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Resumo: O Brasil tem passado por um acelerado processo de industrialização e urbanização, 

aumentando rapidamente o número de habitantes nas cidades, em consequência, provocando 

uma série de problemas socioeconômicos e ambientais, dentre eles, pode-se destacar uma 

expressiva produção e disposição inadequada dos resíduos sólidos. Esta pesquisa caracteriza-

se como quantitativa descritiva com informações provenientes da base de dados do IBGE, 

considerando informações do Censo de 2010. Neste contexto, tem por objetivo verificar o 

comportamento do destino do lixo e do esgoto sanitário nos domicílios urbanos particulares 

permanentes nas regiões brasileiras. Na análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva e 

o software EXCEL. Com o estudo, foi possível identificar que o tipo de moradia que mais 

ocorre nas diferentes regiões brasileiras é a “casa”. O esgoto sanitário dos domicílios 

apresentam na região Sudeste e Sul, um maior percentual na categoria “rede geral de esgoto”, 

em contra partida, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste ainda prevalece a fossa 

rudimentar. Em relação ao destino do lixo, a região Sudeste e Sul são as que tem maior 

percentual de destino do lixo como “coletado”. Nas regiões Norte e Nordeste, existe um 

percentual significativo de domicílios que queimam o lixo em suas propriedades. A população 

e o poder público devem assumir maior responsabilidade promovendo ações de cunho 

ambiental que minimizem o impacto que o homem causa ao meio ambiente. 
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Abstract:  The Brazil has undergone a rapid process of industrialization and urbanization, 

rapidly increasing the number of habitants in the cities, as a result, caused a number of 

socioeconomic and environmental problems, among them, we can highlight a significant 

production and improper disposal of solid waste. This research is characterized as 

quantitative descriptive with information from the IBGE database, considering 2010 Census 

information. In this context, aims at studying the behavior of the garbage disposal and 

sewage in particular urban households permanent Brazilian regions. In the data analysis 

used descriptive statistics and the EXCEL software. With the study, we found that the type of 

property that occurs more in the different Brazilian regions is the "home". The sewage of 

households present in the Southeast and South, a higher percentage in the category "General 

sewer" in against departure, in the North, Midwest and Northeast still prevails rudimentary 

sewage. With regard to garbage, the Southeast and South region are those that have a higher 
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percentage of garbage disposal as "collected". In the North and Northeast regions, a 

significant percentage of households that burn trash in their properties. The population and 

the government should take more responsibility promoting environmental nature of actions to 

minimize the impact that man cause to the environment. 

 

Key words: Brazilian regions. Households. Trash. Sanitary sewer. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente ocorre a urbanização crescente e marcantes transformações nos espaços 

urbanos, sendo este processo, também característica da dinâmica das grandes cidades 

brasileiras (SCUSSEL E SATTLER (2010)). Neste contexto, Kirchner et al (p. 2846, 2013), 

afirma que “a grande quantidade de resíduos sólidos gerados pela população ocasiona 

problemas sociais, ambientais e de saúde, por isso, é importante que nos municípios do Brasil 

ocorram programas de manejo de resíduos sólidos com o intuito de diminuir os reflexos da 

má gestão desses materiais”. 

Cabe ressaltar, que as concepções do significado de desenvolvimento econômico e o 

seu impacto no meio ambiente estão sendo construídos recentemente sob nova forma de 

compreensão. Neste contexto, nos últimos 30 anos têm ocorrido iniciativos públicos e 

privados de diversas partes do mundo para regulamentar e orientar as atividades econômicas 

de impacto ambiental e a sociedade como um todo (FREITAS e ALMEIDA, 2010). 

Freitas e Almeida (p.407, 2010) argumentam que “a globalização, a 

internacionalização dos padrões de qualidade ambiental e a conscientização dos consumidores 

permitem prever que futuramente existirão exigências muito intensas em relação à 

preservação do meio ambiente e à qualidade de vida”. 

No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, influenciado pelo aumento da 

industrialização, que consequentemente começou a gerar impactos sobre o meio ambiente, 

temas ambientais começaram a despertar a necessidade de uma reflexão crítica e tomada de 

decisões, em nível governamental (BERVIQUE, 2008).  Nesta perspectiva, Sampaio et al 

(2014) salienta que a gestão dos resíduos sólidos abrange desafios e contradições, 

provenientes pelos interesses econômicos, ou pelas demandas sociais.  

