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GERENCIAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM
PAU DOS FERROS/RN: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Pedro Alves de Sousa Neto1

José Romário Ribeiro2

Clawsio Rogério Cruz de Sousa3 
Joel Medeiros Bezerra4

Resumo

Esse trabalho investigou o gerenciamento  e a  disposição dos resíduos sólidos  urbanos na
cidade de Pau dos Ferros – RN. Para tanto,  foram caracterizados os sistemas de limpeza
coletiva  e  individual,  além  do  aspecto  socioeconômico  da  população  em questão.  Dessa
forma, sendo aplicados questionários a 878 casas, distribuídas entre os bairros Alto do São
Geraldo (ASG) e Nações Unidas (NU). Os principais resultados mostraram um perfil social
bem diverso. Com relação às percepções da população, 73,6% dos entrevistados nas Nações
Unidas mostraram um conhecimento sobre a diferença de lixo orgânico e reciclável, enquanto
no  São  Geraldo,  apenas  59,3%.  Outro  ponto  importante  é  que  a  separação  dos  resíduos
contribui na redução de impactos ambientais facilitando, desta forma, o trabalho de catadores
tirando-os de ambientes insalubre
Palavras-chave:  resíduos  sólidos;  impactos  ambientais;  perfil  socioeconômico;  gestão
compartilhada; educação ambiental. 

Abstract

This work investigated the management and disposal of municipal solid waste in the city of
Pau dos  Ferros  -  RN.  For  this  purpose,  collective  and individual  cleaning  systems  were
characterized,  as  well  as  the  socioeconomic  aspect  of  the  population  in  question.  Thus,
questionnaires were applied to 878 houses, distributed between Alto do São Geraldo (ASG)
and United Nations (UN) districts.  The main results  showed a very diverse social  profile.
Regarding  the  population's  perceptions,  73.6% of  the  interviewees  at  the  United  Nations
showed a knowledge about the difference between organic and recyclable garbage, while in
São Geraldo, only 59.3%. Another important point is that the separation of waste contributes
to the reduction of environmental impacts, thus facilitating the work of waste pickers from
unhealthy environments
Keywords: solid waste; environmental impacts; socioeconomic profile; shared management;

environmental education.

1 Graduando  em  Engenharia  Civil,  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Àrido  -  UFERSA
(pedrocepakas@gmail.com). 
2 Graduando  em  Engenharia  Civil,  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Àrido  -  UFERSA
(joseromario90@hotmail.com).
3Graduado  em Engenharia  de  Materiais,  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Àrido  -  UFERSA
(clawsio.cruz@ufersa.edu.br).  
4 Graduando em Engenharia  Agrícola  e  Ambiental,  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Àrido  -
UFERSA (joel.medeiros@ufersa.edu.br).

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



INTRODUÇÃO

A produção de resíduos sólidos está intimamente relacionada ao cotidiano das pessoas,

o modo de vida nos centros urbanos baseada na produção de incontáveis bens de consumo

tem ocasionado problemas ambientais e sociais mais visíveis. Em síntese, o gerenciamento

dos resíduos sólidos  é  baseado na coleta  e afastamento  proporcionados como um tipo de

serviço das administrações municipais, a qual nem sempre oferece qualidade na execução,

provindas de graves impactos ambientais longe dos olhos da sociedade (AGUIAR, 1999). 

Diante de tais  ocorrências,  a partir  da conferência  Rio 92 incrementou-se a gestão

sustentável  de resíduos sólidos,  contemplando novas prioridades com a reestruturação nos

planos governamentais, social e industrial. Dentre estas, a redução na geração e no destino

final dos resíduos, implementação da coleta seletiva, potencialização ao reaproveitamento e a

reciclagem, além da criação de trabalhos formais que proporcionem a integração social dos

catadores,  incentivando  a  compostagem  e  utilização  dos  resíduos  como  fonte  de  energia

(JACOBI; BESEN, 2011).

Na gestão dos resíduos sólidos, o avanço social, ambiental e econômico foi criado a

partir de modelos e sistemas integrados, possibilitando a redução dos resíduos gerados pela

população,  bem como viabilizando a reutilização de materiais  descartados e  a  reciclagem

utilizada  pela  indústria  como  matéria  prima,  diminuindo  o  desperdício  e  gerando  renda

(GALBIATI, 2012).

