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Uma das preocupações deste século é com o manejo e a destinação final dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), onde dependendo da forma como forem 
dispostos, podem ocasionar diversos problemas, sejam de ordem ambiental ou 
social, podendo gerar a perda da qualidade de vida e doenças à população, de 
forma direta ou indireta. O objetivo do presente trabalho foi diagnosticar a situação 
socioambiental do Destino Final dos resíduos sólidos urbanos no Distrito de Guajiru, 
município de São Gonçalo do Amarante/RN, ressaltando a situação sócio-
econômica dos catadores. A pesquisa foi realizada no período de março de 2008 a 
outubro de 2009, com uma metodologia desenvolvida através das análises de 
documentos disponibilizados pelo órgão ambiental estadual, pela Base Aérea de 
Natal e por órgãos gestores do município. Para coleta dos dados, utilizou-se a 
aplicação do questionário diretamente com 20 catadores existentes em pontos de 
destinação de resíduos, avaliação do antigo local de destinação final através da 
utilização da planilha do IQR (Índice de Qualidade dos Resíduos), desenvolvido pela 
CETESB, identificação dos lixões particulares e registro fotográfico. Para efeito de 
tratamento dos dados, foi realizada uma análise descritiva com relação as respostas 
do catadores entrevistados. Os dados adquiridos, segundo a Escala foram tabulados 
e analisados no Excel 2003, onde foram gerados gráficos para observar o 
comportamento dos dados. Os resultados mostraram que dos vinte catadores 
entrevistados, 35% possuem idade entre 20 e 30 anos; 75% possuem Ensino 
Fundamental incompleto; 60% residem em casas de taipa ou barracos (papelão ou 
madeira); 55% não dispõem de sistema de abastecimento d’água e sistema de 
esgotamento sanitário; com relação à renda mensal por catadores, 35% 
apresentaram renda entre R$ 200,00 e R$300,00 e 20% possuem renda acima de 
R$ 500,00 por possuírem outra fonte de renda; 80% dos entrevistados utilizam 
algum tipo de equipamento de proteção individual. No ano de 2009, confirmando o 
que foi informado pelo órgão Estadual de Meio Ambiente, durante a visita de campo, 
constatamos que o município de São Gonçalo do Amarante, atualmente, destina 
seus resíduos no Aterro Sanitário da Região Metropolitana do Natal no Distrito de 
Massaranduba no município de Ceará-Mirim, após várias intervenções do Ministério 
Público Estadual. Contudo, no distrito de Guajiru existem ainda algumas cavas que 
hoje são utilizadas como destino final de RCD’s (Resíduos de Construção e 
Demolição) dos municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante, assim como lixões 
particulares que são utilizados por catadores que desviam o destino final (Aterro 
Sanitário) dos resíduos dos grandes geradores (supermercados, shopping Center e 
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hotéis), com presença de urubus, gerando um novo problema ambiental para o 
município e para a segurança aeroportuária. Diante deste cenário, o estudo sugere 
alternativas viáveis para a eliminação dos lixões particulares e para a situação social 
dos catadores, visando melhorar a sua qualidade de vida e minimizar os impactos 
ambientais causados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos na 
comunidade de Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN, podendo contribuir para que 
os gestores públicos realizem ações no manejo e no controle do destino final dos 
resíduos sólidos urbanos.  
 
 
Palavras-chaves: Resíduos Sólidos. Diagnóstico Socioambiental. Catadores. 
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One of the concerns of this century is with the handling and the final destination of 
urban solid waste (RSU), where depending on the form as they will be made use, 
they can cause diverse problems, they are of ambient or social order, being able to 
generate the loss of the quality of life and illnesses to the population, of direct or 
indirect form. The objective of the present work was to diagnosis the environmental 
partner situation of the Final Destination of the urban solid residues in the District of 
Guajiru, city of São Gonçalo do Amarante/RN, standing out the partner-economic 
situation of the scavengers. The research was carried through in the period of March 
of 2008 the October of 2009, with a methodology developed through analyzes them 
of documents made available for the state ambient agency, the Air base of Christmas 
and managing agencies of the city. For collection of the date, it was used directly 
application of the questionnaire with 20 existing scavengers in points of destination of 
residues, evaluation of the old place of final destination through the use of the spread 
sheet of the IQR (Index of Quality of the Residues), developed for the CETESB, 
identification of the matter dump and photographic register. For effect of treatment of 
the data, a descriptive analysis with regard to the answers of the interviewed 
scavengers was carried through. The acquired date, Scale had been according to 
tabulated and analyzed in Excel 2003, where they had been generated graphical to 
observe the behavior of the data. The results show that of the twenty interviewed 
scavengers, 35% possess age between 20 and 30 years; 75% possess incomplete 
basic education; 60% inhabit in houses of waal or huts (cardboard or wood); 55% do 
not make use of system of water supply and system of sanitary exhaustion; with 
regard to income monthly for scavengers, 35% had presented income between R$ 
200,00 and R$300,00 and 20% possess income above of R$ 500,00 for possessing 
another source of income; 80% of the interviewed ones, use some type of equipment 
of individual protection; In the year of 2009, confirming what it was informed by the 
State agency of Environment, during the field visit, we evidence that the city of Is 
Gonçalo do Amarante, currently, destines its residues in Sanitary landfill of São 
Region Metropolitan of Natal in the District of Massaranduba in the city of Ceará-
Mirim, after some interventions of the State Public prosecution service. However, in 
the district of Guajiru some diggings still exist that today are used as final destination 
of RCD' s (Residues of Construction and Demolition) of the cities of Natal and São 
Gonçalo do Amarante, as well as private dumps that are used by scavengers that 
deviate the final destination (Sanitary landfill) of the residues of the great generators 
(supermarkets, shopping Center and hotels), with presence of urubus, generating a 
new ambient problem for the city and the aeroportuária security. Ahead of this scene, 
the study it suggests viable alternatives for the elimination of the private dumps and 
for the social situation of the escavengers, aiming at to improve its quality of life and 
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to minimize the ambient impacts caused by the inadequate destination of the solid 
waste in the community of Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN, being able to 
contribute so that the public managers carry through action in the handling and the 
control of the final destination of the urban solid waste. 
 
 
Word-key: Solid Waste, Environmental partner Assessment, Scavengers. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Uma das preocupações deste século é com o manejo e a destinação final 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), onde dependendo da forma como forem 

dispostos, podem ocasionar diversos problemas, sejam de ordem ambiental ou 

social, podendo gerar a perda da qualidade de vida e doenças à população, de 

forma direta ou indireta. 

A questão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constitui uma das grandes 

preocupações das sociedades contemporâneas e um desafio para os gestores 

públicos. O aumento crescente da geração de RSU é fruto de um padrão de 

produção e consumo insustentável que, aliado ao manejo inadequado, 

principalmente nas etapas que envolvem o destino dos resíduos, tem provocado 

efeitos indesejáveis – e, muitas vezes, irreversíveis – do ponto de vista sanitário e 

ambiental, além de representar um grande desperdício de materiais e de energia. 

(ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL, 

2005). 

O agravamento parte do adensamento populacional, em busca de atender e 

maximizar a economia mundial ocasionando inúmeros problemas de ordem social e 

ambiental. A demanda crescente de consumo promove significativos empecilhos à 

qualidade de vida da população, tendo como principal fator de impacto ambiental a 

constante e crescente deposição de RSU (BRASIL, 1986). 

É sabido que os resíduos sólidos dispostos de forma inadequada 

contaminam o meio ambiente e torna-se um habitat propício a proliferação de 

vetores transmissores de doenças e um local inadequado de trabalho para as 

pessoas que tiram do “lixão” o sustento de sua família. Trabalho insalubre e 

desumano, aonde crianças e adultos chegam a disputar o mesmo espaço com 

animais, como, urubus, porcos, cães e gado entre outros.  

É devido a essa comumente e preocupante forma de utilização de 

destinação final, que a cada dia estão sendo desenvolvidas novas técnicas para a 

minimização dos impactos causados pela deposição inadequada de resíduos, bem 
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como surgimento de legislações que buscam legitimar os direitos sociais e garantir 

melhores condições de vida à população. 

No Brasil dispomos de uma vasta legislação ambiental, em níveis federal, 

estadual e municipal, que define ações efetivas de preservação ambiental e 

saneamento básico. 

Sendo assim, partindo da hipótese que não há efetividade ou inexistem 

políticas públicas para o destino final dos resíduos sólidos urbanos municipais no 

município de São Gonçalo do Amarante-RN e que todos os resíduos gerados no 

município são depositados no lixão de Guajiru e da situação sócio-econômica dos 

catadores de lixões particulares na comunidade que em sua maioria sobrevive do 

lixo, bem como da questão da proximidade com o novo aeroporto no que diz 

respeito às condições de segurança aérea. Assim investigou-se desde os aparatos 

legais e determinantes constitucionais para a gestão de resíduos sólidos até a 

realidade vivida pelos catadores nos Lixões particulares existentes na Comunidade 

de Guajiru.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Conhecer a situação socioambiental relativa à disposição final dos resíduos 

sólidos no distrito de Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante/RN, 

ressaltando a situação sócio-econômica dos catadores.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar os principais pontos de antigas áreas de extração de argila, 

hoje utilizadas como destino final de lixo no Distrito de Guajiru; 
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 Identificar os principais pontos de deposição de lixo no distrito de 

Guajiru; 

 Conhecer as condições sócio-econômicas dos catadores da 

comunidade;  

 Relacionar as condições da forma de destino final dos resíduos com o 

perigo aviário, 

 Avaliar o local de disposição final dos resíduos sólidos do município de 

São Gonçalo do Amarante no Distrito de Guajiru, pelo método do IQR. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O problema da disposição final dos resíduos sólidos urbanos assume uma 
magnitude alarmante. Considerando apenas os resíduos urbanos e 
públicos, o que se percebe é uma ação generalizada das administrações 
públicas locais ao longo dos anos em apenas afastar das zonas urbanas o 
lixo coletado, depositando-o por vezes em locais absolutamente 
inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baías e vales. 
Mais de 80% dos municípios vazam seus resíduos em locais a céu aberto, 
em cursos d'água ou em áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a 
presença de catadores – entre eles crianças –, denunciando os problemas 
sociais que a má gestão do lixo acarreta (MONTEIRO, 2001, p.3). 

 

A importância deste trabalho deve-se ao fato de que em visitas realizadas ao 

Distrito de Guajirú, observou-se que o crescimento populacional do município de 

São Gonçalo do Amarante segue para essa direção, provavelmente pela 

implantação do novo aeroporto, que será situado na sua proximidade, assim como 

se trata de uma área que por anos teve como uma de suas fontes principais de 

renda a extração de argila, deixando várias “crateras” que seus proprietários 

permitem, atualmente, utilizarem como locais de destino final de resíduos sólidos 

urbanos, sem observar os mínimos critérios técnicos e ambientais.  

Portanto, do ponto de vista acadêmico, este estudo contribuirá como fonte 

de informação sobre o destino final dos resíduos sólidos no município de São 

Gonçalo do Amarante/RN, com informações da realidade socioambiental da 

comunidade, contribuindo ainda para subsidiar os gestores públicos na busca da 

melhoria da qualidade de vida e ambiental no Distrito de Guajiru. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

No capítulo 1 é realizada uma breve contextualização sobre as questões 

ambientais e a situação do destino final dos resíduos sólidos no Brasil, os Impactos 

Ambientais causados pela deposição final desses resíduos, também são 

apresentados os objetivos da pesquisa, a relevância e a organização do trabalho. 

No capítulo 2 são apresentadas definições, classificações, aspectos legais e 

demais informações referentes às questões ambientais, ao destino final destes 

resíduos e a relação com o meio ambiente.  

No capítulo 3 são descritos o procedimento metodológico, os elementos 

utilizados para o desenvolvimento do trabalho, coleta de dados e análise. 

O capítulo 4 contém todas as etapas do estudo de caso, da descrição da área 

estudada aos resultados obtidos, além da validação da pesquisa. 

No capítulo 5 é apresentada uma síntese geral do trabalho, as conclusões e 

recomendações. Também é feita uma análise crítica do trabalho, avaliação das 

limitações e direcionamento para novas pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica utilizada para a discussão da 

pesquisa. São apresentadas definições, classificações, caracterizações e demais 

informações referentes à questão ambiental. Em seguida são descritas informações 

a respeito de resíduos sólidos, sua caracterização e definição, assim como 

características da comunidade de Guajiru e do município de São Gonçalo do 

Amarante/RN. 

 

 

2.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

2.1.1 Resíduos Sólidos: Definição e classificação 

 
 

Para a NBR 10004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) 

resíduos sólidos são definidos como: 

 

Resíduos nos estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Ficam incluídos, nesta definição, os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível. 

