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RESUMO 

 

O aumento dos resíduos sólidos no Brasil e seu gerenciamento inadequado traz 
reflexos para a sociedade, como impactos ambientais e de saúde pública. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a obrigatoriedade do gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos pelos municípios e tem como um de seus princípios a 
educação ambiental, fator este determinante para o sucesso no gerenciamento de 
resíduos. A educação ambiental é um processo de formação dos indivíduos buscando 
mudar suas atitudes e compreender os impactos de suas ações sobre o meio 
ambiente em que vive e sobre a coletividade, além de prejudicar as necessidades 
futuras. O objetivo deste trabalho foi, através do levantamento bibliográfico, analisar a 
importância do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos para a sociedade. Estes 
estudos permitiram interpretar que o descarte dos resíduos sólidos podem contaminar 
o solo, água e o ar se não realizados de forma adequada, além de serem atrativos 
para vetores de doenças como roedores, baratas, entre outros. 
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos; Educação Ambiental; Saúde e Meio 

Ambiente.  
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ABSTRACT 

 

The increase of solid waste in Brazil and his mismanagement brings consequences for 
society, as environmental and public health impacts. The National Solid Waste Policy 
establishes the mandatory management of municipal solid waste by the municipality 
and has as one of its principles environmental education, factor this determinant for 
success in waste management. Environmental education is a process of training 
individuals seeking to change their attitudes and understand the impacts of their 
actions on the environment in which he lives and on the collectivity, as well as harming 
future needs. The objective of this work was, through the bibliographic survey, analyze 
the importance of solid urban waste management for the society. These studies 
allowed interpreting that the disposal of solid wastes can contaminate soil, water and 
air, if not performed properly, besides being attractive for vectors of diseases such as 
rodents, cockroaches, among others. 
 
Key-words: Urban solid waste; Environmental education; Health and Environment. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Perfil da destinação dos resíduos por quantidade no Brasil ................... 19 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 – Distribuição das formas de destinação e tratamento de resíduos sólidos 

no Brasil ................................................................................................................... 19 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

NBR Norma Brasileira 

ONU Organizações das Nações Unidas 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................13 

2. GERENCIAMENTO ODE RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE................15 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS.........................................................................................15 

2.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS................................17 

2.2.1 Impactos ambientais pelo gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos...18 

2.2.2 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos.................................20 

3. IMPACTOS DO GERENCIAMENTO INADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
PARA A SAÚDE HUMANA.......................................................................................21 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS...................................................................................................................23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................25 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................26 

 

 



 

 

 

13 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com aumento da população humana, observa-se o maior consumo dos 

recursos naturais, uma maior produção de resíduos e consequentemente uma 

degradação das condições ambientais (BAGGIO; JUNIOR, 2013, p. 1). Este 

crescimento da população, traz problemas ao meio ambiente como o acúmulo de 

rejeitos gerados devido o consumo acelerado de materiais e recursos naturais, 

sobrecarregando o meio ambiente e afetando de forma direta ou indireta também os 

habitantes (AYACH et. al., 2012, p.50). 

Os resíduos sólidos urbanos são produzidos por atividades desenvolvidas em 

áreas com aglomerações humanas do município, abrangendo resíduos residenciais, 

comerciais, saúde, industriais, de limpeza pública (varrição, capina, poda e outros), 

da construção civil e agrícolas. São encaminhados para disposição em aterros de 

responsabilidade do município, os resíduos de origem domiciliar com características 

similares aos comerciais, e os resíduos de limpeza pública (ZANTA; FERREIRA, [s. 

d.], p.3). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do ano de 

2008, observa-se que 50,8% dos municípios realizam a destinação final dos resíduos 

de forma inadequada, em vazadouros a céu aberto (lixões), sendo as regiões 

Nordeste e Norte com maiores proporções, 89,3% e 85,5% respectivamente. Os 

estados da região Sul tiveram menores índices, sendo 2,7% Santa Catarina, 16,5% 

Rio Grande do Sul e 24.6% Paraná (GUERRA, 2011).  