Desta maneira, Balbinot (p.27, 2014) comenta que “a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (NRS) a partir de agosto de 2014 proíbe o descarte em lixões, ela prevê que, a contar 

desta data, as prefeituras poderão ter de responder por crime ambiental e enfrentar ações de 



 

improbidade administrativa, inclusive com implicações de perda de mandato se os resíduos 

não tiverem a destinação adequada”.   

De acordo com a Lei nº. 12.305 de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos o gerenciamento de resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

O aumento da população, a superpopulação dos grandes centros urbanos e a tecnologia 

industrial tem contribuído, para a deterioração de meio ambiente natural, neste contexto, 

Bervique (p.28, 2008) afirma: 

 

“O excessivo crescimento tecnológico criou um meio ambiente no 

qual a vida se tornou doentia: em se tratando das dimensões ambiental 

e social, física e mental. Ar poluído, ruídos irritantes, 

congestionamento de tráfego, poluentes químicos, riscos de radiação, 

tudo resulta em um aumento de agentes estressores que passaram a 

fazer parte da vida cotidiana das pessoas. Mais próximos, entretanto, 

por estarem essas pessoas contribuindo para a sua produção, estão os 

resíduos sólidos domiciliares e urbanos. Estes, em enormes 

quantidades diárias, são o resultado dos efeitos combinados do 

crescimento tecnológico, econômico e populacional”. 

 

Parte significativa dos resíduos sólidos gerados no Brasil são enviados para lixões 

causando sérios problemas ambientais, sendo que a responsabilidade pela disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos é das prefeituras e dos resíduos sólidos industriais, de serviços de 

saúde e agrícola é do próprio gerador LOPES et al(2000). Neste contexto, observa-se que os 

resíduos produzidos pela população, contem junto aos resíduos orgânicos, muitos materiais 

oriundos de produtos industrializados, cuja decomposição é mais difícil BERVIQUE (2008). 

Outro fator poluente é o esgoto sanitário, sendo que este subsistema tem a função de 

afastar a água distribuída à população após o seu uso, sem comprometer o meio ambiente. 

Neste contexto, este subsistema constitui-se no complemento necessário do subsistema de 

abastecimento de água e cada trecho da rede de distribuição de água deve corresponder ao da 

rede coletora de água servida (NPQV).  

 Em contra partida, considerando os fatores poluentes citados anteriormente, Calijuri 

et al(2009) salienta que a prevalência de doenças infecciosas constitui um forte indicativo da 

fragilidade dos sistemas públicos de saneamento, sendo que, a infraestrutura sanitária 

deficiente, desempenha uma nítida interface com a situação de saúde e com as condições de 

vida das populações. 



 

Considerando o exposto anteriormente, o presente trabalho tem por objetivo verificar o 

comportamento do destino do lixo e do esgoto sanitário nos domicílios urbanos particulares 

permanentes as regiões brasileiras. 

 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, descritiva, com dados provenientes do 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes ao Censo Demográfico 2010. 

Foram analisados dados sobre o destino do lixo e do esgoto sanitário nas regiões brasileiras, 

no entorno dos domicílios particulares permanentes. Segundo IBGE (2010), é considerado, 

domicílio particular permanente, aquele que foi construído a fim de servir exclusivamente 

para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais 

pessoas.  

Para a análise dos dados foi utilizado o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), Version 12.0, com o intuito de realizar estatística descritiva. Para Guimarães 

et al. (p.22, 2009), estatística descritiva compreende “os métodos que envolvem a coleta, a 

apresentação e a caracterização de um conjunto de dados, de modo a descrever 

apropriadamente as várias características desse conjunto”. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo como marco inicial, segundo BOHRER e CABISTANI (2007), o domicílio, a 

moradia ou a casa, são elementos importantíssimos para crescimento econômico, ambiental 

social e político, tornando-os como um direito essencial que alicerça grande parte dos direitos 

sociais assegurados pela Constituição Federal. Observa-se em grande escala, que ainda em 

muitos casos, a moradia é definida como moradia indigna, sendo aquela imprópria, precária e, 

fortemente visível de acordo com o déficit habitacional qualitativo. 

