
 

Resíduos Sólidos e suas Implicações com a Saúde em Comunidades de 

Baixa Renda 

Ana Cristina de Oliveira¹, Virgínia Kroth¹, Darci Barnech Campani²  

1- acadêmicas de Saúde Coletiva da UFRGS, 2 – Professor da UFRGS 

INTRODUÇÃO  

Neste trabalho iremos apresentar um estudo de caso com informações sobre a situação de 

descarte incorreto de resíduos sólidos na Vila São Vicente Martir, observada pela ESF- Estratégia 

Saúde da Família do posto de saúde com mesmo nome, localizada na cidade de Porto Alegre bairro da 

Zona Sul, localizada em um território considerado classe média alta, os dados sobre a situação de 

saúde da população residente neste local e as condições de saúde destes moradores e trabalhadores.    

Analisaremos os serviços de coleta e os riscos que correm os trabalhadores formais e 

informais que recolhem os resíduos sólidos e as principais contribuições e definições trazidas pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos para diminuir a segregação e o descarte incorreto de resíduos 

sólidos, líquidos e orgânicos. Apresentando como a falta de cuidados e higiene contribuem para o 

processo de proliferação de doenças associadas ao descarte incorreto destes resíduos e o aumento de 

determinadas doenças na população.   

 

 

1.ANÁLISE DE ADOECIMENTO 

 

Análise de adoecimento da população atendida pela Estratégia Saúde da Família São Vicente 

Mártir(ESF), causadas por acúmulo de lixo gerado e descartado de forma errada pelos moradores e a 

falta de saneamento básico. 

Embora conste no site da prefeitura de Porto Alegre-RS, que a coleta seletiva ocorre nesta 

localidade nos seguintes dias: às quintas e sábados as 8 da manhã (figura 1), segundo relatos de 

diversos moradores, inclusive confirmado pela equipe da Estratégia Saúde da Família, esta coleta não 

ocorre. 

Além de lixo orgânico acumulado em todos os locais (figura 2), ainda há grandes quantidades 

de fezes de animais pelas ruas, e em muitos acessos (pequenas ruas), há muito esgoto à céu aberto 

(Figura3). 

 



 

Figura 1 – Dias de Coleta de Lixo- Coleta de lixo orgânico por 

logradouro.

 

Fonte: http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmlu/col/ProcLogr.html 

 

Figura 2. Acumulo de lixos nas ruas e acessos locais 

 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 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 de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” (Heller, Leo) 

 

Figura 3 – Esgoto local nas imediações da Estratégia Saúde da Família 

 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 

 

2.POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Iniciou com a proposta de lei do Senador Rolemberg, em 1989 e só foi aprovada em 2010, 

através da Lei 12.305/10.  

  Objetivo principal da PNRS é diminuir a geração de resíduos, promover a reutilização, 

reciclagem e a destinação e tratamento correto dos resíduos sólidos.  

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, isso é, responsabilidade 

desde os fabricantes até os consumidores finais sobre os produtos e o destino de matérias primas e 

embalagens utilizadas no processo de fabricação e consumo surge como uma determinação inovadora 

e responsabiliza a todos os cidadão e sempre que esteja estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos os consumidores serão obrigados a:  

   I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  

   II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou 

devolução. 



 

A Lei cria um novo conceito de responsabilidade, inclusão e comércio: 

Rejeito aquele que não encontra uma forma técnica ou mesmo econômica viável de ser 

utilizado (deve ser segregado no fonte: nossas casas); 

Resíduo o que ainda possa ter alguma forma de aproveitamento. 

Por que dá importância destes dois conceitos? A Lei fixa que para aterros sanitários só 

poderão ser destinados os rejeitos, portanto tudo o que tiver alguma possibilidade de ser 

reaproveitado, deverá ser, o que determina para nós cidadãos, que sejamos chamados a em breve 

segregarmos mais ainda nossos resíduos, restando minimamente a fração orgânica, que será utilizada 

na produção de adubo orgânico. 

Logística Reversa 

É um instrumento para aplicação da responsabilidade compartilhada, do desenvolvimento 

econômico e social, objetivo é garantir a destinação final ambientalmente adequada das embalagens. 

 Logística Reversa pode ser implantada por três maneiras: Regulamento, Acordo Setorial e 

Termo de compromisso - Acordo setorial - preferencial para implantação. 

 

Figura 4- Descarte desordenado sem reaproveitamento local 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 



 

3. SAÚDE DOS PROFISSIONAIS 

 

Os riscos que cercam os trabalhadores formais e informais da coleta de resíduos sólidos são 

diversos, com a demanda do labor este trabalhador fica exposta a riscos diversos por conta da 

insalubridades da coleta e outros riscos.  

A coleta de resíduos/lixo contem agentes Químicos como: gases, névoa, neblina, poeira e 

substâncias químicas tóxicas, que inaladas podem afetar a saúde do trabalhador podendo causar danos 

irreversíveis. 

Os agentes Físico como: ruídos, vibração, calor, frio e umidade, também são intemperes que 

decorrem da coleta de resíduos/lixo.  