O gerenciamento inadequado dos resíduos pode trazer impactos negativos ao 

meio ambiente devido suas características físicas, químicas e biológicas, como 

contaminação do solo, da água, geração de odores, atração e proliferação de pragas. 

Esta situação se agrava com o aumento na geração de resíduos (FACUNDES, 2009, 

p.160). 

Segundo Persich e Silveira (2011) um dos agravantes para a degradação do 

meio ambiente é o destino final do lixo. A coleta seletiva e reciclagem dos resíduos 

são alternativas para a redução do volume dos resíduos dispostos em aterros ou 

lixões, além de permitir o reaproveitamento de diversos materiais colaborando com a 

preservação dos recursos naturais. 
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O gerenciamento de resíduos sólidos é fundamental para a população e o meio 

ambiente, pois a inexistência ou inadequado gerenciamento dos resíduos sólidos 

pode acarretar em contaminação da água, solo, ar e aumento de pragas que são 

vetores de muitas doenças. 

No presente trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. O levantamento bibliográfico foi 

realizado através de livros e artigos científicos de diferentes obras e autores que 

falavam sobre o tema buscando uma visão mais ampla sobre o mesmo. Os artigos 

pesquisados foram a partir dos descritores: resíduos sólidos urbanos, gerenciamento 

de resíduos sólidos, educação ambiental, impactos ambientais e impactos do 

gerenciamento inadequado dos resíduos na saúde. 

Através do levantamento bibliográfico buscou responder o seguinte 

questionamento: Qual a importância do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos para a Sociedade? 

Com a principal finalidade de: 

Analisar a importância do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos para a 

Sociedade. Dessa forma, 

Avaliar os impactos ambientais gerados pelo inadequado gerenciamento de 

resíduos; 

Descrever os riscos do gerenciamento inadequado dos resíduos para a saúde 

humana; 

Demonstrar a importância da Educação Ambiental no gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos. 
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2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos são abrangidos na Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

n. 11.445/2007), em que o plano municipal de resíduos sólidos deve compor o plano 

municipal de saneamento e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei n. 

12.305/2010. A PNRS obriga os municípios a elaborarem um Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (NASCIMENTO et. al., 2015, p. 890). 

Entre os maiores problemas ambientais enfrentados atualmente está o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, grande parte dos resíduos gerados no 

Brasil não são coletados e ainda muitos dos resíduos coletados não são destinados 

adequadamente. Durante um bom tempo as prioridades para disponibilização de 

recursos era o abastecimento de água e tratamento de esgoto, porém este panorama 

vem mudando, com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei 

12.305 de 2010, em que as responsabilidades dos resíduos passaram a ser 

compartilhada entre a sociedade, poder público e iniciativa privada, além da 

necessidade da substituição dos lixões por aterros (CUNHA, [s.d]). 

A situação precária dos resíduos com destaque para sua disposição final 

inadequada é um dos principais problemas ambientais do mundo principalmente em 

países em desenvolvimento. Soluções são necessárias visando a melhoria na gestão, 

a maior eficiência, diminuir os custos e colaborar com a preservação do meio ambiente 

(BARROS, 2012, p.16). 

De acordo com a ABNT NBR no. 10.004:2004, resíduos sólidos são, resíduos 

no estado sólido e semissólido resultantes de atividades da sociedade, sendo de 

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

Também contempla lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, como líquidos que 

sejam inviáveis o lançamento em rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou que 

necessitam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis frente a melhor 

tecnologia disponível. 

O lixo é todo e qualquer produto ou material que não serve mais, o mesmo deve 

ser disposto. Já o resíduo é proveniente de algum processo que pode ser 

reaproveitado, reutilizado ou reciclado (MANCINI; FERRAZ; BIZZO, 2012).  
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O termo resíduos é usado para os resíduos que são possíveis de valoração, já 

os termos lixo ou dejeto, destinado à disposição final quando não há tecnologias para 

aproveitamento integral de forma economicamente viável e tecnologicamente factível. 