Primeiramente para situar o leitor, é apresentado na Tabela 1 os tipos de domicílios 

particulares permanentes as regiões brasileiras. De acordo com a classificação do IBGE 

(2010), quanto ao tipo dos domicílios particulares permanentes, estes estão dispostos como: 

casa, descrita como sendo uma edificação de um ou mais pavimentos, composta por um 

domicílio único e de acesso direto a um logradouro; casa de vila, destina-se a um conjunto 

edificações aglomeradas, ou um combinado de casas com acesso único a um logradouro; casa 

em condomínio é classificado como um conjunto residencial, geralmente com casas 



 

separadas umas das outras, possuindo designação própria; apartamento, subscreve-se como 

edificação composta por um ou mais andares, a qual abrange mais de um domicílio, dispostos 

de espaços comuns; habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco é aquela 

edificação que tem por função o compartilhamento de instalações hidráulica e sanitária com 

as demais moradias do lote, e que dispõe de um ambiente para realização de diversas funções 

e utilizações; e oca ou maloca, classificada como uma habitação indígena, servindo como 

habitação comunitária, servindo de abrigo por várias famílias indígenas. 

Neste contexto, na pesquisa, observa-se que a casa é o tipo de moradia que mais 

ocorre nas diferentes regiões brasileiras, oscilando de 82,88% a 92,16% do total de moradias. 

Em segundo plano fica o tipo apartamento, que representam um percentual médio de 9,08% 

dos domicílios, sendo que, na região sudeste representa 14,44%. As outras modalidades têm 

uma representação muito pequena. 

 

Tabela 1 - Tipo de Domicílios particulares permanentes, segundo as regiões Brasileiras 

 

 

Casa 

Casa de vila ou 

em condomínio Apartamento 

Habitação em 

casa de cômodos, 

cortiço ou cabeça 

de porco 

Oca ou 

maloca 

 

 

Total 

Sul N 7703387 83543 1089464 14630 255 8891279 

 

% 86,64 0,94 12,25 0,16 0,003 100,00 

Norte N 3660565 107187 170397 29501 7883 3975533 

 

% 92,08 2,70 4,29 0,74 0,20 100,00 

Nordeste N 13753510 232657 892016 44131 587 14922901 

 

% 92,16 1,56 5,98 0,29 0,004 100,00 

Centro oeste N 3834133 77120 365792 52437 5191 4334673 

 

% 88,45 1,78 8,44 1,21 0,12 100,00 

Sudeste N 20885838 517987 3639493 156055 408 25199781 

 

% 82,88 2,05 14,44 0,62 0,002 100,00 
N= número de domicílios particulares permanentes Fonte: Elaborada com base nos dados extraídos do Censo 

Demográfico 2010 - IBGE 

 

Dando continuidade a pesquisa, é discutido como ocorre nos domicílios particulares 

permanentes, citados anteriormente, o tipo de esgotamento sanitário (Tabela 2) bem como o 

destino do lixo (Tabela 3) destas propriedades. Destaca-se, que a população, se refere aos 

resíduos sólidos, normalmente, denominando-o como lixo, embora contenha materiais 

recicláveis e reutilizáveis (SAMPAIO et al, 2014).  

No decorrer das últimas décadas, o ambiente urbano amargou modificações devido a 

aglomeração populacional, e consigo trouxe a falta investimentos em saneamento básico, o 

que ocasionou um espaço com baixa salubridade. Na maioria dos grandes centros urbanos, é 



 

elevado o percentual de esgoto domiciliar que não recebe nenhum tipo de tratamento 

(SANTOS, 2012). 

Predominantemente é das habitações que são originados os esgotos domésticos, sendo 

provenientes de instalações sanitárias, lavagens de utensílios domésticos, banheiros, pias. 

Suas características diferenciam-se em função dos hábitos da população e do tipo de sistema 

de esgotamento (CÂNDIDO, 2011). 

