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A RELAÇÃO ENTRE O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS E A PREVALÊNCIA DA DENGUE 

 

 

RESUMO 

 

 
Um dos grandes problemas atuais nos ecossistemas urbanos está relacionado à geração e à 

disposição inadequada dos resíduos sólidos, que geram impactos sobre o meio ambiente, a 

saúde coletiva e a saúde do indivíduo. Com o aumento da produção de resíduos sólidos, o 

manejo incorreto favorece a rápida proliferação do mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 

(Diptera, Culicidae), fazendo com que dengue, doença transmitida por esse vetor apresentes 

taxas elevadas de incidência no país, principalmente durante o verão, quando o calor, a chuva 

e a umidade proporcionam um aumento de reprodução do vetor.  No Paraná, de 2012 a 2015 

foram notificados 281.579 casos de dengue, sendo que 112.455 casos de dengue clássico foram 

confirmados. Alinhado aos altos índices da doença, está a grande quantidade de resíduos sólidos 

gerados no Estado. De 2012 – 2015 foram produzidas mais de 11 milhões de toneladas. Diante 

dessas questões, o objetivo deste estudo é relacionar a gestão de resíduos sólidos na cidade de 

Maringá e região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com a prevalência dos casos 

de dengue e a infestação do ambiente pelo A. aegypti. A metodologia aplicada foi uma análise 

exploratória documental, realizada nos anos de 2012 a 2015, com documentos disponibilizados 

pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA). Para análise dos dados foi utilizado a técnica de normalização dos casos de dengue e 

coleta de resíduos de sólidos para padronizar os valores de acordo com o tamanho de cada 

município e a análise de Correlação de Pearson, para compreender o grau de dependência 

estatística linear entre as variáveis estudadas. Os resultados demonstram que há correlação entre 

a quantidade de resíduos sólidos urbanos e os casos notificados de dengue (0.7; p < 0.001), os 

casos confirmados de dengue (0.78; p < 0.001) e a incidência da dengue (0.82, p < 0.01). Além 

da relação entre os resíduos coletados, há também uma relação da proliferação da dengue nos 

resíduos que são depositados em fundos de vales, terrenos baldios e nas próprias residências da 

população, visto que se tornam potenciais criadouros para o A. aegypti, principalmente após 

períodos de chuvas e o acúmulo de água. Dessa forma, ações de Educação Ambiental vêm se 

mostrando um componente importante para construção e reconstrução de conhecimentos para 

que assim, seja possível repensar as atitudes ambientais e envolver mais as pessoas nas 

temáticas dengue e resíduos sólidos.  

 

Palavras-chave: Aedes aegypti; Meio ambiente; Lixo, Crescimento urbano. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MANAGEMENT OF SOLID 

URBAN WASTE AND THE PREVALENCE OF DENGUE 

 

 

ABSTRACT 
 

 

One of the biggest problems today is related to the generation and inadequate disposal of solid 

waste, which impacts on the environment, the collective health and the health of the individual. 

With the increase of solid waste production, the incorrect management favors the rapid 

proliferation of the Aedes aegypti mosquito (Linnaeus, 1762) (Diptera, Culicidae), causing 

dengue, a disease transmitted by this vector, to show high rates of incidence in the country, 

especially during the summer, when heat, rain and moisture provide an increase in vector 

reproduction. In Paraná, from 2012 to 2015, 281,579 cases of dengue were reported, and 

112,455 cases of classical dengue fever were confirmed. Aligned with the high rates of disease, 

is the large amount of solid waste generated in the state. From 2012 - 2015 more than 11 

thousand tons were produced. In view of these issues, the objective of this study is to relate 

solid waste management in the city of Maringá and metropolitan region with more than twenty 

thousand inhabitants, with the prevalence of dengue cases and environmental infestation by A. 

aegypti. The applied methodology was an exploratory documentary analysis, carried out in the 

years of 2012 to 2015, with documents made available by the State Department of Health of 

Paraná and National Secretariat of Environmental Sanitation (SNSA). For data analysis, the 

technique of standardization of dengue cases and collection of solid residues was used to 

standardize the values according to the size of each municipality and the Pearson correlation 

analysis, in order to understand the degree of linear statistical dependence between the variables 

studied. The results show that there is a correlation between the number of municipal solid 

wastes and the reported cases of dengue (0.7, p <0.001), confirmed cases of dengue (0.78, p 

<0.001) and dengue incidence (0.82, p <0.01). In addition to the relationship between the 

collected residues, there is also a relation of the dengue proliferation in the residues that are 

deposited in valley bottoms, vacant lots and in the own residences of the population, since they 

become potential breeding sites for A. aegypti, mainly after periods of rainfall and the 

accumulation of water. In this way, Environmental Education actions have been shown to be 

an important component for the construction and reconstruction of knowledge and thus, it is 

possible to rethink the environmental attitudes and, to involve more people in the dengue and 

solid waste themes. 

 

Keywords: Aedes aegypti; Environment; Garbage, Urban growth;  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A ocupação urbana acelerada e o crescimento dos centros urbanos, na maioria das 

vezes desordenado, provocam o aumento da produção e acúmulo de grande quantidade de 

resíduos sólidos urbanos (lixo), que é um fator de risco crescente à saúde e à vida da população 

(RIBEIRO; KITRON, 2016; SEMADUR, 2010). Segundo a Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2014), entende-se por resíduos sólidos 

urbanos (RSU) todos os resíduos gerados em aglomerados urbanos (exceto resíduos de serviços 

de saúde, resíduos industriais perigosos e de portos e aeroportos).  

Os RSU podem ser divididos em duas grandes categorias: orgânicos e inorgânicos. Os 

resíduos orgânicos são aqueles que correspondem às sobras de alimentos, cascas e bagaços de 

frutas, pó de café e chá, podas de jardim, entre outros e que podem ser usados para 

compostagem. Já os resíduos inorgânicos são aqueles que não possuem origem biológica, como 

plásticos, vidros, borrachas, metais (alumínio, ferro), isopor, lâmpadas, entre outros (SAIANI, 

DOURADO & JÚNIOR, 2014; IPEA, 2012). 

Os resíduos orgânicos possuem três modalidades de disposição final: os lixões, os 

aterros controlados e sanitários. Os lixões são locais de disposição dos resíduos sólidos a céu 

aberto que não possuem infraestrutura para contenção dos poluentes e dos gases gerados e nem 

procedimentos capazes de impedir a proliferação de vetores. Os aterros controlados são células 

adjacentes ao lixão e que receberam uma cobertura de argila e/ou grama, mas não são 

considerados uma forma adequada de disposição dos resíduos, pois esse local não recebeu a 

impermeabilização prévia necessária. Por fim, o aterro sanitário é aquele preparado para receber 

os resíduos orgânicos, recebendo o selamento com argila e mantas de PVC, além da captação 

de gases, evitando a contaminação do solo e dos lençóis freáticos (FREITAS, 2015; 

SANTAELLA et al., 2014; PINHEIRO & GONÇALVES, 2009). 

Os resíduos inorgânicos, quando devidamente separados pela população, recebem 

como destinação a reciclagem, que é um processo onde os materiais são coletados, separados e 

processados para reutilização como matéria-prima para a produção de novos produtos. Para 

Lima (2014), a reciclagem assume um papel importante para o meio ambiente, pois diminui a 

extração de recursos naturais e, mais importante para conter a proliferação de doenças, reduz o 

acúmulo de resíduos em áreas urbanas.  “Além disso, [...] a reciclagem pode ser uma atividade 

econômica rentável. Pode gerar emprego e renda para as famílias de catadores de materiais 
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recicláveis, que devem ser os parceiros prioritários na coleta seletiva” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2005, p. 119).  

No Brasil, nos anos de 2012 a 2015, a produção de resíduos sólidos ultrapassou 300 

milhões de toneladas. Desse total, o estado do Paraná foi responsável por mais de 11 milhões 

de toneladas de resíduos que foram destinados aos galpões de reciclagem, os lixões, os aterros 

controlados e sanitários (ABRELPE, 2015;2014;2013;2012).  

Porém, entre os diversos problemas existentes quando se trata de analisar os RSU, a 

gestão inadequada tornou-se um dos maiores desafios para os órgãos governamentais. A má 

gestão desses resíduos no meio ambiente resulta na poluição do solo, das águas e do ar, além 

de causar riscos à saúde pública. Segundo Siqueira e Moraes (2009), os resíduos sólidos urbanos 

ocupam um papel estratégico na estrutura epidemiológica de uma comunidade, isso porque, 

quando depositados incorretamente em bairros, terrenos vazios ou córregos e até em casas, 

esses resíduos estão associados à proliferação de doenças. Um destes problemas está na conexão 

resíduos sólidos-vetor-homem (RIBEIRO; KITRON, 2016; PEREIRA & MAIA, 2012).  

Os resíduos orgânicos dão origem à criação de insetos e outros animais nocivos à saúde 

(ratos, aranhas, escorpiões, entre outros) e, também, criam condições propícias ao 

desenvolvimento de bactérias e fungos. Já os resíduos inorgânicos tornam-se abrigo para o 

acúmulo de água e, consequentemente, a proliferação de doenças infecciosas causadas por 

vetores. Um dos vetores que está associado ao manejo inadequado dos resíduos sólidos é o A. 

aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da chikungunya e zika vírus (SEMADUR, 

2010). Este aproveita o mal acondicionamentos dos resíduos que acumulam água para se 

reproduzir, aumentando o número de pessoas infectadas com essas doenças.  