Os resíduos são agrupados em urbanos, manejo especial e perigosos (BARROS, 

2012, p.37). 

De acordo com o art. 13, inciso I da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os 

resíduos sólidos urbanos englobam os resíduos domiciliares, originados de atividades 

domesticas em residências urbanas, e os resíduos de limpeza urbana, originários de 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana 

(BRASIL, 2010). 

Um consumidor de renda média até 70 anos terá gerado em média 25 t de 

resíduos domésticos ao longo de sua vida, ainda sendo acrescido a este valor, os 

resíduos públicos como varrição, poda, entre outros, resíduos industriais, entulhos de 

construção civil (BARROS, 2012, p.37). 

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), a geração de 

resíduos no mundo é em torno de 12 bilhões de toneladas/ ano e previsão até 2020 

que seja de 18 bilhões de toneladas/ ano. Segundo um levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe) o volume de resíduos sólidos urbanos no Brasil em 2010 foi de 60 milhões 

de toneladas/ ano (DIAS, 2012, p.18). 

Atualmente com todas as técnicas de reutilização e reciclagem, é difícil que 

algum tipo de material ou produto não possa ser reaproveitado, portanto o lixo pode 

conter resíduos reaproveitáveis misturados, devido a uma série de condições, entre 

elas, a falta de conhecimento do gerador quanto a possibilidade de reaproveitamento 

do resíduo, a falta de conscientização do gerador do resíduo, a falta de um sistema 

de coleta abrangendo a reutilização e/ou reciclagem dos resíduos, incluindo aqueles 

resíduos de menor geração e/ou maiores dificuldades técnicas de reuso e/ou 

reciclagem (MANCINI; FERRAZ; BIZZO, 2012). 

A visão que se tem de resíduos como algo sujo, desagradável e repulsivo tem 

que ser alterada, os resíduos são matérias e energia, devem ser reciclados e 

reintroduzidos nos ciclos naturais e econômicos (BARROS, 2012, p.38). 
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O termo resíduo expressa serventia e valor econômico, para determinada 

pessoa uma embalagem perde o valor após o consumo de seu conteúdo, porém este 

resíduo pode ter valor para um terceiro (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p.58).  

A preocupação dada aos resíduos sólidos está ligada a sua veiculação com a 

saúde pública, a contaminação dos corpos d’água e lençóis freáticos, a abordagem 

ambiental e questões sociais. A coleta, tratamento e disposição final destes resíduos 

sólidos é um grande dos grandes problemas no Brasil (CUNHA, [s.d]). 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 30, o poder 

público local é responsável pelos serviços de limpeza pública, incluindo a coleta e a 

destinação de resíduos sólidos urbanos (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p. 171). 

Conforme definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no. 12.305 de 

2010), entende-se por gerenciamento de resíduos sólidos, as ações exercidas de 

forma direta ou indireta, na coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente correta dos resíduos e rejeitos de acordo com plano municipal 

de gestão integrada de resíduos ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos de 

acordo com a Política Nacional (BARROS, 2012, p.21). 

O gerenciamento de resíduos é as ações operacionais para o funcionamento 

dos sistemas de geração, coleta, transporte, tratamento e destinação final, estando 

ligado a fatores gerenciais, tecnológicos, administrativos, econômicos, institucionais e 

de desempenho como produtividade, qualidade, custos entre outros (MANCINI; 

FERRAZ; BIZZO, 2012). 

Segundo TENÓRIO e ESPINOSA (2004, p. 172), o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos é o conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento desenvolvida pela administração municipal, baseado em critérios 

sanitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor o lixo do município. 

