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RESUMO
O estudo foi realizado em três bairros do município de Chapadinha – MA, intitulados: Bairro I,
Bairro II e Bairro III, e teve como objetivo realizar um levantamento acerca da concepção e prática
da população sobre a temática: lixo. Para a coleta de dados aplicou-se um questionário fechado
contendo sete quesitos e foi realizada com 90 moradores, sendo 30 por bairro. Verificou-se que os
Bairros I e II possuíam uma quantidade excessiva de lixo jogado tanto nas ruas quanto em terrenos
baldios.
Palavras chave: Concepção. Levantamento. População.
ABSTRACT
The study was conducted in three neighborhoods of Chapadinha - MA, entitled: Bairro I, Bairro II
and Bairro III, and aimed to conduct a survey about the conception and practice of the population
on the theme: garbage. For data collection, a closed questionnaire containing seven questions was
applied and was conducted with 90 residents, 30 per neighborhood. Neighborhoods I and II were
found to have an excessive amount of rubbish thrown both on the streets and on vacant lots
Keywords: Conception. Lifting. Population.
1. INTRODUÇÃO
Dentre os problemas enfrentados hoje pela sociedade, os mais sérios são aqueles
relacionados às questões ambientais, pois, as ações provocadas pelo homem como, a poluição do ar
e solo, poluição de rios e lagos, queimadas em matas e florestas, aquecimento global e entre outras,
além de prejudicar o próprio ser humano, pode afetar e destruir o meio ambiente trazendo
consequências negativas. Nesse contexto, podemos destacar que no Brasil, no ano de 2018, foram
geradas em torno de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, representando um
aumento de 1% em relação ao ano anterior. Desse montante, 92% (72,7 milhões) foram coletados.
Apesar disso 6,3 milhões de toneladas de resíduos ficaram sem ser recolhidos nas cidades
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(ABRELPE, 2018). O que pode representar um grande risco ao meio ambiente de maneira geral,
assim como possibilitar a disseminação de vários grupos de doenças.
Dentre os resíduos coletados, 59,5% receberam uma destinação adequada em aterros
sanitários, enquanto o restante foi despejado em locais inadequados por mais de 3 mil municípios,
seguindo para lixões ou aterros, que não contam com medidas necessárias para proteger a saúde das
pessoas e evitar danos ao meio ambiente. Apesar de quase três quartos dos municípios brasileiros
terem algum tipo de coleta seletiva, ela não abrange todos os bairros e os índices de reciclagem são
bastante incipientes e pouco evolui (ABRELPE, 2018). O crescimento demográfico, combinado
com o desenvolvimento industrial, as mudanças dos hábitos de consumo e a melhoria da qualidade
de vida causaram um aumento na quantidade de resíduos, assim como alteraram suas características
(ADAS, 2002).
Atualmente a população se concentra em 79.675 pessoas (IBGE, 2019). A cidade de
Chapadinha – MA possui um lixão situado a cerca de 8 km do centro da cidade. Sendo assim, os
resíduos sólidos urbanos e resíduos sanitário que são coletados são transportados para esse local.
Além disso, a zona rural não é atendida pela coleta do município. De acordo com o relatório do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Chapadinha – PMSB, mensalmente 918 toneladas de
resíduos sólidos urbanos são gerenciadas pelo sistema de coleta.
Grande parte da população esboça que é despreocupada, mesmo com a grande quantidade
de lixo diante de seus olhos ou ainda com o destino do lixo pela coleta ser um lixão a céu aberto,
isso por que ainda não é capaz de reconhecer como isso a está afetando, e que esses problemas não
são somente do futuro, mas também fazem parte do presente. Precisamos ainda reformular nossa
concepção de lixo. Não podemos mais encarar todo lixo como “resto inútil”, mas sim, como algo
que pode ser transformado em nova matéria prima para retornar ao ciclo produtivo (MMA, 2005).
Considerando a relevância desse tema, foi conduzido este estudo que teve como objetivo realizar
um levantamento acerca da concepção e prática da população sobre a temática: lixo.