Atualmente, o A. aegypti é um dos vetores de maior incidência do país, devido ao alto 

índice de chuvas, o que torna o ambiente propício para a sua reprodução, tornando a dengue 

uma endemia que preocupa os órgãos responsáveis pela saúde pública, por atingir a população 

de todos os estados, independentemente da classe social. Segundo o Programa Nacional de 

Combate à Dengue - PNCD (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), o mosquito transmissor dessa 

doença encontrou no mundo moderno condições muito favoráveis para sua rápida expansão, 

como: urbanização acelerada, intensa utilização de materiais não-biodegradáveis, recipientes 

descartáveis de plástico e vidro; além das mudanças climáticas, que vêm provocando um índice 

maior de chuvas.  
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No Estado do Paraná, os registros de casos de dengue começaram a subir a partir de 

2007, onde foram registrados 25.070 casos autóctones, com uma incidência de 238,49 casos 

para cada 100.000 habitantes. Desde então, a presença de dengue no Paraná só vem 

aumentando. De 2012 a 2015 foram notificados 281.579 casos, sendo 112.455 casos de dengue 

confirmados (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2015;2014;2013;2012). Isso se deve 

a algumas características do Estado do Paraná, como é o caso do clima tropical e subtropical e 

da altitude, que interfere diretamente nas temperaturas, favorecendo a presença do A. aegypti 

na região central, norte e noroeste do estado (BRAGA, 2007; CÂMARA et. al, 2007 E 

DONALÍSIO, 2002).  

Com isso, o objetivo geral deste trabalho é relacionar a gestão de resíduos sólidos na 

cidade de Maringá e municípios da região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com 

a prevalência dos casos de dengue e a infestação do ambiente pelo A. aegypti. A metodologia 

para atingir esse objetivo consistiu de: i) mapear os dados sobre o manejo dos resíduos sólidos; 

ii) levantar os índices de infestação do A. aegypti; iii) determinar a prevalência dos casos das 

doenças causadas pelo mosquito; e iv) relacionar as informações de gestão dos resíduos sólidos 

com os números de focos do A. aegypti e de casos de dengue.  

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma análise exploratória documental, com 

base em documentos disponibilizados pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná e Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). A coleta de dados foi realizada nos meses de 

janeiro a dezembro entre os anos de 2012 a 2015. Especificamente, as cidades consideradas 

foram: Astorga, Jandaia do Sul, Mandaguari, Mandaguaçu, Marialva, Maringá, Nova 

Esperança, Paiçandu e Sarandi, todos municípios com mais de 20 mil habitantes.  

Este estudo é importante uma vez que, a dengue é uma das doenças de maior incidência 

do país, preocupando os setores responsáveis pela saúde pública por atingir a população de 

todos os estados, independentemente da classe social, tornando-se essencial desenvolver ações 

para a prevenção da doença e principalmente a eliminação do seu agente transmissor. Além 

disso, a produção cada vez mais crescente de resíduos sólidos também preocupa, visto que os 

hábitos de consumo da população crescem cada vez mais e sua disposição incorreta é 

responsável por afetar a qualidade do ar, do solo, da água e principalmente, pela proliferação 

de doenças.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é relacionar a gestão de resíduos sólidos na cidade de 

Maringá e municípios da região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com a 

prevalência dos casos de dengue e a infestação do ambiente pelo Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762) (Diptera, Culicidae).  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mapear os dados sobre o manejo dos resíduos sólidos; 

 Levantar os índices de infestação do A. aegypti; 

 Determinar a prevalência dos casos das doenças causadas pelo mosquito; 

 Relacionar as informações de gestão dos resíduos sólidos com os números de focos 

do A. aegypti e os casos de dengue.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem um dos maiores problemas ambientais, 

principalmente em localidades que não estão preparadas adequadamente para as consequências 

da sua acumulação e não adota medidas para uma destinação final adequada. Como 

consequência, os resíduos depositados em locais inadequados contribuem para a proliferação 

de vetores e doenças. Um desses vetores é o A. aegypti, que utiliza a água paradas em recipientes 

para sua proliferação.  

 

3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

"Se quisermos ter menos lixo, precisamos rever nosso 

paradigma de felicidade humana. 

 Ter menos lixo significa ter... 

Mais qualidade, menos quantidade 

Mais cultura, menos símbolo de status 

Mais tempo para as crianças, menos dinheiro trocado  

 Mais animação, menos tecnologia de diversão, mais 

carinho, menos presente...” 

(Gerard Gilnreiner, 1992). 

 

Os resíduos sólidos começaram a ser produzidos e acumulados desde as primeiras 

atividades humanas, quando o homem deixou de ser nômade e passou a se fixar em 

determinadas localidades. Com o desenvolvimento do progresso tecnológico, principalmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os bens de consumo começaram a ser 

produzidos em grande escala, resultando em maiores quantidades de resíduos (SANTAELLA 

et al, 2014).  

A partir de 1950, o estilo de vida da população tem sido um dos fatores que mais 

contribui para o desequilíbrio ambiental, principalmente na questão da produção de lixo. 

Passou-se a consumir de forma desordenada, em quantidades maiores que as necessárias, 

resultando em acúmulo dos resíduos sólidos nos centros urbanos (SANTAELLA et al, 2014). 

Com a conferência RIO-92 a temática “disposição de resíduos sólidos urbanos” passou a ser 
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investigada de forma exaustiva, levando à criação de políticas públicas e tecnologias de manejo 

e tratamentos dos resíduos, a fim de reduzir impactos à natureza (CIBOTTO et al., 2017). 

Em 2010, foi criada a Lei nº 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). Para a lei, são considerados resíduos sólidos todos os materiais, substâncias, 

objetos ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final 

se procede nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face 

da melhor tecnologia disponível. Esses resíduos são provenientes das atividades industriais, 

comerciais, agrícolas, domésticas, entre outros (BRASIL. Lei 12.305, 2010, art. 3º).  

Os resíduos sólidos podem ser divididos em duas grandes categorias: orgânicos e 

inorgânicos. A parte orgânica dos resíduos corresponde às sobras de alimentos, cascas e 

bagaços de frutas, pó de café e chá, podas de jardim etc., e que podem ser usadas para 

compostagem. Já a inorgânica são os plásticos, vidros, borrachas, metais (alumínio, ferro etc.), 

isopor, lâmpadas, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, entre outro, que podem passar pelo 

processo de reciclagem (SEMADUR, 2010).  

Os resíduos sólidos são classificados de acordo com os potenciais riscos de 

contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou origem. De acordo com a Norma 

Brasileira 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em relação aos riscos 

de contaminação do meio ambiente, os resíduos sólidos podem ser classificados em: 

 

Classe I ou perigosos: São aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio 

ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Classe II ou não-inertes: São os resíduos que podem apresentar 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se 

enquadrando nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos – ou Classe 

III – Inertes. 

Classe III ou inertes: São aqueles que, por suas características intrínsecas, 

não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados 

de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a um 

contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura 

ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem nº 8 
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(Anexo H da NBR 10.004), excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez 

e sabor.  

 

Para os efeitos da Lei nº 12.305/2010, segundo o artigo 13º, os resíduos sólidos têm a 

seguinte classificação: 

QUANTO À ORIGEM:  

a) RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas 

em residências urbanas;  

b) RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana;   

c) RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: os englobados nos itens “a” e “b”;  

d) RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos nos itens “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos no item 

“c”;   

f) RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais;  

g) RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de 

saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 

pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;  

h) RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: os gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades;  

j) RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de 

portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira;  

k) RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios; 

 

 

 

QUANTO À PERICULOSIDADE: 

a) RESÍDUOS PERIGOSOS: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
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significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica;  

b) RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados no item “a”.  

 

 

Essa classificação é fundamental para favorecer a separação doméstica e empresarial 

dos resíduos sólidos e facilitar o processo de reciclagem ou reuso desses materiais.  

A reciclagem dos resíduos constitui-se de um conjunto de atividades, em que os 

materiais são coletados, separados e processados, com o objetivo de utilizá-los como matéria-

prima para a produção de novos produtos. Para a Lei nº 12.305, a reciclagem é:  

 
“[...] processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes” (BRASIL. Lei 12.305, 2010, 

art. 3º, XIV).  

 

O processo de reciclagem assume um papel importante para o meio ambiente, visto que 

diminui a extração de recursos naturais e reduz o acúmulo de resíduos em áreas urbanas (LIMA, 

2014).  Além disso, o processo de reciclagem contribui com as atividades socioeconômicas das 

cooperativas de reciclagem. Segundo informações do Ministério Público de Minas Gerais 

(2013), o Brasil é responsável pela produção de aproximadamente 58 mil toneladas/dia de 

materiais recicláveis, dos quais, os catadores, em sua maioria associados a alguma cooperativa, 

são responsáveis pela reciclagem de 98% das latinhas de alumínio, 56% do plástico, 48% do 

papel e 47% do vidro (CIBOTTO et al, 2017; LOBATO; LIMA, 2011). 

