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INTRODUÇÃO 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

PLANO DE AÇÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o aumento da população urbana, as cidades 
produzem cada vez mais lixo, e nem sempre esse lixo tem 
um destino correto, poluindo o meio ambiente e causando 
doenças. Na maioria das cidades brasileiras o lixo 
doméstico é coletado pelo serviço de limpeza urbana 
municipal e é descartado em lixões sem qualquer cuidado 
e tratamento adequado, pelo fato do custo ser baixo para 
as prefeituras, percebe-se que há inúmeras cidades que 
possuem lixões a céu aberto provocando grandes 
problemas ao meio ambiente e a saúde pública. 

 

Elaborar um plano de ações de intervenção para destino 
correto do lixo de Palmópolis através da orientação do PSF 
em Parceira com a Prefeitura Municipal. 

A fundamentação teórica e o projeto de 
intervenção propostos foram elaborados com base 
em artigos, livros, revistas e sítios científicos, 
consultados na internet, todos estes relacionados 
com o tema exposto. 
A realização da pesquisa foi feita através de 
informações coletadas nas unidades de saúde do 
município de Palmópolis. 

ACÚMULO DE LIXO: AÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA DESTINO 
CORRETO DO LIXO NA CIDADE DE PALMÓPOLIS, MINAS GERAIS 

 

Nos Lixões não existe qualquer controle quanto aos tipos 
de resíduos depositados e quanto ao seu local de 
disposição. Nesses casos, resíduos domiciliares e 
comerciais de baixa periculosidade são depositados 
conjuntamente aos lixos industriais e hospitalares, de 
elevado poder poluidor.  
A presença de animais, e de catadores, além de riscos de 
incêndios causados pelos gases gerados pela 
decomposição dos resíduos e de escorregamentos, 
quando da formação de pilhas muito íngremes, sem 
critérios técnicos, são outros problemas decorrentes do 
uso do descarte de resíduos 'a céu aberto'. 

•Palestras nas escolas e associações de bairro. 
•Instalação de lixeiras apropriadas para coleta seletiva. 
•Elaboração de cartilhas informativas sobre as doenças 
causadas pelo acúmulo de lixo. 
•Mobilização da população e elaboração de um  
projeto  para a construção de um aterro sanitário 
adequado. 

A equipe do PSF tem uma grande jornada pela frente, que 
consiste em   conscientizar a população adscrita, com 
auxílio de palestras, cartilhas e panfletos para o problema 
do lixão “a céu aberto”. Mas, desafio maior é articular 
junto ao poder público local a disponibilização de lixeiras 
adequadas, cooperativa de reciclagem e a construção de 
aterro sanitário dentro da norma técnicas adequadas para 
a melhoria da saúde da população. 