Nesse contexto, em prol de reduzir os impactos ambientais causados pela geração de

resíduos  sólidos  e  o  recente  reconhecimento  de  materiais  recicláveis  com  um  potencial

econômico,  vem  surgindo  associações  e  cooperações  de  catadores  solidários  como  um

negócio promissor e empregatício, que tem possibilitado à inserção de pessoas carentes no

mercado formal de trabalho (ALVES; MEIRELES, 2013).

No  município  de  Pau  dos  ferros/RN,  segundo  Lunes  (2017)  o  destino  dado  aos

resíduos coletados no ambiente urbano é um vazadouro, de aproximadamente 27.300 m², a

céu aberto, para onde durante muito tempo foram destinados diversos tipos de resíduos, desde

os hospitalares, agrícolas, entulhos, entre outros. Possui a constante presença de catadores,

animais e famílias residentes no local devido a grande quantidade de materiais passíveis de

reciclagem.

Dessa forma, o presente estudo aborda o gerenciamento e a disposição dos resíduos

sólidos  urbanos na cidade  de Pau dos  Ferros  – RN. Além de contextualizar  o  padrão  de
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consumo, o nível educacional e os aspectos socioeconômicos da população residente em dois

bairros, frente às oportunidades e desafios locais. 

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo geral fazer um estudo comparativo, entre dois bairros

do  município  de  Pau  dos  Ferros/RN  abordando,  com  base  em  dados  estatísticos,  o

gerenciamento  e  disposição  dos  resíduos  sólidos,  além  de  aspectos  socioeconômicos,

evidenciando  oportunidades  e  desafios  enfrentados  por  parte  da  população  e  sistemas  de

limpeza coletiva e/ou individual.

METODOLOGIA

Visando obter a representatividade do cenário municipal de Pau dos Ferros, foi realizada

amostragem  em  dois  bairros,  evidenciados  na  Figura  1,  com  situações  socioeconômicas

distintas.  Para analisar  o conhecimento da população dos bairros do Alto de São Geraldo

(ASG) e Nações Unidas (NU) na cidade de Pau dos Ferros, foi empregada metodologia de

aplicação de questionários para fins de levantamento de dados preliminares.
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Figura 1. Situação geográfica dos bairros em relação à área urbana

Fonte: Google Earth (2018).

Com base nos questionários, apresentou-se 23 perguntas quantitativas e qualitativas,

gerando um estudo sócio-econômico-ambiental. A partir deles, pode-se perceber os desafios

encontrados nos bairros no aspecto de destinação de resíduos domiciliares,  como o poder

público pode melhorar o trabalho e também o desenvolvimento de propostas extensionistas

nas comunidades e em parceria com o setor público na comunidade e no desenvolvimento de

oportunidades na geração de renda, diminuindo o impacto dos resíduos no município.

A população de ambos os bairros foi estimada pelo número de casas cadastradas na

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN, 2017), sendo 878 casas,

das quais (382 no bairro NU e 496 do bairro ASG). Com 95% de confiança, margem de erro

de ±3,2% e trabalhou-se com a variabilidade máxima, o tamanho de amostra resultou em 451

casas. Os percentuais  foram calculados a partir  de uma amostra de 193 pessoas do bairro

Nações Unidos (NU) e 258 pessoas do bairro do Alto de São Geraldo (ASG).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos os municípios e outras entidades

governamentais poderão conceder incentivos fiscais e financeiros a qualquer instituição que

desenvolvam atividades de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e a empresas que

promovam limpeza pública.

Dessa forma, tem-se a seguir estudos direcionados a comparar as divergências entre o

grau de escolaridade e as condições socioeconômicas dos dois bairros em apreço, que como

expostos por Cunha e Caixeta (2002) a quantidade de resíduos gerados em uma determinada

localidade  influi  sobre  uma  variedade  de  fatores,  como  a  renda  e  o  modo  de  vida  da

população.  Assim,  o  nível  de  escolaridade  dos  moradores  de  ambas  os  bairros  são

apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Nível de escolaridade dos habitantes dos bairros NU e ASG em Pau dos Ferros

Escolaridade
Bairros

Nações Unidas São Geraldo
Não alfabetizado 2,6% 14,3%
Ensino fundamental incompleto 10,4% 49,6%
Ensino fundamental completo 3,1% 6,6%
Ensino médio incompleto 7,3% 11,2%
Ensino médio completo 25,9% 14,7%
Ensino superior incompleto 18,1% 2,7%
Ensino superior completo 21,2% 0,8%
Pós-graduação incompleta 1,6% -
Pós-graduação completa 9,8% -
Total 100,0% 100,0%

Fonte: Elaboração Própria, 2018.