 

Há de se destacar, no entanto, a relatividade da característica inservível do 

lixo, pois aquilo que já não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta, 

para outro pode se tornar matéria-prima para um novo produto ou processo. Nesse 

sentido, a idéia do reaproveitamento do lixo é um convite à reflexão do próprio 

conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser conceituado 

como tal somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova 

utilização dos elementos então descartados. 
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Os resíduos sólidos são classificados de acordo com os riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou origem. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 2001). De acordo com a NBR 

10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a), os resíduos 

sólidos podem ser classificados: quanto aos riscos potenciais de contaminação do 

meio ambiente, quanto à natureza ou origem e quanto à finalidade. Segundo 

Castilho Junior et al (2003) algumas das classificações dos Resíduos Sólidos mais 

usuais são: segundo a origem, grau de periculosidade para o meio ambiente e à 

saúde pública; grau de biodegradabilidade; fração seca e úmida; fração reciclável e 

não reciclável, entre outras formas de classificação. Quanto à origem e finalidade os 

resíduos sólidos podem ser classificados em (BRASIL, 2007a): 

Quanto à origem: 

a) Resíduos Sólidos Urbanos: resíduos sólidos gerados por residências, 

domicílios, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e os oriundos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que por natureza 

ou composição tenham as mesmas características dos gerados nos domicílios; 

b) Resíduos Sólidos Industriais: resíduos sólidos oriundos dos processos 

produtivos e instalações industriais, bem como os gerados nos serviços públicos de 

saneamento básico, excetuando-se os da limpeza urbana; 

c) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: resíduos sólidos oriundos dos 

serviços de saúde, constituídos de resíduos comuns (papel, restos de jardim, restos 

de comida de refeitórios e cozinhas), resíduos infectantes ou de risco biológico 

(sangue, gaze, curativos e agulhas) e resíduos especiais (químicos farmacêuticos e 

radioativos); 

d) Resíduos Sólidos Rurais: resíduos sólidos oriundos de atividades 

agropecuárias, bem como gerados por insumos utilizados nas respectivas 

atividades: e; 

e) Resíduos Sólidos Especiais ou Diferenciados: aqueles que por seu 

volume ou grau de periculosidade, de degradabilidade ou outras especificações, 

requeiram procedimentos especiais ou diferenciados para o manejo e a disposição 

final dos rejeitos, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio 

ambiente; e 
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Quanto à finalidade: 

a) Resíduos Sólidos Reversos: resíduos sólidos restituíveis, por meio de 

logística reversa, visando o seu tratamento e reaproveitamento em novos produtos, 

na forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos; e 

b) Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e 

disponíveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada. 

Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, de acordo 

com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2004b), os resíduos 

sólidos são classificados em três categorias: 

• Classe I ou perigosos: São classificados como resíduos perigosos os 

resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que em função de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou 

contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou 

apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de 

forma inadequada. 

Assim, um resíduo ou um dos seus constituintes que apresente qualquer 

uma destas características é classificado como perigoso. Um resíduo não perigoso 

ao ser misturado com resíduos perigosos, devido à falta de segregação, de 

armazenamento, transporte ou destinação final adequados, torna-se perigoso. Este 

fato faz com que a quantidade de resíduos perigosos aumente consideravelmente e 

dificulte a necessidade de tratamento diferenciado, por vezes mais oneroso e 

complexo (CASTILHO JUNIOR, 2003). 

• Classe II A ou Não Inertes: são classificados como resíduos não inertes 

os resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que não se enquadram na Classe 

I ou na classe II B. Estes resíduos podem ter propriedades tais como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

• Classe II B ou Inertes: são aqueles que, por suas características 

intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10007 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004c) e submetidos a um contato estático 

e dinâmico com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme 
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teste de solubilização segundo a norma NBR 10006 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS 2004d) e não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. 

Como exemplos desses materiais podem citar as rochas, tijolos, vidros, etc. 

De acordo com Castilho Junior (2003) as características dos resíduos 

sólidos são agrupadas em físicas, químicas e biológicas: 

• Físicas: compressividade (redução do volume dos resíduos sólidos 

quando submetidos a uma pressão, compactação); teor de umidade (quantidade de 

água existente na massa dos resíduos sólidos); composição gravimétrica 

(porcentagem de cada constituinte da massa de resíduos sólidos, proporcionalmente 

ao seu peso); per capita (massa de resíduos sólidos produzida por uma pessoa em 

um dia, kg/hab./dia); peso específico (peso dos resíduos sólidos em relação ao seu 

volume). 

• Químicas: poder calorífico (indica a quantidade de calor desprendida 

durante a combustão de 1 Kg de resíduos sólidos); teores de matéria orgânica 

(percentual de cada constituinte da matéria orgânica: cinzas, gorduras, macro e 

micronutrientes e resíduos minerais); relação Carbono/Nitrogênio (C/N) (grau de 

degradação da matéria orgânica); pH (teor de alcalinidade ou acidez da massa de 

resíduos). 

• Biológicas: fração orgânica que compõem os resíduos, estando presentes 

os agentes patogênicos, como os microrganismos prejudiciais à saúde humana e os 

decompositores. 

 

 

2.1.2 Gerenciamento de Resíduos no Brasil 

 

 

No Brasil, o serviço sistemático de limpeza urbana foi iniciado oficialmente 

em 25 de novembro de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então 

capital do Império. Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto nº 3024, 

aprovando o contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, que foi executado por 

Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se 

a palavra gari, que hoje se denomina os trabalhadores da limpeza urbana em muitas 

cidades brasileiras (MONTEIRO, 2001). 
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Considerada um dos setores do saneamento básico, a gestão dos resíduos 

sólidos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder público. Com 

isso, compromete-se cada vez mais a já combalida saúde da população, bem como, 

degradam-se os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. A 

interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é hoje 

bastante evidente o que reforça a necessidade de integração das ações desses 

setores em prol da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 

As instituições responsáveis pelos resíduos sólidos municipais e perigosos, 

no âmbito nacional, estadual e municipal, são determinadas através dos seguintes 

artigos da Constituição Federal de 1998, quais sejam: 

• Incisos VI e IX do art. 23, que estabelecem ser competência comum da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger o meio ambiente 

e combater a poluição em qualquer das suas formas, bem como, promover 

programas de construção de moradias e a melhoria do saneamento básico; 

• Já os incisos I e V do art. 30 estabelecem como atribuição municipal 

legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos 

seus serviços públicos, como é o caso da limpeza urbana. 

Tradicionalmente, o que ocorre no Brasil é a competência do Município 

sobre a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos 

de natureza industrial, mas incluindo-se os provenientes dos serviços de saúde. 

(MONTEIRO, 2001). 

 

 

2.2 TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

 

2.2.1 Tratamento 

  

 

Segundo Jardim (1995), a necessidade de tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos surge devido à escassez de áreas para a destinação final, disputa pelo uso 

de áreas remanescentes com as populações da periferia e valorização dos 

componentes dos resíduos como forma de promover a conservação dos recursos. 
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De acordo com Zepeda (1994), sistemas de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos consistem no conjunto de unidades, processos e procedimentos que 

alteram as suas características físicas, químicas ou biológicas e conduzem a 

minimização do risco à saúde pública e a qualidade do meio ambiente. Existem 

vários sistemas de tratamento e/ou aproveitamento de resíduos sólidos, tais como: 

 Reciclagem/Reuso/Reaproveitamento: Os quais consistem no 

aproveitamento do material inorgânico dos resíduos onde são 

alcançados os seguintes benefícios: a) diminuição do consumo de 

energia; b) menor poluição ambiental e visual; c) redução do volume 

de rejeitos a ser destinado ao local de disposição final e, conseqüente 

aumento da sua vida útil. 

 Compostagem: É um processo biológico de decomposição controlada 

da fração orgânica biodegradável contida nos resíduos sólidos de 

modo a resultar em um produto composto. 

 Incineração: Normalmente é considerada como forma de disposição 

final, mas na realidade é um sistema de tratamento, pois consistem 

num processo de combustão controlada para transformação de 

resíduos sólidos, líquidos e gases combustíveis em dióxido de 

carbono, outros gases e água, com recuperação. 

 

 

2.2.2 Destino Final 

 

 

A disposição final dos resíduos sólidos é a última etapa dos sistemas de 

limpeza urbana. Entretanto, trata-se de um problema muitas vezes complexo que 

sofre a influência de circunstâncias locais, econômicas, sociais, ambientais e até 

estéticos. O problema abrange aspectos essenciais, tais como: O sanitário, o 

ambiental, o técnico e o econômico, cuja resultante determina a escolha do sistema 

a ser empregado (AMARAL, 2006, p.14). 

Atualmente, dispõe-se de três formas de destinação final para os resíduos 

sólidos urbanos, lixão, aterro controlado e aterro sanitário. 

 Lixão - É a forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, 

caracterizada pela descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de 
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proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. È o mesmo que descarga a 

céu aberto (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 1995).  

O lixão por constituir a forma mais fácil, simples e econômica de disposição 

final dos resíduos sólidos, é amplamente empregado pelos municípios: porém, tal 

processo não é recomendado sanitária e ambientalmente por possuir implicações 

relacionadas á proliferação excessiva de vetores, os quais podem torna-se focos de 

veiculação de doenças. Outro ponto a ser destacado é a sua altura excessiva, 

podendo dar origem a uma fermentação anaeróbia, apresentando o inconveniente 

de não garantir a eliminação dos microrganismos patogênicos e desprendimento de 

gases. Não podemos esquecer ainda o mau odor devido à matéria orgânica em 

decomposição, o aspecto antiestético dos montes de resíduos sólidos, o desconforto 

causado pelas poeiras devido ao vento e aos animais que costumam ir ao local em 

busca de alimentos (AMARAL, 2006, p.14).  

 

 Aterro Controlado – Técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos 

no solo, com minimização de impactos ambientais. Nesse método utilizam-se 

alguns princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-

os com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de 

trabalho. 

Esse método de destinação final de resíduos, por não dispor de 

impermeabilização da base, tratamento do chorume (líquido produzido na 

decomposição do lixo, juntamente com a água da chuva), e coleta dos gases, 

compromete o meio ambiente, podendo causar poluição das águas subterrâneas. 

Existe, quem considere o Aterro Controlado um lixão organizado. 

 Aterro Sanitário - Técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem 

causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 

impactos ambientais, com método que utiliza princípios de engenharia para 

confinar resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume 

possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da jornada de 

trabalho ou a intervalos menores, se necessário (INSTITUTO DE 

PESQUISAS TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1995). 

O manual de operação de aterros sanitários da Companhia de 

Desenvolvimento do Estado da Bahia (CONDER) preferencialmente, os aterros 
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sanitários devem possuir uma vida útil superior a 10 anos, prevendo-se ainda o seu 

monitoramento por alguns anos após o seu fechamento. No processo de 

decomposição dos resíduos sólidos, ocorre a liberação de gases e líquidos 

(chorume ou percolado) muito poluentes, o que leva um projeto de aterro sanitário a 

exigir cuidados como impermeabilização do solo, implantação de sistemas de 

drenagem eficazes, entre outros, evitando uma possível contaminação da água, do 

solo e do ar. 

Segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2000, a especificação das Unidades de 

Destino do Lixo indicou uma situação de destinação final do lixo coletado no País, 

em peso, bastante favorável: 47,1% em aterros sanitários, 22,3% oferta dos serviços 

de saneamento básico no Brasil em aterros controlados e apenas 30,5% em lixões, 

ou seja, mais de 69% de todo o lixo coletado no Brasil estaria tendo um destino final 

adequado em aterros sanitários e/ou controlados. Todavia, em número de 

municípios, o resultado não é tão favorável: 63,6% utilizam lixões e 32,2%, aterros 

adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros controlados), sendo que 5% não 

informaram para onde vão seus resíduos. Em 1989, a PNSB mostrava que o 

percentual de municípios que vazavam seus resíduos de forma adequada era de 

apenas 10,7%. De qualquer forma, nota-se uma tendência de melhora da situação 

da disposição final do lixo no Brasil nos últimos anos, que pode ser creditada a 

diversos fatores, tais como: 

• Maior consciência da população sobre a questão da limpeza urbana; 

• Forte atuação do Ministério Público, que vem agindo ativamente na 

indução à assinatura, pelas prefeituras, dos Termos de Ajuste de Conduta para 

recuperação dos lixões, e na fiscalização do seu cumprimento; 

• A força e o apelo popular do programa do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância – UNICEF, Lixo e Cidadania (Criança no Lixo, Nunca Mais) em todo o 

Território Nacional; 

• Aporte de recursos do governo federal para o setor, através do Fundo 

Nacional de Meio Ambiente; e 

• Apoio de alguns governos estaduais. 
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2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

 

2.3.1 Impactos Ambientais Causados Pelo Destino Final dos Resíduos Sólidos 

 

 

O crescimento e a aglomeração populacional, fez com que surgissem vários 

problemas de infra-estrutura nas metrópoles, entre eles a disposição de resíduos 

sólidos, cuja disposição final passou a ser evidenciada nos últimos anos devido à 

grande quantidade de resíduo gerado, aumento de consumo, inchaço populacional e 

à dificuldade de encontrar soluções para o gerenciamento de todo este rejeito, além 

de causar sérios problemas ambientais e de saúde pública.  