Os agentes Biológico, as doenças patológicas e animais transmissores de doenças, diarreias, 

são os mais frequentes em decorrência da coleta, pois muito animais se misturam aos resíduos 

descartados incorretamente, sem a seleção do mesmo. 

A Ergonomia ações como levantamento de peso em excesso, correr atrás do caminhão, subir, 

ficar suspenso no caminhão, é uma atividade de alto risco pois os trabalhadores expõem sua via nestas 

ações um tanto radicais e com uma intensidade e repetição que está sujeito a riscos e erros com alta 

frequência.  

Os acidentes mais frequentes como cortes com materiais perfurantes, quedas, contusões, 

atropelamento e esmagamento também compõem o quadro e aumentam as estatísticas de riscos 

desenvolvidos na coleta de resíduos. 

Os riscos ocupacionais todos anteriores listados e mais o social, a falta de treinamento as 

condições adequadas de trabalho e EPIs que nem sempre são empregados, exigidos e fiscalizados 

diariamente na elaboração desta atividade contribuem para que estes riscos sejam presentes.  

Trabalhadores que desempenham atividades voltadas a coleta de resíduos/lixo levam esta 

profissão como uma atividade séria e graças a eles temos um certo controle da coleta de resíduos, são 

pessoas que estão fortemente expostas a uma grande relação de riscos, na sua maioria não são 

respeitados e nem valorizados aos olhos da sociedade, mas se não fosse o seu empenho e o risco que 

correm não teríamos o destino correto destes resíduos. 

Aplicar políticas públicas mais efetivas, voltadas ao descarte e reciclagem de resíduos, 

trazendo melhores condições de trabalho e aproveitamento destes materiais, com treinamentos de 

como evitar o os riscos causados pela atividade, políticas de coleta e saneamento pode dar um destino 

mais eficiente a este trabalho que nós é muito importante. 

Conforme Heler,” Em relação aos dados concernentes à limpeza urbana, recomenda-se a 

utilização da variável “coleta de resíduos sólidos domiciliares”, pois, uma vez não existindo coleta em 



 

uma determinada região, independente desta ser beneficiada pelos demais serviços de limpeza urbana, 

os riscos à saúde da população devido aos resíduos ficam caracterizados. 

 

 

4. PRINCIPAIS DOENÇAS RELACIONADAS 

 

O crescimento populacional, bem como o aumento do grau de urbanização, não foi 

acompanhado por medidas necessárias para dar ao lixo gerado destino adequado. O lixo serve de 

alimento, abrigo e meio de reprodução para vetores, mecânicos, biológicos ou agente de doenças, ou 

ainda, para animais que sejam hospedeiros de vetores, e isto pode ser a causa efetiva de doenças 

disentéricas, endêmicas ou epidêmicas. 

   A falta de saneamento básico em determinadas regiões, mesmo ela sendo totalmente 

urbanizada, ainda ocorre em Porto Alegre, a região em estudo é um território habitado e considerado 

classe média alta com empreendimentos de ponta e tecnologia, mas ainda há em seu entorno algumas 

“aglomerações”, denominadas de comunidade, vilas ou favelas, a Vila São Vicente Martir está 

incluída. Por ser um loteamento antigo com uma territorialidade e ocupação muito vasta sua estrutura 

não acompanhou o desenvolvimento e crescimento desta comunidade, expondo a fragilidade e os 

riscos causados pela falta de saneamento básico. 



 

A saúde é sensível às condições ambientais e sociais em que vivemos. Portanto a segregação 

correta de resíduos é fundamental para a manutenção e preservação do meio ambiente constituindo 

um determinante em saúde. 

 Na população em estudo percebeu-se um crescente número de doenças tais como: 

-ESCABIOSE 

-GASTROENTERITES 

-HEPATITE A 

-VERMINOSES 

-DERMATITES 

-LEPTOSPIROSE 

-DENGUE, ZIKA, CHICUNGUNYA 

 

Figura 5 - Esgoto local nas imediações da Estratégia Saúde da Família 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 - Escabiose 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 

Figura 7 - Necrose de pele infectado por bactérias(dermatite) 

 

Fonte – Ana, Virgínia, 2016 

 

5. PROPOSTAS DE TRABALHOS PARA MELHORIA DOS RESIDUOS 

 



 

Em colaboração com alguns parceiros Sociais fazer ações com a comunidade com a 

finalidade de “ensinar, orientar e mobilizar a comunidade na devida conscientização do descarte 

correto dos resíduos. São elas: 

1) Realizar em conjunto com a Seda e o Bicho Amigo mutirões de castração e vacinação de 

animais da comunidade local; 

2) Auxiliar na eliminação de lixo dos acumuladores com mutirões realizados em parceria com 

a ESF e agentes; 

3) Organizar o dia do bota fora, em conjunto com o DMLU; 

4) Campanhas de esclarecimento através de palestras em reuniões de conselho local e através 

dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), sobre os prejuízos decorrentes do acúmulo de lixo e falta 

de higienização; 

5) Fazer um parecer técnico e social mostrando os auto índices de doenças agravadas pelo 

acumulo de resíduos e solicitar ao DMLU a coleta seletiva dentro da COMUNIDADE, assim como 

uma solução para o armazenamento e descarte. 
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