Baseado na Tabela 1, foi possível observar que no bairro das Nações Unidas (NU)

cerca 21,2% dos habitantes entrevistados possuem nível superior completo, enquanto que o

mesmo  bairro  apresenta  ainda  16,1% com baixos  índices  nos  níveis  de  menor  instrução

(inferior ou igual ao nível fundamental), já no bairro do Alto do São Geraldo (ASG) verificou-

se  uma  porcentagem significativa  de  analfabetos  com 14,3% e  de  pessoas  que  possuem

apenas ensino fundamental incompleto totalizando mais da metade dos entrevistados 63,9%.

Isso evidencia que o bairro ASG possui uma visível deficiência educacional comparado ao

primeiro, sendo constatado como um dos desafios e agravantes encontrados que inutilizam a

separação e reaproveitamento dos resíduos.

Quando questionados sobre a diferença de resíduo orgânico e reciclável 73,6% dos

entrevistados  no  NU  responderam  sim  para  a  pergunta  afirmando  estar  cientes  sobre  a

classificação dos resíduos,  enquanto no SG a porcentagem foi  bem menor  apenas 40,7%.
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Constatando que no bairro NU existe uma maior probabilidade das pessoas serem capazes de

separar os detritos produzidos em casa, garantindo dessa forma, uma maior certeza sobre a

disposição final correta destes resíduos, além da possibilidade da segregação prévia em suas

residências para posterior coleta seletiva. 

Enquanto  o  bairro  ASG possui  menor  grau  de  escolaridade,  tal  situação  pode  ser

decorrente do baixo nível educacional como da falta de informação no bairro São Geraldo.

Dessa  forma  se faz  necessário  disseminar  informações  técnicas  e  gerenciais  dos  resíduos

sólidos  por  meio  de  uma  base  forte  e  permanente  de  educação  ambiental,  visando  à

sustentabilidade  e  conscientização  do cidadão  para  o  descarte  correto  destes,  ainda  mais,

ensinar  formas  de reaproveitamento,  por  meio  de  interações  sociais  com oficinas,  cursos,

entre outros, tanto para resíduos orgânicos com a compostagem, como os resíduos sólidos

muito  empregados  em artesanato,  que  podem ser  utilizados  como fonte  de renda para as

famílias.

Ao  se  avaliar  se  existia  a  segregação  dos  resíduos  produzidos  nas  residências

entrevistadas  (ver Gráfico 1), foi  obtido um p-valor de 0,26,  que permitiu  concluir  que o

bairro  não interfere  na  possibilidade  de  os  resíduos  serem separados ou não,  bem como,

observou-se que a prática da coleta seletiva e separação adequada dos resíduos não foram algo

comum,  que  dificultou  a  possível  reciclagem.  Aditivamente,  separar  ou  não  os  resíduos

sólidos é uma prática sem restrições, mostrando que pode ser disseminada com facilidade nos

dois bairros. No entanto, a uma ressalva na frequência que esse material é separado, muito

provavelmente  relacionada  com  uma  questão  cultural,  na  qual  a  educação  tem  grande

influência.

Gráfico 1: Frequência de separação do resíduo domiciliar nos bairros NU e ASG em Pau dos Ferros
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Fonte: Elabora própria, 2018.

Ao se avaliar a frequência de segregação dos resíduos domiciliares obtive-se um p-

valor  de  0,0084 mostrando  que  o  bairro  influência  na  resposta  dos  entrevistados.  Assim,

conforme observado no Gráfico 1 e com base nas respostas que os entrevistados afirmaram

sobre separar os resíduos, foi notório que Nações Unidas apresentou uma frequência média

sobre o quantitativo de vezes que a ação foi praticada, enquanto que o São Geraldo decorre

uma forte incidência nas 3 categorias propostas: baixa, média e alta regularidade com que foi

realizada a divisão doméstica dos despejos, o que indica certa aleatoriedade de tais ações,

sendo predominante uma baixa periodicidade de tais eventos. Dessa forma, constatou-se que

esse foi bem mais heterogêneo que as Nações Unidas e, consequentemente, menos habilitado

a receber educação ambiental. Com a separação dos resíduos sólidos residenciais e visando

melhorias na produção, os catadores podem proporcionar: reutilização, reciclagem, melhores

condições  do  trabalho,  venda dos  materiais  recuperados,  consequente  menor  demanda  do

meio ambiente e acréscimo do tempo útil de prováveis aterros sanitários.