2. METODOLOGIA
O estudo foi realizado na cidade de Chapadinha, Maranhão, em três bairros intitulados:
Bairro I, Bairro II e Bairro III. Os Bairros I e II foram objeto da pesquisa por se tratarem de bairros
alocados em áreas periféricas do município. E o Bairro III foi incluído por ser um bairro próximo à
região central do município.
Para coleta de dados sobre o conhecimento da população sobre o lixo e suas consequências,
foram aplicados trinta questionários fechados, contendo sete perguntas, em cada um dos três bairros,
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totalizando noventa questionários. Também foi realizada observação direta, onde foram
fotografados alguns pontos dos bairros que tinham lixo em locais inadequados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando a população foi questionada se percebiam no seu bairro a ocorrência de locais com
lixo jogado de forma irregular ficou evidente para os moradores dos três bairros estudados a resposta
positiva (Figura 1).
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Figura 1. Respostas dadas pelos entrevistados dos Bairros I, II, III quando questionados a respeito
da percepção da presença de lixo jogado no bairro. Chapadinha, MA, 2019.
Ressaltamos que tanto no Bairro I quanto no II ficou evidente que havia muito lixo
descartado de forma irregular nas ruas, sendo uma prática muito comum efetuada pela população,
considerando que foram observados vários pontos de descarte de lixo, assim como uma quantidade
elevada de terrenos baldios e com muita vegetação secundária (Figura 2A e B).

Figura 2. A- Deposição do lixo no bairro I

Figura 2. B-Deposição do lixo no bairro II
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Segundo Mucelin e Bellini (2008), as atividades cotidianas condicionam o morador urbano
a observar determinados fragmentos do ambiente e não perceber situações com graves impactos
ambientais condenáveis. Casos de agressões ambientais como poluição visual e disposição
inadequada de lixo refletem hábitos cotidianos em que o observador é compelido a conceber tais
situações como “normais”.
No caso de possível “normalidade” a população acaba ocasionando uma grande grama de
problemas ambientais, além de criarem condições ideais para que vários grupos de organismos se
estabeleçam e se tornem potenciais vetores de doenças aos seres humanos.
Quando questionados se havia coleta de lixo no bairro, foi constatado que dentre os três
bairros, no I e no II há coleta apenas na rua principal, sendo excluído do processo as ruas transversais
(Figura 4.). Porém, no Bairro III a coleta é realizada de forma ordenada em todas as ruas de forma
eficiente e sistematizada. É perceptível que com a ausência da coleta de lixo os moradores ficam
sem alternativa para descarte e o acúmulo acaba levando o sujeito a queimá-lo ou então enterrá-lo,
uma prática muito comum mencionada por moradores dos bairros I e II. De acordo com, Tereza
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(2014) ações constantes de queima de lixo nas ruas da cidade é devido à falta de coleta.
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Figura 4. Respostas dadas pelos entrevistados dos Bairros I, II e III quando questionados a respeito
da coleta de lixo no seu bairro. Chapadinha, MA. 2019.
No que diz respeito à possibilidade de o lixo descartado de forma inadequada ocasionar
doenças em humanos, podemos verificar que os moradores oriundos dos três bairros demonstraram
ter consciência de que além dos danos ambientais, que há possibilidade de adoecerem (Figura 6).
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Figura 6. Respostas dadas pelos entrevistados nos Bairros I, II e III quando questionados a respeito
das doenças e danos ambientais que o lixo causa. Chapadinha, MA. 2019.
Os entrevistados demonstraram ter pleno conhecimento sobre os possíveis danos
ocasionados por lixo, porém, têm ainda praticado ações que não contribuem para a redução desses
danos, aumentando ainda mais os pontos de descarte de lixo, inclusive depositando nas ruas
secundárias e com pouco fluxo de indivíduos, animais mortos, como: porcos, cães, gatos e bovinos.
Sacramento, 2014, realizando seus estudos no Município de Dias D’Ávila – BA,
demonstraram os danos ocasionados pelo lixo quando são descartados inadequadamente em vias
públicas, como poluição do solo, mau cheiro, proliferação de insetos e animais roedores que
possibilitam aumento de doenças na população e também a outros animais.
Considerando a possibilidade de haver a vetorização de doenças aos indivíduos daquelas
regiões os entrevistados responderam de maneira geral de forma positiva (Figura 7),
correlacionando à possibilidade no aumento do número de casos de dengue, chikungunya e zika no
município.
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Figura 7. Respostas dadas pelos entrevistados nos Bairros I, II e III quando questionados a respeito
de ocorrência de casos das doenças dengue, chikungunya e zika vírus. Chapadinha, MA. 2019.
Em 2016 foi realizado pelo Ministério da Saúde uma pesquisa do Levantamento Rápido de
Índices para Aedes aegypti (LIRAa) no estado do Maranhão, onde indicou que Chapadinha estava
entre os 33 municípios em situação de alerta ou risco de dengue, chikungunya e zika vírus
(MS,2016).
No que se refere à sua contribuição para a redução do lixo, no Bairro I obteve a maior
porcentagem positiva, seguido pelo Bairro II. O Bairro III obteve maior índice de pessoas que não
contribuem para redução (Figura 8). Demonstrando dessa forma que o cidadão está ciente de seu
papel, como parte integrante do ambiente, porém, uma parcela relativa de pessoas, agem de forma
contraditória.
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Figura 8. Respostas dadas pelos entrevistados nos Bairros I, II e III quando questionados a respeito
de práticas de contribuição para redução do lixo. Chapadinha, MA. 2019.