Segundo o senso de 2000 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 

Brasil são gerados aproximadamente, 150.000 ton. de lixo/dia, sendo 59,03% 

destinados em lixões, 16,78 % em Aterros Controlados, 12,58% em Aterros 

Sanitários e 11,61% são destinados para compostagem, reciclagem e incineração.  

Em se tratando de um município, o poder público é responsável pela limpeza 

pública, desde a coleta até o destino final, mesmo que esses serviços sejam 

terceirizados. Contudo, não estamos isentos da nossa responsabilidade como 

gerador de resíduos, devendo aplicar os nossos conhecimentos sobre educação 

ambiental e colaborarmos com o setor público. 

A questão do destino final dos resíduos sólidos, no Brasil, atualmente, pode 

ser enquadrada na Lei nº 9605/98, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais e 

crime contra a saúde pública, existindo ainda um aparato de leis, resoluções e 

normas que ajudam na gestão dos resíduos numa cidade.  

Os resíduos sólidos dispostos a céu aberto também favorece a proliferação 

de mosquitos, moscas, baratas e ratos, os quais são vetores de inúmeras doenças, 

tais como a febre tifóide, salmonelose, disenterias e outras infecções. Além destes 

insetos e roedores, constata-se a presença de animais domésticos nessas áreas, 

como cachorros e gatos que, junto com as aves, podem transmitir a toxoplasmose. 

(ROUQUAYROL, 1999). 

As áreas destinadas à disposição do lixo, sem a infra-estrutura adequada 

para evitar os danos conseqüentes dessa atividade, têm seu uso futuro 
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comprometido e são responsáveis pela degradação ambiental das regiões sob sua 

influência (SISSINO; MOREIRA, 1996). Diversos autores têm endereçado estudos 

sobre os impactos ambientais e na saúde humana provocados pelas áreas de 

disposição do lixo urbano e industrial (SISSINO; MOREIRA, 1996; SANTOS FILHO 

et al., 2003; SOUZA; ROESER; MATOS, 2002;BAHIA; LUIZ; FENZ, 2004; COSTA et 

al., 2003). 

 

 

2.3.2 Impactos Ambientais Causados pela Extração de Argila 

 

 

Como o local do estudo foi por muitos anos alvo de áreas de empréstimo, 

retirada de argila, deixando um passivo ambiental, principalmente de poluição visual, 

vamos fazer uma breve explanação dos impactos causados por essa atividade. 

Assim como toda exploração de recurso natural, a atividade de mineração 

provoca impactos no meio ambiente seja no que diz respeito à exploração de áreas 

naturais ou mesmo na geração de resíduos. 

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (2002), os 

principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em cinco 

categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência do 

terreno e incêndios. 

O principal e mais característico impacto causado pela atividade de 

mineração de argila é o que se refere à degradação visual da paisagem. Não se 

pode, porém, aceitar que tais mudanças e prejuízos sejam impostos à sociedade, da 

mesma forma que não se pode impedir a atuação da mineração, uma vez que ela é 

exigida por essa mesma sociedade. 

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais 

Renováveis (2006), a mineração em áreas urbanas e periurbana é um dos fatores 

responsáveis pela degradação do subsolo. Atualmente, junto às grandes metrópoles 

brasileiras, é comum a existência de enormes áreas degradadas, resultante das 

atividades de extração de argila, areia, saibro e brita. 

Ao extraírem-se os bens minerais da crosta terrestre, automaticamente, 

gera-se uma alteração bastante profunda que modifica a estrutura física de seu 

jazimento - localização. Essas alterações, advindas da atividade mineral, podem 
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provocar maior ou menor impacto, conforme os fatores geográficos, o método de 

lavra utilizado e o tipo de mineral. 

A poluição visual é o primeiro efeito visível da mineração ao meio ambiente. 

Grandes crateras e lagos, paredões e áreas devastadas são produtos da mineração 

em numerosos casos, impedindo a posterior utilização. Em alguns casos (grandes 

jazidas), a reconstituição da paisagem tal qual era antes da extração é difícil. Porém, 

através de condução adequada das operações de lavra e de um projeto de 

recuperação, que leve em conta o destino a ser dada à área futuramente, a 

degradação ambiental pode ser reduzida e até eliminada. 

Os bens minerais (areia, argila e brita) de emprego direto na construção civil, 

por sua importância para os setores de habitação, saneamento e transportes, são 

considerados como bens minerais de uso social. A produção desses minerais, por 

fatores mercadológicos, impõe sua atuação próxima dos centros consumidores, 

caracterizando-se como uma atividade típica das regiões metropolitanas e urbanas. 

O índice de clandestinidade dessa atividade é significativo e preocupante. Os 

impactos ambientais provocados são grandes e descontrolados, degradando o 

ambiente local, principalmente no aspecto paisagístico. No geral as cavas são 

utilizadas como bota-fora da construção civil e até mesmo como lixões. 

 

 

2.4 OS CATADORES E SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL E AMBIENTAL 

 

 

No Brasil, a maioria dos municípios tem o lixão como destino final dos seus 

resíduos sólidos. É sabido que o lixão é uma forma inadequada de dispor os 

resíduos sólidos, por não existir critérios técnicos, como isolamento da área, controle 

de entrada e saída de pessoal, cobertura dos resíduos a cada jornada de trabalho, 

se torna o local suscetível a presença de catadores de diversas idades, que em 

maioria por possuírem baixa instrução, não possuem emprego, descobrindo no lixo a 

forma mais acessível de se manter, dividindo o mesmo espaço com animais e 

máquinas, expostos a condições insalubres. 

Conforme dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), no 

Brasil existem 24.340 catadores em lixões e que um número pequeno de municípios 

(228) vem buscando a integração de programas sociais com os catadores, mas 
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verifica-se que é ainda pequena a quantidade de municípios (apenas 451) com 

programas em atividade. Mais razoável é a quantidade daqueles que planejam a sua 

implantação: 959 municípios. Considerando toda a população urbana de 169,5 

milhões de habitantes, apenas 8 milhões de moradores, em 8 % dos municípios 

brasileiros, participam de programas de reciclagem. 

No Brasil, conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF, 

cerca de 50.000 crianças e adolescentes vivem e trabalham em locais de disposição 

final inadequada de resíduos ajudando os pais a catar embalagens plásticas, papéis, 

latas de alumínio, vidros e restos de comida, carregando fardos pesados e 

empurrando carroças. Ganham R$ 1,00 a R$ 6,00 por dia, sendo que esta ajuda é 

fundamental para aumentar a renda familiar. Mais de 30% destas crianças estão em 

idade escolar e nunca foram à escola e as que sofrem preconceito de serem 

“crianças do lixo” (LIXO, 1999). 

Os catadores tiveram um grande avanço em sua trajetória, quando em 2002, 

a sua atividade foi reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

A CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, 

tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins 

classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Incluída nesta 

classificação, está à ocupação de catador de materiais recicláveis, a qual descreve 

as que o trabalho é exercido por profissionais que se organizam de forma autônoma 

ou em cooperativas. Trabalham para venda de materiais a empresas ou 

cooperativas de reciclagem. O trabalho é exercido a céu aberto, em horários 

variados. O trabalhador é exposto a variações climáticas, a riscos de acidente na 

manipulação do material, a acidentes de trânsito e, muitas vezes, à violência urbana. 

Nas cooperativas surgem especializações do trabalho que tendem a aumentar o 

número de postos, como os de separador, triador e enfardador de sucatas. 

No país em que apenas 8% dos municípios participam de programas de 

reciclagem, o papel dos catadores de lixo tem uma importância fundamental para o 

meio ambiente, pois toneladas de plásticos, metais, papéis e papelões são retirados 

diariamente dos lixões em todo o país pelos catadores, impedindo que os mesmos 

demorem anos para se decompor, proporcionando ainda a diminuição de energia na 

confecção de matérias-primas. 
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2.5 PERIGO AVIÁRIO 

 

 

Perigo aviário é o risco potencial de colisão com ave ou bando de aves, no 

solo ou em determinada porção do espaço aéreo. O risco de acidente aeronáutico 

causado por colisão com aves é composto de duas variáveis: a probabilidade de 

colisão e a gravidade da colisão (PESSOA NETO, TSHÁ; PEDROSA FILHO, 2004). 

O Perigo Aviário tende a aumentar em função do incremento dos vôos, da 

ampliação e implantação de novos aeroportos, do crescimento urbano, e de toda 

uma série de fatores, indicando a necessidade de se elaborar um plano de trabalho 

eficaz para tentar reduzir os focos de atração de urubus no entorno dos aeroportos. 

A presença de aves em um aeroporto pode ser atribuída a diversos fatores e 

normalmente, estão relacionados à busca de alimentação, abrigo, segurança, área 

para nidificação, presença de água e de áreas para descanso (ORGANIZATTION 

AVIATION CIVIL INTERNATIONAL, 1978). Verifica-se então, que o potencial de 

risco de colisão com aves aumenta em razão da existência do número de focos de 

atração, ou seja, de atividades antrópicas ou de biomas, que favoreçam a presença 

de aves. 

No Brasil, o agravamento da situação de risco de colisão de aeronaves com 

urubus durante os procedimentos de aproximação, pouso e decolagem é atribuído, 

principalmente, ao desequilíbrio ecológico causado pelas áreas destinadas à 

deposição de lixo urbano, aterros sanitários e lixões, além de matadouros, curtumes 

e pólos pesqueiros, que operam contrariando a legislação vigente, no entorno dos 

aeroportos, como mostra a Foto 1 (SOUZA, 2001). 

É notório o potencial atrativo de aves nos locais usados para destinação final 

de resíduos sólidos urbanos, principalmente o urubu (Coragyps Atratus), conforme 

atestam levantamentos realizados no Brasil, pelo Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão Central de Segurança de 

Vôo no país, e o Centro de Pesquisa Para Conservação das Aves Silvestres 

(BRASIL, 1997). 
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Na aviação militar, temos uma média de 3,5 eventos por ano e há cinco anos 

que não existem acidentes decorrentes do perigo aviário na área de Natal, 

ocorrendo vários incidentes, nos quais aviões colidiram e sofreram danos de menor 

monta (informação verbal)¹. 

 

 
                            Foto 1 – Aeronave colidida com uma ave. 

                            Fonte: Apresentação PowerPoint – Maj. Av. Henrique Rubens B. Oliveira 
1¹ 

 

Existem os fatores que contribuem para o Perigo Aviário, contudo aqui no 

estado do Rio Grande do Norte, o fator mais relevante, são os lixões existentes na 

Área de Segurança Aeroportuária (ASA), definida pela Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 04/1985, que compreende um círculo 

com raio de 20Km para os aeródromos que operam IFR, e 13Km, para os demais 

aeródromos, onde ficou proibida a implantação de qualquer atividade que atraia ou 

possa vir a atrair aves. 

Diante dessa panorâmica do destino final dos resíduos sólidos, principalmente 

no município de São Gonçalo do Amarante, co-relacionada com a questão do perigo 

aviário, devido à instalação do novo aeroporto nas proximidades, conforme mostra a 

Figura 1, que se abordou neste trabalho a questão do perigo aviário. 

 

                                            
¹
 Informação cedida pelo Cap. Aviador Bergo da Base Aérea de Natal (BANT), durante uma reunião 
sobre o Perigo aviário no auditório da Infraero – Natal/RN, Outubro/2009. 
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2.6 PANORÂMICA DA SITUAÇÃO DA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

No estado Rio Grande do Norte, a situação do destino final dos resíduos 

sólidos não difere do cenário brasileiro, pois de acordo com o Diagnóstico da 

Situação dos Resíduos Sólidos no estado do Rio Grande do Norte realizado em 

2001, pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

(IDEMA), 95,26% dos casos o destino final dos resíduos são diretamente os lixões a 

céu aberto, em apenas 2,84% os resíduos são encaminhados a unidades de 

triagem, 0,71% para estação de compostagem, 1,15% para aterro controlado e 

0,04% são lançados em córregos e rios. 

Segundo IDEMA, (2001, p.212), o Diagnóstico da Situação dos Resíduos 

Sólidos no Estado do Rio Grande do Norte contemplou apenas 34 municípios, 

distribuídos em quatro regiões do estado, leste, oeste, central e agreste, avaliando 

indicadores como: nível de instrução dos trabalhadores de limpeza pública; 

principais causas de mortalidade infantil; principais doenças que geram infecções 

hospitalares; população atendida com sistema de abastecimento de água e sistema 

de esgoto por região; orçamento utilizado pelos municípios para os resíduos sólidos 

por região; leis e códigos municipais referentes aos resíduos sólidos, tipos de 

equipamentos de proteção individual utilizados para limpeza urbana; tratamento e 

destino final dos resíduos sólidos; destino final dos resíduos de serviços de saúde 

por região, presença de catadores nos lixões e trabalhos sociais com os catadores. 

