parte da matéria é recolhida por 

catadores autônomos e da própria ACRESEA. O Secretário relatou que Caraúbas, não dispõe 

de um plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, mas a gestão municipal está em 

observância dos prazos da PNRS/2010, e tem se juntado a outros municípios na formação de 

consórcios regionais, que se encontra em tramitação para ser aprovado e assim, dar um destino 
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adequado aos seus resíduos. Neste caso, pode ser dispensado a elaboração do plano de gestão 

baseado no Título III, Capítulo II, Seção IV, Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

 

§ 9° Nos termos do regulamento, o município que optar por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano 

intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste 

artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. (BRASIL, 2012, p. 24). 

 

 No presente momento, o Secretário, avaliou a gestão dos resíduos sólidos urbanos em 

Caraúbas/RN, como “péssima”. O gestor enfatizou que, mesmo com a limpeza eficiente das 

ruas, a participação municipal em reuniões ambientais e a busca por parcerias com empresas e 

consórcios municipais, na cidade, não existe um local apropriado para encaminhar os seus 

resíduos, que assim passam a se acumular no lixão. No entanto dados do PIRS (2015), mostram 

que os materiais da saúde têm apresentado uma destinação correta, sendo recolhidos e 

incinerados no município de São Gonçalo do Amarante/RN.  

 Já os resíduos líquidos hospitalares pertencentes a Ultrassom e Raio X nos municípios 

de Caraúbas e Apodi, são armazenados e descartados sem os devidos cuidados, situação está 

preocupante, pois não há saneamento básico nessas localidades, podendo comprometer os 

recursos naturais (LINHARES et al., 2018). Em todo caso, Pozzetti e Monteverde (2017), 

definem que os resíduos hospitalares são gerados por restos humanos, de sangue, de seringas, 

medicamentos e outros materiais utilizados na saúde, que são capazes de impactar o meio 

ambiente e a saúde das pessoas, quando não tratados corretamente. 

  Baseado em Marciel e Castro (2015), estes problemas com os resíduos aparecem em 

muitas cidades brasileiras, um exemplo é a área urbana do Bairro Pitimbu em Natal/RN, 

bastante poluída com a presença de lixões a céu aberto, devido a falhas na gestão do lixo e a 

falta de conscientização dos moradores. Para Lima (2001), os agentes responsáveis pela limpeza 

pública, devem elaborar projetos direcionados ao quadro de seus problemas urbanos, através de 

pessoas qualificadas, planejamento estratégico com o destino do lixo, programas que 

incentivem a participação da população, entre outros meios, que possam gerar um banco de 

dados preciso sobre as suas dificuldades urbanas, na tentativa de amenizá-las.  

 Conforme o Secretário, as maiores dificuldades enfrentadas pela cidade caraubense na 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, são os poucos recursos financeiros e a falta de educação 

ambiental das pessoas. A autoridade explicou que alguns moradores não têm contribuído com 

o serviço de limpeza urbana, pois logo após os carros de coleta passarem, pessoas colocam o 

lixo nas ruas, como se fosse de propósito, e isso acaba repercutindo nas redes sociais. Existe 
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também o roubo de coletoras, mais de duzentas delas foram espalhadas pelas ruas e muitas estão 

a sumir. Quanto aos recursos financeiros, se o município disponibilizasse de mais recursos, a 

prefeitura poderia contratar mais homens para trabalhar na limpeza pública. 

 Essas informações acima, puderam ser constatadas em alguns pontos da cidade em que 

se observou a presença de lixeiras vazias com os resíduos jogados em volta delas ou em terreno 

baldio (Figuras 12 – A, B), juntamente com esgoto doméstico pelas ruas na Zona Norte da área 

urbana (Figuras 12 – B, C). 

 

Figura 12 – lixo fora das coletoras 

 

Fonte: autor (2018). 

 

 Semelhante a esta realidade encontra-se a cidade de Mossoró/RN, em que foi constatado 

problemas de consciência ambiental por parte de alguns habitantes. Mesmo com o serviço de 

coleta de resíduos atendendo a todos os bairros da cidade, muitos materiais ainda são 

desperdiçados pelos moradores em locais indevidos, sobretudo por não existir uma fiscalização 

mais rígida que iniba essas atitudes (BARROS, SOUZA, 2017). Nesse caso, para que a 

educação ambiental prevaleça, Rodrigues (1998), enfatiza que, é importante analisar os modos 

de produção e consumo na sociedade, desenvolvendo programas de coleta seletiva como forma 

de solução e compreensão da problemática do lixo. Vale lembrar que a inserção da coleta 
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seletiva e pontos de entrega voluntária, servirá para entender o grau de consciência das pessoas, 

além de proporcionar também menor demanda pelos recursos naturais. 

 Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, o município de Caraúbas conta com a 

participação importante da ACRESEA para minimizar as quantidades de resíduos e tentar 

sensibilizar os caraubenses, desenvolvendo seus projetos de educação ambiental, através da 

coleta seletiva, palestras nas escolas entre outras ações no município. Entretanto, a instituição 

sofre com questões de poucos recursos financeiros importantes para o seu funcionamento.  

 A gestão municipal avaliou a atuação da ACRESEA em Caraúbas de forma 

“excelente”, reforçando que a instituição tanto auxilia o município a reduzir o seu volume de 

resíduos que são destinados ao lixão, como, gera renda e desenvolve vários projetos ambientais 

que ajudam a conscientizar os caraubenses. 

 Segundo o Presidente da ACRESEA, na associação trabalham ao todo 18 pessoas, dos 

quais 8 ficam em sua sede, realizando a triagem e a compactação dos materiais, e o restante vai 

para o lixão e outros vão para as casas registradas no programa de reciclagem. Os principais 

produtos coletados são os plásticos, alumínios, papeis, vidros, aços e borrachas, que são 

prensados e encaminhados para a indústrias de recicláveis de Fortaleza/CE e para fábricas de 

celulose na Paraíba. O gestor também contou que, de forma geral, os moradores caraubenses 

cadastrados na associação, tem contribuído para a eficiência do programa de reciclagem. As 

famílias demonstram interesse em participar e ajudar o crescimento dos projetos da associação, 

porém, a questão da logística têm sido um dos grandes problemas. 

  O Presidente detalhou as fases da coleta dos materiais recicláveis na ACRESEA, ao 

qual funciona através da participação de comerciantes, famílias cadastradas e pessoas que 

voluntariamente trazem seus resíduos para a associação. O programa de reciclagem no início 

atendia a cidade e comunidades rurais, mas devido a questões financeiras, o trabalho acabou 

restrito a área urbana, sem condições de expansão da coleta porta em porta. Mais de 90% dos 

materiais recicláveis processados na instituição são trazidos do lixão, neste local, é recolhido 

uma parte muito pequena (cerca de 7%) de recicláveis, a grande maioria se desperdiçada pela 

ação do fogo, desgaste natural e contaminação, reforçou a autoridade.  