Apesar dos Bairros I e II apresentarem maior percentual positivo a respeito de práticas de
redução do lixo, os moradores possuem uma visão equivocada sobre redução, visto que associam a
práticas de descarte irregular como, queimar, enterrar, jogar em terrenos baldios ou poços. E quando
se compara com os dados da primeira questão há uma contradição, pois, o bairro foi o segundo que
apresentou mais lixo jogado as ruas. De acordo com Sacramento (2014), é necessário conscientizar
a população em relação aos benefícios de práticas de separação do material para reciclagem,
diminuindo assim a quantidade de lixo para os lixões ou aterro sanitário, o que ajudaria a preservar
e proteger o meio ambiente.
Quando questionados se ao longo de sua jornada estudantil, tiveram acesso a programas de
educação ambiental em âmbito escolar, uma parte representativa dos moradores do Bairro III
afirmaram de forma positiva. Em contrapartida no Bairro I a minoria dos entrevistados mencionou
ter visto educação ambiental (Figura 9).
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Figura 9. Respostas dadas pelos entrevistados nos Bairros I, II e III quando questionados se
tiveram aula de educação ambiental. Chapadinha, MA. 2019.
No Bairro III foi observado um cenário bastante discrepante, pois foi onde apresentou maior
número de pessoas que disseram ter tido educação ambiental. No entanto foi a população que relatou
que menos contribui para a redução do lixo. A educação ambiental é fundamental na resolução de
diversos problemas, pois incentiva os cidadãos a conhecer e fazer sua parte, como fazer coleta
seletiva, adquirir produtos de empresas preocupadas com o meio ambiente, cobrar as autoridades
competentes para que apliquem a legislação. (SILVA, 2010).
Quando foi proposta a implantação do projeto Ecoponto na cidade a maioria da população
dos três bairros se mostrou disposta a contribuir (Figura 10).
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Figura 10. Respostas dadas pelos entrevistados nos Bairros I, II e III quando questionados a
respeito da contribuição com o projeto Ecoponto. Chapadinha, MA. 2019.
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Em uma redação publicada no ano de 2019, Carolina Moraes Estrela, presidente do Comitê
de Limpeza Urbana destacou que o projeto Ecoponto implantado na cidade de São Luís, tem
conseguido conscientizar a população a adotar atitudes sustentáveis, combatendo o descarte
irregular e incentivando a reciclagem (AGÊNCIA SÃO LUIS, 2019).

4. CONCLUSÃO
Entre os três bairros estudados constatou-se que os Bairros I e II apresentaram uma maior
disposição inadequada de lixo nas ruas tanto em proximidade de residências quanto em terrenos
baldios. O Bairro III apresentou menor quantidade de lixo, devido às coletas regulares e estar
próximo do centro.
A falta de coleta regular possibilita à população o descarte do lixo de forma inapropriada,
pois a população possui concepção equivocada de redução do lixo e associam a práticas de jogar
em poços, terrenos baldios ou queimar. Esses fatores contribuem para os altos índices de casos de
doenças nos bairros.
A população entrevistada possui uma percepção razoável a respeito do lixo. Pois a mesma
demostrou interesse em contribuir com projetos que descartam corretamente o lixo, como o
Ecoponto. Mas cabe também ao governo fazer a sua parte e implantar políticas que visem um
tratamento melhor para o lixo e melhores alternativas de descarte para o bem da população e do
meio ambiente.
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