Todo material que não pode ser reciclado, é chamado de rejeito. Os rejeitos no Brasil, 

tem três modalidades de disposição final: os lixões, os aterros controlados e sanitários.  

Os lixões são locais de disposição dos resíduos sólidos a céu aberto, “que se caracteriza 

pela simples descarga destes sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 

saúde pública” (SANTAELLA et al., 2014, p. 26). Esse tipo de local para disposição de resíduos 

não possui infraestrutura para contenção dos poluentes contidos nos resíduos, não possuem 

destinação de gases gerados e não apresentam procedimentos operacionais capazes de impedir 

a proliferação de vetores (FREITAS, 2015). Nesse local, é comum a presença de insetos, aves 

e roedores, além de pessoas que sobrevivem da coleta de materiais recicláveis para venda ou 

alimentos descartados (SANTAELLA et al., 2014) 
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O aterro controlado normalmente é uma célula adjacente ao lixão, que recebeu cobertura 

de argila e/ou grama (PINHEIRO & GONÇALVES, 2009). Porém, o aterro controlado não é 

considerado a forma adequada de disposição dos resíduos, visto que os problemas ambientais 

de contaminação de água, solo e ar não são evitados, pois esse local não recebeu a 

impermeabilização prévia necessária e não há extravasores para os gases gerados, nem captação 

do chorume produzido (SANTAELLA et al., 2014; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2005). No entanto, o aterro controlado representa uma alternativa mais adequada do que os 

lixões, pois possuem cobertura diária dos resíduos e o controle de entrada e saída de pessoas.  

O aterro sanitário, é aquele que antes que receber os resíduos, teve o terreno previamente 

preparado com o nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de PVC, 

impedindo a contaminação do solo e lenções freáticos. No aterro, as células para disposição dos 

resíduos são dimensionadas para serem preenchidas em períodos específicos (LIMA, 

TAMARINDO, FORTI, BRAGA JUNIOR, 2017; FREITAS, 2015).  “Os resíduos sólidos 

depositados são compactados com um trator e recobertos diariamente com cerca de 20 cm de 

solo, para não produzir maus odores e não atrair insetos, roedores e aves” (SANTAELLA et 

al., 2014, p. 27). Esse tipo de aterro é o local adequado para receber os RSU.  

Em vista do crescimento populacional, a geração de RSU “cresce no mesmo ritmo em 

que aumenta o consumo. Quanto mais mercadorias adquirimos, mais recursos naturais 

consumimos e mais lixo geramos” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005, p. 127). Para 

Siqueira e Moraes (2009), a cultura do consumo gera a necessidade de cada vez mais produção 

e extração de produtos naturais. Esse consumismo desenfreado é a maior ameaça ao ambiente 

e está refletido diretamente na quantidade de resíduos produzidos anualmente pela população.  

Em 2012, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi de 66,1 milhões de 

toneladas. Só o estado do Paraná foi responsável pela geração de 2.836.415 toneladas de 

resíduos (ABRELPE, 2012). No ano de 2013, o Brasil produziu 76,3 milhões de toneladas de 

resíduos, sendo o Paraná responsável por 2.964.895 do total gerado no país (ABRELPE, 2013). 

Em 2014, a produção de resíduos não parou de subir, com um aumento de 2,9% em relação a 

2013, com a geração total de RSU de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas. 

Especificamente, no Paraná, foram geradas 3.015.630 toneladas (ABRELPE, 2014).  No Brasil, 

em 2015, foram gerados um total anual de 79,9 milhões de toneladas de RSU. Só no Paraná, 

foram geradas 3.045.926 toneladas de resíduos (ABRELPE, 2015). 
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Nota-se que é grande a quantidade de resíduos geradas. Isso traz diversos problemas ao 

meio urbano e a saúde pública, visto que há uma relação direta entre a produção dos resíduos e 

problemas ambientais, englobando a poluição dos recursos naturais, tais como degradação do 

solo, comprometimento dos corpos d’água e mananciais, intensificação de enchentes, 

contribuição para a poluição do ar e a saúde humana e proliferação de vetores de importância 

sanitária nos centros urbanos (ANDRADE & FERREIRA, 2011; PEDROSA & NISHIWAKI, 

2014; BESEN et al., 2010).  

 

3.2. SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

Toda ação humana tem impacto sobre a natureza, alguns positivos, outros negativos. O 

aumento da população humana e o adensamento urbano acelerado traz consigo diversos 

problemas ambientais. Nota-se um aumento na degradação ambiental, como a diminuição da 

camada de ozônio, desastres naturais como enchentes e tufões, exaustação dos recursos 

naturais, proliferação de vetores como insetos e roedores e aumento na produção de resíduos 

sólidos (REIS et al., 2013). Junto a esses problemas ambientes, estão os problemas de saúde 

pública.  

Nas palavras de Siqueira e Moraes,   

 
Ao mesmo tempo em que degradam o homem, sua qualidade de vida e seu 

estado de saúde, os padrões de desenvolvimento adotados vêm favorecendo a 

degradação ambiental por meio da exploração predatória de recursos naturais 

e poluição, às quais, por sua vez, têm gerado grandes impactos nas condições 

de saúde e qualidade de vida da população (2009, p. 2116).  

 

 

Dessa forma, a construção de um ambiente saudável, impacta diretamente na saúde e 

qualidade de vida da população. Segundo o Manual de “Saúde ambiental: guia básico para 

construção de indicadores”, do Ministério da Saúde (2011) 

 

[...] é difícil não reconhecer que há diversas inter-relações da saúde com o 

meio ambiente, pois a influência deste último pode ser positiva ou negativa, 

na medida em que promove condições que propiciam o bem-estar ou, por 

outro lado, contribui para o aparecimento e a manutenção de doenças, agravos 

e lesões traumáticas, assim como a mortalidade na população como um todo 

(p.73).  
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O conceito de saúde, presente na Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção da saúde, enfatiza que saúde é muito mais que ausência de 

doença. Diversos fatores estão relacionados à saúde de uma população, como habitação, 

transporte, educação, saneamento básico, renda, alimentação e inclusive o meio ambiente 

(BRASIL. Lei 8.080, 1990).  A carta da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1946, 

conceitua saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

a ausência de doença ou enfermidade”, considerando assim a dimensão psíquica, social e 

comportamental, incluindo o ambiente em que se vive (OMS/WHO, 1946). 

Assim, para que o ambiente esteja favorável ao bem-estar e à saúde humana, é preciso 

o reconhecimento da complexidade da sociedade e, por conseguinte, da realidade de cada 

cidade. A proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, bem como o 

acompanhamento dos impactos que as mudanças no meio ambiente produzem sobre a saúde, 

são fatores que devem ser considerados para promover uma saúde de qualidade para a 

população (BUSS, 2000). 

 

3.2.1.  Resíduos Sólidos e proliferação de doenças 

 

Os impactos ambientais causados pelo gerenciamento incorreto dos resíduos sólidos 

oferecem também riscos à saúde humana. “Sua disposição no solo, em lixões ou aterros, por 

exemplo, constitui uma importante fonte de exposição humana a várias substâncias tóxicas” 

(GOUVEIA, 2012, p. 1506). Existe uma relação direta do descarte incorreto dos resíduos 

sólidos em bairros, terrenos vazios ou córregos e até em casas e à proliferação de doenças, pela 

relação resíduos sólidos-vetor-homem, em que os vetores encontram nos resíduos ambientes 

ideais para sua proliferação (RIBEIRO; KITRON, 2016; PEREIRA & MAIA, 2012). 

Os resíduos, quando depositados inadequadamente, podem poluir o solo, alterando suas 

características físicas, químicas e biológicas, constituindo-se em um problema de ordem 

estética e, mais ainda, uma séria ameaça à saúde pública. Dois grandes grupos habitam o lixo, 

quando depositados no solo: os macrovetores, como ratos, baratas, moscas, mosquitos e mesmo 

animais de grande porte, como cães, aves, suínos, equinos e os microvetores, como os vermes, 

bactérias, fungos e vírus (SEMADUR, 2010).   
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Esses vetores, quando entram em contato com o homem, são responsáveis por doenças 

respiratórias, epidérmicas, intestinais e outras enfermidades lesivas e até letais (SEMADUR, 

2010).  Um dos vetores que está associado ao manejo inadequado e ao mal acondicionamento 

dos resíduos sólidos no solo é o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da 

dengue, da Chikungunya e Zika vírus.  

 

3.3. DENGUE  

 

A dengue é uma arbovirose que tem como vetores os mosquitos do gênero Aedes. O seu 

agente é constituído por quatro sorotipos do vírus dengue (DENV), designados: Dengue-1 

(DENV-1), Dengue-2 (DENV-2), Dengue-3 (DENV-3) e Dengue-4 (DENV-4), pertencentes à 

família Flaviviridae (LIMA et al., 2013). As primeiras notificações de dengue ocorreram em 

1779 e 1780 na Ásia, África e América do Norte. Entre o final do século XVIII até as duas 

primeiras décadas do século XX, ocorreram oito pandemias e surtos isolados de dengue, que 

duraram em média de três a sete anos, atingindo várias partes do mundo: Américas, África, 

Ásia, Europa e Austrália (BARRETO & TEIXEIRA, 2008). 