Em 2001, quando da realização do Diagnóstico da Situação dos Resíduos 

Sólidos no Estado do Rio Grande do Norte, foi constatada a existência de oito 

municípios que dispunham de alguma forma de tratamento de resíduos, conforme 

mostra a Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Tabela 1-Situação de Programas e Tratamentos de Resíduos Sólidos 

Município Programa e Tratamento Situação 

Acari Usina de triagem e compostagem Funciona Precariamente 

Apodi Usina de triagem e compostagem Programa 
de coleta seletiva 

Funciona 

Areia Branca Galpão de triagem e armazenagem Funciona 

Ceará-Mirim Usina de triagem e compostagem Demolida 

Currais Novos Usina de triagem e compostagem Desativada 

Macaíba Usina de triagem e compostagem Desativada 

Natal Usina de triagem mecanizada Funciona Precariamente 

São G. do 
Amarante 

Usina de triagem e compostagem Desativada 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte 
(2001). 

 

 

Nove anos após ter sido realizado o Diagnóstico da Situação dos Resíduos 

Sólidos no Estado do Rio Grande do Norte, o estado ainda apresenta um cenário 

semelhante ao apresentado no Diagnóstico de 2001, ou seja, a maioria dos 

municípios utiliza o lixão como destino final dos seus resíduos sólidos. Neste 

período, ocorreram algumas evoluções nessa área, como a implantação de Aterros 

Controlados em parceria com a Petrobras nos municípios onde são desenvolvidas 

atividades petrolíferas. 

Segundo dados do IDEMA (2009), atualmente, todos os aterros controlados 

instalados no Estado operam em forma de lixões, as usinas de triagem e 

compostagem estão desativadas, existindo apenas dois Aterros Sanitários, o da 

Região Metropolitana de Natal, operado pela empresa BRASECO S/A, instalado no 

distrito de Massaranduba, município de Ceará-Mirim, construído para atender todos 

os municípios da RM/Natal, com vida útil igual a 20 (vinte) anos e com capacidade 

de para receber 1.300 toneladas por dia de resíduos. Dos nove municípios que 

compõem a RM/Natal, apenas seis destinam seus resíduos no Aterro Sanitário, são 

eles: Natal; Ceará-Mirim; São Gonçalo do Amarante; Parnamirim; Extremoz e 

Macaíba, e o Aterro Sanitário do município de Mossoró. 

 

 

 



39 

2.7 LEGISLAÇÃO PERTINENTE  

 

 

2.7.1 Legislação Federal 

 

 

As legislações que contemplam os resíduos sólidos situam-se nas políticas 

nacionais e legislações ambientais, destacando-se: 

• Política Nacional de Meio Ambiente: Lei nº 6.938 de 31/08/1981, tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

• Constituição Federal de 1988: consta nos artigos 21, 23 e 200: 

Art. 21. Compete à União:  

[...]  

XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos; 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

[...] 

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 

[...] 

IV - Participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico (BRASIL, 1988). 

• Política Nacional de Saúde: Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19/09/90, 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, tendo como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, o saneamento básico, o meio 

ambiente: 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde – SUS: 
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[...] 

II - A participação na formulação da política e na execução de ações de 

saneamento básico; 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

[...] 

X - Integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico; 

Art. 13º - A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

[...] 

II - Saneamento e meio ambiente; 

Art. 15º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 

[...] 

VII - Participação de formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente; 

Art. 16º. À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS compete: 

[...] 

II - Participar na formulação e na implementação das políticas: 

a) de controle das agressões ao meio ambiente; 

b) de saneamento básico; e 

Art. 17º. Direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS compete: 

[...] 

VI - Participar da formulação da política e da execução de ações de 

saneamento básico; 

Art. 18º. À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS compete: 

[...] 

IV - Executar serviços: 

c) de saneamento básico (BRASIL, 2007). 
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• Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12/02/1998) dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 

ou possam resultar em danos a saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

[...] 

§ 2. Se o crime: 

[...] 

V - Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substancias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos (BRASIL, 2007). 

• Estatuto das Cidades: Lei nº 10.257 de 10/07/2001, estabelece normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio 

ambiental: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I – Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

Art. 3º Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política 

urbana: 

[...] 

III – Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

IV – Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos (BRASIL, 2007). 
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• Política Federal de Saneamento Básico: Lei nº 11.445 de 05 de janeiro 

de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico, cita: 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 

base nos seguintes princípios fundamentais: 

I - Universalização do acesso; 

II - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 

à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 

eficácia das ações e resultados; 

III - Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente; 

IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 

de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e 

do patrimônio público e privado; 

V - Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

[...] 

Art. 6º O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços 

cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão 

do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

I - De coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea e 

do inciso I Do capítulo, do art. 3º desta Lei; 

II - De triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso 

I do capítulo do art.3º desta Lei; 

III - De varrição capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e 

outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana (BRASIL, 2007). 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos: projeto de lei, que visa instituir a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe como diretrizes: proteção da 

saúde pública e da qualidade do meio ambiente; não-geração, redução, reutilização 
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e tratamento de resíduos sólidos, bem como destinação final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; desenvolvimento de processos que busquem a alteração dos 

padrões de produção e consumo sustentável de produtos e serviços; educação 

ambiental; adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

ambientalmente saudáveis como forma de minimizar impactos ambientais; incentivo 

ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; gestão integrada de resíduos sólidos; articulação entre as diferentes 

esferas do Poder Público, visando à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos; capacitação técnica continuada na área de resíduos 

sólidos; regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com adoção 

de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos 

dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira; preferência, nas aquisições governamentais, de produtos recicláveis e 

reciclados; transparência e participação social; adoção de práticas e mecanismos 

que respeitem as diversidades locais e regionais; e integração dos catadores de 

materiais recicláveis nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos. 

•Resolução CONAMA nº 04, de 9 de outubro de 1995, estabelece as Áreas 

de Segurança  Aeroportuária – ASAs, determina: 

Art. 1º São consideradas "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" as áreas 

abrangidas por um determinado raio a partir do “centro geométrico do aeródromo”, 

de acordo com seu tipo de operação, divididas em 2 (duas) categorias:  

I - Raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de 

vôo por instrumento (IFR); e  

II - Raio de 13 km para os demais aeródromos.  

Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio 

da ASA deverá se adequar à nova categoria.  

Art. 2º Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de 

natureza perigosa, entendidas como “foco de atração de pássaros”, como por 

exemplo, matadouros, curtume, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem 

pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos 

semelhantes à navegação aérea.  

Art. 3º As atividades de natureza perigosas já existentes dentro da ASA 

deverão adequar sua operação de modo a minimizar seus efeitos atrativos e/ou de 
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risco, em conformidade com as exigências normativas de segurança e/ou 

ambientais, em prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Resolução.  

•Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 – Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos. 

Art. 1º Estabelecer que os procedimentos de licenciamento ambiental de 

aterros sanitários de pequeno porte sejam realizados de forma simplificada de 

acordo com os critérios e diretrizes definidos nesta Resolução. 

§ 1º Para efeito desta Resolução são considerados aterros sanitários de 

pequeno porte aqueles com disposição diária de até 20 t. (vinte toneladas) de 

resíduos sólidos urbanos. 

§ 2º Nas localidades onde exista um incremento significativo na geração de 

resíduos pela população flutuante ou sazonal, esta situação deve ser prevista no 

projeto, o qual deverá contemplar as medidas de controle adicionais para a 

operação do aterro. 

§ 3º O disposto no capítulo, limita-se a uma única unidade por sede 

municipal ou distrital. 

Art. 2º Para os aterros tratados nesta resolução será dispensada a 

apresentação de EIA/RIMA. 

Parágrafo único: O órgão ambiental competente, verificando que o aterro 

proposto é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, 

exigirá o EIA/RIMA. 

 

 

2.7.2 Legislação Estadual 

 

 

Política Estadual de Meio Ambiente: Lei Nº 272, de 2004.  

Política Estadual de Resíduos Sólidos – Projeto de Lei que definem 

diretrizes e normas de prevenção, recuperação e controle da poluição para garantir 

a qualidade do meio ambiente e a proteção da saúde pública, assegurando o uso 

adequado dos recursos ambientais no Estado do Rio Grande do Norte, tendo como 

princípios: I – a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 

produtos e serviços; II – a participação social no gerenciamento dos resíduos 
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sólidos; III – a regularidade, continuidade e universalidade dos sistemas de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; IV – a minimização 

dos resíduos, por meio do incentivo às práticas ambientalmente adequadas de 

reutilização, reciclagem e recuperação; V – a responsabilização por danos causados 

pelos agentes econômicos e sociais; VI – a adoção do princípio do gerador poluidor 

– pagador, ou seja, o poluidor é responsável pela recuperação ambiental dos danos 

causados pelos resíduos por ele produzidos; VII – o direito do consumidor à 

informação sobre o potencial de degradação ambiental dos produtos e serviços; VIII 

– o acesso da sociedade à educação ambiental; IX – o desenvolvimento de 

programas de capacitação técnica e educativa sobre a gestão ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos; X – a integração do catador cidadão e demais 

trabalhadores informais como membros atuantes no processo socioeconômico e de 

preservação ambiental; XI – a gestão compartilhada de Resíduos Sólidos entre 

municípios com o objetivo de conjuntamente chegar-se a soluções que atendam aos 

padrões ambientais exigidos e integrados no âmbito local; XII – a formulação de 

políticas locais de resíduos sólidos inserindo esta questão nas instâncias de 

planejamento urbano como plano-diretor, lei orgânica do município, lei de 

zoneamento, etc. XIII – a criação de incentivos fiscais e econômicos que favoreçam 

o gerenciamento de resíduos sólidos com a adoção de ICMS ecológico e redução de 

alíquotas de impostos; XIV – a utilização de tecnologias simplificadas e de baixo 

custo comprovadamente eficientes; XV – o desenvolvimento de tecnologias de 

gerenciamento de resíduos sólidos apropriadas as condições locais, observando 

condicionantes socioeconômicos e geográficos e ambientais; 

 

 

2.7.3 Legislação Municipal 

 

 

•Lei Orgânica do Município, promulgada em 03 de abril de 1993, revisada 

em 2003. 

Art. 3º O Município tem competência privativa, comum e suplementar. 

§ 1º Compete, privativamente, ao Município: 

[...] 
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VIII – planejar o uso e a ocupação do solo, com vistas ao bem comum e à 

defesa do meio ambiente; 

•Código de Meio Ambiente – Lei n° 051, de 05 de setembro de 2009. 

“Institui o Código de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo do Amarante, a 

Política e o sistema municipal de Meio Ambiente e da outras providências.” 

Art. 94. Para os efeitos desta Lei, serão considerados como fontes 

emissoras de poluição atmosférica: 

[...] 

II – as artificiais, entre as quais se encontram: 

[...] 

e) diversas: como equipamentos e sistemas emissores de radioatividade; a 

incineração ou queima a céu aberto de lixo e resíduos, efetiva ou potencialmente 

perigosos; uso de explosivos ou qualquer tipo de combustão que produza ou possa 

produzir contaminação; queima de cigarros e congêneres. 

Art. 159 É vedado: 

I – dispor Resíduos Sólidos Urbanos em vias públicas, praças e outros locais 

inapropriados;  

II – proceder à incineração e à disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos 

a céu aberto;  

III – utilizar Resíduos Sólidos Domésticos “in natura” para alimentação 

animal; 

[...] 

Art. 160. O Poder Executivo Municipal estimulará e privilegiará a coleta 

seletiva, a reciclagem e reuso de Resíduos Sólidos Urbanos, bem como a 

implantação de um sistema descentralizado de unidades de processamento e 

tratamento de resíduos urbanos, de forma a minimizar os impactos ambientais 

decorrentes 

§3º O solo somente poderá ser utilizado para destino final de residuais de 

qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada, 

estabelecida em projetos específicos de transporte e destino final, ficando vedada a 

simples descarga ou depósito. Ficam proibidas ainda a disposição e descarga de 

resíduos sólidos na Área de Segurança Aeroportuária – ASA. 

Art. 164. O Poder Executivo Municipal implantará o sistema de coleta 

seletiva para o lixo produzido nos domicílios residenciais e comerciais, objetivando o 
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seu reuso ou a sua reciclagem, atendidas as normas estabelecidas pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e de Meio Ambiente - COMDEMA.  

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá adotar soluções 

tecnológicas de aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos como a terceirização 

de serviços ou a administração direta de um Centro de Triagem de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

Art. 166. O poder Executivo Municipal incentivará a realização de estudos, 

projetos e atividades que proponham a reciclagem, reaproveitamento e reuso dos 

resíduos sólidos junto às organizações da comunidade e a iniciativa privada, bem 

como novas concepções de consumo, objetivando a redução da produção de 

resíduos sólidos urbanos. 

•Plano Diretor Participativo do Município de São Gonçalo do Amarante: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 049, DE 17 DE JULHO DE 2009. 