Em outras palavras, a gestão dos resíduos sólidos possibilita que os resíduos 

sejam coletados separadamente, para que os recicláveis possam ser vendidos ou 

doados, e os rejeitos (não recicláveis) destinados adequadamente, evitando a 

contaminação do meio ambiente. Porém a venda ou doação dos recicláveis e 

destinação dos não recicláveis adequadamente só é possível se forem coletados 



 

 

 

18 

separadamente, por este motivo é primordial o uso da coleta seletiva (JUNIOR, 2010, 

p.111). 

 

2.2.1 Impactos ambientais pelo gerenciamento inadequado dos resíduos 

 

A mistura de resíduos junto com o lixo gera impactos ambientais significativos 

como a maior exploração dos recursos naturais para utilização muitas vezes em 

produtos similares aos jogados fora pela população, realização de coleta periódica 

sem os devidos cuidados e necessidade de instalações maiores para a disposição 

destes materiais considerados sem serventia pela sociedade (MANCINI; FERRAZ; 

BIZZO, 2012).  

O manejo inadequado dos resíduos, a decomposição dos resíduos gerenciados 

de forma inadequada e a formação do lixiviado deste processo pode acarretar na 

contaminação do solo e das águas subterrâneas com carga orgânica, microrganismos 

patogênicos e outros contaminantes químicos presentes nos resíduos (JUNIOR, 2005, 

p.268). 

Segundo o IBGE em 2011, a destinação para lixão é que causa mais impacto 

ao meio ambiente e a sociedade, assim como os aterros controlados que também são 

considerados formas inadequadas da disposição final de resíduos (ABRELPE, 2011 

apud NASCIMENTO et. al., 2015, p. 895). 

Os vazadouros ou lixões são depósitos em que o lixo é descarregado no solo 

sem qualquer tratamento, não existe medidas prévias de proteção ao meio ambiente 

ou a saúde pública. Este tipo de destinação causa riscos à saúde pública, a poluição 

do solo e contaminação das águas superficiais e subterrâneas (TENÓRIO; 

ESPINOSA, 2004, p. 163). 

De acordo com os dados do IBGE de 2000, cerca de 230 mil toneladas de 

resíduos gerados por ano, 21,5% são destinados a vazadouros a céu aberto ou lixões, 

e aproximadamente 74% destinados a aterros controlados ou sanitários conforme 

apresentado na figura 1.  
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Figura 1 – Perfil da destinação dos resíduos por quantidade no Brasil. 

 

Fonte: IBGE, 2002 apud TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p. 162. 

 

Porém de acordo com a tabela 1, cerca de 70% dos distritos que possuem 

serviços de limpeza, ainda possuem vazadouros a céu aberto, o número de 

vazadouros é mais que o dobro do número de aterros, fora os que não foram 

identificados, isto demonstra a precária situação do sistema de saúde pública e política 

ambiental do país (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p. 162). 

 

Tabela 1 – Distribuição das formas de destinação e tratamento de resíduos 

sólidos no Brasil. 

Destinação Quantidade 

Distritos com serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo 8.381 

Vazadouro a céu aberto (lixão) 5.993 

Aterro controlado 1.868 

Aterro sanitário 1.452 

Aterro de resíduos especiais 810 

Usina de compostagem 260 

Usina de reciclagem 596 

Fonte: IBGE, 2002 apud TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p. 163. 

 

Em 2008 o IBGE publicou os dados referente ao total de resíduos sólidos 

coletados nos municípios brasileiros, foi disposto em lixões 50,8% e 22,5% em aterros 

aterro 
controlado

37%

Compostagem
3%Aterro sanitário

37%

Triagem
1%

Vazadouro a 
céu aberto 

(lixão)
21%

Incineração
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controlados, ou seja, 73,3% dos resíduos sólidos dispostos de forma inadequada 

(NASCIMENTO et al., 2015, p.895). 