 As principais dificuldades enfrentadas pela ACRESEA no município, destacadas pelo 

gestor, foram decorrentes da falta de condições, transporte, suporte e logística, poucos 

equipamentos de proteção para os trabalhadores. Outro problema destacado foi quanto a venda 

dos materiais prensados, já que estes ainda são repassados a atravessadores cujo o destino final 

são os estados do Ceará e a Paraíba. O representante concluiu ser necessário mais empenho dos 
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governos locais com as questões ambientais, já que outras instituições como o Banco do Brasil, 

têm se mostrado importante nesta luta, decidindo ajudar os projetos da associação. 

 Para Rodrigues (1998), a reciclagem do lixo, apesar de sua propagação desde a metade 

século XX, apenas ganhou proporções industriais após os anos de 1960, no entanto, esses 

resíduos infelizmente têm seu valor de custo estabelecido por quem os compra e não pelo 

mercado vendedor. É bom que se analise com mais eficácia o processo de produção das 

indústrias de recicláveis como meta de descobrir se nesses estabelecimentos industriais estão a 

obter êxito.  

 Tais afirmações foram comprovadas na visita a ACRESEA, na qual se verificou tanto 

os projetos da associação (Figuras – A, B), quanto os problemas com a falta de itens de 

segurança indispensáveis aos trabalhadores como: óculos, luvas, capacete e cinto de segurança 

para as atividades em altura no carregamento de carga (Figuras 13 – C, D). Além disso, a 

infraestrutura do local também é precária, não existe um piso de concreto, muito menos uma 

cobertura adequada do ambiente de trabalho, e por este ser pequeno, muitos materiais ficam 

espalhados e amontoados desordenadamente podendo causar acidentes (Figuras 13 -  E, F). 

 

Figura 13 – Imagens da ACRESEA 

 
Fonte: autor (2018). 
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 Outras instituições potiguares apresentaram as mesmas condições operacionais da 

ACRESEA, observada nos estudos realizados em cooperativas de catadores de recicláveis no 

município de Natal/RN, ao qual apontou que estas têm sofrido com problemas estruturais, 

administrativos e de comercialização dos seus produtos (BISPO, 2013). Portanto, constata-se 

que apesar do trabalho essencial desenvolvido por estas entidades, muitas delas tem apresentado 

condições estruturais inadequadas, necessitando de incentivos financeiros e mais participação 

da sociedade para o alcance de resultados mais satisfatórios.  

 O Presidente também avaliou a gestão dos resíduos caraubenses como “péssima”, 

porque mesmo com o constante trabalho de remoção do lixo na cidade, a coleta seletiva por 

outro lado, é bastante fraca, necessitando de um destino final adequado para os resíduos. A 

autoridade enfatizou ser preciso mais ações dos gestores municipais voltadas ao meio ambiente, 

principalmente com a coleta seletiva, que auxiliará na diminuição do volume de lixo, com 

possibilidades de mais renda para as famílias e melhores benefícios naturais. Ou seja, o 

município deve entender que está perdendo a chance de transformar os resíduos acumulados no 

lixão, em matéria prima para as indústrias e com isso reverter os seus danos ambientais. 

 Malinauskaite, et al. (2017, tradução nossa), revelam que os resíduos em grande parte 

são vistos como um incômodo e não como um recurso, sendo fundamental a adoção de uma 

economia circular, através do uso de fábricas transformadoras de lixo em energia, contando 

com a parceria de ministérios e empenho político de forma holística. Baseado em Gaudêncio et 

al. (2015), o manejo correto dos resíduos sólidos possibilita benefícios à todos, através de 

recursos como a educação, incentivo à reciclagem e programas de coleta seletiva, que 

conscientizem os cidadãos sobre os problemas ambientais. No entanto, informações da 

ABRELPE (2015, p. 78), demonstram que “[...] ainda são necessários grandes investimentos 

para se atingir a universalização da destinação adequada dos resíduos sólidos no Brasil, nos 

próximos anos. Considerando que essa adequação deve ser atingida até 2031 [...]”. Dessa forma 

é entendido que os governantes brasileiros precisarão prover meios que revertam essa situação 

o quanto antes, inclusive no município estudado, visto as quantidades de resíduos produzidas.  

 Dados do PIRS (2015), indicam que Caraúbas/RN gera 14,18 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por dia. Isso representa 425.400 mil quilos ao mês e mais de 5 milhões de 

toneladas ao ano. Já na ACRESEA, o presidente contou que a instituição processa entorno de 

30 toneladas de lixo ao mês, que rendem cerca de 12 mil reais, com a venda desses materiais. 

Analisando os dados acima, dá para concluir que, se fossem aproveitados 90% dos resíduos do 

lixão, em 30 dias daria para faturar mais de 153 mil reais, ou seja, a cidade perde por não 

reciclar, mais de 1,8 milhões de reais ao ano. Com isso, poderia ser resolvido tanto a questão 
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do despejo inadequado dos resíduos sólidos, como também, o aumento de renda no município, 

que passaria a ser referência na questão de sustentabilidade.    

 Em relação a questão ambiental no município, o Coordenador de meio ambiente, relatou 

que as autoridades competentes têm buscado parceria para trabalhar os projetos direcionados 

ao meio ambiente em Caraúbas através de algumas entidades. São elas a ACRESEA, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN de Apodi/RN, a 

Associação do Comércio Agropecuário do Semiárido - ACASA, IFRN de Ipanguaçu/RN. 

Contam também com a empresa MICRO FACIL (Rede loja com materiais eletrônicos, fazem 

uso da logística reversa, tendo um segmento para receber pilhas e baterias e dar um destino final 

adequado a esses produtos), e o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - 

INPEV em Baraúnas/RN. 

  Para o Coordenador, tanto a população, como algumas empresas e o serviço público 

municipal, são os maiores responsáveis pelos problemas socioambientais na cidade caraubense. 

Porque além de parte da população não ser consciente com a temática ambiental, postos de 

lavagem de veículos automotores, não destinam em lugar apropriado, as águas contaminadas 

de suas atividades (óleos, produtos químicos de limpeza), que descem nos canais de esgotos e 

podem contaminar as fontes de água e solos do município. Quanto ao serviço público, este ainda 

continua com o lixão ativo, que recebe resíduos da cidade com prejuízos para o meio ambiente.  

 Segundo Linhares et al., (2016), com a ausência de saneamento básico, tanto a sociedade 

como a natureza, sofrem as consequências indesejadas pela contaminação das fontes de águas. 

Na cidade de Caraúbas não é diferente, a degradação ambiental da área urbana está em sua 

maior parte, relacionada a falta de saneamento, geração de resíduos da construção civil, falta 

de planejamento, gestão e consciência ambiental da população.  

 Fora isso, além da falta de investimentos para desempenhar os programas ambientais, 

existe a questão da própria população que não vem fazendo sua parte, situação esta que tem 

chamado a atenção dos gestores. Conforme o Coordenador, as maiores dificuldades que os 

caraubenses enfrentam na gestão de políticas voltadas ao meio ambiente, estão relacionadas aos 

poucos recursos financeiros e a falta de educação ambiental de algumas pessoas. A cidade 

carece de investimentos para criar novos programas ambientais e continuar os que já existem, 

e nisso é importante que os moradores sejam mais atuantes e cobrem dos gestores medidas que 

solucionem os problemas socioambientais do município.  