Durante muitos anos, a dengue foi considerada uma doença benigna. Somente após a 

Segunda Guerra Mundial, os governos passaram a se preocupar com ela, isso porque 

começaram a circular mais de um sorotipo em uma mesma área geográfica, o que favoreceu o 

aumento da doença e a ocorrência da febre hemorrágica que, posteriormente, foi relacionada a 

uma forma grave da dengue. Em 1953, surgiu o primeiro surto de febre hemorrágica da dengue 

(FHD), nas Filipinas e em 1958 uma epidemia da doença na Tailândia. A partir dessas duas 

ocorrências, vários países do Sudeste Asiático foram sendo acometidos por epidemias de FHD, 

como Vietnã do Sul, em 1960; Cingapura, em 1962; Malásia, em 1963; Indonésia, em 1969; e 

Birmânia, em 1970 (BARRETO & TEIXEIRA, 2008). 

Nas Américas, a dengue foi documentada pela primeira vez no século XIX, tendo após 

isso um silêncio epidemiológico. Em 1963, foi detectada a reemergência da doença em quatro 

países, número que cresceu em 1980, quando 25 países registraram a circulação do vírus. De 

forma que, em 2002, onde ocorreu a maior epidemia continental, atingindo 69 países, 

totalizando mais de um milhão de casos de dengue clássica (BARRETO & TEIXEIRA, 2008).  
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Em esfera mundial, a dengue só vem crescendo, atingindo entre 50 e 100 milhões de 

pessoas a cada ano. Além disso, a dengue mantém-se endêmica em mais de 100 países (WHO, 

2009). Esse aumento na incidência de dengue está relacionado a à crescente expansão 

demográfica e a fatores climáticos, como é o caso do aquecimento global, que influencia na 

intensidade das chuvas e produz alterações na biodiversidade dos países em desenvolvimento, 

nas regiões tropicais e subtropicais, facilitando a permanência do seu principal transmissor, o 

A. aegypti.  

Além disso, a combinação de outros fatores estruturais favorece a expansão e a 

circulação do vírus e seus vetores, como é o caso de infraestrutura básica urbana inadequada 

(habitação deficiente, reservatórios de água inadequados, tratamento inadequado de resíduos 

sólidos etc.), grande produção de objetos e vasilhames descartáveis e a rápida mobilidade de 

grupos populacionais (MACIEL, JÚNIOR e MARTELLI, 2008; DONALÍSIO e GLASSE, 

2002). 

 

3.3.1. Características da doença e formas de transmissão 

 

A dengue é a arbovirose mais preocupante no mundo em termos de doença viral 

transmitida por vetor, isso porque, apresenta altas taxas de morbidade e mortalidade. Essa 

doença é causada por um vírus do gênero Flavivirus, sendo que a infecção pode ser feita por 

quatro sorotipos. A infecção por um dos sorotipos do vírus do dengue confere imunidade 

somente para aquele sorotipo específico (PIMENTA et al, 2008; SINGHI, KISSOON & 

BANSAL, 2007).  

Quando uma pessoa contrai um tipo de vírus da dengue cria imunidade a esse, porém 

pode ser infectado pelos outros tipos. Os quatro sorotipos existentes da doença podem causar 

tanto a manifestação clássica da dengue quanto a hemorrágica. As infecções por vírus da dengue 

podem ser assintomáticas ou apresentar manifestações clínicas, sendo classificadas em quatro 

tipos de manifestações: 

a) Infecção Inaparente: é quando a pessoa está infectada pelo vírus da dengue, mas não 

apresenta nenhum dos sintomas da doença. Acredita-se que de cada dez pessoas 

infectadas, apenas uma ou duas apresentam os sintomas.   
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b) Dengue Clássica: é a forma mais leve da doença, sendo semelhante a uma gripe e 

geralmente dura de 5 a 7 dias.  A pessoa infectada tem febre alta (39° a 40°C), dores 

de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos, 

manchas vermelhas na pele, dor abdominal (principalmente em crianças), podendo, 

ainda, apresentar outros sintomas mais generalizados. 

c) Dengue Hemorrágica: é uma doença grave e se caracteriza por alteração da 

coagulação sanguínea da pessoa infectada. Inicialmente, é semelhante à dengue 

clássica, porém, após o terceiro ou quarto dia de ovulação da doença, surgem 

hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos 

internos. Nos casos de dengue hemorrágica, se o paciente não for tratado com 

rapidez, pode levar a morte.  

d) Síndrome de Choque da Dengue: é a manifestação mais séria da doença, 

caracterizando-se por uma grande queda ou ausência de pressão arterial. A pessoa 

com esse tipo de dengue apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, 

palidez e perda de consciência (SINGHI, KISSOON & ARUN BANSAL, 2007). 

 

A transmissão da doença acontece pela picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, 

sendo de maior incidência em núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros 

naturais ou resultantes da ação do ser humano (SINGHI, KISSOON & BANSAL, 2007). A 

fêmea, após picar uma pessoa infectada, está apta a transmitir o vírus a outra pessoa, depois de 

8 a 12 dias de incubação. Os mosquitos machos se alimentam de seivas de plantas, enquanto 

que as fêmeas além das seivas, também se alimentam de sangue, o que favorece a transmissão 

da doença (SILVA, MARIANO & SCOPEL, 2008). Não há transmissão por contato direto de 

um doente ou de suas secreções com pessoa sadia, nem por intermédio de água ou alimento 

(PEREDA, ALVES & RANGEL, 2011).  

Nota-se um aumento significativo das larvas e do mosquito durante a época das chuvas. 

Além disso, o clima é um dos principais fatores para a sobrevivência dos mosquitos, isso 

porque, os vetores da doença precisam de ambientes úmidos e de temperatura entre 15 e 35° C 

para sobreviverem e se reproduzirem (PEREDA, ALVES & RANGEL, 2011). Por isso, tem 

sido observado um padrão sazonal de incidência dos casos de dengue, que coincidem com o 

verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nessa estação. 
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3.3.2. A situação da dengue no Brasil 

 

No Brasil, a primeira epidemia documentada aconteceu em 1982, com a introdução dos 

sorotipos DENV-1 e DENV- 4 na cidade de Boa Vista (RR), onde foram infectadas 

aproximadamente onze mil pessoas (BARRETO e TEIXEIRA, 2008). Essa epidemia foi 

rapidamente controlada, pois o vírus não se expandiu para outras regiões e o mosquito Aedes 

aegypti não conseguiu expandir sua ocorrência no território brasileiro. Porém, após um silêncio 

epidemiológico de quatro anos, em 1986, a cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi porta 

de entrada para a dengue, com o sorotipo DENV-1, que se disseminou rapidamente para as 

cidades vizinhas, incluindo Niterói e Rio de Janeiro, sendo notificados aproximadamente 

33.500 casos da doença (BARRETO e TEIXEIRA, 2008).  

 Em oposição ao primeiro cenário da cidade de Boa Vista (RR), o vírus da dengue 

encontrou no Rio de Janeiro um local de fácil proliferação, isso porque essa cidade estava 

situada próximo a grandes centros urbanos com intenso fluxo de pessoas, o que dificultou o 

controle do Aedes aegypti, contribuindo para a dispersão da doença para os estados do Nordeste, 

São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e, posteriormente, os outros estados (MACIEL, 

JÚNIOR e MARTELLI, 2008). 

Entre os anos de 1986 a 1988, permaneceu circulando no Brasil o sorotipo DENV-1, 

sendo registrada, portanto, apenas as epidemias de dengue clássica. Nos dois anos seguintes, 

observou-se um baixo índice de casos da doença. Entre os anos de 1990 e 2000, várias 

epidemias foram registradas, sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e 

Nordeste do Brasil, responsáveis pela maior parte dos casos notificados, provocadas pelo 

aumento de transmissão do DENV-1 e introdução do DENV-2. A entrada do sorotipo DENV-

2 trouxe os primeiros diagnósticos de dengue hemorrágica no país, entre os anos de 1990 e 

1991, quando se confirmou 462 casos e 8 óbitos (BARRETO e TEIXEIRA, 2008).   

A partir do ano 2000, foi identificada a circulação do sorotipo DENV-3, primeiramente 

no Rio de Janeiro e depois Roraima, alastrando-se para vários municípios brasileiros, devido às 

condições propícias para epidemia. Esse sorotipo foi responsável pela epidemia no ano de 2002, 

no Brasil, quando foram notificados aproximadamente 800 mil casos (MELO JR., 2013; 

BARRETO & TEIXEIRA, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). O Brasil passou a ocupar 

a primeira posição no ranking mundial de dengue, quando a incidência passou de 63,2 (por 

100.000 habitantes) em 2004 para 429,9 (por 100.000 habitantes) em 2010 (TEIXEIRA, 2012).  
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Em 2007, o Estado do Paraná começou a registrar um aumento nos casos, se 

enquadrando como um Estado de média incidência de dengue. Foram 25.070 casos autóctones, 

registrando a incidência de 238,49 casos/100.000 habitantes. Desde então, a presença de dengue 

no Paraná vem preocupando as autoridades sanitárias estaduais, pois os números de casos só 

aumentaram (MELO et. al, 2015).  No Estado do Paraná, de 2012 a 2015 foram notificados 

281.579 casos, sendo 112.455 casos de dengue confirmados (Secretaria de Estado da Saúde, 

2015; 2014; 2013; 2012). 