Os resíduos sólidos urbanos se gerenciado de forma inadequada pode causar 

impactos ambientais e para saúde pública. Independente da origem os resíduos 

devem passar por operações de manejo e destinação ambiental e sanitária seguros, 

como acondicionamento e armazenamento correto para minimizar a proliferação de 

vetores, problemas de odores, estéticos e de bem estar, etapa que tem participação 

direta da população, a coleta e transporte realizada com frequência adequada para 

evitar o acumulo de resíduos, o tratamento e disposição final visando modificar as 

características dos resíduos como quantidade, toxicidade e patogenia para diminuir 

os impactos sobre o meio ambiente e a saúde pública (JUNIOR, 2005, p.276-277). 

 

2.2.2 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Com o crescimento populacional e a aumento na geração de resíduos a melhor 

opção para gerenciar os problemas advindos dos resíduos é o estabelecimento de 

ações voltadas a gestão integrada dos resíduos. 

O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos é uma forma de 

gestão que busca otimizar o gerenciamento dos resíduos, são instrumentos e técnicas 

aplicadas com objetivo de aumentar a eficiência de cada instrumento de manejo, 

aproveitando melhor os potenciais dos resíduos de acordo com sua reutilização e a 

sua reciclagem, incluem princípios de valoração através de programas de coleta 

seletiva, usinas de reciclagem e compostagem além de aumentar a vida útil do aterro 

(TENÓRIO; ESPINOSA, 2004, p. 198). 

É uma pratica de gerenciamento que visa promover a sustentabilidade 

ambiental, a viabilização econômica do sistema e a melhoria das condições sociais. 

Busca enfatizar a redução da geração dos resíduos, priorizando ações de prevenção, 

redução, reutilização e reciclagem (MANCINI; FERRAZ; BIZZO, 2012).  

A reciclagem tem grande importância como método de tratamento de resíduos 

sólidos, segundo TENÓRIO e ESPINOSA (2004) a reciclagem preserva os recursos 

minerais e energéticos, sendo fundamental ao desenvolvimento sustentável e permiti 

o aumento da vida útil do aterro. Exemplo o caso do alumínio, para cada tonelada 
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produzida de alumínio a partir do minério são produzidas duas toneladas de lama 

vermelha, resíduo perigosos, além da emissão de fluoretos. 
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3. IMPACTOS DO GERENCIAMENTO INADEQUADO DOS RESÍDUOS PARA A 

SAÚDE HUMANA 

 

Segundo Natal (2004, p.355), a condição socioeconômica expõe grupos de 

pessoas a fatores específicos e adoecerem de forma diferente, os itens que 

influenciam a determinação de saúde ou da doença são, educação, saneamento 

ambiental, habitação, alimentação, acesso a assistência medica-sanitária, entre 

outros. 

Alguns autores sugerem como elemento da prevenção primária, o investimento 

em saneamento básico, educação, habitação, vestuário, entre outros para promover 

a saúde (NATAL, 2004, p.364). 

O saneamento pode ser percebido como o controle de fatores do meio físico 

do homem, que pode causar danos ao bem estar físico, mental e social, ou seja, sobre 

a saúde. Estão englobados pelo saneamento o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, a drenagem urbana, a coleta e destinação de resíduos, o 

controle de vetores e de reservatórios de doenças transmissíveis, o saneamento da 

habitação, a educação em saúde pública e ambiental, o controle da poluição 

ambiental, entre outros (JUNIOR; SILVEIRA, 2004, p.26). 

As mudanças ambientais que influenciam o ser humano têm escala curta e 

suas relações de causa e efeito não são ainda completamente compreendidas, 

necessitando de esforços científicos e tecnológico (JUNIOR; SILVEIRA, 2004, p.27). 

Os impactos ambientais sobre a saúde podem ser riscos tradicionais, 

associados ao subdesenvolvimento e riscos modernos, associados ao 

desenvolvimento não sustentável. (JUNIOR; SILVEIRA, 2004, p.28). 