 O gestor também deixou claro que, no momento atual, Caraúbas/RN não possui 

conselho municipal de meio ambiente, mas está em processo de adequação, assim poderá 

receber mais recursos federais e desenvolver os seus projetos ambientais. Porém, pouco tempo 
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depois, aconteceu no dia 07 de junho de 2018, o 1° Fórum para a elaboração do Plano de Gestão 

Ambiental de Caraúbas, que contou com a presença de várias autoridades do IDEMA, da 

ACRESEA, Prefeitura Municipal e do Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios – 

NAGAM (FITTIPALDI, 2018). Este evento foi muito importante para o cenário ambiental 

caraubense, ao qual os gestores e demais membros da sociedade, puderam levantar as 

potencialidades e os problemas existentes do município para criação do plano.  

 O Coordenador, avaliou em parte como “boa”, a questão da educação ambiental em 

Caraúbas/RN, porque de um lado, as lideranças têm se empenhado em promover parcerias com 

empresas e buscado implantar projetos de educação ambiental para o município. Porém, a 

população de forma geral não tem contribuído para os trabalhos de educação ambiental. Nesse 

caso, a autoridade explicou que é fundamental que os moradores caraubenses e os outros 

seguimentos da sociedade, sejam mais participativos nos programas ambientais. Com base em 

Dias (2002), as ações de desenvolvimento sustentável, educação ambiental, reciclagem entre 

outras, possibilitam melhor administração dos recursos naturais oferecendo inúmeras vantagens 

ao meio ambiente principalmente, ao reduzir a procura por matérias-primas e o volume de lixo. 

Apesar dessas adversidades ambientais, o gestor reforçou que as escolas caraubenses têm 

desempenhado bons trabalhos, a partir dos quais as crianças passam a lembrar os seus pais dos 

cuidados com a natureza, assim como o Projeto Semear, neste, várias pessoas procuraram 

mudas de árvores na secretaria, para o plantio em suas residências e no campo.  

 Sobre as ações atuais e futuras que estão sendo realizadas a respeito do gerenciamento 

dos resíduos sólios urbanos em Caraúbas. O Secretário de Obras afirmou que a gestão municipal 

está doando à ACRESEA uma área de terra, em que ela possa desenvolver seus trabalhos com 

mais renda e menos redução de lixo da cidade. Quanto às ações futuras, o gestor explicou que 

a prefeitura de Caraúbas, tem buscado apoio de firmas para auxiliar na questão do lixo, em que 

a empresa GRUPO BARUC, com sede em Natal/RN, já se prontificou a implantar na cidade 

uma usina para triagem dos materiais recicláveis, que é aguardado com expectativa positiva. 

 Quanto aos projetos atuais e futuros desenvolvidos pela ACRESEA em Caraúbas, o 

Presidente da associação falou que a entidade tem promovido ações sociais com entrega de 

cestas básicas a mais de 160 lares, desenvolve palestras sobre a temática ambiental em escolas. 

A instituição também faz outras atividades como vassouras, papeis, artesanatos, sabão 

ecológico, ambos com matérias recicláveis. Já os projetos futuros são o de PATRULHEIRO 

AMBIENTAL MIRIM, com objetivo de treinar crianças para atuarem no meio ambiente. E a 

criação de um COMPLEXO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CARAÚBAS, 
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com meta de reduzir ao máximo o número de resíduos do município de forma sustentável, 

através da separação dos materiais recicláveis, que possibilitará mais emprego a várias famílias. 

 Já os projetos de meio ambiente atuais e futuros que envolvem os resíduos sólidos em 

Caraúbas informados pelo Coordenador de meio ambiente, foi percebido um número elevado 

de ações dessa ordem listadas abaixo:  

Projeto Papa pilha: conta com apoio da empresa Micro Fácil, em que se recolheram mais de 5 

mil pilhas e baterias que iam para no meio ambiente. 

RI - Recolhimento Itinerante: programa responsável por recolher as embalagens dos 

agrotóxicos utilizados nas lavouras, garantindo selo verde para os participantes. 

Projeto Misu:  conta com um container para o recebimento de pneus velhos. 

Projeto Coleta Seletiva: que faz parte do projeto “Eu amo Caraúbas por isso cuido” com auxílio 

na reciclagem e personalização de lixeiras do município, para despertar a consciência ambiental 

na população. 

Projeto Semear: com apoio de escolas municipais, ao qual foram plantadas mais de 350 mudas 

de árvores nativas da região. 

 O coordenador destacou três projetos futuros para o município, são eles: implantar um 

aplicativo de telefone o “I coleta”, a partir do qual a população pode juntar seus materiais 

recicláveis e comunicar os gestores para que sejam recolhidos. Elaboração do plano de gestão 

ambiental do município e por fim, recuperação da área do lixão caraubense, na qual os resíduos 

serão encaminhados para um consórcio e unidades de transbordo, contando com a ajuda do 

GRUPO BARUC e da ACRESEA. O gestor conclui enfatizando que os programas voltados aos 

resíduos sólidos no município têm se mostrado positivos, no entanto, a participação da 

população ainda é baixa, o que necessita de mais trabalhos direcionados a consciência 

ambiental. 

 Diante das leituras acima, percebe-se que os gestores da Prefeitura de Caraúbas e da 

ACRESEA, têm sofrido dificuldade com o gerenciamento do lixo, podendo acarretar em sérios 

prejuízos para todo o município e faça com que a cidade se distancie mais ainda da 

sustentabilidade e das diretrizes da Política Nacional. Tal situação pode ser atribuída em 

primeiro lugar, à falta de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos pelas 

autoridades municipais, em seguida, a fraca atuação de grande parcela da população nas 

questões ambientais. O que têm sido um ponto negativo, pois tanto a ACRESEA como a 

Prefeitura, não podem resolver a questão do lixo sozinhas.  

 Vale destacar os vários projetos ambientais desenvolvidos na cidade por essas 

instituições caraubenses, porém ainda é preciso mais empenho para que os moradores tomem 
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conhecimento e participem. Já que não adianta responsabilizá-los, quando não existe um 

sistema totalmente eficiente de coleta seletiva, educação ambiental, saneamento básico, entre 

outros, meios essenciais em seu território. Assim observa-se que o município estudado não se 

enquadra nas normas da PNRS, visto que o destino final de seus resíduos sólidos continua sendo 

o lixão, como também a cidade não dispõe de um saneamento básico, em que os esgotos 

residenciais são lançados nas ruas, vão parar nas fontes de águas em seu entorno, podendo 

contaminá-las. 

  Nessa ordem, torna-se indispensável a participação de todos os setores da sociedade de 

Caraúbas, de forma ativa, para que os programas socioambientais utilizados por estas 

instituições, sejam executados corretamente. É necessário também que haja mais investimentos 

da gestão municipal à ACRESEA, para se ampliar a reciclagem em todo o seu território, visto 

que, a quantidade de resíduos recicláveis ainda é muito pequena no município e são 

desperdiçados quase 2 milhões de reais por ano, por não se aproveitar os resíduos. Isso 

possibilitaria, o aumento do número de famílias empregadas na cidade e redução da quantidade 

de lixo, garantindo assim, sustentabilidade para os caraubenses.  