Para Braga e Valle (2007), Câmara et. al (2007), Donalísio e Glasser (2002),  algumas 

características do Estado do Paraná tornam a incidência da doença elevado. O norte do Estado 

do Paraná é atravessado pelo trópico de Capricórnio, que determina a transição entre o clima 

tropical e subtropical. Dessa forma, é possível encontrar temperaturas e climas distintos no 

mesmo território. A altitude é outro fator importante a se considerar, pois interfere diretamente 

nas baixas temperaturas, restringindo a presença do vetor, cuja distribuição costuma não ocorrer 

a partir de 1.000 metros acima do nível do mar. Dessa forma, a presença do A. aegypti é 

favorecida na região central, norte e noroeste do estado, sendo que nessa última região 

encontram-se os municípios investigados na presente pesquisa, e cujos resultados serão 

apresentados a seguir.   
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4. ARTIGO  

 

O artigo foi apresentado na seguinte quebra de página com o objetivo de garantir a 

formatação exigida pela revista. Os elementos estruturais como margens e número de páginas 

foram mantidos de acordo com o modelo de dissertação sugerido pelo Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Limpas (PPGTL).  

 

4.1. ESCOPO DA REVISTA 

 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (DMA) é editada pelo Programa de Pós-

Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE) da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Os principais objetivos da revista são publicar artigos de qualidade sobre temas 

socioambientais nos âmbitos local, nacional e internacional e divulgá-los amplamente em 

vários circuitos acadêmicos. Ancorado em uma perspectiva interdisciplinar, o foco central da 

revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na intersecção entre sociedade e 

natureza. Seu foco socioambiental busca uma visão inovadora, multidimensional e abrangente, 

que se origine em um diálogo profundo entre os vários campos do conhecimento científico. 

 

4.2.  ESTRUTURA E FORMATAÇÃO 

 

A Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente publica trabalhos em português, inglês, 

espanhol e francês. Os artigos devem ser enviados em sua língua original, sendo obrigatório 

título, resumo e palavras-chave na língua original, em português e inglês. 

Devem ser digitados em OpenOffice ou MS Word (salvos na extensão .doc ou .docx), 

em tamanho de folha A4, margens superior e inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3,0 cm, 

com 1,5 de espaço entre linhas, fonte Times New Roman tamanho 12, texto alinhado à esquerda  

As tabelas e figuras devem estar numerados em algarismos arábicos, com legendas em 

fonte tamanho 10 e inseridos ao longo do texto, no primeiro ponto conveniente após sua 

primeira menção. São aceitas figuras coloridas, preferencialmente em formato JPEG, embora 

também sejam aceitáveis os formatos GIF, TIFF, BMP e PNG. Mapas e fotos são considerados 

Figuras e assim devem estar denominados no trabalho. No arquivo com o artigo para submissão, 
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a qualidade das figuras deve ser suficiente para avaliação, mas, se necessário, pode ser inferior 

à versão final, de modo que o arquivo não ultrapasse 5 MB. Se o artigo for aceito, as figuras 

poderão ser novamente fornecidas em melhor resolução para a versão de publicação (no mínimo 

300 dpi), devendo ser enviadas separadamente com a respectiva identificação (ex. Figura 1). 

Os títulos das seções devem estar numerados em algarismos arábicos, destacados em 

negrito e itálico (ex. 1. Introdução), e as subseções, em qualquer nível, numeradas e apenas em 

itálico. Os artigos e ensaios não podem passar de 30 páginas, as resenhas de 5 páginas e as 

conferências de 20 páginas, incluindo figuras, tabelas e referências. 

 

A estrutura dos artigos e ensaios deve ser a seguinte: 

a) Título na língua original, português e inglês. 

b) Resumo (com no máximo 300 palavras) na língua original, português e inglês, 

acompanhados de três a cinco palavras-chaves em cada um dos idiomas. 

c) Introdução. 

d) Corpo do artigo, com as seções julgadas pertinentes pelos autores. 

e) Agradecimentos (opcional). 

f) Referências. 

 

As resenhas e conferências não necessitam apresentar a estrutura acima. No caso das 

resenhas, deve ser apresentada no início a referência completa da obra (conforme as normas 

para as referências abaixo) na língua original. Nas conferências deve ser indicado o evento, o 

local e a data em que foi proferida. 

As notas de rodapé devem estar no fim da página (e não do documento) e numeradas 

em algarismos arábicos, fonte Times New Roman tamanho 10, alinhado à esquerda. 

Deve-se evitar a citação de monografias, dissertações, teses, resumos e artigos 

completos publicados em anais de eventos, bem como relatórios de difícil acesso. Sempre que 

houver um número de DOI (Digital Object Identifier), indicá-lo ao final da referência. No caso 

de artigos sem DOI, mas disponíveis em endereços eletrônicos de revistas de livre acesso, 

indicar o link (“Disponível em: link”) ao final da referência. As citações e referências devem 

seguir exemplos abaixo. As citações devem estar ordenadas pelo ano. Exemplos para as 
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citações: “segundo Deléage (2007), Toledo & Barrera-Bassols (2009) e Pinheiro et al. 

(2010)...”; (Deléage, 2007; Toledo & Barrera-Bassols, 2009; Pinheiro et al., 2010); (Moran, 

1994, p. 17); (Deléage, 2007a; 2007b). A lista de referências deve estar em ordem alfabética 

dos autores. 
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A RELAÇÃO ENTRE O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

E A PREVALÊNCIA DA DENGUE 

 

RESUMO: O crescimento das cidades vem determinando um incremento considerável na 

quantidade de resíduos sólidos depositados em espaços inadequados, o que contribui para 

problemas de saúde pública, como é o caso da dengue, doença que preocupa por sua alta taxa 

de morbidade e mortalidade e, que o seu vetor, o Aedes aegypti, utiliza a água parada nos 

resíduos sólidos para se proliferar. No Paraná, de 2012 a 2015 foram produzidas mais de 11 

milhões de toneladas de resíduos e, foram confirmados 112.455 casos de dengue. Dessa forma, 

o objetivo deste, foi relacionar a gestão de resíduos sólidos na cidade de Maringá e municípios 

da região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com a prevalência dos casos de 

dengue e a infestação do ambiente pelo A. aegypti. Trata-se de pesquisa exploratória 

documental, com base nos dados referentes aos anos de 2012 a 2015, disponibilizados pela 

Secretaria Estadual da Saúde do Paraná e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA). Para análise dos dados foi utilizado a técnica de normalização dos casos de dengue e 

coleta de resíduos de sólidos, para padronizar os valores de acordo com o tamanho de cada 

município, e a análise de correlação de Pearson, para compreender o grau de dependência 

estatística linear entre as variáveis estudadas. Os resultados demonstram que há correlação entre 

a quantidade de resíduos sólidos urbanos e os casos notificados, confirmados e incidência da 

dengue. 

PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti; Meio ambiente; Crescimento urbano; Lixo. 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOLID URBAN WASTE MANAGEMENT AND 

THE PREVALENCE OF DENGUE 

 

ABSTRACT: The growth of cities has considerably increased the amount of solid waste 

deposited in inadequate spaces, which causes public health problems, such as dengue, a disease 

that causes public health concern due to its high morbidity and mortality rate and uses solid 

waste to proliferate. In Paraná, from 2012 to 2015, more than 11 thousand tons of waste were 

produced and 112,455 cases of dengue were confirmed. Thus, the objective of this study was 
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to relate solid waste management in the city of Maringá and metropolitan region with more than 

twenty thousand inhabitants, with the prevalence of dengue cases and environmental infestation 

by Aedes aegypti. This is an exploratory documentary research, carried out in the years of 2012 

to 2015, with documents made available by the State Department of Health of Paraná and 

National Secretariat of Environmental Sanitation (SNSA). For data analysis, the technique of 

standardization of dengue cases and collection of solid residues was used to standardize the 

values according to the size of each municipality and the Pearson correlation analysis to 

understand the degree of linear statistical dependence between the variables studied. The results 

showed that a correlation between the number of municipal solid wastes and the reported cases 

of dengue (0.7, p <0.001), the confirmed cases of dengue (0.78, p <0.001) and the incidence of 

dengue (0.82, p <0.01). 

KEY WORDS: Aedes aegypti; Environment; Urban growth; garbage. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, a partir de 1960, passou por um processo de urbanização acelerado, 

principalmente pela ampliação da industrialização. A urbanização, nas palavras de Angeoletto 

(2016), é um dos processos socioambientais mais importantes da atualidade. Porém, esse 

crescimento afetou negativamente a saúde da população, pois as novas áreas habitacionais não 

foram planejadas adequadamente, sendo propícias aos potenciais criadouros de vetores de 

doenças (MANIERO et al, 2016). 

As políticas públicas deveriam garantir à população um ambiente saudável, com 

condições que favoreçam a qualidade de vida, como o ar puro, água pura em abundância, 

entre outras características tidas como essenciais. Entretanto, é preciso observar que os modos 

de vida e hábitos de consumo da população têm promovido alterações ambientais. No 

ambiente urbano, essa concentração populacional está relacionada principalmente à grande 

produção de resíduos sólidos (MUCELIN e BELLINI, 2008).  