Periodicamente, a busca por formas corretas de reutilização para os resíduos sólidos

contribui  tanto  na  redução  do  peso  final  ou  volume  coletado  do  resíduo,  tanto  em uma

possível  redução  de  gastos  intrafamiliar  e  governamentais  na  tentativa  de  extinção  dos

vazadouros a céu aberto. Além de reduzir problemas de saúde ligados a doenças ocasionadas

pelo  surgimento  de  vetores  que  podem se  proliferar  em águas  acumuladas  na  deposição

aleatória dos resíduos com descarte irregular.

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Outro fator significativo quanto ao descarte e separação dos resíduos familiares é a

disparidade da renda entre os moradores dos locais supracitados, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2: Renda Familiar Bruta dos habitantes entrevistados nos bairros NU e ASG em Pau dos Ferros

Fonte: Elaboração própria, 2018.

No gráfico 2, foi notório que o bairro Nações Unidas possui renda maior que o bairro

São  Geraldo,  apesar  desse  fato,  alguns  moradores  do  NU  mostraram-se  interessados  na

pesquisa,  argumentando  que  o  reaproveitamento  dos  resíduos  seria  uma  alternativa

empreendedora para gerar lucro. Evidentemente, no ASG, por possuir população com menor

poder  aquisitivo  compreende  um  ponto  importante  para  introduzir  ideias  e  criações

tecnológicas que buscam beneficiar a população local com possíveis complementos de renda

provinda da separação e reciclagem de resíduos sólidos,  principalmente para catadores  de

materiais  recicláveis  que  buscam  uns  víeis  de  melhorias  nas  condições  de  trabalho,

diminuindo  o  esforço  físico  e  aumentado  à  agilidade  na  execução  do  trabalho,

consequentemente ganhando tempo e somando maior produção e ganho. 

Diante  desta  perspectiva,  a  criação  de  associações  de  catadores  de  materiais

recicláveis,  ao  realizarem trabalhos  vinculados  à  reciclagem,  podem ajudar  positivamente

diversas famílias com menor poder aquisitivo a terem acesso a trabalho e renda adicional para

o  sustento  próprio.  Além  de  reduzir  os  impactos  ambientais  causadas  pelos  descartes

inadequados do resíduo sólido urbano (CAMPOS et al., 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  se  avaliar  os  aspectos  socioeconômicos  e  o  grau  de  instrução  da  população

residente nos bairros Nações Unidas e Alto de São Geraldo em Pau dos Ferros, verificou-se

que  possuem  uma  visível  diferença  cultural,  educacional  e  econômica.  Em  que  existe

influência das condições sociais  com a produção de resíduos sólidos pela população, bem

como, com a forma de acondicionamento do mesmo, sua segregação e o nível de importância

exposta  nos  dois  bairros  com  a  destinação  dos  resíduos,  frente  ao  conhecimento  dos

problemas gerados. Assim, é possível supor que existe no bairro Nações Unidas uma maior

probabilidade  das pessoas reconhecerem a produção de resíduo domiciliar  como fonte de

renda.

Dessa forma, ainda existe uma deficiência da população sobre conceitos e formas de

manejo  dos  resíduos  sólidos,  necessitando  de  ações  voltadas  a  promoção  da  educação

ambiental consistente e permanente, sensibilizando a população para mecanismos maiores e

em encadeia de lidar com o descarte do resíduo, como por exemplo,  a implementação da

coleta seletiva. Além de repassar para as pessoas o valor potencial de materiais recicláveis,

tanto na geração de renda como na redução de impactos ambientais.

Diante  deste  cenário,  faz-se  necessário  a  adoção  de  políticas  públicas  voltadas  à

promoção do manejo racional de tal matéria dotada de valor, descentralizando tal poder frente

à sociedade civil organizada, seja pela ação de extensionista de capacitação, tal como o apoio

do poder público para estruturação de entidades e associações voltadas a reciclagem de tais

resíduos, a fim da promoção de geração de renda e empregos, tal como a inserção social e

promoção de melhor qualidade de vida, devido a promoção de ambientes salubres.
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