Art. 10. A política setorial de proteção ao meio ambiente e manejo 

sustentável dos recursos naturais é compreendida em sua relação com a política 

urbana de São Gonçalo do Amarante a partir dos seguintes objetivos mínimos: 

I – manter o meio ambiente em equilíbrio com as funções habitacionais e 

econômicas desenvolvidas no Município de São Gonçalo do Amarante, tanto nas 

áreas rurais como nas áreas urbanas; 

[...] 

Art. 11. Para garantir os objetivos mínimos acima listados, a política urbana 

e a política setorial de proteção ao meio ambiente e manejo sustentável dos 

recursos naturais devem atender as seguintes diretrizes mínimas:  

[...] 

VII – incentivar a formação de consórcios intermunicipais e de âmbito 

metropolitano, assim como parcerias público-privadas para a solução de problemas 

comuns de resíduos sólidos, drenagem, saneamento básico, poluição do solo e ar. 

[...] 

Art. 20. Para garantir os objetivos mínimos acima listados, a política urbana 

e as políticas setoriais de educação, saúde, cultura e lazer devem atender as 

seguintes diretrizes mínimas: 

[...] 

II – articular o adensamento residencial ou a instalação de equipamentos de 

grande porte à capacidade das redes de saneamento ambiental, coleta de resíduos 
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sólidos, abastecimento de água, evitando a formação de ambientes insalubres, seja 

nas áreas rurais ou urbanas;  

III – criar projetos urbanísticos. 

 

 

2.8 ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS – IQR 

 

 

O Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) foi desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) e tem sido amplamente 

utilizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), para diagnosticar as condições em que se encontram os 

sistemas de disposição de resíduos sólidos: domiciliares, hospitalares e industriais 

em operação, a partir de dados e informações coletados em cada um dos municípios 

paulistas. Esta ferramenta vem sendo aplicada desde 1997 na elaboração de 

inventários anuais de resíduos sólidos (MURTA et al, 2006). 

Para a obtenção do IQR os principais parâmetros de análise são: as 

características locais, a infra-estrutura implantada e as condições operacionais. 

Para as características locais (A) são observados os seguintes itens: 

capacidade do solo, proximidade de núcleos habitacionais, proximidade de corpos 

d’água, lençol freático, permeabilidade do solo, disponibilidade do solo, qualidade do 

material de recobrimento, condições do sistema viário, isolamento visual e 

legalização da localização. 

Com relação à infra-estrutura implantada (B) são considerados os seguintes 

itens: cercamento da área, portaria/guarita, impermeabilidade da base do aterro, 

drenagem do chorume, drenagem provisória e definitiva de águas pluviais, trator de 

esteira e outros equipamentos de uso, trânsito e acesso, tratamento do chorume, 

acesso a frente de trabalho, vigilantes, drenagem de gases, controle do recebimento 

de cargas, monitoramento de águas subterrâneas e atendimento ao projeto. 

Quanto às condições de operação (C) observam-se: aspecto geral, lixo 

descoberto, recolhimento do lixo, presença de urubus, presença de moscas em 

grandes quantidades, presença de catadores, criação de animais, resíduos de 

serviço de saúde, resíduos industriais, drenagem provisória e definitiva de águas 
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pluviais, drenagem do chorume, tratamento do chorume, monitoramento de águas 

subterrâneas, equipe de vigilância e acesso internos. 

Cada item das condições citadas tem um peso de acordo com a avaliação. A 

equação que define o IQR é dada por: IQR = (A+B+C)/13, onde: 

A = somatório das características locais avaliadas pelos respectivos pesos; 

B = somatório das características da infra-estrutura avaliadas pelos 

respectivos pesos; 

C= somatório das características operacionais avaliadas pelos respectivos 

pesos; 

As informações reunidas e devidamente confrontadas permitem apurar o 

IQR, o qual apresenta variação de 0 a 10 e é dividido em três faixas de 

enquadramento, conforme indicado na Tabela 2 (CETESB, 2002). 

 

TABELA 2 – Enquadramento das Instalações de Destinação Final de Resíduos 

Sólidos Domiciliares em função dos valores de IQR. 

 

IQR ENQUADRAMENTO 

0,0  IQR  6,0 Condições Inadequadas 

6,1  IQR  8,0 Condições Controladas 

8,1  IQR  10,0 Condições Adequadas 

          Fonte: CETESB, (2002). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta a descrição e justificativa da metodologia utilizada 

na pesquisa, desde o levantamento da bibliografia utilizada até a coleta e análise 

dos dados referentes à disposição final dos resíduos sólidos no Distrito de Guajiru 

no município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho aborda uma pesquisa tipo qualitativa e quantitativa, 

onde a pesquisa é realizada no local a ser estudada, no caso a comunidade de 

Guajiru no município de São Gonçalo do Amarante-RN, mais precisamente nos 

locais de deposição de lixo. 

Assim, iniciou-se a investigação com a pesquisa bibliográfica e revisão da 

literatura, pesquisa de campo e o tratamento dos dados coletados. Os quais foram 

obtidos a partir de documentos formais e publicados sobre o município, dados 

quantitativos dos órgãos governamentais e municipais, bem como os instrumentos 

de reunião de dados oficiais de pesquisa pública a partir do uso da informática 

(Internet). 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a realização deste trabalho, foram obtidos dados coletados com o 

auxilio de questionário, entrevista com a Diretora do Programa Saúde da família 

(PSF) do distrito de Guajiru, entrevista com o Secretário Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo, análise de documentos do órgão ambiental estadual, IDEMA, 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do RN (SEMARH), 

visita de campo nas áreas de deposição de lixo, registro fotográfico e 

georeferenciamento das antigas áreas de extração de argila no distrito de Guajiru.  
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Os dados foram coletados no período de março de 2008 a outubro de 2009, 

isso incluindo as visitas de campo, entrevistas e aplicação do questionário com os 

catadores. 

Para RICHARDSON (1999), não existem normas claras para adequação de 

questionários a clientelas específicas. Cabendo ao pesquisador determinar o 

tamanho, a natureza e o conteúdo do questionário, levando em consideração o 

problema pesquisado e respeitando o entrevistado como ser humano. O 

questionário poderá ser anônimo para que as pessoas sintam-se com maior 

liberdade de expressar suas opiniões. 

Os questionários foram aplicados em 20 (vinte) catadores existentes no 

distrito de Guajiru, escolhidos aleatoriamente e de acordo com quantidade de 

trabalhadores existentes em cada local de trabalho. 

Avaliação do antigo “lixão” do município, no mês de março de 2008, através 

do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR), desenvolvido pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Identificação de outros possíveis locais de deposição de resíduos sólidos no 

distrito de Guajiru através de visitas “in loco” e registro fotográfico, além disso, a 

identificação de antigas áreas de extração de argila, através de georeferenciamento 

e registro fotográfico. 

Entrevista com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de 

São Gonçalo do Amarante, para adquirir informações sobre o distrito de Guajiru, 

com a diretora do Programa de Saúde da Família (PSF) do distrito Guajiru, para 

obtenção de informações relacionadas ao tipo de doenças mais freqüentes no 

distrito e entrevista com a Coordenadora do Plano Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do RN (PEGIRS), realizado pela SEMARH. 

Posteriormente, foi feita a análise dos dados através de métodos estatísticos 

com vista a alcançar os objetivos pretendidos. 
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A partir das observações feitas dos dados oficiais da pesquisa, foi realizada 

a análise destes onde se produziu um cenário da comunidade de Guajiru, o qual 

denominou diagnóstico sócio-ambiental, um estudo de caso dos problemas sociais e 

ambientais causados pelo destino inadequado dos resíduos sólidos. 

Com relação à avaliação da antiga área de destino final dos resíduos 

sólidos, realizada no mês de março do ano de 2008, foi utilizado o IQR, onde são 

observados três parâmetros de análise: características locais (A); Infra-estrutura 

implantada (B) e condições de operação (C). A cada item é atribuído um peso de 

acordo com a avaliação. A equação que define o IQR é dada pela seguinte equação 

1: 

IQR = (A + B + C) /13 

Onde: A = somatório das características locais avaliadas pelos respectivos 

pesos; 

B = somatório das características da infra-estrutura avaliadas pelos 

respectivos pesos; 

C = somatório das características operacionais avaliadas pelos respectivos 

pesos; 

Depois de reunidas as informações reunidas e devidamente confrontadas 

permitem-se apurar o IQR, o qual apresenta variação de 0 a 10 e é dividido em três 

faixas de enquadramento: 0,0 ≤ IQR ≥ 6,0 = Condições Inadequadas; 6,1 ≤ IQR ≥ 

8,0 = Condições Controladas e 8,1 ≤ IQR ≥ 10,0 = Condições Adequadas. 

A identificação dos locais de deposição de resíduos sólidos no distrito de 

Guajiru, além do antigo lixão municipal, assim como a identificação das antigas 

áreas de extração de argila, foram obtidas durante as visitas de campo, onde foram 

efetuados registros fotográficos e localização das áreas através de equipamento de 

georeferenciamento, para Sistema de Posicionamento Global (GPS), marca Garmin, 

modelo GPS 72, que foram dispostas as coordenadas em software e gerado o 

mapa.     

Os questionamentos dispostos no questionário foram aplicados aos 

catadores por intermédio deste pesquisador, dado que durante as visitas de campo 
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constatamos a existência destes profissionais em alguns pontos de deposição de 

destino final de resíduos, os, lixões particulares. 

A partir da coleta de dados das informações, os dados foram tabulados e 

analisados estatisticamente de forma descritiva, utilizando gráficos, para obter uma 

visão da situação sócio-econômica dos catadores existentes no distrito de Guajiru. 

Como ferramenta de análise, foi utilizada o software Excel 2003. 
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4 DESCRIÇÃO E RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados o desenvolvimento do estudo de caso, 

descrição da área em estudo e os resultados obtidos na pesquisa de campo, 

comparado aos objetivos iniciais e a pesquisa bibliográfica. Contém uma análise 

destes resultados, visando uma melhor compreensão do estudo que foi 

desenvolvido sobre o destino final dos resíduos sólidos no município de São 

Gonçalo do Amarante- RN. 

 

 

4 1 DESCRIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 

 

4.1.1 Breve Histórico do Município 

 

 

No passado, o território do Rio Grande do Norte era ocupado por tribos 

indígenas – os potiguares e os cariris, que faziam parte da nação tupi. Na área de 

São Gonçalo do Amarante estavam instalados os índios Potiguares que em tupi-

guarani significa comedores de camarão. Dessa tribo se destaca o índio Poti, 

também conhecido por Felipe Camarão, que nasceu na tribo de Extremoz onde 

atualmente está localizada a cidade de mesmo nome. 

O município de São Gonçalo do Amarante está localizado no Estado do Rio 

Grande do Norte, distante 13 km da capital Natal. Situado à margem esquerda do rio 

Potengi, na microrregião de Macaíba, ocupa uma área total de 264 km. São Gonçalo 

integra a Grande Natal, fazendo limites ao norte com os municípios de Ceará - Mirim 

e Extremoz, ao sul com Macaíba, a leste com Natal e a oeste com Ielmo Marinho. 

São Gonçalo do Amarante é um município do estado do Rio Grande do 

Norte (Brasil), que Integra a Região Metropolitana de Natal (RMNatal) e ao Pólo 

Costa das Dunas, fazendo parte da microrregião de Macaíba e da Mesorregião do 

Leste Potiguar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no ano 2007 sua população era estimada em 77.363 habitantes, o que faz 

com que o município se configure como o quarto mais populoso do estado. 
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Possuindo uma área territorial de 251 km², o município está vivendo um intenso 

processo de conurbação a capital do estado, Natal, devido principalmente a 

construção do Aeroporto Internacional de Natal/São Gonçalo do Amarante - que está 

projetado para ser o maior complexo aeroportuário da América Latina. 

 

 

4.1.2 Relevo 

 

 

Referente ao relevo do município, o mesmo está localizado nos sedimentos 

costeiros, encravada na várzea do Rio Potengi e nos terraços de tabuleiros do grupo 

barreira, numa altitude de 10 m acima do nível do mar. Essas várzeas são 

denominadas de planícies fluviais, caracterizadas por terrenos baixos e planos. Os 

terrenos denominados de terraços fluviais são formados basicamente por argilas, 

geralmente de cor amarela e vermelha, localizadas próximas ao litoral. 

Em São Gonçalo do Amarante predominam os solos de várzea, também 

conhecidos como solos aluviais, que margeiam o rio Potengi. São os solos de 

mangue que ocorrem principalmente na desembocadura do rio Potengi, os solos 

argilosos (denominados de “podzólico vermelho-amarelo”) que ocupam as áreas 

próximas aos povoados de Coqueiros, Jacaraú, Uruaçu, Santo Antônio e ainda os 

solos arenosos e salinos. 