Resíduos sólidos são todos os materiais descartados, resultantes de atividades 

humanas, cuja destinação final se procede nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
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economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL. Lei 12.305, 

2010, art. 3º).  

Estes materiais podem ser divididos em duas categorias: orgânicos e inorgânicos. A 

parte orgânica dos resíduos corresponde as sobras de alimentos, cascas e bagaços de frutas, pó 

de café e chá, entre outros; e que podem ser destinados para compostagem. Já a inorgânica 

são os plásticos, vidros, borrachas, metais (alumínio, ferro etc.), etc., que podem passar pelo 

processo de reciclagem (BRASIL. Lei 12.305, 2010; SEMADUR, 2010). Como destinação, 

os resíduos são enviados para lixões, aterros controlados, aterros sanitários e unidades de 

triagem e/ou galpões de reciclagem. O local mais adequado para receber os resíduos 

inorgânicos é o aterro sanitários, pois recebeu uma preparação prévia para contenção de 

poluentes e gases emitidos pelos resíduos (FREITAS, 2016; LIMA et al, 2017).   

Um dos grandes problemas associados à produção de resíduos está em sua destinação. 

A disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos é um dos fatores que mais traz 

impactos negativos ao meio ambiente e a saúde pública em diversos países (SANTAELLA et 

al., 2014). Para a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, o conceito de saúde vai muito 

além da ausência de doenças. É preciso que a população tenha condições adequadas de 

habitação, transporte, educação, saneamento básico, renda, alimentação e meio ambiente 

(BRASIL. Lei 8.080, 1990). 

No Paraná, a produção de RSU nos anos de 2012 a 2015 ultrapassou 11 milhões de 

toneladas. A grande quantidade de resíduos gerados pelos municípios paranaenses traz 

problemas a saúde pública. Apesar dos esforços por parte dos órgãos públicos na coleta dos 

resíduos orgânicos e inorgânicos, parte do lixo gerado acaba sendo jogado em terrenos 

baldios, ruas de bairros, encostas, em cursos d’água e no próprio quintal da população. Esses 

depósitos em locais impróprios causa diversos impactos ambientais, como a degradação 

ambiental, alteração na qualidade do ar, contaminação de águas subterrâneas, contaminação 

do solo e a proliferação de vetores transmissores de doenças (STEUER, 2014). 

A proliferação de vetores transmissores de doenças, que consiste no problema 

ambiental de interesse dessa pesquisa, acontece por meio dos resíduos orgânicos e 

inorgânicos. Os resíduos orgânicos ajudam na proliferação de insetos e outros animais 

nocivos à saúde, como ratos, aranhas, escorpiões, entre outros. Já os inorgânicos, tornam-se 

ambientes propícios para o acumulo de água e, consequentemente, a proliferação de doenças 
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infecciosas causadas por vetores, como o A. aegypti, responsável pela transmissão da 

Chikungunya, Zika vírus, febre amarela e dengue (SEMADUR, 2010).  

A dengue é uma arbovirose que preocupa a saúde pública em todo o mundo, isso 

porque apresenta taxas altas de morbidade e mortalidade, sendo causada por um vírus do 

gênero Flavivirus. A transmissão da doença acontece pela picada da fêmea do mosquito 

Aedes aegypti, que pode acontecer a qualquer hora do dia e da noite em áreas urbanas 

(PIMENTA, 2008). A doença possui quatro sorotipos diferentes, sendo eles: DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007). Clinicamente, os 

quatro podem causar tanto a manifestação clássica da dengue quanto a hemorrágica.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa é que 2,5 bilhões de 

pessoas estão sob risco de contrair dengue, sendo que ocorrem, aproximadamente, 50 milhões 

de casos por ano no mundo. Desse total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo 

menos 20 mil morrem em consequência da dengue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A 

dengue é uma doença com grande potencial de crescimento e proliferação, pois a sua 

disseminação é assegurada pela manutenção de criadouros de larvas do A. aegypti nas 

cidades, fortemente favorecida pelo acúmulo de lixo. 

No Estado do Paraná, de 2012 a 2015 foram notificados 281.579 casos, sendo 112.455 

casos de dengue confirmados (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2015; 2014; 2013; 

2012). Algumas características do Estado do Paraná propiciam uma elevada incidência da 

doença, como a transição entre o clima tropical e subtropical, sendo possível encontrar 

temperaturas e climas distintos no mesmo território. Outro fator que influencia é a altitude, 

restringindo a presença do vetor, pois sua distribuição costuma não ocorrer a partir de 1.000 

metros acima do nível do mar. Dessa forma, a presença do A. aegypti é favorecida na região 

central, norte e noroeste do estado (DONALÍSIO e GLASSER, 2002; BRAGA e VALLE, 

2007; CÂMARA et. al, 2007; MELO et. al, 2015). 

No Noroeste do Paraná, encontram-se as cidades de Astorga, Jandaia do Sul, 

Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Nova Esperança, Paiçandu e Sarandi, que 

foram as cidades foco de estudo nesse trabalho. Diante do exposto, o objetivo deste estudo O 

objetivo geral deste trabalho foi relacionar a gestão de resíduos sólidos na cidade de Maringá 

e municípios da região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com a prevalência dos 

casos de dengue e a infestação do ambiente pelo A. aegipty. 
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2. MÉTODOS 

 

Este trabalho realizou uma análise exploratória documental com base em documentos 

disponibilizados em dois órgãos públicos - Secretaria Estadual da Saúde do Paraná e 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), através do SNIS – Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento. O SNIS, reúne informações e indicadores sobre os 

serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos do Brasil. As informações de resíduos 

sólidos são fornecidas ao SNIS pelos próprios órgãos gestores dos municípios brasileiros. 

A coleta de dados foi limitada aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, consultando os 

documentos referentes aos resíduos sólidos e os resultados da infestação do A. aegypti e os 

casos de dengue. Especificamente, optou-se por trabalhar a cidade de Maringá e sua região 

metropolitana. Essa região é composta por 25 municípios que totalizam uma área territorial de 

5.227 km² com 690.324 habitantes (IBGE, 2010). Porém, optou-se por analisar os dados de 

nove municípios, sendo incluídos aqueles com população maior que 20 mil habitantes. São 

eles: Astorga, Jandaia do Sul, Mandaguari, Mandaguaçu, Marialva, Maringá, Nova 

Esperança, Paiçandu e Sarandi. Foram selecionados os municípios com a população maior 

que vinte mil habitantes devido as informações disponibilizadas, tornando os resultados da 

pesquisa mais significativo.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos municípios pesquisados 

Município Habitantes 
Área Total 

(Km2) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km2) 

Astorga 24.698 434,792 56,8 

Jandaia do Sul 20.283 187,60 108,12 

Mandaguaçu 20.227 294,019 67,28 

Mandaguari 32.658 335,814 97,25 

Marialva 31.959 475,564 67,20 

Maringá 357.077 487,052 733,14 

Nova Esperança 26.615 401,587 66,27 

Paiçandu 35.936 171,379 209,69 

Sarandi 82.847 103,463 800,74 

Fonte: IBGE, 2010 

 

 

http://temas.folha.uol.com.br/aedes/
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A normalização dos casos de dengue e coleta de resíduos sólidos foi realizada para 

padronizar esses valores de acordo com o tamanho de cada município. Esse processo foi 

implementado por meio da divisão desses valores pela população de cada município e, em 

seguida, a transformação em uma escala de 0 até 100. 

Foi realizada uma Análise de Correlação de Pearson entre a quantidade de resíduos 

sólidos e os casos de dengue normalizados pela população. O coeficiente de correlação 

Pearson (r) varia de - 1 a 1, sendo que o sinal indica direção positiva ou negativa da relação e 

o valor sugere a força da relação entre as variáveis. Quanto mais próximo a 1 (independente 

do sinal) maior é o grau de dependência estatística linear entre as variáveis estudadas e, 

quanto mais próximo de zero, menor é a força dessa relação (HAIG, 2007; KOZAK, 2009; 

FILHO E SILVA JÚNIOR, 2009).  

Utilizou-se uma abordagem quanti-qualitativa (GERHARDT, & SILVEIRA, 2009), 

em que se têm os resultados quantificados e precisos (quantitativa) da pesquisa documental, 

juntamente com o aprofundamento da compreensão sobre o tema (qualitativa). Para Minayo, 

Deslandes e Gomes (2011, p. 22) “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se 

opõem. Ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Em complemento, para Fonseca (2002), 

utilizar o conjunto de pesquisa quantitativa e qualitativa permite recolher mais informações do 

que se poderia conseguir se as duas pesquisas fossem realizadas isoladamente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados nos 

municípios estudados nos anos de 2012 a 2015, sendo divididos por unidade de destinação. 

