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RESUMO 
A geração e a disposição de resíduos sólidos urbanos (lixo), é um problema que agrava a maiorias 
das cidades no Brasil. Diante desta realidade sabe-se que é importante ter mecanismos de 
monitoramento para o desenvolvimento de políticas públicas eficientes. Nesse trabalho foi realizado 
um teste da ferramenta ODK Collect para coleta de dados em campo com smartphone, o qual 
apresentou grande potencial para realização dos trabalhos. A análise dos dados foram feitas usando 
uma ferramenta do Fusion Tables do Google para geração de gráficos e mapas, porém aqui 
encontrou-se algumas limitações. Com os dados coletados em alguns bairros em Mineiros – Go, foi 
possível perceber que a disposição irregular de resíduos sólidos na cidade é principalmente de 
resíduos de construção civil e domiciliar e que  85% são dispostos em lotes vagos Assim demonstra 
que a falta de planejamento urbanos e de educação ambiental contribui para o processo de 
disposição irregular do resíduos sólidos urbanos. 
Palavras Chaves: Sistema de Informação Geográfica; Lixo; Monitoramento Ambiental, Open Data 
Kit, ODK. 

ABSTRACT 
The generation and disposal of urban solid waste (garbage) is a problem that aggravates most cities 
in Brazil. Given this reality, it is important to have monitoring mechanisms for the development of 
efficient public policies. In this work was performed a test of the ODK Collect tool for data 
collection in the field with smartphone, which presented great potential for the accomplishment of 
the works. Data analysis was done using a Google Fusion Tables tool for generating charts and 
maps, but here are some limitations. With the data collected in some districts in Mineiros - Go, it 
was possible to notice that the irregular disposition of solid waste in the city is mainly of civil 
construction and household waste and that 85% are disposed in vacant lots. Thus, it shows that the 
lack of urban planning and environmental education contributes to the irregular disposal process of 
municipal solid waste. 
Keywords: Geographic Information System; Garbage; Environmental Monitoring; Open Data Kit, 
ODK. 

INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos urbanos e as suas consequências para a qualidade de vida das 

cidades é um desafio para  as cidade de países em desenvolvimento que com a aumento de consumo 

e a produção cada dia maior de  produtos descartáveis e o volume maior de embalagens que 
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envolvem os produtos tendo um aumento da quantidade de lixo e por outro lado sem estrutura 

adequada para o tratamento desses resíduos, eles se transformam em um grande problema urbano, 

afetando diretamente a qualidade de vida nas cidades. 

Na atualidade, em consequência do desenvolvimento industrial, crescimento da população e 
sua adoção crescente de novos padrões de consumo, juntamente com a falta de 
conhecimento, interesse e sensibilidade da sociedade frente ao meio ambiente, fez ocorrer 
uma desenfreada produção de “resíduos sólidos urbanos”, tema deste trabalho. Como 
consequência, os resíduos sólidos gerados pelo homem resulta em diversos riscos à saúde 
pública, provocando devastação e enorme degradação ambiental, modificando e surgindo 
novas tendências econômicas, sociais e administrativas envolvidas nesta questão (VALE, 
BRAZ E SANTOS, 2013 p. 1) 

Os problemas vinculados a coleta, a disposição, planejamento e a educação da população 

sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos, faz com que as cidades que não trabalhe 

adequadamente com esses resíduos tendem a sofrer com a disposição de forma irregular dentro do 

próprio espaço urbano fazendo com que se torno espaço reprodutor de diversos vetores que podem 

influenciar diretamente na saúde pública da cidade.  

o manejo inadequado de resíduos sólidos de qualquer origem gera desperdícios, constitui 
ameaça constante à saúde pública e agrava a degradação ambiental, comprometendo a 
qualidade de vida das populações, especialmente, nos centros urbanos de médio e grande 
porte (SOARES, 2012 p. 20) 

Esse é um problema recorrente em muitos municípios brasileiros, que segundo  Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2016) 

aproximadamente 59,9% dos municípios brasileiros ainda dispõe de lixões  e produzem cerca de 

41,6% de todo resíduos sólidos urbanos do Brasil. 