Os riscos tradicionais englobam: indisponibilidade de água potável, 

saneamento inadequado, contaminação dos alimentos com patógenos, destinação 

inadequada dos resíduos sólidos, entre outros. Já os riscos modernos englobam a 

poluição das águas em áreas populosas, industriais e agricultura intensiva, poluição 

do ar em centros urbanos, acumulação de resíduos perigosos, riscos de ameaças 

químicas e radioativa, etc. (JUNIOR; SILVEIRA, 2004, p.28). 

Os resíduos são importantes na composição do perfil epidemiológico da 

sociedade, exerce influência sobre a incidência de doenças, os mesmos não são a 
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causa direta, porém tem papel comprovado na transmissão de doenças por macro e 

microrganismos que vivem no lixo ou são atraídos por ele (BARROS, 2012, p.88). 

O manejo inadequado dos resíduos fornece alimento e abrigo para vetores de 

doenças, como roedores, ratazanas e camundongos, insetos como moscas, baratas 

e mosquitos (JUNIOR, 2005, p.268). 

O caso histórico da peste negra, cujo agente etiológico é a Yersinia pestis, 

bactéria transmitida pelas pulgas que podem infestar ratos e se disseminar ao meio 

ambiente pois os ratos são atraídos pela disponibilidade de alimentos no lixo e se 

proliferam rapidamente, infestando os centros urbanos com a doença (PEÇANHA et 

al., 2012, p.157). 

Os resíduos domiciliares da maioria dos municípios são dispostos sem nenhum 

controle e também com pontos de descargas clandestinas, isto traz graves 

consequências como contaminação do ar, do solo, das águas subterrâneas e 

superficiais, criação de focos de organismos patogênicos, vetores de transmissão de 

doenças, com sérios impactos a saúde (SEIBERT, 2014, p.12). 

A disposição dos resíduos no solo, em lixões ou aterros, é fonte de exposição 

humana à substancias tóxicas pela dispersão dos contaminantes nos solo e ar 

contaminado, a lixiviação e percolação do chorume, estes podem ocorrer mesmo após 

a desativação do aterro devido a continuidade da degradação orgânica. Estudos 

indicam que áreas próximas a aterros apresentam níveis elevados de compostos 

orgânicos e metais pesados, populações ao entorno apresentam índices elevados 

destes compostos no sangue. Os depósitos de resíduos sólidos são potenciais fontes 

de exposição, são relacionados a riscos aumentados para diversos tipos de câncer, 

anomalias congênitas, baixo peso no recém-nascido, abortos e mortes neonatais nas 

populações próximas a esses locais (GOUVEIA, 2012, p. 1506). 
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4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Para se ter um gerenciamento dos resíduos sólidos de forma mais eficaz a 

educação ambiental deve ser a base de todo o sistema, a Lei n. 12.305/2010 defini a 

educação ambiental como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(FELDMANN; ARAÚJO, 2012). 

De acordo com a Lei n. 9.795 de 1999,  que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, a educação ambiental é o processo pelo qual os indivíduos e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente (CASTRO, JUNIOR, 

2014, p.471). 

A educação ambiental como processo político e pedagógico, formar cidadãos 

com conhecimento interdisciplinar, fundamentado em uma visão integrada de mundo. 

O indivíduo tem a capacidade de investigar, refletir e agir sobre os efeitos e causas 

dos problemas ambientais que afetam a qualidade de vida e a saúde da população, 

visa ainda a mudança de comportamento, a pratica da prevenção e solução de 

problemas ambientais (CASTRO, JUNIOR, 2014, p.470). 

A sociedade tem papel decisivo para o gerenciamento de resíduos sólidos, é 

necessário que tenham noção que a reciclagem não é a única solução a ser 

considerada, mas também a mudança de hábitos e atitudes pode trazer medidas mais 

abrangentes através da minimização de resíduos nas fontes geradoras, menor 

consumo e reutilização de embalagens descartáveis. Portanto a Educação Ambiental 

tem papel chave na implantação de projetos voltados a resíduos sólidos, 

principalmente quanto o gerenciamento de resíduos urbanos (PERSICH, 2011, 

p.417). 