Primeiramente será estudado o tipo de esgotamento sanitário do banheiro ou sanitário, 

dos domicílios particulares permanentes que são classificados, segundo o IBGE (2010), que: 

rede geral de esgoto ou pluvial, é composta por um sistema que recebe a canalização das 

águas servidas e dos dejetos, conduzindo assim a um desaguadouro geral; fossa séptica, que 

tem por finalidade a depuração do esgoto primário domiciliar; fossa rudimentar, que é 

conhecida também por fossa negra, é formada basicamente por um orifício na terra que recebe 

todos os dejetos sem qualquer tratamento; vala, é uma escavação a céu aberto, que recebe 

dejetos do banheiro ou sanitário; rio, lago ou mar, definido quando o banheiro ou sanitário 

estava ligado diretamente as mesmos; e outro, quando o esgotamento dos dejetos, proveniente 

do banheiro ou sanitário, não se enquadram em quaisquer dos tipos descritos anteriormente. 

 

Tabela 2 - Tipo de esgotamento sanitário dos Domicílios particulares permanentes, segundo 

as regiões Brasileiras  

 

 Rede geral de 

esgoto ou 

pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimentar Vala 

Rio, 

lago ou 

mar Outro 

 

 

Total 

Sul N 4070157 2283689 2190431 183133 78255 44227 8849892 

 

% 45,99 25,80 24,75 2,07 0,88 0,50 100,00 

Norte N 555853 749049 1918181 231940 105057 231596 3791676 

 

% 14,66 19,76 50,59 6,12 2,77 6,11 100,00 

Nordeste N 5069394 1677531 5963571 488548 219082 339054 13757180 

 

% 36,85 12,19 43,35 3,55 1,59 2,46 100,00 

Centro oeste N 1663884 569808 2026019 16062 10838 20652 4307263 

 

% 38,63 13,23 47,04 0,37 0,25 0,48 100,00 

Sudeste N 20427578 1373340 1922428 477883 779609 122326 25103164 

 

% 81,37 5,47 7,66 1,90 3,11 0,49 100,00 
* Exclusive os domicílios que não tinham banheiro nem sanitário. 

Fonte: Elaborada com base nos dados extraídos do Censo Demográfico 2010 - IBGE 

 

 

Nesta perspectiva, esgoto sanitário dos domicílios particulares permanentes, 

apresentados na Tabela 2, apresentam na região Sudeste(81,37%), seguida da Sul(45,99%) um  

maior percentual na categoria “rede geral de esgoto”. Chama a atenção, que nas regiões 



 

Norte(50,59%), Centro-Oeste(47,04%) e Nordeste(43,35%) ainda prevalece a fossa 

rudimentar. 

Grande parte destes efluentes oriundo dos domicílios mudam as suas condições físico-

químicas e biológicas, agora sendo chamado de esgoto, apresentando probabilidades de gerar 

inúmeros impactos, tais como a poluição estética e efeitos adversos sobre a hidrogeologia, 

fauna e flora. Com isso, faz-se necessário a coleta dos esgotos sanitários para garantir 

satisfação e qualidade de vida da população (CÂNDIDO, 2011). 

Os resíduos sólidos podem ter vários destinos na inclusão ao meio ambiente, 

dependendo de como ele será disposto no solo, ou do seu processamento, podendo causar 

inúmeras possibilidades de poluição e contaminação, bem como, ser prejudicial a saúde 

pública. Neste contexto, com base na Tabela 3, observar-se que a região Sudeste e região Sul 

são as que tem maior percentual de destino do lixo como “coletado”, com 94,97% e 91,62 

respectivamente. Existe um percentual significativo de domicílios que queimam o lixo em 

suas propriedades, sendo a região Norte se destacando nesta modalidade, com 21,80% e 

segundo da região Nordeste com 17,93%. 

 

Tabela 3 - Destino do lixo nos Domicílios particulares permanentes, segundo as regiões 

Brasileiras  

 

 

Coletado 

Queimado 

(na 

propriedade) 

Enterrad

o (na 

propried

ade) 

Jogado 

em 

terreno 

baldio ou 

logradou

ro 

Jogado 

em rio, 

lago 

ou mar Outro 

 

 

 

 

 

Total  

Sul N 8146175 561523 106707 18297 1259 57318 8891279  

 

% 91,62 6,32 1,20 0,21 0,01 0,64 100,00  

Norte N 2952050 866572 37133 86619 10620 22539 3975533  

 

% 74,26 21,80 0,93 2,18 0,27 0,57 100,00  

Nordeste N 1118844 2676299 94181 882749 21599 59669 14922901  

 