Diante deste cenário é necessário que os município se mobilize no sentido de mudar essa 

realidade, neste sentido no Brasil teve me 1998 a criação da política nacional de resíduos sólidos 

pela lei nº 11.445/2007 que Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico  e a lei nº 

12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que indicava inicialmente que os 

lixões deveriam ser encerrados até 2014, porém a maioria dos municípios não cumpriram com esse 

prazo e por um decreto legislativo de 2015 fez uma alteração nos prazos para os municípios 

estendendo até 2020 o prazo para municípios com população entre 50.000 a 100.000 habitantes de 

acordo com censo de 2010. Essa é a faixa do município estudado neste trabalho, pois a pesquisa foi 

realizado em Mineiros pois segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ( 2010) o 

município tinha uma população de 52.935 habitantes.  

O município de Mineiros está localizado no Sudoeste do Estado de Goiás, e dispõe 

atualmente de um lixão para onde oficialmente vão todos os resíduos sólidos da cidade.  Através 

dessa pesquisa fez-se uma investigação, usando o Open Data Kit ODK para mapear a disposição 

irregular de lixo no perímetro urbano de Mineiros – GO. 
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Para a realização desta pesquisa foi desenvolvido um formulário usando a ferramenta do 

ODK que usando um celular com sistema operacional Android foi possível mapear os locais onde o 

lixo estava disposto. Como teste das ferramentas ODK Collect e Fusion Tables pode-se fazer uma 

análise do potencial de uso destas ferramentas. 

Desta forma, foi possível gerar mapas e gráficos com as informações sobre as disposições do 

lixo irregular, de forma que pode-se perceber a existência de uma relação entre a ausência de 

planejamento urbano e o descarte do lixo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O levantamento das áreas de disposição irregular de lixo , foi realizado utilizando as 

ferramentas do ODK, usando apenas celular para poder acessar e coletar as informações.  

Figura 1 – ODK Collect no Celular 

 

Então, para realizar o processo de coleta de informações  foi feito inicialmente uma planilha 

no Google Divre que servia de base para o armazenamento dos dados. Essa mesma planilha foi 

transformada em arquivo XML e posteriormente foi disponibilizada no Google Drive. 
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Figura 2 – Tabela de dados e configuração no Drive. 

 
Fonte: Própria do Autor. 

Usando um celular com sistema operacional Android foi instalado o ODK Collect v1.13.2 e 

configurado  para ter acesso a conta do  Google Drive onde estava o formulário e este formulário foi 

puxado para o ODK Collect v1.13.2 inserindo-se o arquivo XML.  

Após a realização deste processo iniciou-se o trabalho de campo onde foram feitas várias 

incursões na cidade no sentido de identificar os locais onde tinha resíduos sólidos de forma 

irregular. Sendo feito o trajeto por todas as ruas dos setores, Cidade Nova, Betel, Martins 2, Jardim 

Goiás, São Pedro, Jardim Floresta. A escolha desses setores foi levando em consideração os 

aspectos socioeconômico e tempo de implantação. 

Após a coleta dos dados os mesmos foram analisados usando a plataforma de análise do 

Google Fusion Table. Além de outros dados publicados no relatório produzido por Souza et al 

(2018) sobre os resíduos sólidos urbanos em Mineiros. 

CONTEXTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM MINEIROS 

A cidade de Mineiros tem um lixão que fica á aproximadamente 7 km do núcleo urbano, 

como aponta Souza et al, (2018), e considerando as condições do local de disposição dos resíduos 

podemos afirmar que toda disposição de resíduos em Mineiros é irregular. Mas para efeito de 

análise deste estudo será considerado disposição irregular de resíduos sólidos urbanos apenas 

aquelas que estão sendo dispostos dentro ou na margem da cidade.  