 Enfim, os desafios de gestão e sustentabilidade com os resíduos sólidos em Caraúbas, 

ainda são longos, mas não impossíveis. Com isso, as entidades caraubenses devem buscar 

urgentemente soluções que se encaixem em seus orçamentos e consigam reverter seus 

problemas socioambientais, com destino correto dos seus resíduos, para que assim a cidade 

possa se tornar sustentável. 

 

4.4 Aplicação dos formulários aos moradores de Caraúbas/RN. 

 

 A aplicação dos formulários procedeu-se nos meses de abril e maio de 2018, em que 

66% das pessoas, eram do sexo feminino e 34% do sexo masculino. Dos entrevistados, 53% 

informaram ser agricultores, os outros eram professores, domésticas, funcionários públicos e 

outras profissões. Quanto as idades, 59% tinham entre 38 a 54 anos e os demais possuíam idades 

entre 20 a 37 anos, ambos com níveis de escolaridades baixa, 52% estudaram até o ensino 

fundamental, o restante apresentavam ensino médio e superior.  

 De modo geral, a maioria ou 60% dos participantes avaliaram de forma “boa” e 1% 

“excelente”, a gestão dos resíduos sólidos do município. Entre as razões se destacaram a 

frequência do serviço de coleta (duas vezes na semana em cada bairro), ter menos lixo nas ruas, 

mais eficiência em relação as gestões anteriores, sendo que, metade dos integrantes 

responsabilizaram a população por não ser educada e sujar constantemente as ruas.  



93 
 

 Já 9% julgaram a gestão do lixo “como ruim” e outros 9%, como “péssima”, devido à 

falta de lixeiras, destino final dos resíduos inadequado (a prefeitura ainda encaminha para 

lixão), pela falta de programas de educação ambiental, saneamento e pavimentação (muitas ruas 

com esgoto a céu aberto). Os demais, 21% consideraram como “normal” o manejo do lixo na 

cidade.  

 Segundo moradores, apesar da constância do serviço público em recolher os resíduos, 

algumas pessoas não têm contribuído e acabam jogando lixo nas ruas, ou deixam fora de casa, 

nos dias em que os carros coletores não passam. Isso faz com que os animais espalhem esses 

materiais pelo chão, comprometendo a limpeza pública. Será preciso investimentos em 

programas ambientais no município, como forma de tentar conscientizar a população sobre seus 

deveres. Para Reigota (2001, p. 12), “A educação ambiental deve orientar-se para a 

comunidade. Deve procurar incentivar o indivíduo a participar ativamente da resolução dos 

problemas no seu contexto de realidades específicas”. Visto dessa maneira, as autoridades 

caraubenses poderão adotar medidas que levem a corrigir suas dificuldades ambientais tornando 

as famílias mais participativas. 

 Mesmo a maioria dos habitantes terem declarado que a gestão dos resíduos na cidade 

estava boa, estes não conseguiram perceber que para se ter um gerenciamento adequado do lixo, 

não basta apenas uma coleta eficiente, com ruas “menos sujas”. Mas sim, se constata a 

importância de pensar em todo o processo que envolve esses materiais, desde a geração ao 

destino final ambientalmente correto, fato este, que ficou perceptível por alguns moradores que 

classificaram a gestão do lixo como ruim. 

 Quanto ao conhecimento sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 77% das 

pessoas não a conhecem e muito menos ouviram falar. Esses dados são preocupantes, porque 

desde de 2010 que a Lei 12.305/10 da PNRS foi sancionada e é tema frequente de muitas ações 

que envolvem o meio ambiente e os problemas socioambientais no país. Assim, é ideal que a 

população seja mais instruída, tanto nos assuntos sobre a temática dos resíduos como em outras 

questões, pois tendo consciência das razões de seus problemas, ela pode atuar na busca de 

soluções. 

 No gráfico 7, ao se perguntar aos moradores, o que eles achavam sobre o descarte dos 

resíduos no lixão de Caraúbas/RN, apenas 12% das famílias, afirmaram ser “certo”. Das 

justificativas apresentadas, muitos não quiseram responder e outros alegaram ser correto, “para 

o lixo não ficar no meio das ruas” comentou participante da Zona Oeste (Informação Verbal, 

2018). Já 88% consideraram como “errado”, que era necessário um lugar adequado, porque 

além de prejudicar o meio ambiente com a poluição das águas e dos solos, o local fica perto da 
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cidade e da universidade (UFERSA), concluíram assim, que deveria ter no município um aterro 

sanitário para acabar com o lixão. 

 

Gráfico 7 – A opinião da população caraubense, sobre o descarte de resíduos sólidos no 

lixão 

 

Fonte: adaptado pelo autor (2018). 

  

 Nesse ponto a maioria da população se mostrou consciente sobre essa prática de despejo 

errônea dos resíduos em Caraúbas, que tem provocado uma série de problemas socioambientais 

no município, sendo preciso mais dedicação dos seus gestores para buscar meios 

ambientalmente corretos para o descarte dessa matéria. Para Lima (2001), os resíduos sólidos 

quando não cuidados corretamente, podem provocar doenças, transmitidas através de insetos, 

vetores, contato direto com o lixo, como também, contaminar os solos, ar e águas. Trata-se de 

um problema de ordem sanitária, econômico e estético, onde o poder público deve tomar 

medidas para conter esses danos, pois suas soluções, trazem vantagens para todos. 

 Entre os problemas mais comuns relacionados aos resíduos sólidos, identificados pela 

população em seus bairros, se destacaram: esgoto a céu aberto, lixo nas ruas, falta de coletoras 

e presença de animais e insetos. Os esgotos a céu aberto são facilmente percebidos, em razão 

da falta de saneamento básico no município estudado. Assim, nos Bairros; Aeroporto que fica 

na parte Norte da cidade (Figura 14 – A); Alto são Severino localizado ao Sul (Figura 14 – B); 

Leandro Bezerra no Leste (Figura 14 – C) e Guido Gurgel a Oeste (Figura 14 – D), onde não 

existe pavimentação suficiente nestes locais, na época das chuvas, acabam se formando crateras 

repletas de esgotos domiciliares, com mau cheiro e poluição visual.  

 Quanto a presença de animais e insetos, a população tem reclamado da ação de algumas 

pessoas que não têm contribuído com o sistema de coleta municipal, por não colocarem seus 

12%

88%
Certo Errado
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resíduos nos dias certo de coleta (duas vezes por semana em cada bairro). Isso faz com que os 

cachorros rasguem as sacolas com o lixo, espalhando-os pelas ruas (Figura 14 – A). Algumas 

famílias apontaram como responsáveis por esses problemas em seus bairros, tanto a população, 

por não fazer a sua parte corretamente, como o serviço público municipal, por não disponibilizar 

coletoras suficientes nas ruas.  

 

Figura 14 - Bairros de Caraúbas/RN 

 

Fonte: autor (2018).                                  