 

 

4.1.3 Clima 

 

 

Apresenta clima predominantemente tropical chuvoso, com temperatura 

média de 27°. As precipitações estão concentradas nos meses de abril, maio, junho 

e julho, mas sujeito a mudanças climáticas que provoquem chuvas em outras 

épocas do ano. 
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4.1.4 Hidrografia 

 

 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Potengi. O Rio 

Potengi nasce na Serra de Santana (Cerro Corá), chegando a ocupar uma extensão 

de 176 km. Além de São Gonçalo do Amarante o Rio Potengi banha os municípios 

de Cerro Corá, São Tomé, São Paulo do Potengi, Ielmo Marinho, Macaíba e Natal. 

Dentre os mais importantes afluentes do Rio Potengi, temos o Rio Jundiaí, o 

principal deles, e demais afluentes secundários como o Rio Camaragibe, Rio da 

Prata, Rio Guagiru e o córrego dos Guagirus. 

 

 

4.1.5 Vegetação 

 

 

A vegetação é caracterizada por áreas de manguezais ou matas de várzeas 

que margeiam o estuário do rio Potengi, desde o distrito de Santo Antônio do 

Potengi até as proximidades do bairro Igapó, em Natal/RN. Na área ainda pode ser 

observado resquícios da mata atlântica. 

 

 

4.2 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 

 

4.2.1 Distrito de Guajiru- Breve Histórico 

 

 

O Distrito de Guajiru está situado no município de São Gonçalo do 

Amarante/RN, o qual pertence à Região da Grande Natal. O acesso ao Distrito pode 

ser feito pela BR 406, sentido Natal – Ceará - Mirim, conforme mostra a Figura 2. 

Durante a pesquisa entrevistamos o Secretário Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB), Hélio Dantas Duarte, onde se obteve informações de que 

atualmente está sendo realizado um trabalho catalográfico para identificar quantos 
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distritos, comunidades ou bairros existem no município, pois na Prefeitura não tem 

dados oficiais com relação à população da comunidade de Guajiru. 

 

 

 
                     Figura 2 – Mapa do Município de São Gonçalo do Amarante, detalhe em  
                     vermelho da Comunidade de Guajiru.   

        Fonte: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado  
        do Rio Grande do Norte (1999). 
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Segundo a SEMURB (2009), a Comunidade de Guajiru em toda sua 

extensão fazia parte de uma fazenda particular que foi loteada com o nome de 

Loteamento Vila São Jorge com uma área de 250 ha., recebendo nome de Guajiru 

devido ao Rio de mesmo nome existente nas proximidades. Atualmente, segundo o 

plano Diretor Municipal – Lei Complementar municipal nº 49/2009 de 30/07/2009, a 

comunidade de Guajiru é considerada uma zona de expansão urbana, tornando-se 

alvo da especulação imobiliária, ocorrendo uma crescente valorização dos imóveis. 

Existindo ainda dentro da comunidade uma APA (Área de Proteção Ambiental), 

denominada de Zona de Proteção Ambiental II (ZPA II), conforme mostra a Figura 3. 

A ZPA II, segundo o Plano Diretor Participativo do Município de São Gonçalo 

do Amarante, Lei Nº 049/2009, art. 94, §2º, determina que a ZPA II é constituída da 

seguinte forma: 

 

[...] constitui-se de áreas de domínio público ou privado, que venham a ser 
classificada pelo órgão ambiental do Município como áreas de risco sujeitas 
aos eventos ambientais, que possam trazer riscos aos assentamentos 
humanos e ao patrimônio natural, histórico, turístico e cultural ou que 
apresentem espécies ameaçadas ou em risco de extinção, classificadas em 
listas oficiais. 

 

A área definida pelo Plano Diretor do Município como uma das ZPA’s II, no 

distrito de Guajiru está situada bem próxima do local de estudo, ou seja, próximo as 

antigas áreas de extração de argila que hoje são utilizadas como destino final de 

resíduos sólidos de construção civil e podas de árvores dos municípios de Natal e 

São Gonçalo do Amarante. 
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4.2.2 Situação Social da Comunidade de Guajiru 

 

 

Em consulta realizada à SEMURB e visita de campo, observou-se que o tipo 

de moradia existente na comunidade em estudo, é em sua maioria de alvenaria, 

porém ainda existem moradias de taipa. 

No que diz respeito ao abastecimento d’água, no aglomerado urbano se dá 

através da rede de abastecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, 

através de poço. Em algumas granjas e sítios mais afastados o abastecimento 

d’água é através de cacimba ou poços tubulares. 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, o mesmo ocorre através 

do sistema individual convencional de fossa-sumidouro, existindo em sua maioria 

apenas a fossa para receber a parte sólida das excretas e a parte líquida (água 

servida) proveniente do banho, lavagem de roupa e louça, destinada em vias 

públicas ou nos quintais das residências, existindo ainda algumas residências que 

não dispõe de banheiro. 

No que se refere à infra-estrutura, a comunidade não dispõe de vias 

pavimentadas, existe apenas uma escola que tem capacidade para atender 450 

famílias, um Posto de Programa Saúde da Família (PSF), que possui um total de 

375 famílias cadastradas de acordo com a estratégia da saúde da família. 

De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, para se obter o número 

de habitantes, de uma comunidade, multiplica-se o índice de 3,7 (aproximadamente 

o número de pessoas por residência) pelo o nº de famílias cadastradas na 

comunidade no Programa Saúde da Família (informação verbal)2 

Portanto, se multiplicarmos 3,7 X 375, teremos como resultado o número 

1.387,5, ou seja, o distrito de Guajiru tem estimativamente uma população de 

aproximadamente 1.400 habitantes. Dispondo ainda, do serviço de coleta de lixo três 

vezes por semana, segundo informação da secretaria de serviços urbanos. 

Os tipos de doenças mais comuns ocorridas na comunidade de Guajiru, de 

acordo com as freqüentes consultas médicas são infecções respiratórias, doenças 

diarréicas, e dermatite. Contudo, já foram registrados pelos agentes de saúde dois 

                                            
2
 Informação cedida pela Enfermeira responsável pelo PSF – Guajiru, Renata de Queiroz Maia de 

Freitas, durante a visita do pesquisador ao referido PSF em Maio/2010. 
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casos de esquistossomose, havendo bastante incidência de hipertensão e diabetes. 

(Informação Verbal)3 

Atualmente o lixo virou a principal fonte de renda para a maioria dos 

moradores da comunidade de Guajiru, onde outras áreas de extração de argila e 

imóveis particulares são utilizadas como lixões (Fotos 2 a 5 ). 

 

 
  Foto 2 – Vista de depósito de lixo nos quintais das residências 
 
 

 

                        Foto 3 – Vista parcial de um dos lixões particulares na antiga área  
                        de extração de argila.   

 

                                            
3
 Informação cedida pela Enfermeira responsável pelo PSF – Guajiru, Renata de Queiroz Maia de 

Freitas, durante a visita do pesquisador ao referido PSF em Maio/2010. 
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        Foto 4 – Vista parcial de um dos lixões particulares, em situação parecida  
        com o antigo lixão 

 

 

 
                Foto 5 – Vista parcial de um dos lixões particulares, com a presença de  
                catadores. 
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4.3 AVALIAÇÃO DOS LOCAIS DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS 

DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PELO MÉTODO DO IQR 

 

 

O município de São Gonçalo do Amarante, por muitos anos, utilizou o distrito 

de Guajiru como local de destino Final dos resíduos sólidos coletados no município, 

sendo os resíduos dispostos a céu aberto em antiga área de extração de argila, com 

presença de catadores e animais, pois a localidade desenvolveu a atividade de 

extração de argila como atividade comercial por vários anos, deixando várias cavas 

espalhadas pelo Distrito, causando poluição visual e conseqüentemente poluição do 

solo, do ar provocado pela disposição irregular de resíduos nestas áreas. 

Como o município de São Gonçalo do Amarante possui um Distrito 

Industrial, conjugado com o Distrito Industrial de Natal (DIN), ao qual é dividido pela 

Rodovia BR 101, sentido Litoral Norte do estado, onde esta rodovia federal é o 

marco divisor dos limites dos municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante, ver 

mapa ilustrado na Figura 04, devido a sua proximidade com o Distrito de Guajiru, 

algumas empresas do Distrito Industrial, tanto do município de Natal quanto do 

município de São Gonçalo do Amarante, descartavam seus resíduos no antigo lixão 

e muitas famílias usavam o lixo como fonte de renda, transformando seus quintais 

em lixões particulares. 

 

 
        Figura 4 – Mapa identificando a proximidade do Distrito Industrial com o Distrito de Guajiru. 
        Fonte: IDEMA – Goprocessamento, 2010. 
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No ano de 2008, através de visita de campo ao local de destino final dos 

resíduos do município de São Gonçalo do Amarante, verificou-se a necessidade de 

avaliar a situação do local de destinação final dos resíduos coletados no município, 

onde foi aplicada a planilha de levantamento de dados para obtenção dos valores do 

IQR, podendo afirmar que o município objeto da pesquisa estava em condições 

inadequadas de disposição final dos resíduos sólidos, obtendo valor menor que 6, 

pois dispunha de cerca de isolamento parcial, os resíduos eram dispostos a céu 

aberto, sem recobrimento, contribuindo para a proliferação de vetores transmissores 

de doenças e atrativo para urubus; efetuavam a queima dos resíduos, como forma 

de reduzir o volume, prática esta centenária, que provoca a poluição atmosférica, 

outro ponto observado, foi a presença de catadores e crianças, como mostram as 

Fotos 6 e 7. 

 

 
                 Foto 6 - Antigo lixão do Guajiru com presença de catadores. 

  
 

 
                  Foto 7 – Lixão de Guajiru com presença de urubus. 
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Sob as coordenadas geográficas: 5°45’30.38 S. e 035°18’57.47 O, estava 

situado o antigo lixão de Guajiru, que é assim denominado, devido à comunidade 

com mesmo nome e desde os meados da década de 90 que o município de São 

Gonçalo do Amarante utiliza como local de disposição final dos resíduos sólidos por 

tratar-se de um local afastado da área urbana do município e ser antiga área de 

extração de argila, uma das principais atividades daquela localidade, conforme 

mostra a Figura 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 5 - Mapa georeferenciado da localização do Antigo lixão de Guajiru  
           (detalhe em vermelho), mostrando algumas das antigas áreas de extração de argila (setas) 
           Fonte: IDEMA (2008). 

 

 

Segundo informações do órgão estadual de meio ambiente, Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte 

(IDEMA – 2008), por alguns anos, o lixão de Guajiru funcionava sem nenhum tipo de 

controle, após denúncias de moradores ao órgão ambiental e ao Ministério Público, 

o poder municipal isolou a área, colocou guarita para o controle de acesso dos 

caminhões e de catadores. No mês de abril do ano de 2008, durante a visita de 

campo constatou-se que o lixão funcionava com lixo a céu aberto, presença de 

catadores, urubus e não havia funcionário da Prefeitura para o controle de entrada 

dos caminhões (Fotos 8 e 9).  
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Foto 8 – Entrada do lixão com instalação de guarita. 

 

 

 
Foto 9 – Queima de resíduos no lixão. 
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Portanto, de acordo com a situação em que se encontrava o antigo lixão, na 

época da avaliação pelo IQR, no mês de março de 2008, quando ainda estava em 

funcionamento, o resultado dos valores do IQR, obtido para o município de São 

Gonçalo do Amarante, foi um valor igual a 3,15, conforme mostra a planilha B do 

Apêndice, sendo considerado em condições inadequadas.  

Contudo, no final deste mesmo ano de 2008, a Prefeitura desativou o lixão 

de Guajiru e começou a encaminhar os resíduos coletados no município para o 

aterro sanitário da Braseco, resultado da ação conjunta do ministério Público e 

IDEMA, que em parceria com a Infraero e demais órgãos de interesse, formaram um 

fórum permanente de combate ao perigo aviário e aos lixões, instalados na Região 

Metropolitana de Natal (RMNatal) 

Em 2004, foi inaugurado o aterro sanitário da Região Metropolitana de Natal 

(RM/Natal), operado pela empresa Braseco, situado no Distrito de Massaranduba no 

município de Ceará - Mirim.  

O citado aterro está projetado para atender toda a região metropolitana de 

Natal, a qual abrange nove municípios, Ceará - Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte 

Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de 

Mipibú, conforme mostra a Figura 6, por um tempo de vida útil de vinte anos. 
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                    Figura 6: Mapa da Região Metropolitana de Natal 
                    Fonte: UFRN- Núcleo RMNatal, 2007. Mapa base IBGE, 2000. 

 

Tendo em vista que a atual área de destino final dos resíduos sólidos 

coletados no município é o Aterro Sanitário da RMNatal, efetuou-se uma visita de 

campo ao aterro, obtendo  informações de que o mesmo foi projetado para uma vida 

útil de vinte anos e que recebe resíduos de oito municípios do Estado, sendo eles: 

Natal, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, Extremoz, 

Ielmo Marinho e Rio do Fogo. (Informação Verbal)4 

Um fato curioso é que apesar do Aterro ter sido projetado para atender os 

municípios da Região Metropolitana de Natal (RMNatal), dos nove municípios que 

compreendem a RMNatal, apenas cinco destinam os resíduos sólidos no Aterro. A 

Foto10 mostra a visão geral do aterro sanitário. 