% 74,97 17,93 0,63 5,92 0,14 0,40 100,00  

Centro 

oeste 

N 3886857 347247 51035 22152 422 26960 4334673  

% 89,67 8,01 1,18 0,51 0,01 0,62 100,00  

Sudeste N 2393262 1029008 42991 124941 9152 61087 25199781  

 

% 94,97 4,08 0,17 0,50 0,04 0,24 100,00  
Fonte: Elaborada com base nos dados extraídos do Censo Demográfico 2010 - IBGE 

 

Inúmeros fatores têm comprometido na questão do lixo, dentre eles, o crescimento da 

densidade populacional, o padrão de vida da população, o acréscimo de produção de materiais 

e o consequente crescimento dos resíduos gerados (SILVA e DONAIRE, 2007).  



 

Carlos Minc (2006, apud GRIPPI, 2006, p. VII) sintetiza o comportamento da 

sociedade em relação ao lixo como: 

 

“O lixo é matéria prima fora do lugar. A forma com que uma sociedade trata do seu 

lixo, dos seus velhos, dos meninos de rua e dos doentes mentais atesta o seu grau de 

civilização. O tratamento do lixo doméstico, além de ser uma questão com 

implicações tecnológicas é antes de tudo uma questão social”. 

 

Para Sampaio et al (2014), de modo geral, as pessoas pouco se questionam sobre o 

destino dos resíduos sólidos, a preocupação delas é de diariamente colocar o “lixo para fora” 

para que o serviço de coleta comum leve estes resíduos para longe de suas residências, sem se 

preocupar com o destino. Em concordância, Bérrios, (2002, p.10) “os indivíduos não se 

questionam sobre o significado de esta prática habitual, conformando-se com colocar 

convenientemente seus resíduos – no melhor dos casos – para serem afastados para longe das 

residências”. 

Em contra partida, segundo Freitas e Almeida (2010, p.415): 

 

“A questão ambiental vem sendo discutida de forma evolutiva nas três últimas 

décadas. Por todo o mundo, há indícios de que seu tratamento vem sendo feito de 

forma harmônica com o desenvolvimento econômico, ou pelo menos já vem fazendo 

parte da consciência de vários segmentos da economia”. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O gerenciamento do lixo desde a prevenção até a destinação final dos resíduos 

é de estrema importância para os municípios, pois, este setor quando estiver presente de forma 

articulada em todo o processo de planejamento e obras da administração pública poderá 

proporcionar ações para a qualidade ambiental, sanitária e benefícios econômicos para a 

população.  

Os resultados encontrados na pesquisa demonstraram que o tipo de moradia que mais 

ocorre nas diferentes regiões brasileiras é a “casa”, o esgoto sanitário dos domicílios, 

apresentam na região Sudeste e Sul um maior percentual na categoria “rede geral de esgoto” 

em contra partida nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste ainda prevalece a fossa 

rudimentar. Em relação ao destino do lixo, a região Sudeste e Sul são as que tem maior 

percentual de destino do lixo como “coletado”. Nas regiões Norte e Nordeste, existe um 

percentual significativo de domicílios que queimam o lixo em suas propriedades. 



 

Logo, existe a necessidades de transformação do modo de produção capitalista, 

visando à sustentabilidade dos recursos naturais. Neste contexto a produção do lixo urbano 

requer uma mudança de atitude, envolvendo a redução da produção, reciclar quando possível 

e reciclar, iniciando com a reciclagem em casa. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

CÂNDIDO, Laíse Alves. Diagnóstico das condições de abastecimento de água e esgoto 

sanitário do município de Umbuzeiro-PB. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia 

Sanitária e Ambiental - 2001. Disponível em 

http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/410/PDF%20-

%20La%C3%ADse%20Alves%20Candido%201.pdf?sequence=1. Acesso em: 14 mar. 2015. 

 

BALBINOT, Francine Naiara. Diretrizes para elaboração de um Plano de Gestão 

integrada de Resíduos Sólidos para o município de Marau/RS. Trabalho de Conclusão de 

Curso em Engenheira Ambiental – Curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de 

Engenharia e Arquitetura da Universidade de Passo Fundo. Disponível em 

http://usuarios.upf.br/~engeamb/TCCs/2014-1/Francine%20%20Naira%20Balbinot.pdf. 

