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ABSTRACT 
The concern about the proper disposal of solid waste in Brazil is a subject that has gained importance recently. Still, 
most of these related researches not seek to generate an association between solid waste disposal and public health. 
Given this situation, the work aimed to conduct a field survey in the cities of Coimbra and Rodeiro, which had its 
waste in a landfill and a sorting plant and composting, respectively, in order to verify the existence of an association 
between the level of exposure of the waste and the health and environmental impacts of these two forms of treatment 
or final disposal. A cross-sectional epidemiological study was conducted to investigate the exposure conditions 
studied. Through household surveys were collected data about socioeconomic conditions, health, housing and family 
composition of the study population, that was considered to be children under 10 years of age, residing near the 
area of disposal of solid waste. The exposure levels were defined according to the distance from home to the place of 
disposal or treatment. In the nearest locations where the exposure was high were many complaints due to the 
increase in the number of vectors and bad smell. For indicator diarrhea was observed higher number of cases in the 
city of Rodeiro and in areas closer to the units of study; however hygiene habits at these sites were also not suitable. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS E NA SAÚDE OCASIONADOS PELA DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO E EM UNIDADES DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM 

 

 
RESUMO 

A preocupação com a correta disposição de resíduos sólidos urbanos no Brasil é um assunto que há pouco vem 

ganhando relevância. Ainda assim, a maior parte das pesquisas relacionadas não busca gerar uma associação entre a 

disposição de resíduos sólidos e saúde pública. Diante desse quadro, o trabalho desenvolvido teve por objetivo 

realizar um levantamento de campo nas cidades de Coimbra e Rodeiro, as quais dispunham seus resíduos em um 

lixão e em uma usina de triagem e compostagem, respectivamente, com intuito de verificar a existência de uma 

associação entre o nível de exposição da população aos resíduos e as condições de saúde, bem como os impactos 

ambientais dessas duas formas de tratamento ou disposição final. Um estudo epidemiológico do tipo transversal foi 

realizado para investigar as condições de exposição pesquisadas. Por meio de inquéritos domiciliares foram 

coletados dados referentes às condições socioeconômicas, de saúde, de moradia e à composição familiar da 

população de estudo, considerada como sendo crianças de até 10 anos de idade, residentes próximas à área de 

disposição final dos resíduos sólidos. Os níveis de exposição foram definidos de acordo com a distância do domicílio 

ao local de disposição ou tratamento. Nos locais mais próximos, onde a exposição foi considerada elevada, foram 

muitas as reclamações em decorrência do aumento do número de vetores e mau cheiro. Em relação ao indicador 

diarreia observou-se maior número de casos na cidade de Rodeiro e em áreas mais próximas as unidades de estudo, 

no entanto os hábitos de higiene nestes locais também não eram adequados. 

 

Palavras chave: Diarreia, Impacto Ambiental, Impacto na Saúde, Lixão, Unidades de Triagem e Compostagem 

(UTC). 

 

 

Introdução 
 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos ocasiona impactos negativos significativos ao meio ambiente 

e à saúde humana. Entretanto, existem poucos estudos com intuito de associar os efeitos do gerenciamento 

inadequado destes resíduos com a saúde da população (Azevedo, 2004). 

Alguns estudos mostram associações entre doenças e agravos na saúde devido ao contato, exposição ou proximidade 

de disposição final de resíduos sólidos urbanos. Porém, ainda há nítida carência em estudos que busquem associação 

entre os resíduos sólidos urbanos e a saúde pública. 

Além disso, a disposição inadequada de resíduos sólidos também ocasiona impactos negativos significantes ao meio 

ambiente. Alterações na qualidade do solo, do ar e dos corpos aquáticos, bem como atração de vetores biológicos e 

mecânicos devido à disponibilidade de alimento e abrigo providos pelo lixo acumulado. 

O município de Coimbra, localizado na Zona da Mata mineira, tem como forma de tratamento e disposição final de 

resíduos um sistema composto de uma unidade de triagem e compostagem (UTC) e um aterro de rejeito, já o 

município de Rodeiro dispunha seus resíduos em um lixão. Em ambas as cidades foram constatadas a presença de 

ocupação urbana nas áreas de influencia circunvizinhas a estes sistemas. 