 

                                            
4
 Informação cedida pelo Diretor Administrativo do Aterro Sanitário, Sr. Henrique Muniz durante a 

visita de campo ao Aterro em Fevereiro/2010. 
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      Foto 10: Vista aérea do Aterro Sanitário da RMNatal. 
      Foto: Santos, outubro/2008. 

 

 

Em 2009, o governo do estado do RN através da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), iniciou a elaboração do Plano 

Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte 

(PEGIRS), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), onde objetiva a 

extinção de lixões no estado através da criação de consórcios intermunicipais de 

resíduos, prevendo a instalação de aterros sanitários e estações de transbordo nas 

regiões do Estado. O Plano dispõe de outros parceiros como a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e o IDEMA, que estão realizando o diagnóstico da situação 

do destino final dos resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Norte, avaliando 

os locais de destinação final dos resíduos sólidos de todos os municípios do Estado 

pelo método do IQR e aplicação de questionários nas prefeituras, com base no 

modelo do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), vinculado ao 

Ministério das Cidades. (Informação Verbal)5 

 

 
 

                                            
5
 Informação cedida pela coordenadora do PEGIRS/RN, Engª Sanitarista Emília Margareth, durante 

entrevista ao pesquisador deste trabalho, em maio 2010. 
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Novamente o local do destino final dos resíduos sólidos do município de São 

Gonçalo do Amarante foi avaliado, obtendo o valor do IQR igual a 9,62, conforme 

mostra a planilha A do apêndice, enquadrando-se em condições adequadas 

conforme a Tabela 1, tendo em vista que a área avaliada foi o aterro sanitário da 

RM/Natal, operado pela empresa Braseco, por ser o atual local de destino final dos 

resíduos sólidos urbanos do município de São Gonçalo do Amarante desde o final 

do ano de 2008.  

Contudo, cinco meses após o encerramento das atividades no lixão de 

Guajiru, em visita de campo no mês de maio do ano de 2009, constatou-se a 

presença de urubus no local, conforme mostram as Foto 11 a 13. 

 

 

     
 
Foto 11 – Guarita do antigo lixão em estado de depredação.  
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Foto 12 – Entrada do lixão tomado por vegetação e com um tronco de 
árvore impedindo a entrada de caminhões   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Foto 13 – Vista parcial do lixão depois de desativado, ainda  
  com presença de urubus (detalhe em vermelho). 
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4.3.1 Identificação das Antigas Áreas de Extração de Argila 
 

 

Como já mencionado anteriormente a comunidade de Guajiru teve como 

uma das principais atividades econômica a extração de argila, devido ao tipo de solo 

existente no local, servindo assim para atender ao setor da construção civil que nas 

décadas de 80 e 90 teve um forte crescimento principalmente na zona norte do 

município de Natal, que faz limite com o município de São Gonçalo do Amarante, 

não existindo naquela época fiscalização intensa do órgão ambiental para coibir ou 

controlar a atividade de extração de argila na comunidade, onde se trabalhava na 

clandestinidade. 

Atualmente na comunidade de Guajiru a atividade de extração de argila 

quase não é mais utilizada, porém deixou-se um passivo ambiental com um forte 

agravo visual com a formação de imensas crateras que algumas chegam a ocupar 

uma área de aproximadamente 4 ha. (quatro hectares), como é o caso da área do 

antigo lixão do Guajiru, apresentadas nas Fotos 14 a 17. 

Durante a pesquisa, identificamos seis áreas de antiga extração de argila, a 

seguir identificadas na Figura 7, sendo que três foram utilizadas como área de 

destino final de resíduos sólidos. 

 Área 1: coordenadas geográficas:  

25M 0243515mE e 9362978mN UTM DATUM-SAD 69 

 Área 2: coordenadas geográficas:  

25M 0242647mE e 9363578mN UTM DATUM-SAD 69 

 Área 3: coordenadas geográficas:  

25M 0242441mE e 9363392mN UTM DATUM-SAD 69 

 Área 4: coordenadas geográficas:  

 25M 0243716mE e 9363410 mN UTM DATUM-SAD 69 

Área 5: coordenadas geográficas:  

25M 0242639mE e 9362998mN UTM DATUM-SAD 69 
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        Foto 14 – Vista aérea do antigo lixão do Guajiru, identificado no mapa como ponto 1. 
         

 
 
 

 
        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto 15 – Vista aérea da área identificada no mapa como ponto 2. 
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      Foto 16 – Vista de antiga área de extração de argila, identificada no mapa como área 3.  

 

 

 

 

Foto 17 – Vista de antiga área de extração de argila, identificada no mapa como ponto 4. 
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4.3.2 Situação Atual do Destino Final dos Resíduos Sólidos no Distrito de 

Guajiru 

 

 

O Distrito de Guajiru, atualmente, como fora citado no item 4.3 deste 

capítulo, não é mais considerado como destino final dos resíduos sólidos coletados 

no município de São Gonçalo do Amarante e sim o Aterro Sanitário da região 

Metropolitana de Natal em Massaranduba, município de Ceará-Mirim. Contudo, o 

Guajiru ainda serve como destino final de resíduos de construção e demolição e 

podas dos municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante e ainda abriga seis 

lixões particulares organizados por catadores que recebem resíduos sólidos 

provenientes de Shopping Center, supermercados e hotéis do município de Natal, 

onde será detalhado no desenvolvimento deste trabalho. 

No Guajiru, existem cavas utilizadas na extração de argila, que foram 

preenchidas com lixo, sem realizar um estudo das possíveis utilizações dessas 

áreas, pois é sabido que o lixo orgânico produz gases e se não for bem compactado 

o terreno não terá boa estabilidade. Existe na comunidade uma área, anteriormente 

utilizada como depósito de lixo e que hoje está instalado um posto de combustível, 

localizado pelas coordenadas 25M 0244256mE e 9363368 Mn UTM, como mostra a 

Foto 18 (Informação verbal)6.  

 

 
                       Foto 18 – Vista da fachada do posto de combustível instalado em  
                       local de antiga área de extração de argila e lixão.  
                    

                                            
6
 Informação cedida por moradores da comunidade de Guajiru, durante visitas de campo em 

Dezembro/2009.  
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Na Foto 19 observa-se a dimensão e profundidade das cavas formadas pela 

extração de argila na comunidade, que hoje não tem um valor econômico, causando 

ainda forte impacto visual e para não se sentirem prejudicados com a situação, os 

proprietários alugam as áreas para depósito de lixo. Algumas por não existir 

isolamento, carroceiros e catadores começam a depositar lixo nesses locais sem o 

menor controle ambiental, tornando assim o proprietário do terreno co-participante 

dos danos causados ao meio ambiente pela deposição inadequada do lixo. 

 

 

  

                         Foto 19 – Vista aérea de antiga área de extração de argila,  
                         com detalhe da seta indicando a profundidade da cava. 
                         (aproximadamente 10 m.). 

                          

 

No início do ano de 2009, o antigo lixão de Cidade Nova chegou ao seu 

limite, não podendo mais receber os resíduos de poda e RCD’s e a alternativa 

encontrada pela Prefeitura do Natal foi dispor estes resíduos nas cavas formadas 

pela extração de argila na comunidade de Guajiru, por dispor dessas áreas e estar 

próximo do município de Natal, conforme mostra a Foto 20, tendo em vista que o 

Aterro Sanitário da Região Metropolitana do Natal não recebe este tipo de resíduos, 

justificado pelo seu volume exagerado, que diminui a vida útil do aterro e por sua 

composição existir materiais perfurantes (ferro e ponta de galhos) que podem 
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danificar a manta de impermeabilização das células. A área utilizada é a identificada 

como ponto 2, como foi mostrado no mapa citado na Foto 20. 

 

 

 
Foto 20 – Entrada do local de depósito de poda e RCD’s de Natal. 

 

 

Esta alternativa foi aceita em comum acordo com a Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo do Amarante que também pode dispor esse tipo de resíduo no mesmo 

local, tendo ainda a autorização do órgão estadual de meio ambiente, IDEMA 

através da Autorização Especial Nº2009-027495/TEC/AE-0012. 

Em visita de campo no inicio do ano de 2010, constatou-se que a 

Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA) já havia aterrado a primeira 

área arrendada, como mostra a Foto 21. 
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   Foto 21 – Vista aérea da 1ª área de depósito de poda e RCD’s de Natal, 
   totalmente aterrada. 

 

Sabe-se que junto com os RCD’s e poda, vem também resíduos domésticos 

e que se o depósito não for bem operacionalizado, vira um lixão, servindo ainda de 

atrativo para urubus e já iniciando a aglomeração de catadores, demonstrado nas 

Fotos 21 a 23. 

 

 

 

                  

Foto 22 – Depósito de RCD’s da URBANA, com presença de lixo 
              doméstico. 
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Foto 23 – Depósito de RCD’s com presença de catadores.  

 
                                     

Atualmente, a URBANA já utiliza outra cava de antiga extração de argila, 

com uma área de aproximadamente 5 hectares, no Distrito de Guajiru, como 

depósito de resíduos de construção e demolição e podas, tanto do município de 

Natal quanto do município de São Gonçalo do Amarante, também com autorização 

do órgão estadual de meio ambiente, IDEMA, através da Autorização Especial Nº 

2009-027495/TEC/AE-0012, como mostra as Fotos 24 e 25. Esta área está 

identificada no mapa citado na Figura 07, como ponto 4. 

 

 

 
                 Foto 24 – Vista aérea do novo local de deposição de RCD’s da URBANA. 

                     

http://200.149.240.140/cerberus/detalhes_processo.asp?titulo=Detalhes%20do%20Processo&processo_id=0000027303
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                   Foto 25 – Vista parcial do depósito de RCD’s da URBANA, mostrado 
                   na foto 24. 

 

 

4.3.3 Caracterização dos Catadores da Comunidade de Guajiru 
 

 

Atualmente os resíduos coletados no município de São Gonçalo do 

Amarante não têm como destino final o lixão de Guajiru e sim o Aterro Sanitário da 

Braseco, contudo com a extinção do lixão tanto os catadores que trabalhavam no 

antigo lixão municipal quanto outros moradores da comunidade, continuam tendo 

como sua principal fonte de renda o lixo, pois foram criados vários lixões 

particulares, onde se tornaram objeto da pesquisa, trabalhadores (catadores) destes 

lixões. 

Foram entrevistadas 20 pessoas que trabalham em quatro lixões particulares 

na Comunidade de Guajiru, na faixa etária dos 16 aos 53 anos de idade (Gráfico 01): 

14 homens e 6 mulheres, destes sendo 02 casados, 06 solteiros, 01 viúvo e 11 em 

outras situações conjugais (Gráfico 02) e o grau de escolaridade (Gráfico 03). 
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Gráfico 1 – Distribuição da faixa etária dos catadores entrevistados nos 
lixões particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do 
Amarante/RN. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 
 

 

 

 Gráfico 2 – Estado civil dos catadores entrevistados nos lixões particulares da 
Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 

 Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

 

 

 Gráfico 3 – Grau de escolaridade dos catadores entrevistados nos lixões 
particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 

                 Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 
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Em contato com moradores diretamente dependentes do lixo, alguns 

confessaram que sustentam a família com a venda de material reciclável retirados 

do lixo e que por muitas vezes abordam na BR 306, os caminhões que transportam 

o lixo de supermercados e hotéis para o aterro sanitário da Braseco, para retirarem o 

“lixo rico”, onde a parte orgânica serve de alimento para os porcos e a parte 

inorgânica é separada, enfardada e vendida. Como esta mostrando nas Fotos 26 a 

28. 

 

 

 
    Foto 26 – Quintal da residência, servindo de depósito de resíduos  
    sólidos. 
     . 

 

 

 
  Foto 27 – Local de abrigo dos catadores do lixão de Guajiru.  
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            Foto 28 – Outro lixão particular, onde se observa a presença de  
            carroceiros. 

   

 

4.3.4 Levantamento Sócioeconômico dos Catadores da Comunidade de Guajiru 

 

 

Objetivando analisar a situação sócioeconômica dos catadores existentes na 

comunidade de Guajiru, levou-se em consideração a composição familiar, tipo de 

moradia, infra-estrutura, renda pessoal, renda familiar e se havia outra fonte de 

renda na família que ajudasse no orçamento familiar, os quais serão mostrados nos 

gráficos a seguir. 

A composição familiar é em média em torno de 5 a 8 pessoas conforme 

demonstrado no gráfico 4. 

 

30%

60%

5%

5%
COMPOSIÇÃO FAMILIAR

2 a 4 pessoas

5 a 8 pessoas

Mais que 8 pessoas

 
  

                               Gráfico 4 – Número de pessoas que compõem a família dos catadores 
entrevistados nos lixões particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo 
do Amarante/RN. 

                  Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 
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O gráfico 5 mostra que dos vinte catadores entrevistados, nove residem em 

residências de taipa, oito em casas de alvenaria e três em barracos de papelão, 

onde representa 15% dos entrevistados. 