 

 O capítulo XIII do Código Municipal do Meio Ambiente de Caraúbas, estabelece no 

Art. 31, que o saneamento básico é função obrigatória do poder público, da coletividade e dos 

meios de produção, como garantia para o equilíbrio ambiental (CARAÚBAS, 2004). Porém a 

cidade caraubense não está em conformidade com o regimento da seguinte lei, tendo em vista 

as imagens acima, o que poderá acarretar em sérios prejuízos socioambientais, mediante a 

contaminação das suas fontes de abastecimento. Dias (2002), ao tratar da temática ambiental, 

chama a atenção para os desafios com o saneamento básico nas cidades, esclarecendo que, toda 

água consumida pela população, acaba se transformando em esgoto sanitário. Então, para que 

uma gestão urbana seja vista com sucesso, é importante que se adotem medidas a favor do 

saneamento, já que é difícil existir condições saudáveis em locais sem ele.  

A B 

C D 
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 Quando perguntados de forma geral, de quem era a responsabilidade pelos problemas 

decorrentes do “lixo urbano”, 21% das pessoas responderam que era dever dos órgãos públicos, 

10% da sociedade, 12% atribuíram ser função das empresas de coleta, enquanto que 57% 

disseram que era responsabilidade de todos. Desses 57% ,12 pertenciam a Zona Norte, 15 a 

Zona Sul, 16 a Zona Leste e 14 a Zona Oeste. É visto nesse item que mais da metade dos 

participantes responderam corretamente ser responsabilidade de todos a problemática do lixo, 

e que a quantidade dessas respostas nos bairros, foi aproximada, com destaque para Zona Leste. 

 O gráfico 8 mostra os dados da coleta seletiva entre os entrevistados, dos quais 71% 

informaram que não a fazem em suas casas ou locais de trabalho. Dentre os motivos mais 

comuns de não efetuarem, destacam-se a falta de incentivos da prefeitura, empresas e demais 

instituições, com campanhas de educação ambiental na cidade. Outros explicaram que faziam 

a separação dos materiais recicláveis para a ACRESEA, porém esta deixou de passar em suas 

casas e alguns falaram que destinavam à catadores de recicláveis autônomos, quando os 

mesmos vinham em suas ruas. Já 29% dos participantes responderam que “sim” e encaminham 

os materiais recicláveis à ACRESEA. De forma geral, a maioria dos entrevistados disse que os 

resíduos sólidos dos seus lares e ambiente de trabalho são armazenados em sacos plásticos e 

recolhidos pelo serviço público municipal caraubense.  

  

Gráfico 8 – Se a população faz a coleta seletiva em casa ou local de trabalho 

 

Fonte: adaptado pelo autor (2018). 

 

 Sobre as vantagens em se fazer a separação correta dos materiais recicláveis, Neto 

(2007), reforça que a coleta seletiva resulta na separação de materiais que iriam parar no lixo, 

cujo o objetivo é reutilizar ou reciclar esses objetos, com grandes vantagens ao processo de 

reciclagem. Posto isto, a reciclagem para Dias (2002), tanto minimiza os danos na natureza, 

como possibilita vantagens econômicas, com maior elevação de empregos. Assim, o lixo deixa 

29%

71%

Sim Não
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de ser visto como um problema e passa a ser encarado como solução, consumindo menos os 

recursos naturais. 

 Os habitantes também tiveram a oportunidade de dar sugestões de melhorias, para que 

o destino final dos resíduos sólidos em Caraúbas fosse realizado com sucesso.  As respostas 

foram as mais diversas, de modo que uns não souberam ou não quiseram responder, acharam 

que já estava boa a forma de gestão dos resíduos. Outros sugeriram que deveria ter um aterro 

sanitário no município, juntamente com uma usina de reciclagem, que a cidade siga o código 

de postura municipal, que haja mais coletoras, saneamento básico, pavimentação de ruas, 

empenho do serviço público e melhores infraestruturas dos carros de coleta. Também houve 

uns que pediram que os moradores tenham mais consciência ambiental, mais coletas seletivas, 

que o lixo fique mais afastado da cidade, e que a prefeitura e a ACRESEA sejam mais 

participantes, para que os programas ambientais funcionem.  

 Dias (2002, p. 67), entende que “A educação Ambiental sensibiliza as pessoas sobre 

meio ambiente (como funciona, como dependem dele e como o afetam), levando-as a participar 

ativamente de sua defesa e melhoria”. Além de conscientizar os homens a cuidar do meio 

ambiente, a temática ambiental possibilita relações mais solidárias dos indivíduos na sociedade, 

como reforça o autor. Ela incentiva nas pessoas o sentimento de cidadania com princípios que 

levem a uma sociedade mais igualitária desempenhando atividades sustentável (DIAS, 2002). 

 Quanto a avaliação do trabalho da ACRESEA em Caraúbas/RN, 74% das famílias 

falaram ser “boa” e 2% “excelente”, por gerar renda para algumas famílias, fazer um trabalho 

importante para o meio ambiente, levar o lixo para o lugar certo, deixar a cidade mais limpa, 

cuidar da reciclagem, trazer benefícios para a cidade e ser muito competente com seus 

programas. 13% responderam ser “normal”, alegando a falta de mais integração entre 

ACRESEA, população e prefeitura, sendo preciso mais incentivos, 2% afirmaram ser “ruim”, 

por quase não a vê-la e 9% não a conhecem. 

 Algumas recomendações dos populares a ACRESEA: “ela deveria passar com mais 

frequência”, demonstra participante da Zona Norte (Informação Verbal, 2018); “faltam mais 

investimentos, para melhorar seus trabalhos na cidade”, aponta morador da Zona Sul 

(Informação Verbal, 2018); “é preciso que ela incentive mais o povo para entrar nos 

programas de reciclagem”, expressa integrante da Zona Leste (Informação Verbal, 2018); 

“poderia ter mais apoio do município, pois desenvolvem um trabalho nobre”, morador da Zona 

Oeste (Informação Verbal, 2018).  

 A respeito da avaliação dos catadores de materiais recicláveis no município de 

Caraúbas/RN, 97% responderam ser necessários, principalmente por contribuírem com a 
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limpeza e diminuição do lixo na cidade, como também, geram renda e melhorias para o meio 

ambiente. Os demais 3% acharam ser desnecessários, por não ser um trabalho digno; por ser 

um emprego que exige treinamentos e uso de todos os EPIS e que deveriam procurar outras 

atividades melhores que esta. Todos que participaram da pesquisa também confirmaram que as 

ações de educação ambiental e coletas seletivas são importantes, ao qual as justificativas mais 

comuns foram que esses programas, contribuem para preservar o meio ambiente, educar a 

população, manter a cidade limpa e trazer bem-estar à todos. 

 Abaixo, momento da aplicação dos formulários com alguns moradores nos quatros 

pontos da cidade:  Zona Norte (Figura 15 - A), Sul (Figura 15 - B), Leste (Figura 15 - C) e 

Oeste (Figura 15 - D).   

 

Figura 15 – Aplicação de formulários à moradores. 

 

 

Fonte: autor (2018).                   

 

 É importante salientar que de forma geral, não houve diferenças significativas nas 

respostas dos participantes pelos bairros da cidade, mesmo nas áreas mais periféricas como o 

Bairro Leandro Bezerra (Zona Leste) e Bairro Alto da Liberdade (Zona Sul). E nisso, todos os 

A B 
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locais estudados, apresentaram problemas semelhantes de infraestrutura e educação ambiental, 

com exceção do Centro da cidade.  