De acordo com Ferreira e Anjos (2001), dependendo das condições e localização das moradias próximas aos locais 

de disposição e tratamento de resíduos, os riscos podem se estender à essas populações, nem sempre de baixa renda, 

seja pelo alcance dos efeitos do mau cheiro e da fumaça, seja pela mobilidade dos vetores, como também pela 

invasão de áreas consideradas mais nobres, pelos resíduos arrastados por chuvas fortes, podendo propiciar condições 

favoráveis a epidemias de leptospirose e dengue, por exemplo. 
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Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de se aprofundar o estudo da relação entre saneamento e saúde 

sendo, neste trabalho, focada a problemática da disposição final dos resíduos sólidos urbanos em unidades de triagem 

e compostagem e lixões e os impactos causados ao meio ambiente e à saúde da população. 

 

 

Objetivos 
 

O objetivo geral do projeto é a avaliação do risco para a saúde humana e dos impactos ambientais ocasionados pelo 

tratamento de resíduos sólidos urbanos em unidades de triagem e compostagem e lixões, em áreas sob diferentes 

graus de exposição, estabelecidos em função da distância entre o local das residências da população em estudo e o 

local utilizado para tratamento dos resíduos. 

 

 

Metodologia 
 

Os critérios utilizados para a seleção da área de estudo foram: a disposição dos resíduos sólidos em unidade de 

triagem e compostagem e lixões, a existência de moradias na área do entorno da mesma e condições 

socioeconômicas homogêneas para a amostra. Dessa forma foram selecionados os municípios de Coimbra e Rodeiro.  

 

O estudo epidemiológico adotado foi do tipo transversal. O grupo de estudo foi composto por crianças na faixa etária 

de um a dez anos de idade, residentes próximas à unidade de triagem e compostagem ou lixão.  

 

Três níveis de exposição foram definidos segundo a distância entre a residência e as unidades de tratamento ou 

disposição final de resíduos: de zero até 500 m - alta exposição, de 500 a 1.000 m - exposição moderada e distâncias 

maiores que 1.000 m - não expostos. E cada residência que participou do estudo foi georreferenciada para posterior 

mensuração da distância em relação a estas unidades. 

Os dados referentes ao estudo foram coletados por meio de dois questionários em cada residência enquadrada no 

estudo. O protocolo da habitação foi utilizado para coleta de dados referentes à identificação da habitação, 

composição familiar e condições socioeconômicas, de saúde e saneamento às quais a população estava submetida. Já 

o protocolo da criança remetia ao recolhimento de informações específicas acerca de cada criança participante do 

estudo como: condições de higiene, informações nutricionais e de saúde, incidência de diarreia, peso e estatura. A 

estruturação do protocolo seguiu modelo proposto por Azevedo (2004).  

Os principais indicadores de saúde utilizados foram a prevalência por enfermidades diarreicas entre as crianças 

quando da realização do inquérito domiciliar e o estado nutricional das crianças expresso por índices 

antropométricos, escores-z de altura/idade, peso/idade e peso/altura, além da morbidade por dengue, doenças 

respiratórias, câncer e outras doenças na população em geral (adultos e crianças). Já os indicadores da qualidade 

ambiental abrangeram a condição socioeconômica, esgotamento sanitário, abastecimento de água, resíduos sólidos 

domiciliares, drenagem, presença de vetores (rato, barata e mosca) e condições do peridomicílio 

Os dados coletados com o GPS foram plotados sobre a imagem georreferenciada da cidade utilizando-se os 

programas MapSource (extração de dados do GPS), Google Earth (obtenção de imagens) e ArcMap (montagem dos 

mapas finais). Após a análise preliminar, obteve-se o número de residências e de crianças amostradas em cada faixa. 

A partir dos dados dos questionários foram gerados bancos de dados com o auxílio do programa Epi Info. Em 

seguida, foram realizadas análises descritivas das variáveis de estudo referentes a cada área de exposição que 

possibilitaram a comparação das variáveis em cada área analisada. 