 

 

Gráfico 5 – Tipo de unidade habitacional dos catadores entrevistados nos  
lixões particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

 

Outros fatores interessantes considerados na pesquisa foi a infra-estrutura 

mínima utilizada pelas famílias de catadores da Comunidade de Guajiru que 55% 

não dispõem de sistema de abastecimento d’água (Gráfico 6), sendo abastecidos 

por vizinhos através de poço. 55% não possuem sistema de esgotamento sanitário, 

utilizando a vegetação próxima à residência para realizar suas necessidades 

fisiológicas (Gráfico 7). Um dado interessante é que 100% dos entrevistados 

dispõem de energia elétrica em suas residências. 

 

 

45%

55%

0%0%

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

SIM

NÃO

 
Gráfico 6 – Serviço de abastecimento d’água nos domicílios dos catadores entrevistados  
nos lixões particulares da  Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 
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Gráfico 7 – Sistema de esgotamento sanitário nos domicílios dos catadores entrevistados  
nos lixões particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

 

A renda dos catadores foi um dos dados importantes, as rendas são 

consideradas elevadas para a atividade realizada, em detrimento dos baixos níveis 

de escolaridade e formação profissional. Um resultado chamou a atenção, pois 03 

catadores que representam 15% dos entrevistados, não possuem renda por 

tratassem de três senhoras que apenas vão ao local de destino final dos RDC’s da 

URBANA para catarem madeira para uso doméstico, (Gráfico 8). 

 

 

 
        Gráfico 8 – Renda Mensal dos catadores entrevistados nos lixões  
        particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
        Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 
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A renda familiar mostrou-se elevada levando em consideração a realidade 

vivida pelos catadores, contudo se justifica ao fato de 70% dos entrevistados 

possuírem outra fonte de renda na família, (Gráficos 9 e 10). 

 

0%

5%

45%
50%

RENDA FAMILIAR

R$100,00-200,00

R$200,00-300,00

R$300,00-500,00

R$500,00-900,00

 

  Gráfico 9 – Renda familiar dos catadores entrevistados nos lixões particulares  
  da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
  Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 
 

70%

30%

FONTE DE RENDA

SIM

NÃO

 
   

                            Gráfico 10 – Outras fontes de renda de familiares de catadores entrevistados nos 
lixões particulares da Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 

  Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

 

Durante a pesquisa pode-se observar que dos vinte catadores entrevistados, 

apenas dois não moravam na comunidade, o que demonstra a forte influência da 

atividade na comunidade de Guajiru. 

O local de trabalho, equipamentos de proteção individual, equipamentos de 

trabalho, origem do material coletado e seu destino final, foram considerados como 

dados relevante para a pesquisa. 
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Referindo-se ao local de trabalho, constatou-se que todas as áreas são 

particulares, a céu aberto, sem a mínima estrutura física, não possuem baias de 

separação para os materiais selecionados, há queima dos resíduos, presença de 

animais, o lixo fica exposto tornando-se um habitat propicio a proliferação de vetores 

transmissores de doenças presenciado em quase todos os locais visitados a 

presença de urubus devido à existência de resíduos orgânicos, conforme mostram 

as Fotos 29 e 30. 

 

 

  Foto 29 – Outro lixão particular com presença de urubus. 

 

 

           Foto 30 – Dois dos lixões particulares com presença de urubus 
           e outros animais, com lixo a céu aberto e a queima dos resíduos. 
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No que se refere aos equipamentos de trabalho, todos os lixões visitados 

possuem equipamentos tais como: carroças, balança e carro de mão. Dos vinte 

catadores entrevistados, apenas 16 dispõem de algum tipo de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), em sua maioria botas, conforme mostra o Gráfico 11. 

 

80%

20%

EPI

Sim

Não

 

                                         Gráfico 11 – Número de catadores entrevistados nos lixões particulares da 
                                         Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante, que utiliza algum 
                                         tipo de EPI.  
                                         Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

Os principais materiais recicláveis que os catadores coletam são: plástico 

filme, papel, papelão, madeira e materiais orgânicos, originados em sua maioria de 

Shopping Center e supermercados, demonstrados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Origem dos materiais selecionados pelos catadores entrevistados nos  
lixões particulares da  Comunidade de Guajiru – São Gonçalo do Amarante/RN. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

 

 

Os materiais selecionados, em sua maioria aqui estão representados em 

85%, são comercializados nos locais de trabalho, por atravessadores e sucateiros 

da RM/Natal e a outra parte é a madeira utilizada para uso doméstico, (Gráfico 13). 

 
 

 

  Gráfico 13 – Destino final dos resíduos selecionados pelos catadores entrevistados  
  nos lixões particulares da Comunidade de Guajiru – 
  São Gonçalo do Amarante/RN. 
  Fonte: Pesquisa de Campo, (2010). 

Durante a pesquisa de campo, descobrimos que os materiais chegam até os 

catadores, através dos condutores dos veículos que transportam os resíduos dos 

grandes geradores (Shoppings Centers, supermercados e hotéis) para o aterro 

sanitário, sendo antes negociado com os catadores e depositado nos lixões 
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particulares, só após a seleção, o que não interessa aos catadores, o condutor 

recolhe e leva para o aterro sanitário da RM/Natal. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta uma síntese geral da Dissertação, com base na 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, apresentando as conclusões e 

recomendações gerais do trabalho. 

 

 

5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

 

Observou-se que atualmente o principal local de destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos do município de São Gonçalo do Amarante é o aterro 

sanitário da RM/Natal, operado pela Braseco, melhorando as condições ambientais 

da Comunidade de Guajiru, contudo a Prefeitura não levou em consideração a 

situação dos catadores do extinto lixão, provocando o crescimento dos novos lixões 

particulares que resultou em uma nova preocupação tanto na questão ambiental 

quanto com relação ao perigo aviário, devido a falta de estrutura no local de trabalho 

por parte dos catadores, que acumulam resíduos orgânicos e servem de atrativo 

para urubus, bem como desviam o destino final dos resíduos dos grandes geradores 

da grande Natal. 

Constatou-se a necessidade da urgência da criação de um projeto no âmbito 

social para a comunidade do Guajiru, tanto para as famílias que dependem e 

trabalham diretamente com o lixo para sobreviver, onde devem ser levadas em 

consideração as condições ambientais, sociais, econômicas e culturais, tendo em 

vista que os resíduos gerados pelo município de São Gonçalo do Amarante/RN não 

são mais dispostos naquela comunidade e mesmo assim a população diretamente 

afetada continua com a cultura de que deve depender do lixo, buscando matéria- 

prima (lixo) em outras fontes.  
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5.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS NA ELABORAÇÂO DA PESQUISA 

 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, passamos por várias dificuldades, 

desde a falta de documentos oficiais referentes à comunidade por parte do poder 

municipal até por parte dos catadores que são temerosos em perder o seu trabalho, 

por que têm consciência que desenvolvem sua atividade de forma irregular e 

possam ser retirados do local, pois não recebem nenhum apoio da Prefeitura de São 

Gonçalo do Amarante para desenvolver o seu trabalho. 

 

 

5.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS NA COMUNIDADE 

 

 

A inexistência de um projeto de recuperação da área onde por anos foram 

dispostos o lixo coletado no município de São Gonçalo do Amarante, por parte do 

poder municipal. 

A falta de responsabilidade ambiental dos proprietários das antigas áreas de 

extração de argila. 

A ausência de atenção por parte do poder municipal com relação à 

comunidade do Guajiru, principalmente nas questões de saneamento básico e ação 

social, tendo em vista a valorização da comunidade com a instalação do novo 

aeroporto do estado. 

A ausência de atenção por parte do poder municipal com relação à forma de 

trabalho dos catadores. 

 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES DE ORDEM PRÁTICA 

 

 

Realizar um trabalho integrado entre a Prefeitura, Ministério Público, 

Infraero, órgãos ambientais e a sociedade civil, na busca de realizar um trabalho de 

educação ambiental e social com a população da comunidade do Guajiru, a fim de 
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coibir a ação de desvio dos resíduos que vão para o aterro sanitário, para dentro da 

comunidade, através de uma ação mais repressiva. 

Viabilizar a possibilidade de criação de cooperativa de catadores, inserindo a 

população do Guajiru que trabalha diretamente com o lixo, realizando a inclusão da 

coleta seletiva no município. 

Considerando que o novo aeroporto do estado, está sendo instalado nas 

proximidades da comunidade de Guajiru, no município de São Gonçalo do 

Amarante, local onde a questão da destinação final dos resíduos sólidos é bastante 

precária, com funcionamento de lixões particulares que servem de atrativo para 

aves, devem os poderes municipais e estaduais, estudarem uma alternativa para a 

extinção dessa atividade, levando em consideração os aspectos sócios ambientais e 

a legislação vigente. 

Analisando as responsabilidades do governo municipal onde se averiguou 

ausência de um planejamento de ações e atividades para a problemática dos 

resíduos sólidos urbanos. Além de não haver dados reais sobre quantidade efetiva e 

tipologia dos resíduos gerados pelo município, assim como não existem no 

município estudos referentes aos antigos locais de deposição de resíduos no Distrito 

de Guajiru, que mesmo não sendo mais local oficial do destino final dos resíduos 

coletados no município, ainda abriga lixões particulares que destinam os resíduos de 

forma desordenada com presença de animais e catadores, promovendo impactos 

que degradam o meio ambiente conseqüentemente pioram a qualidade de vida da 

população da comunidade do distrito de Guajiru. 
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APÊNDICE C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CT- CENTRO DE TECNOLOGIA 

PEP – PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Questionário 

 

O presente questionário tem por objetivo analisar o perfil dos trabalhadores 

da coleta de materiais recicláveis (catadores) no Distrito de Guajiru – São Gonçalo 

do Amarante/RN, como subsídio para o trabalho de mestrado. 

 

1- Identificação 

1.1- Bairro:____________________________ 

Município:________________________ 

1.2- Idade:__________________    

1.3- Sexo:   Masculino (    )  Feminino (     ) 

1.4- Escolaridade:  

Fundamental Completo (    ) Fundamental Incompleto  

(    ) Ensino Médio Completo (    ) Superior (    )  

Outros _________________________ 

1.5- Estado Civil: Casado (    ) Solteiro (    )  Viúvo (    )  

Divorciado (    ) Outros:  ________ 

1.6- Atividade Profissional: 

Catador (    ) Catador e aposentado (     )   

Outros _____________________________ 

 

2- Dados Sócio-econômicos: 

2.1 – Composição Familiar (Quantas pessoas residem em casa) 

(    ) 2  a    4       (    ) 5 a 8      (     ) > que 8 

2.2 – Tipo de Moradia 

Taipa (    )   Alvenaria (    )  Outros ____________________ 
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2.3 – Casa Própria (    )    Alugada (    )   

Outros ___________________________ 

 

2.4 - Quantidade de Cômodos  

2 (    )    3 (     )   4 (     )    > 4 (     ) 

 

2.5 - Renda Mensal 

(   ) R$ 10,00 a R$100,00  (   ) R$ 200,00 a R$300,00   

(   ) R$ 100,00 a R$200,00  (   ) R$ 300,00 a R$400,00   

(    ) R$ 400,00 a 500,00   (    ) > que R$ 500,00   

 

2.6 - Renda Familiar 

(   ) R$ 100,00 a R$300,00  (   ) R$ 200,00 a R$300,00  

(   ) R$ 300,00 a R$500,00  (   )  R$ 500,00 a R$900,00  

2.7 - Há outra fonte de renda na família?   

(   ) Sim   (   ) Não 

Caso Afirmativo,  

informar qual:_________________________________________ 

 

3- Infra–estrutura 

3.1 – Qual o tipo de doença mais comum na família?________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.2 – A residência possui sistema de Abastecimento D’água?__________________ 

(   ) Rede pública     (    ) Poço  (     ) Cacimba     

3.3 – A residência possui Sistema de fossa –sumidouro?  

(     ) Sim     (    )  Não 

3.5 – A residência possui energia elétrica?  

(    ) Sim     (     ) Não 

 

4 - Dados dobre o local de trabalho 

4.1 –Tipo de material coletado 

Papel (    )    Papelão (     ) Plástico (     ) Metais (     ) Madeira (     )  Orgânico (    ) 

Outros ______________________________ 

4.2 – Quantidade de material coletado: ___________________________________ 
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4.3 – Origem do material coletado: ______________________________________ 

4.3 – Local de Comercialização dos materiais:______________________________ 

4.5 – Equipamentos de trabalho: 

Carroça com tração animal (    )  Balança (    )  Prensa (    ) Gancho (    ) 

4.6 – Equipamentos de proteção individual 

Bota (    )     Luva (    )   Não possui (    ) 

4.7 – A categoria possui Associação ou Cooperativa: Sim (   )    Não (   ) 

4.8 – Possui apoio da Prefeitura: Sim (   )  Não (    ) 

4.9 – O local de trabalho é particular ou do município?  ______________________ 

__________________________________________________________________ 

5. – Observações 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