Acesso em: 08 mar. 2015. 

 

BOHRER, Clarissa Cortes Fernandes; CABISTANI, Luiz Homero Revista da PGM - nº 21 - 

Porto Alegre - Dezembro de 2007 - (p.194-212) – Delimitação do conceito de moradia – O 

atendimento aos desígnios do “mínimo existencial” e a questão dos custos de produção 

habitacional em Porto Alegre. Disponível 

em:http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/pgm/usu_doc/revista_-_21.pdf. Acesso em 

14 mar. 2015. 

 

BRASIL. Lei nº. 12.305 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Brasília: Planalto, 2010. 

 

CALIJURI, Maria Lúcia; SANTIAGO, Aníbal da Fonseca; CAMARGO, Rodrigo de Arruda; 

NETO, Ronan Fernandes Moreira. Estudo de indicadores de saúde ambiental e de 

saneamento em cidade do Norte do Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, v.14, n.1, 

jan/mar 2009. 

 

FREITAS, André Luís Policani; ALMEIDA, Georgia Maria Mangueira de. Avaliação do 

nível de consciência ambiental em meios de hospedagem: uma abordagem exploratória. 

Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 22, n. 2, 2010. 

 

GRIPPI, Sidney. Lixo: reciclagem e sua história: guia para as prefeituras brasileiras. 2.      

ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 

 

GUIMARÃES, G.; GITIRANA, V.; MARQUES, M.; CAVALCANTI, M. R. A Educação 

estatística na educação infantil e nos anos iniciais. Unicamp, v. 17, n. 32 – jul/dez – 2009. 

 

http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/410/PDF%20-%20La%C3%ADse%20Alves%20Candido%201.pdf?sequence=1
http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/410/PDF%20-%20La%C3%ADse%20Alves%20Candido%201.pdf?sequence=1
http://usuarios.upf.br/~engeamb/TCCs/2014-1/Francine%20%20Naira%20Balbinot.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/pgm/usu_doc/revista_-_21.pdf


 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/. 

Acesso em: 01 de março de 2015. 

 

IBGE - Censo Demográfico 2010 Características da população e dos domicílios Resultados 

do universo 

 

LOPES, José Carlos de Jesus; DESAFIO, Sílvia Nélida da Conceição Lima. Economia 

Solidária: Estudo de Caso sobre o processo de gestão de resíduos sólidos em Campo 

Grande-MS. Online, Campo Grande, v. 2, n. 3, Set./Dez. 2014 

Wilton Silva Lopes; Valderi Duarte Leite;. Shiva Prasad. XXVII Congresso Interamericano 

de Engenharia Sanitária e Ambiental - III-046 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS CAUSADOS POR LIXÕES: UM ESTUDO DE CASO – Disponível em 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/resisoli/iii-046.pdf. Acessado em 08/03/2015. 

 

MIZIARA, Rosana.  Por uma história do lixo.  Revista de Gestão Integrada em Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente - v.3, n.1, jan./abril, 2008. 

 

SAMPAIO, Bruna Dienifer Souza; TROMBETA, Letícia Roberta; LEAL, Antonio Cezar. 

Catadores de materiais recicláveis no município de Santo Anastácio, São Paulo: 

Consumo e precarização do trabalho. Revista Pegada – vol. 15, n.2, dezembro/2014. 

 

SANTOS, Ricardo Miranda dos. O uso de indicadores para o diagnóstico da prestação de 

serviço de coleta e tratamento de esgoto doméstico na cidade de Aquidauna/MS. VIII 

Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n. 4, 2012, p. 25-42. Diposnível: 

http://amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/282/281. 

Acessado em 14 mar. 2015. 

 

SILVA, R. C.; DONAIRE, D. A gestão de resíduos sólidos urbanos: um estudo de caso na 

prefeitura de São Paulo. Revista Administração e Diálogo, v. 9, n. 1, 2007, p. 121-143. 

 

 

SCUSSEL, Maria Conceição Barletta; SATTLER, Miguel Aloysio. Cidades em 

(trans)formação: impacto da verticalização e densificação na qualidade do espaço 

residencial. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 137-150, jul./set. 2010. 

 

 

 

 

 

http://amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/282/281