A conscientização da população é extremamente importante para o maior 

sucesso na implementação das políticas ambientais. As campanhas educativas 

favorecem a mobilização da comunidade, a participação efetiva e ativa na implantação 

da coleta seletiva de resíduos sólidos, havendo a separação dos materiais recicláveis 

e/ou reutilizáveis na fonte geradora (PERSICH, 2011, p.417). Baseado nestas 

informações é necessária disponibilização de mais recursos para capacitar pessoas 

para atuar periodicamente em campanhas educativas e divulgação do programa de 

coleta seletiva (FACUNDES, 2009, p.178). 



 

 

 

25 

O fato de haver um tipo de recuperação ligada aos resíduos não é o suficiente, 

é preciso que os consumidores sejam conscientes e ativos, identificando e utilizando 

os circuitos de minimização e de revalorização, evitando assim a eliminação de 

qualquer maneira, pois o simples descarte, coleta e deposição mesmo que em aterro 

sanitário não resolve o problema dos resíduos (BARROS, 2012, p.39). 

Um grande desafio para as cidades é a gestão integrada dos resíduos sólidos, 

é necessárias políticas públicas que priorizem a articulação setorial e motivem a 

educação ambiental e mudanças nos hábitos e atitudes da população para a redução 

e prevenção da geração dos resíduos (DIAS, 2012, p.20). 

Para minimizar os riscos ambientais e seus impactos sobre a saúde é 

necessário investimentos públicos e ações de educação ambiental buscando a 

sensibilização dos cidadãos para que estejam mais conscientes sobre as questões 

ambientais e sobre seus direitos e deveres (GULIELMINO et al., 2014, p.803). 

A educação ambiental busca a participação da comunidade no processo de 

mudança para um meio ambiente sadio a fim de minimizar os impactos ambientais. 

De acordo com o descrito no Plano Municipal de Saneamento Básico de Londrina, a 

falta de programas permanentes e profissional em educação, resulta em baixa 

qualidade da separação domiciliar dos materiais recicláveis e baixa participação da 

população nos programas de coleta seletiva, segundo dado a cidade de Londrina 

recicla apenas 5% do total de seu lixo (LONDRINA, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A problemática dos resíduos nos sólidos no Brasil ainda estas longe de ser 

resolvida. Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos embora 

houve avanço na coleta dos resíduos sólidos urbanos, grande parte do país apresenta 

ainda sérios problemas de descartes inadequados de resíduos.  

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos tem grande relevância para a 

sociedade, de acordo com o levantamento realizado, os impactos da falta de 

gerenciamento dos resíduos ou o inadequado gerenciamento trazem perdas a 

sociedade seja na saúde pública, nos impactos causados ao meio ambiente como 

contaminação de solo, águas superficiais e subterrâneas e contaminação do ar. 

No contexto histórico da sociedade inúmeras doenças foram claramente 

veiculadas ao abastecimento de agua e esgotamento sanitário, porém há poucos 

estudos sobre os problemas que podem advir dos resíduos, embora sejam 

perceptíveis a conexão entre descartes inadequados de resíduos e problemas de 

saúde. 

A educação ambiental é premissa para o sucesso no gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos, formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades e 

de seus deveres. Entendam que o meio ambiente é um direito fundamental previsto 

pela Constituição Federal em seu artigo 225, um bem de uso comum do povo e a 

sadia qualidade de vida e que todos além do poder público têm o dever de preserva-

lo. 

Portanto no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é necessário um olhar 

além das perspectivas dos impactos ambientais, como também o contexto da 

educação e saúde. A gestão nesta temática traz benefícios para a população como 

um todo, como também pode reduzir custos do governo com saúde pública. 
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