 

 

Resultados 
 
O estudo contemplou 136 residências do município de Coimbra e 179 no município de Rodeiro, englobando um total 

de 192 crianças participantes na primeira cidade e 240 crianças participantes na segunda. Ressalta-se que de acordo 
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com dados obtidos pelo IBJE (2009), o número de crianças com idade até 10 anos era de 700 crianças em Coimbra e 

800 em Rodeiro, sendo então a amostra representativa por corresponder à aproximadamente 30% da população 

original.  

 

A Tabela 1 foi elaborada com base no Protocolo da Habitação aplicado a cada residência e ilustra a distribuição de 

renda da população. O objetivo era saber sob quais condições socioeconômicas o grupo estudado se encontrava. 

Constatou-se que a maior parte dos entrevistados em ambas as cidades declarou ter renda mensal entre 1 e 3 salários 

mínimos.  

 

TABELA 1. Distribuição de renda da população do estudo. 

 Rodeiro Coimbra 

 Frequência Porcentagem 
Frequência Porcentagem 

Menos de 1 salário 09 5,0 10 7,4 

Entre 1 a 2 salários 66 36,9 59 43,4 

Entre 2 a 3 salários 62 34,6 31 22,8 

Entre 3 a 5 salários 21 11,7 13 9,6 

Entre 5 a 10 salários 8 4,5 1 0,7 

Não sabe 12 6,7 21 15,4 

Não quis responder 01 0,6 1 0,7 

Total 179 100,0 136 100,0 

 

 

Em relação ao local de lançamento dos esgotos das residências (Tabela 2), 91,6% dos entrevistados em Rodeiro 

disseram que era lançado na rede coletora do município e apenas um disse que este escoava a céu aberto no terreno. 

Em Coimbra 66,2% disseram que o esgoto era lançado na rede coletora e 18,4% afirmaram que este é despejado 

diretamente em um córrego próximo sem nenhum tipo de tratamento.  

 

TABELA 2. Local de lançamento de esgoto das residências. 

 

 

Com o intuito de pesquisar sobre a influência das unidades de tratamento e disposição final de resíduos nas 

residências amostradas perguntou-se aos moradores se eles acreditavam que sua residência fosse afetada 

negativamente de alguma maneira pelas formas de destinação e tratamento presentes nos municípios. Como 

resultado obteve-se um percentual de 22,4% dos moradores residentes na área de maior exposição insatisfeitas neste 

aspecto na cidade de Coimbra, enquanto nas outras duas áreas estudadas essa porcentagem não chegou a 05%. Já em 

Rodeiro o percentual de moradores insatisfeitos com o lixão na área mais afetada chegou a 73,5%, enquanto nas 

demais áreas pesquisadas não superou os 20%. 

 

A discrepância entre as porcentagens obtidas nas duas cidades atribui ao lixão um maior grau influência negativa e 

descontentamento para os moradores das residências próximas quando comparado com a UTC, como era realmente 

 Rodeiro Coimbra 
 Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

 Rede coletora de esgoto 164 91,6 90 66,2 

Rede de drenagem de água pluvial 01 0,6 00 0,0 

Escoa a céu aberto no terreno 01 0,6 00 0,0 

Lançado direto no córrego próximo 00 0,0 25 18,4 

Não sabe 13 7,2 21 15,4 

Total 179 100,0 136 100,0 
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esperado. Um dos maiores problemas citados no item anterior foi a presença de vetores, tais como moscas, ratos e 

baratas nas residências. Em relação a este aspecto, novamente, a maior frequência de aparecimento de vetores foi 

atribuída às áreas mais próximas das unidades estudadas (distância 0-500m), sendo que 67,3% dos entrevistados 

afirmaram que a presença de moscas em suas residências ocorria todos os dias da semana em Rodeiro (Figura 1), e, 

18,4% em Coimbra (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Frequência de aparecimento de moscas nas residências de Rodeiro, por área de exposição. 
 

 

 

Figura 2: Frequência de aparecimento de moscas nas residências de Rodeiro, por área de exposição. 
 