Nos municípios pesquisados, é possível identificar três tipos de destinação dos resíduos: 

aterro controlado, aterro sanitário e as unidades de triagem, que começaram a ser implantadas 

com maior intensidade no ano de 2015. Nos resultados encontrados, alguns municípios não 

atualizaram seus dados sobre resíduos no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, por isso algumas informações não foram atualizadas na tabela.  
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Tabela 2 -  Destinação e quantidade dos resíduos sólidos urbanos produzidos nos municípios do Noroeste 

paranaenses com população superior a 20.000 habitantes, entre os anos de 2012 a 2015 

 

Cidade Destinação 
Toneladas/Ano 

2012 2013 2014 2015 

Astorga Aterro controlado 7.189 2.991 3.963,7 4.415,3 

Astorga Unidade de triagem - - - 3.617,8 

Jandaia do Sul Aterro sanitário 14.352 9.507 4.697 6.683 

Jandaia do Sul Unidade de triagem - - - 311,7 

Mandaguari Aterro controlado 4.620 4.200 7.575 7.575 

Mandaguari Unidade de triagem - - - 585 

Mandaguaçu Aterro controlado 5.500 4.745 4.740 4.406 

Mandaguaçu Unidade de triagem - - - 240 

Marialva Aterro sanitário - - 12.630 6.462,5 

Marialva Unidade de triagem - - - 4.280,1 

Maringá Aterro sanitário 104.280 117.178 102.587 156.119 

Maringá Unidade de triagem - - 2.235 5.520 

Nova Esperança Aterro sanitário 5.000 5.400 38.808 18.288 

Nova Esperança Unidade de triagem 843 1.037 7.320 960 

Paiçandu Aterro sanitário - - 7.480 7.300 

Paiçandu Unidade de triagem - - - 180 

Sarandi Aterro sanitário - - 22.588 - 
 

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

 

É possível notar, em relação ao local de destinação dos resíduos, que nenhuma das 

cidades pesquisadas utiliza o lixão, que é um local inadequado para receber resíduos, por não 

receber uma preparação prévia do terreno para contenção dos poluentes contidos nos resíduos, 

e não possuir destinação de gases gerados (FREITAS, 2016). Porém, três cidades ainda 

utilizam o aterro controlado, que apesar de ser mais adequado que o lixão, ainda não possui as 

adequações necessárias para receber os resíduos, pois não recebeu a impermeabilização prévia 

necessária e não há extravasores para os gases gerados (SANTAELLA et al., 2014). 

Em relação às unidades de triagem ou galpões para reciclagem, apenas a cidade de 

Nova Esperança apresenta a quantidade de resíduos sólidos inorgânicos que tem essa 

destinação desde 2012. Maringá passou a apresentar um controle dos resíduos inorgânicos a 

partir de 2014. Porém, foi só a partir de 2015 que as demais cidades declararam apresentar 

locais para receber resíduos recicláveis, sendo que Sarandi não informou se apresenta ou não 

um local adequado para o recebimento de resíduos inorgânicos.   

Na Tabela 3 são apresentados os números de casos da dengue notificados, dengue 

clássico confirmados, casos que evoluíram para dengue hemorrágico e o número de óbitos 
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entre os anos de 2012 - 2015.  Como é possível notar, as cidades que mais apresentam casos 

de dengue notificado e confirmados são as com índice populacional mais alto, sendo elas 

Maringá (357.077 habitantes) e Sarandi (82.847 habitantes).  

 

Tabela 3 - Casos de dengue notificados, confirmados e incidência, nos municípios do Noroeste paranaenses com 

população superior a 20.000 habitantes, entre os anos de 2012 a 2015 

 

Cidade Ano 
Casos 

Notificados 

Casos 

Confirmados 

- Dengue 

Clássico 

Casos 

Confirmados 

- Dengue 

Hemorrágico 

Óbitos 

Incidência 

por 

100.000 

habitantes 

Astorga 2012 26 4 0 0 12,14 

Astorga 2013 379 201 0 0 780,73 

Astorga 2014 433 297 0 1 1.141,97 

Astorga 2015 266 115 0 0 423,47 

Jandaia do 

Sul 
2012 111 1 0 0 - 

Jandaia do 

Sul 
2013 371 69 0 0 185,21 

Jandaia do 

Sul 
2014 417 97 0 0 379,92 

Jandaia do 

Sul 
2015 276 33 0 0 132,06 

Mandaguari 2012 49 4 0 0 9,18 

Mandaguari 2013 441 266 0 0 779,27 

Mandaguari 2014 786 304 1  846,91 

Mandaguari 2015 517 188 0 0 545,36 

Mandaguaçu 2012 19 2 0 0 5,05 

Mandaguaçu 2013 207 79 0 0 349,78 

Mandaguaçu 2014 196 32 0 0 151,26 

Mandaguaçu 2015 549 333 0 0 1.430,42 

Marialva 2012 101 6 0 0 12,51 

Marialva 2013 597 333 0 0 982,42 

Marialva 2014 374 157 0 0 458,66 

Marialva 2015 831 406 0 0 1.171,92 

Maringá 2012 817 79 0 0 21,28 

Maringá 2013 8.077 3.683 3 3 952,94 

Maringá 2014 3.727 1.186 2 2 302,53 

Maringá 2015 9.656 2.821 5 3 705,77 

Nova 

Esperança 
2012 74 5 0 0 18,79 

Nova 

Esperança 
2013 339 140 1 0 502,20 

Nova 

Esperança 
2014 2.087 1.916 0 0 6.893,56 

Nova 

Esperança 
2015 398 59 0 0 197,23 
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Paiçandu 2012 44 1 0 0 2,78 

Paiçandu 2013 852 362 1 0 906,60 

Paiçandu 2014 765 333 3 2 864,92 

Paiçandu 2015 1.155 408 0 0 1.030,77 

Sarandi 2012 222 22 0 0 26,56 

Sarandi 2013 3.024 1.960 1 0 2.204,49 

Sarandi 2014 501 116 0 0 131,27 

Sarandi 2015 3.613 2.272 2 0 2.508,41 

 

Fonte: Secretaria Estadual da Saúde do Paraná 

 

 

A cidade de Maringá foi a que apresentou maiores índices de dengue clássico 

confirmado. Porém, quando os dados são normalizados pela população, Nova Esperança (em 

2014) e Sarandi (2012 e 2015) são as cidades que mais aparecem em evidência em relação a 

dengue clássico confirmado (Gráfico 1).  Seguido dessas duas cidades, aparece a cidade de 

Astorga, com índices mais elevados no ano de 2014, Maringá com alta nos casos em 2013 e 

2015 e Marialva, com índices de dengue elevado em 2013 e 2015.  

 

 

 

Gráfico 1 - Casos confirmados de dengue clássico por município do Noroeste paranaenses com população 

superior a 20.000 habitantes, entre os anos de 2012 a 2015 
Fonte: Produzido pela autora 

 

 



43 

 

 

Em relação a produção de RSU, quando os dados foram normalizados pela população, 

a cidade de Nova Esperança foi a que apresentou maiores índices (Gráfico 2).  A maior 

produção foi em 2014. Após Nova Esperança, apareceu Jandaia do Sul, que apresentou sua 

maior produção em 2012.   

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de RSU coletado nos municípios do Noroeste paranaenses com população superior a 

20.000 habitantes, entre os anos de 2012 a 2015 
Fonte: Produzido pela autora 

 

 

A cidade de Nova Esperança, quando se compara resíduos sólidos e dengue, é a que 

mais apresentou relação entre os dois dados. No ano de 2014, a cidade apresentou a maior 

produção de resíduos sólidos. Nesse ano, também é possível notar que a cidade apresentou o 

maior número de casos confirmados de dengue clássico. Sarandi aparece como a segunda 

cidade com maiores índices de dengue. Porém, não é possível fazer uma comparação com a 

produção de resíduos dos municípios, visto que a cidade só manteve os dados atualizados de 

resíduos no ano de 2014.  

O que aconteceu com os dados da cidade de Sarandi, também foi identificado na 

cidade de Paiçandu e Marialva. Essa foi uma das limitações encontradas nesse estudo, a falta 

de informação nas bases de dados, principalmente as que os municípios eram responsáveis 
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pelas atualizações. No que diz respeito aos índices de infestação da dengue, os dados foram 

atualizados anualmente, considerando todas as cidades paranaenses.  

Em Maringá, a curva nos dois gráficos se equivalem. Em 2012 os índices de produção 

de resíduos e dengue se mantiveram baixo. Em 2013, a quantidade de resíduos aumentou e os 

casos de dengue confirmados também. Em 2014, é possível notar uma baixa nos casos de 

dengue e produção em resíduos, situação que volta a aumentar no ano de 2015. Em 

Mandaguari, os casos de dengue foram mais altos nos anos de 2013 e 2014, mas, a coleta de 

resíduos foi mais intensa nos anos de 2014 e 2015.  

Em Mandaguaçu, o ano com maior produção e coleta de resíduos foi 2012, porém, o 

ano em que mais foram confirmados casos de dengue no município foi em 2015. Em Jandaia 

do Sul, o ano de 2012 e 2013 foram os que mais produziram resíduos na cidade. Ao comparar 

esses números com os casos de dengue, é possível notar que esses dois anos tiveram pouca 

indecência da doença. Por fim, em Astorga, os anos de 2012 e 2015 apresentaram a maior 

produção de resíduos enquanto que 2014 foi o ano que mais apresentou casos confirmados de 

dengue.  