 No gráfico 9, é possível notar um grande déficit do número de entrevistados que já 

participaram de algum curso, palestra voltada as questões ambientais, apenas 44% das pessoas 

responderam que sim, enquanto 56% informaram que não. Esses dados mostram que mais da 

metade dos participantes nunca participaram de trabalhos ambientais, situação preocupante, 

pois além da cidade contar com várias escolas e uma universidade, existe também a 

possibilidade dos meios tecnológicos, que facilitam o acesso a essa temática. Porém, nas fases 

de aplicação dos formulários, pôde-se perceber que, a maioria dos entrevistados demonstrou 

interesse sobre a questão ambiental, mas não participavam, segundo eles, por não conhecerem 

os programas ambientais do município e pela falta de incentivos. É preciso que os gestores 

façam mais campanhas ambientais com menos falhas e que elas não fiquem apenas na teoria, 

explicou um dos moradores da Zona Leste. 

 

Gráfico 9 – Se a população já participou de alguma manifestação, curso ou palestra 

sobre o meio ambiente 

 

Fonte: adaptado pelo autor (2018). 

  

 Sobre esse assunto, o capítulo III do código de meio ambiente de Caraúbas/RN, deixa 

claro a responsabilidade do município em busca parcerias com outras instituições de modo que 

se garanta a proteção ambiental (CARAÚBAS, 2004). Um exemplo simples de ações 

ambientais pode ser acompanhado nas palestras realizadas em escolas de Lages/SC sobre a 

gestão dos resíduos sólidos, ao qual Poli et al. (2014), constaram que a educação ambiental 

apesar de se processar lentamente, nas crianças observou-se uma maior percepção voltada aos 

cuidados ambientais. Visto por essa ótica, tanto os professores como os governantes de 

Caraúbas poderão intensificar campanhas nas escolas sobre os problemas socioambientais do 

44%

56%

Sim Não
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município a fim de conscientizar a população da importância das iniciativas sustentáveis, por 

intermédio dos seus filhos.   

 Através da interpretação de todos os dados da aplicação dos formulários com a 

população caraubense, é possível perceber um certo impasse na educação ambiental por grande 

parte dos integrantes da pesquisa, especialmente ao se analisar, os aspectos que envolvem a 

gestão correta dos resíduos sólidos em Caraúbas. Posto que a maioria dos participantes não 

tinha conhecimento da PNRS, como também, associaram a gestão correta do lixo no município, 

apenas a limpeza das ruas, não se atentando a importância de todo o ciclo dos resíduos, que vai 

da produção ao destino adequado. Por outro lado, eles se mostraram conscientes ao discordarem 

do despejo de materiais no lixão da cidade, e reforçaram que os problemas com o lixo urbano 

são de responsabilidade de todos.  

 Além dessas questões, a falta de saneamento básico tem atingido essas famílias, pois foi 

constatado em vários bairros ruas repletas de esgoto doméstico a céu aberto que vão parar em 

córregos e açudes da cidade e também existe a situação de animais atraídos pelo lixo nas ruas. 

Em tal caso, alguns moradores responsabilizaram tanto a própria população, por não fazerem a 

sua parte, quanto o serviço público municipal, em não disponibilizar coletoras suficientes. 

 Vale ressaltar que vários habitantes também avaliaram o trabalho da ACRESEA e dos 

catadores de materiais recicláveis em Caraúbas/RN de forma positiva, sugerindo que deveria 

ter mais consciência ambiental dos moradores, mais coletas seletivas, um aterro sanitário, para 

melhorar a gestão do lixo no município. Contudo, muitos deles não fazem a coleta seletiva em 

suas casas ou locais de trabalho, uns falaram que já fizeram antes, outros culpavam a falta 

campanhas de educação ambiental na cidade com esse fim. Também, todos os participantes da 

pesquisa confirmaram que as ações de educação ambiental e coletas seletivas são importantes, 

no entanto, mais da metade nunca participou de algum curso ou palestra voltada a essa temática, 

alegando não conhecer os programas ambientais da cidade e a falta de incentivos.  

 Portanto, observa-se de forma geral, que os integrantes pesquisados, mesmo sem 

conhecerem a PNRS, têm conhecimento da gravidade dos problemas provocados pelos resíduos 

sólidos, e sabem da importância dos programas ambientais, inclusive os da ACRESEA. Porém, 

a atuação dessas pessoas ainda é fraca, visto que, poucos fazem coleta seletiva e muitos não 

cobram dos gestores soluções a esses transtornos, pelo contrário, culpam outros moradores e o 

sistema público da cidade por tais eventualidades. Será preciso que os governantes caraubenses 

invistam em projetos ambientais para que a população se torne mais participativa e possa 

contribuir com a efetividade dos programas existentes, e acima de tudo reflitam e ponham em 

prática que é dever de todos o cuidado com o lixo e o meio ambiente.     
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 Finalmente, enquanto não houver uma integração forte e consciente entre sociedade, 

instituições e governos, a problemática dos resíduos sólidos em Caraúbas se tornará difícil de 

ser resolvida e entendida por seus gestores e habitantes. Por isso, cabe a atuação de todos através 

de novos hábitos de consumo, cumprimento da PNRS, entre outros meios de forma sustentável, 

caso contrário, os problemas socioambientais caraubenses irão se elevar mais ainda.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

  Diante de tudo que foi exposto, observou-se que os problemas com os resíduos sólidos 

são muito antigos e ganharam proporções a partir da industrialização e urbanização no mundo. 

E nisso, começaram a aparecer vários movimentos preocupados com os estragos da poluição 

no meio ambiente, principalmente após a segunda Guerra Mundial se fortalecendo no final do 

século XX, percebidos nas conferências mundiais da ONU.  

 Foi visto também que muitas manifestações ambientais apareceram no Brasil em prol 

da natureza, até que em 2010, implantou-se a PNRS, com objetivo de dar um fim correto aos 

resíduos, responsáveis pela formação de lixões. Por sua vez, esta política, tem caminhado com 

dificuldades, principalmente nas pequenas e médias cidades brasileiras, desprovidas de recursos 

financeiros para cumprir o que manda a referida lei.  

 No meio desse cenário, encontrou-se a cidade de Caraúbas/RN, que têm sofrido os 

efeitos da falta de gerenciamento certo dos seus resíduos sólidos, evidenciadas comumente por 

seu lixão a céu aberto, esgotos residenciais nas ruas, entre outros infortúnios que afetam os seus 

moradores e o meio natural. Através dos resultados da pesquisa, pôde-se constatar que o 

município em questão não está enquadrado nas normas da PNRS, e a maioria das pessoas 

pesquisadas, não tem participado ou interagido nas questões ambientais que envolve o lixo 

urbano, mesmo sabendo de suas consequências negativas.  

 Em relação ao restante dos objetivos propostos, de forma geral, foram todos alcançados, 

constatando-se dificuldades na gestão dos resíduos sólidos no município e a não adequação do 

mesmo às normas da PNRS, diante da falta de recursos financeiros e consciência ambiental de 

parte da população estudada. Com a visita ao lixão caraubense, foi possível perceber que ele 

continua ativo, sem qualquer condição física para conter o chorume, provocando impactos no 

ar, no solo, nas águas, sem falar do fator social, com muitos trabalhadores sobrevivendo naquele 

ambiente inóspito. 