 

Quanto aos hábitos de higiene das crianças participantes do levantamento, 30% das crianças que residiam na área 

mais exposta de Rodeiro afirmaram não lavar as mãos antes de consumir alimentos, sendo este percentual 

decrescente à medida que a pesquisa foi se estendendo para as outras áreas. Em se tratando de Coimbra, novamente 

na área mais próxima a unidade de triagem e compostagem o percentual de crianças com esse mau hábito também foi 

maior, 23%. 

 

Em Rodeiro 33% das crianças que moram na área de alta exposição sofrem de alguma doença respiratória 

confirmada por diagnóstico médico, 29% das residentes na área não exposta e 13% na área de exposição moderada. 

Em Coimbra as porcentagens foram de 18% na área com elevada exposição, 20% na área de exposição moderada e 

12% na área não exposta.  

Na cidade de Rodeiro esses resultados podem ser explicados pelo aumento da ocorrência de poeira proveniente do 

transporte de caminhões de lixo na área exposta e também pelo tráfego de veículos convencionais na área não 

exposta. Em Coimbra todas as casas localizadas na área de exposição moderada situam-se na rota de passagem dos 

caminhões coletores que transportam os resíduos do centro da cidade até a UTC, assim, a poeira levantada pode estar 

interferindo negativamente na qualidade de vida das crianças do local.  



6 

 

Com relação ao indicador diarreia, tanto em Rodeiro quanto em Coimbra houve uma tendência a maiores 

porcentagens de ocorrência de casos da doença nas áreas mais próximas ao local de disposição final de resíduos, 

sendo esse valor reduzido conforme a distância foi aumentando. De todas as crianças participantes do inquérito na 

cidade de Rodeiro, 67 (27,9%) tiveram casos de diarreia nos dias anteriores à pesquisa (Figura 3). Em Coimbra 

apenas 09 crianças (4,7%) apresentaram a doença (Figura 4). 

 

 
Figura 3: Ocorrência de diarreia nas crianças de Rodeiro. 

 

 

 
Figura 4: Ocorrência de diarreia nas crianças de Coimbra. 

 

 

Em princípio poder-se-ia pensar que a unidade de disposição final lixão presente em Rodeiro está afetando 

negativamente a saúde das crianças residentes em sua vizinhança. Ressalta-se, porém que os hábitos de higiene 

inadequados das crianças neste local também foram relevantes. 

 

 

Conclusões 
 
O diagnóstico da qualidade dos serviços de saneamento prestados é uma ferramenta de extrema importância, 

servindo de vínculo entre a população e a administração do município e servindo como guia para o planejamento, 

ampliação e operação destes sistemas. 

 

Os resultados apresentaram descontentamento da população que vive no entorno das unidades de disposição final em 

ambas as cidades, as quais se sentem prejudicadas com o aumento de mau cheiro e aparecimento de vetores a eles 

atribuídos como sendo provenientes das unidades em estudo. Problemas maiores foram relatados em Rodeiro, onde a 

disposição final é realizada em um lixão, confirmando a premissa de que esse tipo de destinação é mais prejudicial.  

Quando comparados sobre a eficiência de cada solução de tratamento e disposição final no controle da proliferação 

de vetores biológicos e mecânicos, constatou-se que o lixão foi local atrativo para estes vetores, diferentemente da 

UTC em que essa relação não foi observada. 

Com relação aos indicadores de saúde expressos pela incidência de diarreia, maior tendência de ocorrência foi 

observada nas áreas de alta exposição, no entanto observou-se também que os hábitos de higiene nesses locais foram 

mais inadequados quando comparados às outras áreas estudadas. 
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Os resultados obtidos com pesquisas deste tipo norteiam práticas de gestão mais eficientes e a adoção de soluções 

tecnológicas mais adequadas para a disposição ambiental dos resíduos sólidos em relação à proteção a saúde pública 

e meio ambiente nas municipalidades (Azevedo e Schalch, 2005; Oliveira et al., 2010). Uma confirmação disso foi a 

Deliberação Normativa COMPAM nº118 de 2008, uma das ações do Programa Minas Sem Lixões, executado pela 

FEAM desde 2003, que estabelece a proibição de lixões e aterros controlados no estado de Minas Gerais.  
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