Em seguida, a Correlação de Pearson entre a quantidade de resíduos normalizado e os 

casos de dengue notificados, clássico e hemorrágico, bem como a incidência de dengue, todos 

normalizados, foram analisados e os resultados estão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Correlação de Pearson entre a quantidade de resíduos normalizado e os casos de dengue notificados 

nos municípios do Noroeste paranaenses com população superior a 20.000 habitantes, entre os anos de 2012 a 

2015 

 
Quantidade de resíduos 

normalizado/habitantes 

Casos de dengue notificados normalizado 0.7 (p < 0.001) 

Casos de dengue clássico normalizado 0.78 (p < 0.001) 

Casos de dengue hemorrágico normalizado - 0.13 (p = 0.5) 

Incidência de dengue normalizado 0.82 (p < 0.01) 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Os resultados mostram uma forte (correlação maior que 0.7) e significativa (p < 0,05) 

correlação de todos os índices com a quantidade de resíduos, com exceção dos casos de 

dengue hemorrágico, provavelmente por conta dos poucos casos do tipo hemorrágico que gera 

pouca força estatística. 
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Ainda, é preciso considerar que a relação de resíduos sólidos e dengue não se faz 

apenas no resíduo que é coletado pelo município. Existem aqueles que deixam de ser 

coletados, e isso não envolve apenas políticas públicas, mas sim a cultura da população, onde 

se tem pessoas que descartam resíduos em fundos de vales e terrenos vazios, pessoas que 

acumulam resíduos em suas casas, ou aqueles que não fazem uma boa limpeza de seus 

terrenos. Segundo Silva, Mariano e Scopel (2008), o fato do A. aegypti se reproduzir em 

qualquer recipiente se torna uma grande barreira para o seu controle, pois esses recipientes 

que ficam acumulados nas casas se tornam o habitat ideal para os mosquitos após períodos de 

chuvas.  

Estes resultados são semelhantes aos encontrados por outros pesquisadores, que 

afirmam que a disposição inadequada de resíduos sólidos é um dos fatores que mais 

contribuem para a proliferação de vetores, principalmente os resíduos que são jogados a céu 

aberto, pois podem acumular água da chuva e tornam-se potenciais criadouros (TEIXEIRA et 

al, 2008; FLAUZINO et al, 2011; OLIVEIRA e LINK, 2011;).   

Pesquisas realizadas por Silva; Mariano e Scopel (2008), Pedroso e Moura (2010), 

demonstram que o maior problema em controlar a proliferação do mosquito transmissor da 

dengue está nos recipientes que são deixados na casa da população e jogados nas ruas.  Para 

esses pesquisadores, o primeiro passo após a prevenção é a quebra da cadeia reprodutiva do 

mosquito, ou seja, a eliminação dos resíduos sólidos que são locais de fácil proliferação do 

mesmo, principalmente com a remoção de lixo nas proximidades e nas residências. Além 

disso, mais do que uma coleta de resíduos sólidos urbanos eficaz, é necessário maior rigor nas 

inspeções domiciliares para o controle do vetor. 

É preciso considerar que além dos resíduos sólidos, outros fatores favorecem a 

proliferação da dengue, como o clima, as moradias precárias, a falta de saneamento básico e, 

principalmente, o descaso dos próprios moradores que descartam seus lixos e entulhos de 

formas irregulares em terrenos baldios ou até mesmo nos quintais de suas casas (SILVA & 

NÓBREGA, 2012). 

No contexto do aumento da produção de resíduos sólidos urbanos e casos de dengue, a 

educação ambiental mostra-se como um instrumento de grande importância para abordar e 

orientar o cidadão sobre tais questões. Trabalhar a educação ambiental é útil no sentido de 

esclarecer sobre os benefícios do manejo correto dos resíduos, a conscientização da preservação 

do meio ambiente e atitudes corretas na prevenção da dengue (PEREIRA; MELO; 
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FERNANDES, 2012). Para Fappi (2014) em seu estudo “A problemática socioambiental 

urbana da dengue no município de Missal”, para que seja feito um efetivo trabalho de controle 

da dengue, principalmente no que diz respeito ao acúmulo e disposição inadequada de resíduos 

sólidos, é preciso que a população esteja mais engajada com estratégias básicas para eliminação 

de criadouros.  

Dessa forma, a educação ambiental, vem se mostrando um componente importante para 

construção e reconstrução de conhecimentos, onde o processo de conscientização acontece por 

meio da capacidade de reflexão, para que seja possível o diálogo com o outro e consigo mesmo 

e, assim, seja possível repensar as atitudes ambientais e envolver mais as pessoas na defesa e 

na melhoria da qualidade de vida (DENDENA, 2013; FAPPI, 2014). É preciso então que 

governo e sociedade assumam novas atitudes, visando gerenciar de modo mais adequado a 

grande quantidade de resíduos sólidos que são produzidos diariamente nas residências.  

Em síntese, os resultados desta pesquisa demonstram que há uma forte relação entre os 

resíduos sólidos urbanos e a proliferação da dengue. Ainda, essa relação, segundo alguns 

autores, seria intensificada caso os resíduos que são jogados a céu aberto e/ou estão 

acumulados na casa da população fossem considerados, pois estes são difíceis de serem 

quantificados pelos municípios.  Apesar da relação encontrada entre os resíduos sólidos 

urbanos e os casos de dengue, as causas da sobrevivência do mosquito e disseminação da 

doença são complexas e englobam várias questões, não apenas os resíduos sólidos.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Esse estudo teve como objetivo compreender a relação entre a gestão de resíduos 

sólidos na cidade de Maringá e municípios de sua região metropolitana com mais de vinte mil 

habitantes, com a prevalência dos casos de dengue e a infestação do ambiente pelo A. aegypti. 

A partir da análise realizada, utilizando a Correlação de Pearson entre a quantidade de 

resíduos normalizado e os casos de dengue notificados, clássico e hemorrágico, bem como a 

incidência de dengue, todos normalizados, os resultados mostraram uma forte e significativa 

correlação entre as variáveis.  

Além da relação dos resíduos coletados com os casos notificados da dengue, é preciso 

considerar que todos os resíduos que deixam de ser coletados e recebem como destinação 
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final terrenos baldios, fundo de vales e até mesmo a residência da população, têm forte 

relação com a proliferação do A. aegypti, visto que esses resíduos são locais ideais para o 

acumulo de água após períodos de chuvas e, consequentemente, potenciais criadouros para o 

mosquito. Conclui-se que, frente a essa realidade, ações de Educação Ambiental são 

importantes para conscientizar a população a agir em prol de uma correta gestão dos resíduos 

sólidos urbanos, evitando potenciais locais de reprodução do mosquito transmissor da dengue.   
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5. CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este estudo investigou a relação entre a gestão de resíduos sólidos na cidade de Maringá 

e região metropolitana com mais de vinte mil habitantes, com a prevalência dos casos de dengue 

e a infestação do ambiente pelo A. Aegipty, considerando os dados sobre manejo de resíduos 

sólidos, os índices de infestação do Aedes aegypti e a prevalência dos casos das doenças 

causadas pelo mosquito.  

Os resultados indicaram que existe uma forte e significativa correlação entre as variáveis 

resíduos sólidos e casos de dengue notificados (0.7; p < 0.001), casos de dengue confirmados 

(0.78; p < 0.001) e incidência da dengue (0.82; p < 0.01). A única correlação que não apresentou 

relação significativa foi entre as variáveis resíduos sólidos e casos confirmados de dengue 

hemorrágico (-0.13; p = 0.5) 

Tais evidências são úteis para que os tomadores de decisões, no âmbito da saúde pública 

e do meio ambiente dos municípios, possam adotar políticas que evitem as epidemias da 

dengue. A proposta, é que possam ser adotadas ações de educação ambiental junto a população, 

com o objetivo de conscientização sobre as consequências do manejo incorreto dos resíduos 

sólidos nas residências. Além de Educação Ambiental, os municípios poderiam começaram a 

realizar, com maior frequência, os mutirões de limpeza, para que assim, a população possa 

descartar corretamente os resíduos, que muitas vezes ficam acumulados em seus quintais e/ou 

são depositados em terrenos baldios.  

Entre as limitações encontradas no desenvolvimento deste estudo, destaca-se a falta de 

informação na pesquisa documental, no que diz respeito aos resíduos sólidos. Isso 

impossibilitou uma análise mais precisa dos dados de três dos nove municípios pesquisados, 

sendo Marialva, Paiçandu e Sarandi. Além disso, quando os municípios foram contatados 

diretamente para obtenção dos dados, foi demonstrado pouco interesse por parte dos 

responsáveis em disponibilizar as informações.  

Como trabalho futuro, propõe-se uma pesquisa da relação do volume de chuvas nas 

cidades pesquisadas e casos de dengue notificados e confirmados. Com os dados das chuvas, 

seria possível realizar uma comparação com os dados dos resíduos sólidos para compreender 

qual variável está mais relacionada com a proliferação do Aedes Aegipty. Utilizando os dados 

coletados e analisados, também se propõe a criação de um material de educação ambiental, 
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onde os municípios e população tenham acesso às informações sobre a dengue e resíduos, de 

maneira simplificada. Finalmente, espera-se que este estudo seja relevante para os profissionais 

da área de ciência ambientais, envolvidos na temática de resíduos sólidos e dengue, para que 

mais pesquisas nessa área possam ser desenvolvidas.  
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