 Quanto a atuação dos gestores caraubenses, apesar dos vários projetos ambientais 

previstos, dos quais acabar com o lixão, e dos outros em execução no município. Ainda assim, 

vai ser preciso um bom tempo para a cidade alcançar a sustentabilidade dentro da lógica da 

PNRS, visto que a cidade perde quase 2 milhões de reais ao ano por não reciclar seus materiais 

e ainda os despeja erroneamente no meio ambiente. Sobre a população abordada, de modo geral 

sabe da importância com os cuidados ambientais, porém os moradores não contribuem e passam 

a responsabilizar seus vizinhos e as autoridades do município pelo incômodo do lixo. Da mesma 

forma, os dirigentes também os culpam pela falta de participação, e nisso, os problemas com o 
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lixo só aumentam e a cidade se vê longe de dar uma destinação correta ao lixo, muito menos, 

de garantir a sua sustentabilidade.  

 No que diz respeito as ferramentas de coleta de dados, estas foram essenciais para se 

chegar aos objetivos estabelecidos, na medida que, o estudo bibliográfico possibilitou reunir os 

vários problemas com os resíduos, e as dificuldades junto a PNRS no município estudado. Com 

isso, através da visita ao campo e da aplicação dos formulários, evidenciou-se a persistência 

desses impasses com o lixo na atualidade, assim como o déficit de educação ambiental e de 

condições suficientes para a cidade caraubense se adaptar as regras da PNRS.  

É importante que Caraúbas possa buscar meios apropriado para acabar com os 

transtornos com os resíduos sólidos urbanos, que vem ocasionando vários impactos 

socioambientais com a contaminação das águas e solo pelos resíduos. E que a cidade possa 

fazer uso dos diversos recursos de reciclagem, consórcios, entre outras propostas expostas neste 

trabalho. Como forma de corrigir o descarte incorreto do lixo, pois as vantagens em adotar esses 

programas ambientais são grandes, possibilitando ganhos imensuráveis na renda, na qualidade 

de vida da população e na sustentabilidade do município.  

Assim, o município tem apresentado sérios problemas ambientais por conta desses 

materiais poluentes, necessitando de políticas públicas com urgência para reverter este cenário. 

Torna-se fundamental a participação de todos, com maior empenho na educação ambiental e 

mais incentivo dos governantes caraubenses à ACRESEA, para fortalecer a reciclagem e a 

criação de cooperativas, posto que, são muitas as alternativas que têm se mostrado eficientes na 

gestão dos resíduos, cabe agora pô-las em prática.  

Por último, é sugerível novos estudos, levantamento de dados, para se fortalecer a 

discussão e o entendimento das dificuldades de gestão dos resíduos sólidos em Caraúbas, na 

busca de soluções aos seus problemas socioambientais com o lixo. Pois os prazos da Lei n° 

2.289/2015 do Senado Federal estão se esgotando e o município até o presente momento não 

atende as diretrizes da PNRS 2010, podendo assim, trazer sérios prejuízos à administração 

pública municipal.  

Para finalizar, o presente trabalho que buscou avaliar a real situação gestão dos resíduos 

sólidos em Caraúbas/RN, foi de grande importância na aquisição de novos conhecimentos, a 

todos os participantes envolvidos, com benefícios para a cidade e o universo científico, ao 

reforçar a temática dos resíduos sólidos no município caraubense, possibilitando novos estudos. 

Assim, os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, ao confirmar que os problemas 

com os resíduos no município ainda existem e que a pesquisa pôde trazer a luz novamente esses 

fatos, de forma a se pensar solução imediatamente sustentável a esta realidade. 
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Formulário para gestor da cidade de Caraúbas/RN 

 

 A POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, foi implantada no Brasil em 

2010, conforme a Lei n°12.305/2010. Em 2014 foi estipulado prazos para os municípios darem 

um destino correto aos seus resíduos sólidos urbanos, através de alguns meios como criação de 

aterros sanitários, consórcios intermunicipais, planos de gestão dos resíduos entre outras 

alternativas. No entanto, em 2014 grande parte dos pequenos municípios brasileiros não 

conseguiram cumprir essas diretrizes, sendo criado novos prazos pelo projeto de Lei n° 

2.289/2015 art. 54 do Senado Federal. Assim, para as cidades abaixo de 50 mil habitantes, essas 

medidas devem ser cumpridas até 2021, sob a pena de improbidade administrativa, aos prefeitos 

municipais (SENADO FEDERAL, 2015)5.  

 Baseando-se nisso:  

 

1) Como a administração municipal, avalia a questão da gestão dos resíduos sólidos 

urbanos em Caraúbas/RN, no período atual? 

(    ) boa           (    ) ruim            (    ) ótima         (    ) péssima      (    ) excelente 

Observações:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Como funciona a coleta de lixo na cidade?  

(     ) empresa contratada  (     ) pela prefeitura  

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) A coleta de resíduos sólidos, atente todo o município? (zona rural e urbana). 

                                                           
5 SENADO FEDERAL, Projeto de lei n° 2.289, de 2015 (PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 425, DE 2014). Câmara dos 
Deputados. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1402244.pdf>. Acesso 22 abr. 2017. 
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(     ) sim      (     ) não 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Qual a média de dias para coletar os resíduos sólidos nos bairros do município? 

(    ) 1 dia por bairros     (    ) 3 dias por bairro   (     ) 7 a 10 dias por bairro (  ) 2 dias por bairros  

(   ) 4 a 6 dias      outros:______________________________________ 

 

5) Quais as dificuldades enfrentadas pela cidade na gestão dos resíduos sólidos urbano?  

(    ) poucos recursos financeiros    (    ) baixa mão de obra especializada  (    )  falta de educação 

ambiental por parte da população        (    ) problemas com os responsáveis pela coleta 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Qual o destino dos resíduos coletados na cidade? 

(    ) lixão    (     ) aterro sanitário em consórcios intermunicipais  (    ) incinerado  (    ) aterrados 

em valas 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) O lixão caraubense continua ativo? 

(    ) sim     (    ) não 

Se a resposta for SIM, há previsão de fechamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Os gestores estão atentos aos prazos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, 

para a disposição final ambientalmente adequada do lixo? 

(    ) sim        (    ) não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) A cidade elaborou o seu plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos? 

(    ) sim         (    ) não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Qual a avaliação municipal sobre o trabalho da ACRESEA - Associação Caraubense 

de Reciclagem Serviços e Educação Ambiental, para o município?    

(      ) boa     (     ) ruim  (      ) normal    (      ) péssima  (    ) excelente. Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11) Quais as ações atuais, estão sendo feitas pelo poder público de Caraúbas, sobre os 

resíduos sólios urbanos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) O que a gestão caraubense, planeja implantar para o futuro a respeito do 

gerenciamento dos resíduos sólios urbanos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Formulário para gestor da cidade de Caraúbas/RN 

 

 A Exploração incessante dos recursos naturais, tem ocasionando muito problemas 

socioambientais principalmente pelo consumo excessivo de mercadorias, que por sua vez forma 

grandes quantidades de resíduos sólidos. Associado a isso, vem a falta de educação ambiental, 

de recursos financeiros, entre outras questões, que dificultam as ações voltadas ao meio 

ambiente, facilmente percebidas, em grande parte das pequenas cidades do Brasil (BISPO, 

2013)6.   