A cidade de Mineiros tem 62.750 habitantes segundo IBGE (2018), sendo uma cidade que 

por obrigação legal já deveria ter um plano municipal de saneamento básico e um plano de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, sendo que nenhuma dessas obrigações legais são 

cumpridas no município.  
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O perfil dos resíduos sólidos domiciliar de Mineiros é apresentado por Souza et al (2018), 

feito a partir de uma gravimetria no Lixão de Mineiros mostrando que a maior parte do resíduos são 

orgânicos. 

Figura 3 – Gravimetria de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Fonte: Souza, et al (2018) 

Um outro dado apresentado por Souza et al (2018), que é relevante e que foi o que deu a luz 

para essa pesquisa testando a ferramenta ODK, é o percentual de população que indica ter próximo 

de casa algum depósito de resíduos sólidos urbanos irregular, sendo que 62,8% da população diz 

que tem um próximo a sua casa.  

De posse dessa informação surge a questão: onde estão esses locais de lixo irregular? Neste 

sentido, resolvemos usar a ferramenta ODK, para fazer um mapa de alguns setores para entender a 

questão da disposição dos resíduos sólidos de forma irregular, desta forma foi percorrido as ruas da 

cidade e fazendo o levantamento dos locais e tipos de resíduos. 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Os dados explorados aqui são os de tipo de lixo encontrados em locais irregulares. Nesse 

quesito, a montagem do formulário permitindo que fosse marcada  mais de uma resposta, poderia 

induzir ao erro analítico pois ao observar o figura 4, 43,2% é de construção civil, porém há 5,6% 

que é construção civil e domiciliar e outros 0,6% que é, desta forma 49,4% dos locais tem resíduos 

de construção civil, essa é uma deficiência do para na formação do banco de dados.  

O mesmo caso vai acontecer com os resíduos domiciliares que aparece com 35,2% mas 

precisa ser acrescido de 5,6% que está misturado domiciliar e construção civil, 1,9% de domiciliar e 

outros, 1,2 domiciliar, poda de árvore e construção civil, e 0,6% de domiciliar e poda de árvore. 

Essa deficiência no banco de dados pode em certas situações para análise dos dados. 
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Figura 4 – Tipos de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Fonte: Própria do Autor. 

Após essa análise conclui-se que os principais resíduos descartados em locais irregulares são 

de construção civil, resíduos domiciliares e poda de árvore.  

A outra questão versava sobre o local onde esses resíduos são destinados de forma irregular, 

pois essa questão é importante para saber as motivações em que podem contribuir para o descarte 

irregular. Neste sentido apurou que 85% dos resíduos são descartados em lotes vagos e 9,4% sendo 

em calçadas. 

Figura 5 – Locais onde são dispostos os Resíduos Sólidos Urbanos Irregulares 

 
Fonte: Própria do Autor. 

A ferramenta do ODK integrada com o Fusion Table com a distribuição dos pontos e 

possível verificar que existem alguns pontos de concentração de resíduos sólidos em alguns  locais . 
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Figura 6 – Mapa dos locais de presença de resíduos sólidos nos bairros mapeados 

 
Fonte: Própria do Autor. 

O fato que chama atenção nas localizações é que em locais que ainda não tem habitações já 

há descarte de lixo, como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 7 – Bairros se Habitação com resíduos sólidos irregulares 

 
Fonte: Própria do Autor. 

Desta forma antes do processo de urbanização os loteamentos acabam por se transformar em 

lixões, pois como pode ser observado na Figura 7 praticamente todo loteamento está cercado de 

pontos com presença de lixo. 