 Diante disto: 

1) Como a administração municipal, avalia a questão da educação ambiental em 

Caraúbas/RN, no período atual? 

(   ) boa           (   ) ruim            (   ) ótima         (    ) péssima      (    ) excelente 

                                                           
6 BISPO, C. de S., GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS: ESTUDO DE CASOS DAS 
COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. Dissertação (mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN. Centro de Tecnologia Programa de Pós – Graduação em Engenharia da Produção. Natal/RN, 2013, 
p. 243. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15067>. Acesso em 07 de mar. 
2017. 
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Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2) Quais as dificuldades enfrentadas pela cidade na gestão de políticas voltadas ao meio 

ambiente?  
(   ) poucos recursos financeiros    (    ) baixa mão de obra especializada  (   )  falta de 

educação ambiental por parte da população. Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Quem são os maiores responsáveis pelos problemas socioambientais na cidade? 

(    ) população    (     ) empresas  (    )  serviço público municipal   

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Quais os principais projetos de meio ambiente existentes na cidade? (Sobretudo os 

que envolvem os resíduos sólidos). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

5) Quais os projetos futuros para o meio ambiente na cidade, existe algum voltado aos 

resíduos sólidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) A cidade possui conselho municipal de meio ambiente? 

(    ) sim           (   ) não 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Os programas direcionados aos resíduos sólidos no município, têm obtido êxito? 

(   ) sim      (     ) não         Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) A população urbana caraubense tem contribuído para eficiência dos trabalhos 

ambientais no município?  

(    ) sim        (    ) não         Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) As ações de educação ambiental na cidade, estão surgindo efeitos?  
(    ) sim        (     ) não. Por quê? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) O município tem buscado parceria para trabalhar os projetos voltado ao meio 

ambiente em Caraúbas? (Ex: ACRESEA, ESCOLAS, EMPRESAS etc.). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Formulários para o gestor da Associação Caraubense de Reciclagem, Serviços e 

Educação Ambiental - ACRESEA 

 

 A reciclagem em seus aspectos sociais e ambientais, traz benefícios incalculáveis, tanto 

na geração de renda à uma classe de trabalhadores descriminada (junto as cooperativas fazendo 

triagem dos materiais recicláveis), quanto na diminuição da poluição com lixo no meio 

ambiente, prolongando a durabilidade dos aterros sanitários (NETO, 2007)7.  Entre as 

definições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, é reforçada a destinação final 

dos resíduos ambientalmente adequada, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem 

(BRASIL, Lei n°12.305/10, 2012)8. 

 Com base nisso: 

 

1) Como a ACRESEA, avalia a questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos em 

Caraúbas/RN, no período atual? 

(    ) boa           (    ) ruim            (    ) ótima         (   ) péssima      (    ) excelente. Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Como funciona a coleta dos materiais recicláveis na cidade?  

                                                           
7 NETO, J. T. P., Gerenciamento do Lixo Urbano: Aspectos Técnicos e Operacionais. Viçosa/MG: Ed. UFV, 2007. 
p. 129. 
8 BRASIL, [Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010]. Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 2. ed. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) O programa de coleta atinge todo o município?  
(    )   sim   (    ) não 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Quais os principais produtos coletados? 

(    ) plásticos    (    ) alumínios  (    ) papeis (    ) vidros (    ) aços (     ) borrachas (    ) matéria 

orgânica   (    ) madeiras 

Observações:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Qual o destino final dos materiais recolhidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Quantos trabalhadores há na Associação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) De forma geral, a população caraubense tem contribuído para a eficiência o 

programa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Quais as principais dificuldades que a associação enfrenta no município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Quais os projetos atuais desenvolvidos pela ACRESEA em Caraúbas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Quais os projetos futuros que a ACRESEA pretende implantar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Questionário para população urbana de Caraúbas/RN. 

 

Pesquisa de opinião e informações sobre os resíduos sólidos urbanos em Caraúbas 

Brairro:______________________________________________________________________ 

Escolaridade:____________________________Sexo:_____________________Idade:_______ 

Profissão:________________________________________ 

 

 

1) O Sr. (a) tem conhecimento sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei n°12.305/10)? 

(     ) sim    (     ) não. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Qual a sua avaliação sobre a gestão dos resíduos sólidos em Caraúbas/RN? 

(  ) boa (  ) ruim (  ) normal (  ) péssima (  ) excelente. Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) O que o Sr. (a) acha, sobre o descarte dos resíduos sólidos no lixão de Caraúbas/RN?  

(     ) certo         (      ) errado. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Quais os problemas que o seu bairro sofre causados pelos resíduos sólidos? 

(    ) esgoto a céu aberto      (    ) lixo nas ruas     (    )      mau cheiro         (     ) fumaça      (    ) presença 

de animais e insetos 

outros:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Quem são os agentes responsáveis por esses problemas? 

(    ) população    (     ) empresas  (    )  serviço público municipal  (    ) não sabe 

Outros:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) De forma geral, os problemas decorrentes do “lixo urbano” é responsabilidade de quem? 

(    ) órgãos públicos (    ) sociedade  (    ) empresas de coleta  (   ) todos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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7) O Sr. (a) faz a coleta seletiva em sua casa ou local de trabalho?  

(    ) sim  (    ) não. 

Se a resposta for SIM, com que frequência? (   ) Diariamente (   ) semanalmente (   ) de vez em 

quando (   ) poucas vezes (   ) assim que posso (   ) raramente (   ) quando lembro.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8) Qual o destino dos resíduos sólidos da sua residência ou local de trabalho? 

(    ) é recolhido pelo serviço público                               (    ) é queimado                                     

(    ) é enterrado                                                (    ) é destinado a ACRESEA e ao serviço público 

(    ) serve de alimento para animal doméstico                 (    ) lançado a céu aberto 

outros_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9) Os resíduos sólidos de sua residência ou local de trabalho são armazenados em que? 

(    ) caixas de papelão (    ) sacos plásticos  (    ) lixeiras na rua  (    ) tambores  (    ) baldes.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

 

10) O que falta para que o destino final dos resíduos sólidos seja realizado com sucesso? 

__________________________________________________________________________________ 

11) Qual a sua avaliação sobre o trabalho da ACRESEA - Associação Caraubense de Reciclagem 

Serviços e Educação Ambiental, para o município?    

(      ) boa     (     ) ruim  (      ) normal    (      ) péssima  (     ) excelente. Por quê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
12) Como o Sr. (a) avalia os catadores de materiais recicláveis, em seu município?  

(    ) são necessários    (    ) são desnecessários. 

 

13) Qual a sua avaliação sobre as atividades desenvolvidas por esses catadores no seu município?  

(    ) prestam serviços bons  (    ) prestam serviços ruins  (    ) prestam serviços normais  (    ) prestam 

serviços péssimos  (    ) prestam serviços excelentes.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14) O Sr. (a) já participou de alguma manifestação, curso, ou palestra sobre o meio ambiente? 

(     ) sim     (     ) não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15) Na sua opinião, as ações de educação ambiental, coleta seletiva são importantes?  

(     ) sim        (     ) não. Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