Análise da Ferramenta ODK e Fusion Tables para mapeamento de resíduos sólidos 

Para facilitar a leitura dividiremos a análise do uso da ferramenta em três partes: pontos 

positivos, pontos negativos e o que não se deve fazer. 
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Tabela 1 – Análise do Potencial do ODK e do Fusion Tables 
Aspectos analisados Positivo Negativo O que não pode ser feito 
Coleta de dados em 
campo 

Rápido para 
fazer a coleta 

 Se tive a intenção e fazer 
mapa não se deve usar 
opções de múltiplas 
escolhas que possa 
marcar mais de uma 
resposta 

Fazer a compilação 
dos dados 

Intuitivo, fácil 
de fazer 

  

Espacialização  Não espacializa os 
dados de acordo 
com alguma 
classificação apenas 
registra as 
coordenadas, ou 
seja, tem uma 
limitação quanto a 
espacialização 

 

Geração de gráficos Fácil de fazer  Não há uma função 
de fazer download. 
É necessário 
capturar a imagem 
da tela 

 

Plotagem dos Mapas  Falta legenda, titulo 
e escala, só 
consegue fazer a 
plotagem do mapa 
com captura de tela. 

 

Sistema Operacional   Só é possível usar em 
Android 

Desta forma ao analisar a ferramenta percebeu que ela tem um potencial para a coleta de 

dados em campo, pois evita o processo demorado de tabulação de dados,  além de ser mais ágil a 

coleta usando  a ferramenta ODK collect. Porém, é necessário ter muita clareza do que se quer com 

os dados para poder montar o formulário, para evitar alguns erros, como por exemplo colocar uma 

pergunta com mais de uma possibilidade de resposta, o aplicativo aceita porém ele não cria uma 

nova linha para colocar os dois dados, isso afeta os resultados, pois as informações ficam no mesmo 

espaço. 

Tem baixo potencial para ser usado para espacialização de dados, pois carece de ferramentas 

que possam classificar dados em certas situações, em que outros Sistema de Informações 

Geográficas - SIG livres fariam com facilidade. Porém é uma ferramenta excelente para a coleta de 

dados, pois elimina a possibilidade de erros entre a coleta e a digitalização. 

A geração de gráficos apresenta-se com boa. Mas, deve ser ressaltado que o fato de fazer a 

coleta fora do ODK collect não impede que se faça as análises em outros programas computacionais 
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ou em outros SIG. O ODK agiliza o processo, por não ser necessária a digitalização de informações 

coletadas em formulários impressos e croquis. 

Há uma questão quanto a precisão das coordenadas coletadas, as mesmas apresentam 

margem de erro se comparadas com um GPS de mão por exemplo, porém  essa precisão do sensores 

de GPS dos Smartphones deve melhorar. Para Carvalho (2017), os novos chips devem ter acurácia 

de 30 centímetros, o que melhora ainda mais a possibilidade de uso com melhor precisão. Contudo, 

mesmo não tendo alta precisão, para muitos trabalhos que não tem essa demanda, já possível usar 

essa ferramenta no smartphone.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geração de resíduos sólidos urbanos é uma problemática que afeta muitas cidades e por 

sua vez a qualidade de vida e também a saúde pública. Neste sentido, manter ferramentas de 

monitoramento das situações é importante para uma gestão eficiente.   

O ODK collect apresentou-se como uma ferramenta facilitadora para o processo de coleta de 

dados em campo e também economizando tempo de tabulação dos dados, porem já o uso da 

ferramenta Fusion Tables apresentou algumas restrições como possibilidade de análise no quesito 

espacialização, tendo, no entanto, uma boa geração de gráficos. 

Os problemas gerados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos nas cidades é pela 

carência  de medidas de gerenciamento  ambiental eficiente,  falta de políticas incentivando seus 

cidadãos, no sentido de reduzir as disposições inadequadas. Mas também e fruto de falta de 

planejamento urbano, pois 85% dos locais de disposição inadequada são terremos vagos, ou seja, 

quanto maior a quantidade de terrenos vagos maior é a possibilidade de ter locais de disposição 

inadequada. Todavia, a disposição inadequada ocorre por uma  questão de ausência de um trabalho 

de educação ambiental nas cidades, bem como da educação do indivíduo enquanto cidadão.  

Assim, atrelando-se o processo de monitoramento com a gestão e a educação ambiental, 

pode-se gerar um quadro de mudança deste cenário. 
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